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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
خبر داد:

معاون جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در دیدار 
جمعی از اساتید حوزه علمیه قم: 

افزایش 15 درصدی 
انجمن های صنفی استان 

قم در دولت سیزدهم

وعده رهبر انقالب مبنی 
بر زوال رژیم صهیونیستی، 

قریب الوقوع است

۴۸ درصــــد تولیــــد 
گوشت قرمز در قم 

مازاد نیاز استان است
صفحه 8 صفحه 6 صفحه 2

آگهی مزایده عمومی
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده 

عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

به  نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  شهرداری  گران  مناقصه  سامانه  به  مراجعه  طریق  از  می توانند  محترم  1-متقاضیان 
 . است(  استرداد  قابل  غیر  اسناد  خرید  نمایند.)هزینه  اقدام  ریال  هزار(  )پانصد   500/000 مبلغ  به  مزایده  اسناد  خرید 

2-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید شده 
به  شماره  بانک شهر  نزد  کار(  انجام  قم )سپرده حسن  به حساب شهرداری  نقد  واریز وجه  قبول است. جهت  مورد  نقد  3- وجه 

فرمایید. اقدام  ایران  بانکی  حساب 
.)IR 07  – 0610  – 0000  – 0010  – 0300  – 4300 3-شماره حساب بانکی ایران)شبا( شهرداری قم: )54 – 

و تحویل اسناد: 4-مهلت خرید 
-مهلت خرید اسناد: از روز  پنج شنبه  مورخ   1401/06/17 لغایت روز پنج شنبه مورخ  1401/06/24 تا ساعت 13:00
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  پنج شنبه  مورخ 1401/06/17  لغایت  روز سه شنبه مورخ 1401/06/29تا ساعت 14:00

از  متقاضیان محترم مکلف اند پس  و  است  در شرایط عمومی درج گردیده  و مستغالت  امالک  از  یک  ویژگیهای هر  و  5-شرایط 
خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول 

تمامی شرایط است.
025 و سواالت عمومی با مدیریت امور  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 36104482 – 

قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 36104335- 025 تماس حاصل فرمایند.
اداره   ، بنیادي ، شهرداري مرکزي ، طبقه ششم  امام موسي صدر ، جنب بوستان شهید  بلوار   ، 7-محل تسلیم پیشنهادها: قم 

حراست. کل 
14:00و  الی   7:30 ساعت  از  چهارشنبه  لغایت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحویل  ساعت  است  ذکر  به  *الزم 

است.  13:00 ساعت  شنبه  پنج  روزهای 
نوبت اول: دو شنبه 1401/06/14

1401/06/16 نوبت دوم:چهار شنبه 
اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم )شناسه آگهی : 1375216(

WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریکد نوسازیپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ مبلغ پایه کل)ریال(
تضمین)ریال(

239/8569/556/500/0003/478/000/000قم – بلوار روحانی – روبروی کوی 28  مجهز محلی47-128-104-1قطعه 2 از پالک ثبتی 10366/1و2910365/ز/1401

مسکونی تراکم 8-165-405-4پالک ثبتی 3010912/40/ ز/1401
متوسط

353/5070/700/200/0003/535/000/000قم-45 متری صدوق– انتهای کوچه50

مسکونی تراکم 35-95-206-2قطعه 6 از پالک ثبتی 31456/60/61/ز/1401
متوسط

قم – جاده اراک – کوچه قبل از استخر 
نیک اندیش

309/5936/222/030/0001/812/000/000

مسکونی تراکم 29-95-206-2قطعه 12 از پالک ثبتی 32456/60/61/ز/1401
متوسط

قم – جاده اراک – کوچه قبل از استخر 
نیک اندیش

298/2028/329/000/0001/417/000/000

245/6071/224/000/0003/562/000/000قم – بلوار روحانی – روبروی کوی 28  مجهز محلی46-128-104-1قطعه 3 از پالک ثبتی 10366/1و3410365/ز/1401

677/7622/027/200/0001/102/000/000قم – جاده کوه سفید)سمت چپ( – کوچه7صنعتی 24-75-311-3قطعه 6 از پالک ثبتی 24/12567/574/1245/ز/1401

صفحه 3

آمادگی قم در میزبانی از زائران اربعین حسینی؛آمادگی قم در میزبانی از زائران اربعین حسینی؛

از همکاری در اسکان زائران تااز همکاری در اسکان زائران تا  
صفحه صفحه 33فعالیت گسترده حمل ونقل عمومیفعالیت گسترده حمل ونقل عمومی

جوانان قم بر سکوی دومی ورزش باستانی ایران ایستادندجوانان قم بر سکوی دومی ورزش باستانی ایران ایستادند

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

استاندار قم: 

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی قم 
در دستورکار قرار گرفت                                                   
صفحه 2

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

حلوای کمـاج یا صـد 
سکه طال!                                                    
صفحه 7

   

تکلیف یارانـه  شهریـور 1401 
روشن شد                                                     
صفحه 4

روزنامه االخبار چاپ لبنان 

پیام های رژه نظامی یمن  به ائتالف 
سعودی-اماراتی                                                       
صفحه 7

گزیـده خبـرها
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ارتباط با مدیرمسئول  
091276259۸7   

گفت:  لبنان  الله  حزب  دبیرکل  معاون      ◄
اسرائیل  است؛  قوی  بسیار  منطقه  در  مقاومت 
قدرت  خاطر  به  زودی  همین  به  قطع  طور  به 
و  می شود  متالشی  درون  از  مقاومت  باالی 

ندارد. فلسطین  از  خارج  دخالت  به  نیازی 
عمومی  مجمع  عمومی  روابط  گزارش  به 
نعیم  شیخ  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
قاسم در دیدار با جمعی از اساتید سطوح عالی 
و خارج حوزه که در جامعه مدرسین برگزار شد 
زوال  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  وعده  افزود: 
بسیار  و  است  قریب الوقوع  صهیونیستی،  رژیم 

می شود. واقع  موعود  زمان  از  زودتر 
حکیمانه  فرماندهی  از  حزب الله  گفت:  وی 
و  نصرالله  سیدحسن  و  رهبری  معظم  مقام 
رزمندگان  و  پهبادی  و  موشکی  توان  افزایش 

است. بهره مند  الهی  نصرت  به  مؤمن 
و  دوم  نسل  جوانان  چه  گر  داد:  ادامه  وی 
با  ولی  ندیدند  را  حزب الله  تأسیس  فرایند  سوم 
ایمان خود و نقل تجارب گذشته برای آنان، در 
با عقیده ای  چهلمین سالگرد تاسیس حزب الله 
ما  کنند.  می  پیروی  حزب الله  رهبری  از  راسخ 
از  ملهم  او  معتقدیم  که  هستیم  امامی  از  ملهم 
که  بیت  اهل  منهج  و  اسالم  خداست.  جانب 
مالک  نیز  است  انقالب  عزیز  رهبر  در  متبلور 

است. ما  عمل 
وی گفت: التزام به اسالم محمدی، پیروی از 
والیت امام خمینی و امام خامنه ای بدون چون 
قواعد  از  اسرائیل  مقابل  در  ایستادگی  و  چرا  و 
اینکه  وجود  با  است؛  الله  حزب  اقدام  گانه  سه 
در  و   اندک  اوائل  در  حزب الله  امکانات  و  نیرو 
در  شجاعانه  ولی  بود  ناچیز  اسرائیل  با  مقایسه 
همه  در  و  می ایستادیم  اسرائیل  تجاوزات  برابر 
موجب  گانه  سه  قواعد  این  شدیم.  پیروز  موارد 
اعتال، اقتدار، پیروزی، اقبال مردم لبنان اعم از 
شیعه، سنی و مسیحی به حزب الله شده است.
ابتدا  از  اسرائیل  کرد:  اضافه  قاسم  نعیم 
تاکنون چندین جنگ علیه ما سامان داد؛ ولی 
در همه شکست خورد و در همه موارد ناگزیر به 
ماهیت  اسرائیل  ماهیت  شد.  ما  شروط  پذیرش 
برای  باید  ما  لذا  است.  طلبی  جنگ  حقیقت  و 
همیشگی  و  همه جانبه  آمادگی  او  با  تقابل 

داریم. بحمدالله  و  باشیم  داشته 
روزه،   33 جنگ  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهید حاج قاسم سلیمانی آن سردار و فرمانده 

داشت،  مداوم  حضور  جنگ  طول  در  که  بزرگ 
و معظم له  نوشت  انقالب  رهبر معظم  به  نامه ای 
در جواب، ما را به پیروزی قطعی وعده داد و ما 

شدیم. پیروز  و  ایستادیم 
معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت: اساسا 
و  فرهنگی  امور  بر  مبتنی  ما  نظامی  محور 
ایمانی است. زیرا بدون آموزش دین و التزام به 
دین نمی توان با وجود افراد کم و کمی امکانات 
نیروی  از  برخوردار  که  صهیونیسمی  دشمن  بر 
و  امکانات  همه  از  برخوردار  و  زیاد  نظامی 
و  شیطانی  قدرتهای  حمایت  از  برخوردار 
مزدوران آنان است، پیروز شد. بنابر این، با این 
توان  به  اتکا  با  نیز  فلسطین  انتفاضه  امروز  مبنا 
ایمانی و فرهنگ دینی، از داخل، قدس را آزاد 

خارجی. توان  به  اتکاء  با  نه  کرد،  خواهد 
و  صهیونیسم  و  آمریکا  داشت:  اظهار  وی 
مزدوران آن ها به شکل های گوناگون در صدد 
نشدند.  موفق  ولی  برآمدند  حزب الله  تضعیف 
یک نیرنگشان این بود که سالح حزب الله را در 
جلوه  خطر  یک  عنوان  به  لبنان  ارتش  مقابل  
این است که اختالف  و نیرنگ دیگرشان  دادند 

زنند. می  دامن  را  دیگران  با  و  سنی  با  شیعه 
یکی  گاز  و  نفت  داد:  ادامه  قاسم  نعیم 
سوی  از  دیگر  فتنه ای  ایجاد  موضوعات  از 
خود  علیه  را  آن  ما  ولی  بود؛  دشمنان 

به  و  کردیم  تبدیل  حامیانش  و  صهیونیسم 
خود  سهم  باید  ما  اواًل  که  کرده ایم  اعالم  آنان 
مرز  باید  ثانیًا  و  کنیم  برداشت  را  گاز  و  نفت  از 
برداشت روشن شود. در غیر این صورت اجازه 
داشته  را  برداشت  کمترین  اسرائیل  نمی دهیم 
نیروی  از  استفاده  به  منجر  چند  هر  باشد؛ 

شود. جنگ  وقوع  و  نظامی 
وی گفت: مردم می دانند که دفاع حزب الله 
لبنان است نه  از حق نفت و گاز برای کل ملت 
در  که  کسانی  حتی  دلیل  همین  به  حزب الله. 
نه  بودند،  ما  منتقد  اسرائیل  با  حزب الله  جنگ 
الله  حزب  راسخ  موضع  این  به  نمی توانند  تنها 
بمانند  ساکت  یا  ناگزیرند  بلکه  کنند  اعتراضی 
این  لذا  نمایند.  حمایت  حزب الله  موضع  از  یا 
عامل دیگری برای تقویت و محبوبیت حزب الله 

است. مقاومت  مخالفان  تضعیف  و 
حزب  و  حزب الله  وحدت  کرد:  تصریح  وی 
به  بری-  نبی  رهبری  به  شیعی  -حزب  امل 
عنوان دو گروه شیعی که اقدامی عادی نیست، 
بسیار مهم است و مایه تعجب همگان در لبنان 
از  پیروی  به  ما  است.  شده  لبنان  از  خارج  و 
جمله  از  تقابل  و  اختالف  انقالب،  معظم  رهبر 
سبب  همین  و  دانیم  می  حرام  را  شیعیان  بین 
باال رفتن آستانه تحمل نیروهای حزب الله شده 
و یکی از نتایج آن شکست دادن تکفیری ها در 

است. بوده  سوریه  و  عراق 
جانبه  همه  حمایت های  از  قاسم،  نعیم 
مستقیم و بدون واسطه جمهوری اسالمی ایران 
حزب الله  های  برنامه  و  رهبران  و  حزب الله  از 
زمان  در  چه  و  )ره(  امام  زمان  در  چه  لبنان 
افزود:  و  نمود  دانی  قدر  انقالب  معظم  رهبر 
سیاسی،  مختلف  های  عرصه  در  حزب الله 
لبنان  احزاب  تمام  میان  در  جهادی  و  فرهنگی 

است. قدرتمندترین 
پیش  از  بیش  قدرتمندی  که  این  بیان  با  وی 
توکل،  الهی,  روحیه  داشتن  از  ناشی  حزب الله 
حزب الله  گفت:  است  طلبی  شهادت  و  ایمان 
اسرائیل  برابر  در  باالیی  بازدارندگی  برنامه 
به  پاسخ قاطع  زمینه  ایجاد کرده  است؛ هم در 
هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی و هم در زمینه 

► لبنان.   گاز  و  نفت  چاه های 

استان  تصمیم  گفت:  قم  استاندار      ◄
زیر  که  خانوارهایی  معضل  حل  زمینه  در 
های  سکونتگاه  و  برق  فشارقوی  دکل های 
و  است  جدی  هستند،  ساکن  غیررسمی 
این  ساماندهی  برای  دولت  سوی  از  منابعی 

گرفته شده است . نظر  در  موضوع 
قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابراز  گفتگویی  در  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
به  توجه  با  گرفته،  صورت  بررسی های  با  کرد: 
تأمین  شوند  جابجا  خانوارها  این  اگر  اینکه 
با  و  سخت  شرایط  این  در  آنان  برای  مسکن 
نیز  آنان  خود  و  است  همراه  بسیاری  هزینه 
در  دارند؛  منطقه  همین  در  ماندن  به  تمایل 
تهران  منطقه ای  برق  شرکت  با  که  مذاکراتی 
و  شدن  جابجا  به جای  تا  شد  قرار  داشتیم، 
جابجا  برق  دکل های  خانه ها،  این  تخلیه 
برق  دکل های  این  جابجایی  هزینه  که  شوند 

است. تومان  میلیارد   115 فشارقوی 
از  رقم  این  درصد   50 افزود:  قم  استاندار 
هکتاری   32 زمین های  محل  از  و  دولت  سوی 
نیرو  وزارت  سوی  از  نیز  دیگر  درصد   50 و 

می شود. تأمین 
را  قم  شهری  بافت  از  هکتار   16 و  هزار   2
از  که  داده  تشکیل  غیررسمی  سکونتگاه های 
عقب  با  توسعه  کلیدی  عناصر  و  مباحث  نظر 
از  همچنین  است.  روبه رو  جدی  ماندگی های 
و  هزار  یک  قم،  شهری  بافت  هکتار  هزار   13
580 هکتار از آن را بافت های فرسوده و 315 
داده  تشکیل  تاریخی  های  بافت  نیز  را  هکتار 

است.
کمک  موضوع  خصوص  در  همچنین  وی 
فضای  در  که  جمکران  مسجد  به  نفت  وزارت 
اینکه شکل طرح  بیان  با  مجازی منتشر شده، 
جمکران  مقدس  مسجد  به  نفت  وزارت  کمک 

مقدس  مسجد  افزود:  نبوده است،  مطلوب 
مردم  و  زائران  خدمت  در  همواره  جمکران 
این  روز،   130 از  بیش  سال  طول  در  و  است 
است. کشور  سراسر  از  زائران  میزبان  مسجد 

که  است  سال ها  کرد:  اضافه  شاهچراغی 
از  بسیاری  هفته  هر  چهارشنبه  شب های 
شهرهای  از  مذهبی  گروه های  و  هیئت ها 
به صورت  که  هستند  مقید  کشور  مختلف 
مقدس  مسجد  در  گروهی  و  خانوادگی 
را  مسجد  اعمال  و  یابند  حضور  جمکران 
به جای بیاورند و به همین دلیل این مسجد در 
موردنیاز  زیرساخت های  آوردن  فراهم  زمینه 
برخوردار  ملی  حمایت های  از  باید  زائران 

. شد با
حل  زمینه  در  داشت:  عنوان  شاهچراغی 
که  تصمیماتی  نیز  مونوریل  گره  و  مشکل 
افزایش ماندگاری  گرفته شده است در راستای 
و  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  زائران 
آن  دنبال  به  و  بوده  جمکران  مقدس  مسجد 
هستیم تا در پشت مسجد اهل البیت )ع( واقع 
و  احداث  زائران  برای  زائرسرا  قم  عوارضی  در 
برطرف شود  آنان  اسکان  این طریق مشکل  از 
حرم  تا  مونوریل  راه اندازی  با  نیز  طرفی  از  و 
باشند  داشته  تردد  بتوانند  طریق  این  از  مطهر 
حرم  اطراف  و  شهر  مرکزی  هسته  ترافیک  و 

شود. کاسته  نیز  مطهر 
و  راکد  تولیدی  واحدهای  مشکالت  حل 

است پیگیری  دست  در  قم  راکد  نیمه 
اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  سرپرست 
اشاره  با  گویی  و  گفت  در  نیز  قم  استانداری 
رفع مشکل های  برای  استانی  به همت مدیران 
داشت:  بیان  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
تولیدی،  واحدهای  ساماندهی  برای  تالش 
ظرفیت  از  کمتر  تولید  با  واحدهای  شناسایی 

به  رسیدن  برای  آن ها  از  حمایت  و  اسمی 
شناسایی  همچنین  و  تولید  توان  حداکثر 
فعال سازی  و  راکد  تولیدی  واحدهای 
کارهایی  از  مجدد  احیای  قابلیت  با  واحدهای 

هستیم. آن ها  دنبال  به  جدیت  به  که  بوده 
واحدهای  اینکه  بیان  با  عباس شیرمحمدی 
برای  ندارند،  احیا  قابلیت  که  راکد  تولیدی 
استفاده از ظرفیت آن ها، در اجرای طرح های 
شده اند  شناسایی  جدید  سرمایه گذاری 
احیای  برای  الزم  تمهیدات  کرد:  تصریح 
شبکه  توسط  شده  تملک  اقتصادی  بنگاه های 
تولیدی  واحدهای  تملک  از  و جلوگیری  بانکی 
مقررات اندیشیده  و  ضوابط  اساس  بر  جدید 

شده است.
ساماندهی  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
همچون  اقدام هایی  تولیدی،  واحدهای 
و  قضایی  پرونده  دارای  واحدهای  شناسایی 
همچنین  و  موجود  مشکل های  رفع  پیگیری 
بحرانی  اقتصادی  بنگاه های  دقیق  رصد 
حل  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  دار  مشکل  و 
► است.   انجام  دست  در  آن ها  مشکل های 

استاندار قم:

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی قم در دستورکار قرار گرفت

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در دیدار جمعی از اساتید حوزه علمیه قم: 

وعده رهبر انقالب مبنی بر زوال رژیم صهیونیستی، 
قریب الوقوع است

مشاور بازداشت شده وزیر راه با آیت الله مکارم 
شیرازی چه نسبتی دارد؟

دفتر این مرجع توضیح داد
 

درباره  شایعات  برخی  انتشار  پی  در  مکارم شیرازی  دفتر  آیت الله 
کرد. صادر  را  اطالعیه ای  وزرا،  از  یکی  مشاور 
انتشار  پی  در  شیرازی  مکارم  ناصر  آیت الله  دفتر  تسنیم،  گزارش  به 
از وزرا اطالعیه ای را صادر کرد که  برخی شایعات درباره مشاور یکی 
بدین شرح است: چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور یکی 
نفرت پراکنی  و  دروغ  برای  بهانه ای  و  شایعات  پخش  موجب  وزرا  از 

است. شده  متدین  و  شریف  مردم  میان  در  دشمنان 
مکارم شیرازی،  آیت الله العظمی  دفتر  با  موضوع  ارتباط  به علت عدم 
ادامه  و  زمان  گذر  با  اّما  نبود؛  خاصی  موضع گیری  بنابر  ابتدا  در 

می رسد: نظر  به  ضروری  زیر  نکات  بیان  شایعه سازی ها، 
نیست  معظم  مرجعّیت  نوادگان  یا  فرزندان  از  نامبرده  شخص  اواًل؛ 

می باشد. ایشان  مکّرم  برادر  منسوبین  از  بلکه 
ثانیًا؛ وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و 
یا سفارشی قرار نگرفته  این مجموعه مورد حمایت  از جانب  هیچ گاه 

است.
مایه  نه  و  آنهاست  تأیید  باعث  نه  بزرگان  به  افراد  انتساب  ثالثًا؛ 
و  خود  توانمندی های  و  شرایط  حسب  بر  کس  هر  بلکه  محدودیت؛ 
اعمال  پاسخگوی  و  شود  گرفته  کار  به  بایست  می  قوانین  طبق  بر 

باشد. خود 
انتصاب به بیت مرجعیت  از  سزاوار است اگر کسی قصد بهره برداری 
اقدام  جهت  مراتب  و  نشود  پذیرفته  وی  از  نمود  را  له  معظم  دفتر  یا 

شود. رسانده  دفتر  این  اطالع  به  مقتضی 
مرجع  عنوان  به  قضایی  و  نظارتی  مسئولین  می رود  انتظار  رابعًا؛ 
دیگر  مشابه  موارد  و  اتهامات  این  به  نسبت  گیری  تصمیم  و  تشخیص 
می پردازند  انقالب  و  دین  بزرگان  علیه  پراکنی  شایعه  به  دشمنان  که 
سخت  شرایط  این  در  تا  بپردازند  عمومی  افکار  تنویر  و  روشنگری  به 

نشود. گرفته  بازی  به  متدین  و  شریف  مردم  اعتقادات  و  اعتماد 
اینکه عزت به دست خداست و کینه ورزان و دشمنان دین  کالم آخر 
تاریخ سعی در مخدوش کردن مقّدسات و چهره  این ملت در طول  و 
اولیاء و بزرگان و تضعیف اعتقادات مردم داشته اند؛ اما همیشه دست 
ایادی  و  دشمنان  و  است  بوده  آنها  باطل  سعی  از  برتر  خدا  قدرت 

نبرده اند. جایی  به  راه  هرگز  آنان، 
مسلمانان  و  ایران  شریف  ملت  پیروزی  و  نصرت  متعال  خداوند  از 
جهان را بر تمامی دشمنان و مستکبران و فتنه انگیزان مسئلت داریم.

تأکید آیت الله سعیدی بر 
تولید آثار ماندگار در کنگره 

ملی شهدای قم
کنگره  تالش  لزوم  بر  معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
در  موثر  و  ماندگار  آثار  و  برنامه ها  تولید  برای  قم  استان  شهدای  ملی 

کرد. تأکید  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  جامعه  فرهنگ 
نشست  در  سعیدی  محمد  سید  آیت الله  بیست،  شهر  گزارش  به 
شورای اندیشه ورز کنگره ملی شهدای استان قم که در سالن محراب 
فرارسیدن  به مناسبت  تسلیت  با  شد،  برگزار  کرامت  بانوی  مطهر  حرم 
درباره  که  زمانی  گفت:  مجتبی)ع(،  حسن  امام  شهادت  سالروز 
درس ها،  پیام ها،  می کنیم،  مراجعه  دینی  منابع  و  مدارک  به  شهدا 
قرآن  که  همان طور  می شود؛  مشخص  وظایف  شرح  و  مسئولیت ها 

می کند. عنوان  متعال  خدای  نزد  زنده  و  حی  را  شهدا  کریم 
گفتن  برای  حرف  نیز  شهادت شان  از  پس  شهدا  اینکه  بیان  با  وی 
بودند،  زنده  دنیوی  صورت  به  وقتی  گرانقدر  شهدای  افزود:  دارند، 
حجاب  و  عفاف  به  سفارش  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  حرفشان 
دقیقا  ما  و  بوده  فقیه  والیت  از  اطاعت  به  امر  وطن  و  کشور  از  دفاع 
همواره  که  می کنیم  مشاهده  آنها  وصیتنامه های  در  را  مطالب  همین 

دارند. سفارشاتی  مردم  برای 
و  مطالبات  کرد:  اظهار  )س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
شهدا  است؛  باقی  همچنان  مسئوالن  و  مردم  از  شهدا  خواسته های 
دارند  تأکید  خواسته هایشان  بر  و  هستند  ما  اعمال  بر  ناظر  و  حاضر 

داریم. وظیفه  آنها  خون  مقابل  در  ما  که 
استان  فعالیت های کنگره ملی شهدای  وی خواستار شد: در جریان 
قم سعی بر این باشد تا گرهی از کار و مشکالت مردم باز شود؛ بهتر 
است برنامه هایی همچون آزادکردن زندانیان، کمک به محرومان و… 

در دستور کار کنگره قرار بگیرد.
کنگره  برگزاری  برکت  به  داد:  ادامه  قم  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ملی شهدای استان، برنامه هایی عمومی و اجتماعی در سطح استان 
انجام  رعایت حجاب  به  پیام شهدا همچون دعوت  انتقال  راستای  در 

شود.
وی خاطرنشان کرد: تالش کنگره ملی شهدای استان قم در راستای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تولید برنامه ها و آثار ماندگار و موثر در 

فرهنگ جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی باشد.

استقبال قمی ها از »ابلق« 
نرگس آبیار

 

استقبال  با  قم  در  آبیار  نرگس  سینمایی  بلند  فیلم  پنجمین  اکران 
است. شده  روبه رو  سینما  عالقه مندان 
نرگس  ساخته  »ابلق«  سینمایی  فیلم  اکران  بیست،  شهر  گزارش  به 

است. شده  مواجه  قم  در  سینما  به  عالقه مندان  استقبال  با  آبیار 
در  و  رفت  قم  ونوس  سینما  پرده  روی  ابتدا  مردادماه   26 از  »ابلق« 

شد. اکران  نیز  قم  آفتاب  شهر  و  آیه  سینماهای  در  ادامه 
به  سانس   80 در  نفر  هزار   4 حدود  تاکنون  گذشته  روز  هفده  در 
آمار  تومان  هزار   210 و  میلیون   111 و  نشسته اند  فیلم  این  تماشای 
است. بوده  قم  سینمای  سه  در  آبیار  نرگس  فیلم  جدیدترین  فروش 
در  سینمایی  فیلم های  فروش  صدرنشین  شده  یاد  مدت  در  فیلم  این 

بوده است. قم 
 38 در  تماشاگر   1400 با  نیز  گذشته  هفته  در  »ابلق«  فروش  میزان 

است. بوده  تومان  هزار   692 و  میلیون   32 سانس، 
نرگس  سینمایی  بلند  ساخته  پنجمین  »ابلق«  می شود  خاطرنشان 
فیلم  بهترین  بلورین  فیلم فجر سیمرغ  آبیار در سی ونهمین جشنواره 

بود. کرده  کسب  را  تماشاگران  نگاه  از 
گالره  احمدی،  مهران  رادان،  بهرام  شکیبا،  هوتن  شاکردوست،  الناز 

می کنند. نقش  آفرینی  فیلم  این  در  معینی  گیتی  و  عباسی 

انتصاب »معینی پور« به معاونت 
»مهر« دفتر تبلیغات اسالمی

در  حضورش  دوران  در  که  چهار  شبکه  سابق  مدیر  معینی پور  مسعود 
مجازی،  فضای  معاون  عنوان  به  داشت،  موفقی  کارنامه  شبکه  این 

شد. منصوب  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رسانه  و  هنر 
دفتر  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر  بیست،  شهر  گزارش  به 
محمد  حجت االسالم  جایگزین  معینی پور  مسعود  اسالمی،  تبلیغات 
نهاد  این  رسانه  و  هنر  مجازی،  فضای  معاونت  در  شیخ االسالمی 

است. شده  حوزوی 
محمد  حجت االسالم  که  گرفت  صورت  حالی  در  انتصاب  این 
حاال  و  بود  معاونت  این  سکاندار   99 بهمن   28 از  شیخ السالمی 
است. رسیده  پایان  به  دفتر  این  در  او  مدیریت  ماه  هجده  پرونده 
شبکه  مدیر  امسال  اردیبهشت  تا   96 سال  آذرماه  از  که  معینی پور 
شجاعت  و  روشن  نگاه  با  و  داشت  موفقی  عملکرد  بود،  سیما  چهار 
به  و  شد  باز  سیما  به  دینی  متفکران  و  نواندیشان  از  بسیاری  پای  او 

شد. پرداخته  آنان  آرای  نقد  و  تبادل 
»شوکران« به سردبیری پیام فضلی نژاد از جمله برنامه های موفق این 
میزبان  که  محور  گفت وگو  برنامه ای  بود،  معینی پور  دوران  در  شبکه 
و سیاسی  کشور  فرهنگی، هنری  علمی،  و چهره های خاص  نخبگان 
از  تا پیش  از مهمانان »شوکران«  اینکه بسیاری  توجه  قابل  نکته  بود. 
هنوز  و  بودند  نشده  حاضر  ملی  رسانه  تلویزیونی  برنامه  هیچ  در  آن 

به دست می شود. در فضای مجازی دست  برنامه  آن  ویدئوهای  هم 
دیگر  از  »سوره«  و  زندگی«  از  پس  »زندگی  »این ج ا«،  »زاویه«،   
معینی پور  مسعود  مدیریت  دوران  در  که  بودند  شاخصی  برنامه های 
ملی  رسانه  مخاطبان  و  نخبگان  استقبال  با  و  تولید  چهار  شبکه  در 

شد. مواجه 
علمی  هیئت  عضو  و  قم  علمیه  حوزه  آموخته  دانش  معینی پور 
دانشگاه باقرالعلوم )ع( است. اجرا و کارشناسی بیش از چهل برنامه 
صد  از  بیش  نویسندگی  و  کارشناسی  اجرا،  سردبیری،  رادیویی، 
برنامه زنده و تولیدی رادیویی و تلویزیونی در شبکه های مختلف صدا 
و سیما، عضویت در شورای سیاستگذاری چندین روزنامه، سردبیری 
علمی،  سوابق  دیگر  از  رسائل  نشریه  و  صدرا  انسانی  علوم  فصلنامه 

است. معینی پور  رسانه ای  و  فرهنگی 
محتوای  تولید  در  اسالمی  تبلیغات  دفتر  سهم  ارتقاء  به  »کمک 
تولیدات  و  فعالیت ها  رسانه ای  »بازنمایی  مجازی«،  فضای  در  فاخر 
علمی)ژورنالیسم  محصوالت  رسانه ای  عرضه  ویژه  به  دفتر  فرهنگی 
در  جهادی  و  تبلیغی  گروه های  فعالیت  از  »حمایت  علمی(«، 
عرصه های هنر، رسانه و فضای مجازی« و »تدوین و مدیریت اجرای 
تبلیغات  دفتر  مجازی  فضای  و  ای  رسانه  هنری،  سیاست های 
حکم  در  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رئیس  انتظارات  جمله  از  اسالمی« 

اوست. از  معینی پور  انتصاب 

خبـرخبـر

آگهی مزایده اموال منقول نوبت ششم
کیال  محمدجواد  آقای  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
فرزند عباس با شماره ملی 0381216349 در نظر دارد نسبت به فروش لوازم 
از   10 ساعت   1401/07/27 مورخ  چهارشنبه  روز  در  لبنیاتی  تجهیزات  و 

: نماید  اقدام  ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  کتبی  مزایده  طریق 
الف ( مشخصات اموال مورد مزایده :

1- یک دستگاه شیر سردکن و مخزن استیل به ظرفیت 1 تن به انضمام همزن 
و سیستم سردکننده مربوط)موتور خاموش( به ارزش 300,000,000 ریال.

با موتور  ابتکار سرما) زیارتی(  2- چهار دستگاه یخچال ایستاده سه درب برند 
و  کمپرسور  و  موتور  فاقد  دستگاه  یک  خاموش(،  مربوط)موتور  کمپرسور  و 

ریال.  380,000,000 ارزش  به  می باشد  کننده  خنک  سیستم 
تقریبی  ارتفاع  به  سانتی متر   10 ضخامت  به  سردخانه  بدنه  پنل  ساندویج   -3
2.20 متر به مساحت تقریبی 31.5 مترمربع به انضمام درب لوالیی سردخانه 

ریال.  95,000,000 ارزش  به  ابتکار سرما)زیارتی(  برند  با 
آبی  کولر  یک دستگاه  انرژی،  برند   7000 سلولزی  آبی  کولر  دستگاه  دو   -4

6500 بدون درب، یک دستگاه کولر آبی 3500 جمعًا به ارزش 110,000,000 
ریال.

انضمام  به  همزن  و  شاسی  با  کیلویی   500 آلومینیوم  پاتیل  دستگاه  سه   -5
ریال.  150,00,000 ارزش  به  جمعًا  مربوط  مشعله های 

6- تابلو روان به ابعاد 100×85 سانتی متر به ارزش 10,000,000 ریال.
7- سه عدد صندلی با روکش چرم و یک دستگاه گاو صندوق 150 لیتری برند 

ایران کاوه به ارزش 17,000,000 ریال.
8- حدود 30 عدد کفی قفسه مستهلک به ابعاد 40×90 سانتی متر با تعدادی 
جمعًا  مستهلک  سطلی  لباس شویی  ماشین   یک دستگاه  به انضمام  مربوط  پایه 

به ارزش 15,000,000 ریال.
جمع ارزش کل اموال به مبلغ 1,077,000,000 ریال.

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
شماره  حساب  به  ریال   53,850,000 معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -1
صورت  به  یا  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان  بنام   0109897983005

مهر  و  الک  پاکت  در  باید  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  بانکی  بین  تضمینی  چک 
مشخصات  با  لبنیاتی  تجهیزات  و  لوازم  مزایده  به  مربوط  جمله  و  داده  قرار 
کامل و محل اقامت خود در روی پاکت نوشته تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1401/07/27 به اداره تصفیه امور ورشکستگی قم به نشانی خ ساحلی 
به پیشنهادات مبهم،   -2 5 )ک دادسرا( پ 18 طبقه سوم تسلیم شود.  کوچه 
نخواهد  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط، 
حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و  روز  در  پیشنهادات   -3 شد. 
پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است؛ برنده مزایده کسی است که 
از  ماه  باید ظرف مدت یک  برنده مزایده   -4 نماید.  پیشنهاد  را  باالترین قیمت 
تاریخ مزایده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را پرداخت سپس جهت تحویل اموال 
نفع  به  شده  واریز  درصد  پنج  اینصورت  غیر  در  شود  حاضر  تصفیه  اداره  در 
کسب  برای  متقاضیان   -5 شد.  خواهد  ضبط  بستانکاران  هیات  و  ورشکسته 

نمایند.          مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر  اطالعات 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم



◄    مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری قم گفت: بوستان والیت در 
امام رضا)ع(  بوستان  تهران،  قم-  عوارضی 
در منطقه دو، بوستان فدک در منطقه سه، 
منطقه  در  مهدی)عج(  حضرت  بوستان 
پنج  منطقه  در  نیاز  و  نیایش  بوستان  یک، 
آماده  هشت  منطقه  در  غدیر  بوستان  و 

است. مسافران  شده  اسکان 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  هماهنگی  جلسه  در  جوادیان  پیام  قم، 
شهرداری   1401 اربعین  ستاد  برنامه ریزی 
مسافران  و  زائران  اسکان  مسئله  به  قم، 
اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع اسکان 
زائران یکی از مسائل مهم در شهر بوده و از 
در  را  زائران  حضور  اربعین  از  قبل  روزهای 

داشت. خواهیم  شهر 
وی از آماده سازی کمپین ها و بوستان ها 
در  افزود:  و  داد  خبر  زائران  اسکان  برای 
بوستان هایی  شهر  ورودی های  و  مبادی 
قم-  عوارضی  در  والیت  بوستان  مانند 
منطقه  در  رضا)ع(  امام  بوستان  تهران، 

بوستان  سه،  منطقه  در  فدک   بوستان  دو، 
یک،  منطقه  در  مهدی)عج(  حضرت 
و  پنج  منطقه  در  نیاز  و  نیایش  بوستان 
اسکان  آماده   8 منطقه  در  غدیر  بوستان 

است. مسافران  شده 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست  و 
پروژه های  اربعین  ایام  برای  داد:  ادامه  قم 
می شود؛  اجرا  شهر  در  نورپردازی  جدید 
)ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  مسیر  نورپردازی 
 72 از  نیز  و فضاسازی شهر  انجام شده  نیز 

می شود. انجام  اربعین  از  قبل  ساعت 
نیروهای  آماده باش  بر  تأکید  با  وی   
فضای  و  پارک ها  و  زیباسازی  سازمان 
پیامبر  بلوار  سبز  فضای  کرد:  تصریح  سبز 
با  اما  دارد  زیادی  چالش های  اعظم)ص( 
پروژه  اجرای  حال  در  مشکالت،  این  همه 

هستیم. بلوار  این  سبز  فضای 
از زمستان  تا قبل  جوادیان اضافه کرد: 
8 هزار  به طول  و شیعی  بلوار مذهبی  این 
و  داشت  خواهد  خوبی  سبز  فضای  متر 

معنوی  پیاده روی  مسیرهای  از  یکی  به 
شاخص در کشور تبدیل شده و ازنظر فضای 

بود. خواهد  منحصربه فرد  سبز 
قم  شهرداری   7 منطقه  کامل  آمادگی 
اربعینی زائران  اسکان  و  پشتیبانی ها  برای 

شهرداری  هفت  منطقه  مدیر  همچنین 
منطقه  داشت:  اظهار  جلسه  این   قمدر 
هفت آمادگی کامل در پشتیبانی از مسجد 

مقدس جمکران و اسکان زائران در مصلی 
دارد. را 

محمد رمضانی با بیان اینکه بازدیدهای 
مصلی  بهداشتی  سرویس های  از  الزم 
و  تکمیل  به زودی  امیدواریم  و  انجام شده 
به  البته  کرد:  ابراز  برسد  بهره برداری  به 
تکمیل  برای  بیشتر مصلی قدس  همکاری 

داریم. نیاز  آن 

مدیر منطقه هفت شهرداری قم تصریح 
کرد: سرویس های بهداشتی ورودی مصلی 
از  یکی  که  طراحی شده  سالن  سه  در 
 10 تا  نیز  دوم  سالن  و  است  آمده  سالن ها 
سالن  اما  می شود،  تمام  کامل  دیگر  روز 
سوم در مرحله تخریب بوده و برای تکمیل 

داریم. نیاز  زمان  به  آن 
وی از حفر دو  حلقه چاه در مصلی خبر 
مصلی  در  نیز  چاه  حلقه  دو  گفت:  و  داد 
حفرشده و به زودی سرویس های بهداشتی 

شود. وصل  باید  فاضالب  شبکه  به 
در  مصلی  پارکینگ  داد  ادامه  رمضانی 
و  شده  آسفالت  نیز  سلیمانی  سردار  بلوار 
آماده ارائه خدمات به مسافران و زائران بوده 
و در صورت نیاز پارکینگ شهید کاظمی نیز 

اراده خدمات است. آماده 
پیاده رو خیابان ساحلی  وی سنگ فرش 
کرد:  بیان  و  قرارداد  موردبررسی  نیز  را 
در  نیز  پیاده رو خیابان ساحلی  سنگ فرش 
مرحله بتن ریزی بوده و در حال انجام است 

► و به زودی به پایان می رسد.     

ستاد  ارزیابی  و  نظارت  مدیر      ◄
از  قم  استان  اربعین  قرارگاه  مردمی 
اربعین  از زائران  آمادگی شهر در میزبانی 
ارائه  گفت:  و  داد  خبر  حسینی)ع( 
 4 از  بیش  با  صفر   5 جمعه  از  خدمات 
پایان  تا  و  آغازشده  افتخاری  خادم  هزار 

دارد. ادامه  صفر 
جلسه  در  جهانگیرزاده  جواد 
اربعین  ستاد  برنامه ریزی  و  هماهنگی 
از  تشکر  ضمن  قم،  شهرداری   1401
شهرداری  ده گانه  کمیته های  اقدامات 
داشت:  اظهار  حسینی  اربعین  ایام  برای 
به  خدمت  برنامه ریزی ها،  به  توجه  با 
ستاد  مردمی  کمیته  محوریت  با  زائران 

می شود. انجام  اربعین 
صفر   5 جمعه  از  خدمات  ارائه  از  وی 
خبر  افتخاری  خادم  هزار   4 از  بیش  با 
 11 جمعه  روز  از  فعالیت ها  افزود:  و  داد 

شهریور 5 صفر از مسجد مقدس جمکران 
عسکری)ع(  حسن  امام  شبستان  از  و 

دارد. ادامه  صفر  پایان  تا  و  آغازشده 
مردمی  ستاد  ارزیابی  و  نظارت  مدیر 
کرد:  تصریح  قم  استان  اربعین  قرارگاه 
زائر  پذیرش  امسال  بار  نخستین  برای 
انجام شده  شهر  ورودی  مبادی  چهار  از 
شود،  مشرف  قم  به  زائر  اینکه  از  قبل  و 
درخواست  سامانه  طریق  از  می تواند 
پذیرش داده و اسکان، پذیرای و خدمات 

کند. دریافت  سالمتی 
حسن  امام  شبستان  آمادگی  از  وی 
پارکینگ  گفت:  و  داد  خبر  عسکری)ع( 
و  آماده شده  زائران  برای  دو  شماره 
امیدواریم  و  پیداکرده  انتقال  نخاله ها 
دهیم،  انجام  نیز  را  آن  آسفالت  به زودی 
امیدواریم  و  نشده  آماده  مصلی  هنوز  اما 
آماده  آن  بهداشتی  سرویس های  به زودی 

. د شو
ایستگاه های  داد:  ادامه  جهانگیرزاده 
غذاخوری  سالن  و  مسیر  در  صلواتی 
عسگری)ع(  حسن  امام  شبستان  کنار 
و  بروشورها  و  بوده  آماده سازی  حال  در 
روابط  کمک  با  تبلیغی  و  مناسبتی  بنرها 
است. آماده شده  مرکز  شهرداری  عمومی 
از  میزبانی  آماده  کرد:  اضافه  وی 
مسیر  از  رفت وبرگشت  مسیر  در  زائران 
ارگان ها  همه  امیدواریم  و  هستیم  کربال 
زائران  اسکان  و  پذیرایی  در  نهادها  و 
پیش بینی های  به  توجه  با  و  کنند  کمک 
از  بیش  میزبان  امسال  انجام شده 

بود. خواهیم  زائر  یک میلیون 
مردمی  ستاد  ارزیابی  و  نظارت  مدیر 
پایان   در  قم  استان  اربعین  قرارگاه 
مطرح  را  عمومی  حمل ونقل  مسئله 
با  است  الزم  اگر  کرد:  درخواست  و 

شود  انجام   الزم  هماهنگی های  خیرین 
کند  پیدا  کاهش  حمل ونقل  هزینه های  تا 
اربعین داشته باشیم. زائران  به  تا  کمکی 

 CNG جایگاه   10 شبانه روزی  فعالیت 
در قم

و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  مشاغل  ساماندهی  و  تره بار 
شهر  آمادگی  از  جلسه  این  در  نیز  قم 
اربعین  زائران  و  مسافران  حضور  برای 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  حسینی)ع( 
میادین  سازمان   CNG جایگاه   10
به صورت  خدمت رسانی  آماده  شهرداری 
گاز  تأمین  مشکل  و  بوده  شبانه روزی 

. یم ر ا ند
الزم  پیش بینی های  به  مظفری  علیرضا 
در تأمین یخ در روز اربعین حسینی اشاره 
کرد و افزود: سه کارخانه یخ خیبر، تاج و 
هزار   9 تا   6 روزانه  و  بوده  فعال  شکوهیه 

برای  و می توانیم  تولید می کنند  یخ  قالب 
کرده  پیش خرید  یخ  تعدادی  اربعین،  روز 
مشکلی  هیئات  و  موکب ها  تا  کنیم  دپو  و 

باشند. نداشته 
و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  مشاغل  ساماندهی  و  تره بار 
برای  الزم  تمهیدات  داد:  ادامه  قم 
شده  اندیشیده  نیز  آب معدنی  تأمین 
قرار  بوده  فعال  قم  در  که  کارخانه ای  و 
در  مناسب  باقیمت  آب معدنی  است 

دهد. قرار  زائران  و  مردم  اختیار 
بر  دوباره  تأکید  با  پایان  در  وی 
مایحتاج  تأمین  برای  کامل  آمادگی 
نیاز  صورت  در  کرد:  خاطرنشان  زائران 
تأمین  غرفه  جمکران،  مقدس  مسجد  در 
ایستگاه های  اما  می شود  برپا  مایحتاج 
از  پذیرایی  آماده  کامل  به صورت  صلواتی 

► هستند.    زائران 
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شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون      ◄
شهرداری قم و رئیس ستاد اربعین شهرداری از نصب 
در  اردو  و  انگلیسی  عربی،  زبان  به  راهنما  تابلوهای 
بار زائران  سطح شهر خبر داد و گفت: برای نخستین 
اسکان  عسکری)ع(  حسن  امام  شبستان  در  خارجی 
داده شده و شهرداری در آمادگی 100 درصدی است.

در  مقدم  اصفهانیان  مهدی  شهرنیوز،  گزارش  به 
 1401 اربعین  ستاد  برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه 
شهرداری قم، با اشاره به برنامه ریزی ها برای برگزاری 
پایان  از  بعد  حسینی  اربعین  مراسمات  باشکوه 
امیدواریم  داشت:  اظهار  کرونایی  محدودیت های 
زائران  به  بتوانیم  سال،  دو  گذشت  از  بعد  امسال 

باشیم. داشته  را  خدمت  بیشترین  حسینی)ع( 
ستاد  در  مسائل  هماهنگی  و  برنامه ریزی  از  وی 
خبر  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  در  اربعین 
داد و افزود: برنامه ها و اهداف همه در کمیته های زیر 
تا  انجام شده  شهرداری  شهری  خدماتی  معاونت  نظر 
مسجد  مطهر،  حرم  پیرامون  را  الزم  خدمات  بتوانیم 
مقدس جمکران و در سطح شهر به زائران ارائه دهیم.
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
انجام شده  پیش بینی های  به  توجه  با  تصریح کرد:  قم 
امسال قریب بر یک میلیون زائر خارجی از کشورهایی 
همچنین  و  زبان ها  اردو  و  پاکستان  افغانستان،  مانند 
بخشی از هم وطنان خودمان در شهر خواهیم داشت.
قرارداد  موردتوجه  را  زائران  اسکان  مسئله  وی 

مقدس  مسجد  بار  نخستین  برای  کرد:  عنوان  و 
برای  عسکری)ع(  حسن  امام  شبستان  و  جمکران 
پیش بینی شده  و  گرفته شده  نظر  در  خارجی  زائران 
ایرانی یک شب  زائران  و  زائران خارجی سه شب  است 

باشند. داشته  اقامت  شهر  در 
اختصاص  به  توجه  با  داد:  ادامه  مقدم  اصفهانیان 
با  خارجی،  زائران  به  جمکران  مقدس  مسجد 
زیرساخت های  کمیته ها  و  مناطق  هماهنگی 

فراهم شده  جمکران  مقدس  مسجد  در  زائران  حضور 
منطقه  شهری  خدمات  معاونت  هماهنگی  با  و 

است. پاک سازی شده 

گفت:  و  داد  خبر  نخاله ها  و  خاک  انتقال  از  وی 
و  بهداشتی  سرویس های  مانند  موردنیاز  تسهیالت 
 5 از  هماهنگی ها  با  توجه  با  و  پیش بینی شده  حمام 
صفر مصادف با 11 شهریور زائران خارجی در شهر قم 

آماده باشند. باید  کمیته ها  و  داشت  خواهیم  را 
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم 
نظارت بر محل اسکان زائران را نیز مطرح و بیان کرد: 
کاستی  هرگونه  تا  انجام شده  مستمر  به صورت  نظارت 
به موقع رفع شود، همچنین در حمل ونقل  و کمبودی 
شده  اندیشیده  الزم  تمهیدات  نیز  همگانی  و  عمومی 

است.
معاونت  هماهنگی  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری و سازمان اتوبوس رانی 
و تاکسیرانی شهرداری قم خدمات حمل ونقل عمومی 
از  ساعته   24 به صورت  شهر  در  زائران  حضور  زمان  تا 

می شود. ارائه  مطهر  حرم  تا  جمکران  مسیر 
موضوع  سومین  شد:  یادآور  مقدم  اصفهانیان 
با  که  است  زائران  ایمنی  حفظ  موردتوجه 
شهرداری  آتش نشانی  سازمان  با  که  هماهنگی هایی 
در  آتش نشانی  سازمان  نیروهای  انجام شده  قم 
محل های اسکان مستقرشده و به همان رویه دهه اول 
محل های  از  بازدید  با  شهر  ایمنی  ضریب  محرم  ماه 

می شود. کنترل  عزاداری  برگزاری 
در  پسماندها  مدیریت  برای  کرد:  اضافه  وی 
برای  الزم  پیش بینی های  جمکران  مقدس  مسجد 

صفر  پایان  تا  صفر   5 از  ساعته   24 خدمات  ارائه 
انجام شده و نیروهای  حوزه خدمات در مناطق 5 و 7 
بیشتر  زائران  تعداد  اگر  ،همچنین  هستند  آماده باش 
آماده  قم  مصلی  و   7 منطقه  باشد،  پیش بینی ها  از 

است. زائران  اسکان 
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
کرد  مطرح  نیز  را  محیطی  تبلیغات  و  فضاسازی  قم 
سازمان  و  مناطق  با  کامل  هماهنگی  با  افزود:  و 
انجام شده  محیطی  تبلیغات  و  فضاسازی  زیباسازی، 
خارجی  زائران  به  مناسب  خدمات  راستای  در  و 
اردو  و  انگلیسی  عربی،  زبان  سه  به  راهنما  تابلوهای 
اسکان  محل های  و  مناطق  زائران  ستاد  سطح  در 

می شود. نصب 
توضیحاتی  شهری  انضباط  و  نظم  خصوص  در  وی 
داد و اظهار داشت: با هماهنگی ستاد تخلفات شهری 
و  متکدیان  اجتماعی،  آسیب های  مانند  موضوعاتی 
کارتن خواب ها در سطح مناطق به خصوص محل های 

می شوند. جمع آوری  اسکان 
برای  شهروندان  از  درخواست  با  مقدم  اصفهانیان 
مشارکت در حفظ نظم و انضباط شهری تصریح کرد: 
ایستگاه های  و  موکب ها  محرم  ماه  نخست  دهه  در 
داشتند  شهرداری  با  را  همکاری  بیشترین  صلواتی 
و  کردند  رعایت  را  شهر  تمییزی  و  نظم  بیشترین  و 
مشارکت  بیشترین  نیز  صفر  پایان  دهه  در  امیدواریم 

► باشیم.    داشته  را 

آمادگی قم در میزبانی از زائران اربعین حسینی؛

● از همکاری در اسکان زائران تا فعالیت گسترده حمل ونقل عمومی    ●

● آمادگی بوستان ها و کمپینگ های سطح شهر قم برای اسکان مسافران اربعینی    ●

● خدمت رسانی ۴ هزار خادم افتخاری به زائران اربعینی در قم    ●

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001004689 شماره  -رأی   1
محمد  فرزند  صباری  مصطفی  آقای   1400114430001001808
پالک  مترمربع   492/71 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
شماره10601 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
 139720330001011297 الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
اقرار  و   1397/02/30 مورخ   645 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری 

الف  قم.)م   100 دفترخانه   1397/02/30 مورخ   648 نامه اصالحی شماره 
  )14690

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005288 شماره  رأی   -2
مهدی  فرزند  کوپائی  منیری  اسماعیل  آقای   1401114430001000371
پالک  مترمربع    171/70 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10626 شماره 
الف  م  قم.)   3 دفترخانه   1374/10/27 مورخ   99722 شماره  رسمی  سند 

 )14693
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 

چنانچه  تا  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه1  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 

بهار( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/06/14 تاریخ انتشار اول:   

1401/06/29 تاریخ انتشار دوم :   
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

سرپرست سازمان اتوبوس رانی:
فعالیت ناوگان اتوبوس رانی در 
مسیر مسجد مقدس جمکران تا 

حرم مطهر 2۴ ساعته شد

ناوگان  فعالیت  قم،  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
اتوبوس رانی در مسیر مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر را تا پایان 
اساس  بر  اتوبوس ها  تعداد  گفت:  و  کرد  اعالم  ساعته   24 صفر  ماه 
کمترین  در  مسافران  تا  می کند  پیدا  افزایش  نیاز  و  مسافران  تعداد 

کند. پیدا  انتقال  مقصد  به  زمان 
 1401 اربعین  ستاد  برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه  در  نیک  علی 
حمل ونقل  خدمات  ارائه  در  شهرداری  آمادگی  به  قم،  شهرداری 
به  کامل  خدمات  ارائه  آماده  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  همگانی 

هستیم. اربعین  ایام  در  شهروندان  و  مسافران 
تا  جمکران  مقدس  مسجد  مسیر  در  اتوبوس رانی  ناوگان  فعالیت  وی 
تعداد  افزود:  و  کرد  اعالم  ساعته   24 صفر  ماه  پایان  تا  را  مطهر  حرم 
تا  می کند  پیدا  افزایش  نیاز  و  مسافران  تعداد  اساس  بر  اتوبوس ها 

کند. پیدا  انتقال  مقصد  به  زمان  کمترین  در  مسافران 
گاهی  کرد:  ابراز  قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
ترافیک به گونه ای بوده که اجازه تردد اتوبوس و تاکسی را نمی دهد، 
داشته  شهروندان  و  زائران  به  را  سرویس  بهترین  می کنیم  تالش  اما 

باشند. صبور  داریم  درخواست  مسافران  از  و  باشیم 
گفت:  و  کرد  اشاره  عمومی  حمل ونقل  هزینه های  به  سپس  وی 
از دوسوم هزینه حمل ونقل عمومی را شهرداری پرداخت  امروز بیش 

. می کند
میلیون   58 ماهانه  به صورت  اتوبوس  هر  هزینه  کرد:  تصریح  نیک 
تومان بوده و به ازای هر بلیت اتوبوس 5 هزار تومان هزینه می شود، 
مابقی  و  می کنند  پرداخت  تومان   1500 تنها  شهروندان  درحالی که 

می پردازد. شهرداری  را  آن 

جوانان قم بر سکوی دومی 
ورزش باستانی ایران ایستادند

قم  استان  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیات  رییس 
گفت: باستانی کاران قم بر سکوی دومی رقابت های قهرمانی جوانان 

ایستادند. کشور 
دوره  اولین  کرد:   بیان  ایرنا،  با  گفتگو  در  شنبه   شامگاه  فردی  امیر 
با  کشور  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش  کشوری  مسابقات 
حضور 300 ورزشکار از 26استان به میزبانی مجموعه ورزشی شهید 

شد. برگزار  تهران  کارگران  معتمدی 
وی اضافه کرد: در این مسابقات رضا غالمی در رشته میل بازی و در 
نیز  لو  ابوالفضل قاضی  پهلوانی   و در کشتی  75کیلوگرم  تا   60 وزن  

در وزن 55تا 60 کیلوگرم به مقام دوم این مسابقات دست یافتند.
قم  استان  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیات  رئیس 
بود. کرده  شرکت  مسابقات  این  در  ورزشکار   6 با  قم  استان  افزود: 
روند  قم  در  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  داد:  ادامه  وی 
ورزشی  رشته  این  ورزشکاران  و  دارد  امیدوارکننده ای  و  رشد  به  رو 

کردند. ثبت  خود  نام  به  ملی  اعزام های  در  موفقی  عملکرد 

اعزام 6 دونده قمی به 
رقابت های قهرمانی کشور

6 دونده دختر نوجوان قمی به  رییس هیات دوومیدانی قم از اعزام 
داد. تهران خبر  استان  میزبانی  به  قهرمانی کشور  مسابقات 

مصطفی،  یگانه  ظهیری،  فاطمه  کرد:  بیان  خدمتکاری  ابوالفضل 
حسنی  و  سعدآبادی  ستایش  لطیفی،  فرحانه  دهستانی،  لیال 
به  که  هستند  قمی  نوجوان  دختران  از  نفر  حسناتی،6  سادات 

شدند. اعزام  کشور  نوجوانان  دوومیدانی  مسابقات 
وی اضافه کرد: در این مسابقات که به صورت انفرادی و تیمی برگزار 
100متر،  طول  پرش  ماده  در  حسناتی  سادات  حسنی  می شود، 
پرش  100متر  مصطفی  یگانه  طول،  پرش  لطیفی200متر  فرحانه 
لیال  و  ظهیری100متر  فاطمه  سعدآبادی200متر،  ستایش  طول، 

پرداخت. خواهند  رقابت  به  نیزه  پرتاب   - هفتگانه  دهستانی 
بعنوان  لطیفی  فرحانه  هم  تیمی  بخش  در  داد:  ادامه  خدمتکاری 
نفر اول 100 متر و یگانه مصطفی، فاطمه ظهیری و حسنی سادات 

می کنند. رقابت  متر   400 و   300  ،200 در  ترتیب  به  نیز  حسناتی 
میزبانی  به  مسابقات  این  گفت:  قم  دوومیدانی  هیات  رییس 
شهریورماه   13 و   12 روزهای  در  تهران  انقالب  آفتاب  ورزشگاه 

می شود. برگزار 

خبـر

    آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
ورشکسته  شرکت  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
ملی  شناسه  و   5330 ثبت  شماره  به  زمستانه  مهر  طیور  صنعتی  کارخانجات 
به صورت  مزایده  از طریق  نظر دارد  اموال در   -3 پرونده  10861001040 در 
 12 اصلی بخش   -  4/1/5546 ثبتی  به فروش شش دانگ پالک  نسبت  کتبی 
شهدای  خیابان  هوایی،  نیروی  بلوار  باقرتنگه،  روستای  بابلسر،  بنشانی  بابلسر 
شرکت  به  متعلق  مرغداری  شرقی  ضلع  جنب  فوتبال،  زمین  نزدیک   ،10
با  10صبح  ساعت   1401/08/25 مورخ  چهارشنبه  روز  در  فوق  ورشکسته 

نماید: اقدام  ذیل  شرایط 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

در  واقع  بایر  زمینی  قطعه  صورت  به  مترمربع   11083 پالک  کل  مساحت   -1
حریم مصوب شهری بابلسر که برابر نقشه طرح هادی روستای اوکسر جزء بافت 
زراعی می باشد.  کاربری  دارای  کاربری حریم،  نقشه  براساس  نیست،  روستایی 
پایان  گواهی  دارای  مترمربع   141 مساحت  به  اعیانی  پالک  این  داخل   -2
بوده  بابلسر  شهرداری  از   1389/03/12 مورخ   7290 شماره  به  ساختمان 

است. 

 1399/07/29 مورخ   99/20/11871 شماره  نامه  طبق  مذکور  پالک   -3
بابلسر قرار دارد. با طرح تفصیلی در حریم مصوب شهر  برابر  بابلسر  شهرداری 
مبلغ  به  مجموعًا  اعیانی  احتساب  با  ملک  ششدانگ  ارزش   -4

می گردد. اعالم  و  تعیین  ریال   160,000,000,000
متوسط  عرض  به  فاضل کشی  نهر  ملک  شمالی  ضلع  در  ارتفاقی:  حقوق   -5

دارد. وجود  طرف  هر  از  بستر  نهایی  حد  از  حریم  با  متر   2/85
 1389/03/31 مورخ   19563 رسمی  سند  طی  موصوف  پالک  ششدانگ   -6

قرار دارد. بانک ملت  27 قم در رهن  دفترخانه 
ب ( شرایط شرکت در مزایده :

چک  به صورت  ریال   8,000,000,000 معادل  ارزیابی  مبلغ  پنج درصد   -1
ورشکستگان  بنام   0109897983005 شماره  حساب  به  یا  بانکی  تضمینی 
الک  پاکت  در  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واریز  ملی  بانک  نزد  قم 
ورشکسته  شرکت  اموال   -3 پرونده  مزایده  به  مربوط  جمله  و  داده  قرار  مهر  و 
کارخانجات صنعتی طیور مهر زمستانه با مشخصات کامل و محل اقامت خود در 
روی پاکت نوشته تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 به اداره 

دادسرا(،  5 )ک  به نشانی: خیابان ساحلی، کوچه  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه 
پالک 18، طبقه سوم تسلیم شود. 2- پیشنهاد مبهم، مشروط، فاقد سپرده و بر 
گهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3- پیشنهادهای واصله در  خالف شرایط این آ
روز و ساعت مزایده باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 
به صورت  را  باالترین قیمت  که  مزایده کسی است  برنده  بالمانع است؛  مزایده 
کتبی به شرح فوق پیشنهاد نماید. 4- برنده مزایده باید ظرف مدت سه ماه از 
حاضر  تصفیه  اداره  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ 
به  واریز شده  پنج درصد  اینصورت  اسناد رسمی معرفی شود در غیر  به دفتر  تا 
نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد. 5- مالیات نقل و انتقال و 
سایر دیون مربوط به مورد مزایده به عهده فروشنده است بجز هزینه دفترخانه 
انتقال  در  تسریع  6- جهت  به عهده طرفین است.  بالمناصفه  که  اسناد رسمی 
به  الزم  حساب های  مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  معامله،  مورد 
به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -7 است.  خریدار  عهده 

نمایند.                              مراجعه  تصفیه  اداره 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم
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ارتباط با مدیرمسئول  
091276259۸7   

تیم  اینکه  بیان  با  قم  تیراندازی  هیئت  رئیس     ◄
تیم  سد  از  عبور  با  قم  زین الدین  شهید  بادی  تپانچه 
شد،  بانوان  تیراندازی  برتر  لیگ  نشین  صدر  مقاومت 
داریم  حمایت   به  نیاز  خوب  نتایج  کسب  برای  گفت: 
نتایج  کسب  امکان  نگیرد  صورت  مالی  حمایت  اگر  و 

نیست. خوب 
در  ایسنا  با  گفتگو  در  نژاد،  متقیان  جواد  محمد 
عنوان  بانوان  برتر  لیگ  تیراندازی  مسابقات  با  رابطه 
کرد: استان قم در دو بخش تپانچه بادی و تفنگ بادی 

دارد. حضور  مسابقات  این  در 
وی با اشاره به اینکه در هر دو بخش این مسابقات 
این  دوم  هفته  کرد:  اظهار  دارند،  حضور  تیم  هشت 
رقابت ها 11 شهریور ماه برگزار شد و نمایندگان قم در 
بخش تفنگ بادی در جایگاه ششم و در بخش تپانچه 

قرار گرفتند. اول  در جایگاه  بادی 
تفنگ  بخش  در  قم  نماینده  اینکه  بیان  با  وی 
یعنی  پر مهره خود  و  به حریف قدرتمند  را  بازی  بادی 
دانشگاه  تیم  کرد:  تصریح  کرد،  واگذار  آزاد  دانشگاه 

مانند  المپیکی  و  تیم ملی  بازیکن های  از  آزاد متشکل 
است. زاده  کرم  و  احمدی  الهه 

بخش  در  کرد:  اضافه  قم  تیراندازی  هیئت  رئیس 
تیم  مقابل  در  توانست  قم  نماینده  نیز  بادی  تپانچه 
به  را  اول  پیروزی برسد و جایگاه  به  سرسخت مقاومت 

کند. ثبت  خود  نام 
بازیکنان  از  متشکل  قم  استان  تیم  داد:  ادامه  وی 
از  بازیکن  چند  همچنین  است  جوان  و  باتجربه  بومی 
در  را  تیم  بتوانند  تا  دارند  حضور  تیم  در  شهرها  سایر 

کنند. کمک  برتر  لیگ 
متقیان نژاد بیان کرد: از لحاظ شرایط مالی نسبت 
به رقیب هایمان بسیار عقب هستیم برای مثال تیم های 
آزاد  دانشگاه  و  هرمزگان  فوالد  سپاهان،  مبارکه  فوالد 

قدرتمند و پرهزینه وارد مسابقات شده اند.
را  خوبی  نتایج  بتوانیم  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
نیاز  نتایج خوب  برای کسب  اضافه کرد:  کنیم،  کسب 
نگیرد  صورت  مالی  حمایت  اگر  و  داریم  حمایت   به 

► نیست.     خوب  نتایج  کسب  امکان 

تیم  داشت:  اظهار  قم،  بدمینتون  هیات  دبیر     ◄
انقالب قم، در مقابل تیم هدف سمنان به یک پیروزی 

یافت. دست  دلچسب  و  سخت 
گفت وگو  در  قم  بدمینتون  هیات  دبیر  فرجی،  علی 
در  شبانیان  حامد  شاگردان  داشت:  اظهار  ایسنا  با 
 10 روز گذشته  فارس  برتر جام خلیج  لیگ  دوم  هفته 
نهایت  در  و  رفت  سمنان  هدف  مصاف  به  شهریورماه، 

یافت. دست  دلچسب  ولی  شیرین  برد  یک  به 
گذشته  ی  هفته  در  که  سمنان  هدف  افزود:  وی 
چالش  به  را  زاهدان  هوایی  پدافند  رعد  قدرتمند  تیم 
سخت کشیده بود در این هفته مقاومت سرسختانه ای 
از خود نشان داد ولی در آخر این انقالب قم بود که با 

رقابت شد. این  پیروز   2 بر   3 نتیجه 
فرجی ادامه داد: در یک نفره علی حیاتی و سعید 
برای  حیدری  نورعلیان،  تیم  دونفره  در  و  بابیانی 

کردند. کسب  پیروزی  انقالب 

جوان  خاکی  معین  محمد  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  گرفت  قرار  ستاره  محمد  مقابل  قم  استان  مستعد 
گذشته  ی  هفته  ستاره  شد.  مغلوب   1 بر   2 نتیجه  با 
زاهدان  در  را  پوش  ملی  میرشکاری  مهدی  محمد 

بود. داده  شکست 
 فرجی افزود: بازی خوب و نزدیک خاکی و پیروزی 
جوان  این  برای  خوب  روزهای  نوید  گیم  یک  در 

می دهد. قم  استان  بدمینتون 
 17 شنبه  پنج  سوم  ی  هفته  گفت:  ادامه  در  وی 
قم  در  قم  انقالب  که  شد  خواهد  برگزار  شهریورماه 
تا کنون  ملو  اردکان است. چادر  ملو  تیم چادر  میزبان 
آورده است. بدست   0 بر   5 نتایج مشابه  با  پیروزی  دو 

فرجی عنوان کرد: اردکانی ها دیروز ورنا بتن عباس 
دادند.  شکست   0 بر   5 را  لیگ  ی  پرستاره  تیم  آباد 
جدال انقالب و چادر رقابت تیم های بی شکست لیگ 

است.    ►

پایان  با  گفت:  قم  تکواندو  رییس     ◄
تیم  کشور  نونهاالن  لیگ  دوم  و  اول  هفته 
تساوی  یک  و  شکست  یک  قم  تکواندو 

آورد. بدست 
شانزدهمین  افزود:  جمشیدی  محمد 
نونهاالن  تکواندو  لیگ  رقابت های  دوره 
با  تکواندو"  شکوفه های  "جام  پسر 
در  شهریورماه  دهم  روز  از  تیم   16 حضور 

است. آغازشده  تکواندو  فدراسیون 

تیم  رقابت ها  این  در  کرد:  اضافه  وی 
با  اول  گروه  در  قم  استان  تکواندو  هیات 
پدیده  مرودشت،  جمشید  تخت  تیم های 
ماهان  بام  فوالد  کن،  لوازم خانگی  قرن، 
تکواندو  هیات  و  یزدان  میهن،  بهمنمیر، 

است. هم گروه  عجبشیر 
تکواندوکاران  شد:  یادآور  جمشیدی 
 7 نتیجه  با  اول  هفته  دیدار  در  قم  نونهال 
شکست  کن  لوازم خانگی  تیم  برابر   3 بر 

تخت  تیم  مقابل  دوم  هفته  در  و  خوردند 
 5 بر   5 نتیجه  با  مرودشت  جمشید 

رسیدند. به تساوی 
تکواندو  هیات  نونهاالن  تیم  هدایت   
استان قم بر عهده روح الله رضاپور به عنوان 
سرمربی، سعید جشنی لو و محمد صفائی 
به عنوان  چهرقانی  علی  مربی،  به عنوان 
کمک مربی و اسداله مهتری نیز سرپرستی 

را برعهده دارد.    ►

پنگ  پینگ  نوجوانان  ملی  تیم     ◄
آسیا  نوجوانان  برنز مسابقات  ایران، مدال 

کرد. تصاحب  را 
مسابقات  نهایی  نیمه  ی  مرحله  در 
آسیا  نوجوانان  قهرمانی  میز  روی  تنیس 

الئوس  در  ماه  شهریور  ده  جمعه  که 
کشورمان  نوجوانان  ملی  تیم  شد،  برگزار 
فینال  به  صعود  از  چین  مقابل  شکست  با 
دست  برنز  ارزشمند  مدال  به  و  بازماند 

کرد. پیدا 

با  کشورمان  نوجوان  پوشان  ملی 
نهایی  نیمه  به  جنوبی  کره  مقابل  پیروزی 
با  فینال  به  رسیدن  راه  در  اما  یافتند  راه 
برای  و  1 مغلوب چین شدند  بر   3 حساب 
رده  برای  را  برنز  مدال  تاریخ  در  بار  اولین 

کردند. تصاحب  نوجوانان  سنی 
ایران  پنگ  پینگ  نوجوانان  ملی  تیم 
استان  از  حبیبی  محمدحسن  ترکیب  با 
سامران  فرجی،  بنیامین  همچنین  و  قم 
و  احدی  مهران  هدایت  با  کریمی، 

این  در  میرالماسی  محمدرضا  سرپرستی 
زد. تاریخ سازی  به  دست  مسابقات 

و  نوجوانان  قهرمانی  رقابت های 
در  شهریورماه   17 تا   10 از  آسیا  جوانان 

► است.    جریان  در  الئوس 

تکلیف یارانه  شهریور 1401 
روشن شد

دستوری  هنوز  گفت:  ها  یارانه  سازی  هدفمند  سازمان  سخنگوی 
به  هم  شهریور  یارانه  و  است  نشده  ابالغ  کاالبرگ  پرداخت  بر  مبنی 

می شود. پرداخت  نقدی  صورت 
هدفمندسازی  سازمان  سخنگوی  حسینی  طیبه  برنا،  گزارش  به 
یارانه ها در برنامه رادیویی درمورد موضوع حذف یارانه نقدی و توزیع 
به  این  از  یارانه  اینکه  امکان  کاالبرگ اظهارکرد: صحبت هایی درمورد 
لحظه  این  به  تا  اما  بوده  کند  پیدا  تخصیص  کاالبرگ  صورت  به  بعد 
تا  و  نگرفته  صورت  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  به  رسمی  ابالغ 
نقدی  صورت  به  یارانه  کماکان  نشود  داده  ما  به  دستور  این  زمانی 

شد. خواهد  پرداخت 
انجام  یارانه ها  پرداخت  نحوه  در  تغییری  باشد  قرار  اگر  افزود:  وی 
بر  مبنی  دستوری  االن  به  تا  اما  می شود،  رسانی  اطالع  قطعًا  شود 
ما  و  نشده  وصول  ما  برای  کاالبرگ  صورت  به  یارانه  پرداخت  تغییر 

می کنیم. پرداخت  نقدی  صورت  به  کماکان  را  یارانه 
یارانه نقدی شهریور به صورت کاال برگ است؟

عنوان  به  تومان  هزار   45 مبلغ  گذشته  های  سال  در  سیه کار؛  نادیا   
پرداخت  جامعه  اقشار  از  برخی  به  هزینه ای  کمک  و  معیشتی  یارانه 
داشت.  دنبال  به  بودجه ای  بار  تنها  و  نبود  کافی  که  مبلغی  می شد. 
در  بنابراین  شد.  یارانه ها  این  اصالح  به  قرار  ترجیحی  ارز  حذف  با 
مبلغ  افزایش  از  تلویزیونی  برنامه ای  در  جمهوری  رییس  شب  یک 
تا  شد  آن  بر  قرار  و  داد  خبر  تومان  400هزار  و   ٣00 به  نقدی  یارانه 

شوند. حذف  قبلی  یارانه های 
جامعه  قشر   ضعیف ترین  همان  که  اول  ٣دهک  طرح  این  طبق   
هزار   300 نفری  بعدی  دهک  و6   تومان  هزار   400 نفری  هستند، 

می کنند. دریافت  یارانه  عنوان  به  تومان 
همین طور طبق تصمیمات رییس جمهور دهک آخر که از ثروتمندان 

جامعه تشکیل می شود، مبلغ یارانه را دریافت نمی کنند.
در ادامه  تصویب این طرح، دولت برنامه  داشت پس از 2ماه پرداخت 
هر  به  برگ  کاال  آن  جای  به  و  کند  حذف  را  نقدی  صورت  به  یارانه 

کند. اهدا  شهروند 
طرح  این  انجام  به  موفق  دولت  همچنان  ماه  چند  گذشت  از  پس   
صورت  به  یارانه  پرداخت  نیز   1401 سال  ماه  شهریور  و  است  نشده 

می شود. واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به  و  است  نقدی 
آیا  که  ببینیم  باید  حاال  و  داریم  نقدی  یارانه  هم  ماه  این  واقع  در 
نقدی  یارانه  یا  و  کند  جایگزین  کاالیی  یارانه  میتواند  دولت  باالخره 

داشت. خواهد  ادامه 
دیگر  بار  و  مراجعه  شده  معرفی  درگاه  به  می تواند  یارانه  جاماندگان 
خواهد  مشخص  یارانه  جاماندگان  تکلیف  زودی  به  کنند.  نام  ثبت 

. شد
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  ایرانیان  رفاهی  اطالعات  پایگاه  سرپرست 
جدید  ثبت نامی های  و  یارانه  جاماندگان  تکلیف  درباره  اجتماعی 
امکان  هنوز  مختلف  دالیل  به  جامانده  افراد  برخی  گفت:  یارانه 

نکرده اند. پیدا  ثبت نام 
سازمان  توسط  قبل،  انصرافی های  و  جامانده  افراد  ثبت نام 
هدفمندسازی یارانه ها و از طریق درگاه my.gov.ir صورت می پذیرد.

سازمان  توسط  ثبت نامی  خانوارهای  اطالعات  ثبت نام،  از  پس 
در  و  شده  ارسال  ایرانیان  رفاه  پایگاه  برای  یارانه ها  هدفمندسازی 
اولین دور بعدی واریز یارانه، مورد وسع سنجی فوری قرار گرفته و در 
مشمول  خانوارهای  سرپرستان   ،9 تا   1 دهک های  در  حضور  صورت 
می شوند. معرفی  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  به  یارانه  واریز  برای 
خود  معوقات  و  شده  مشمول  اخیرًا  که  خانوارهایی  درباره  زری باف 
یارانه ها  مسدودی  رفع  تکلیف  درباره  همچنین  و  نکرده اند  دریافت  را 
پرداخت  ازجمله  یارانه ها،  واریز  به  مربوط  اجرایی  امور  تمامی  گفت: 
حساب  در  مسدودی  مبالغ  تکلیف  تعیین  مشمولین،  معوقات 
اعضای  تعداد  از  کمتر  مبالغ  واریز  مشکل  رفع  خانوار،  سرپرست 
می پذیرد. صورت  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  توسط   … و  خانوار 

یارانه دریافت می کنند؟ از جمعیت کشور  نفر  چند 
وزارت  ایرانیان  رفاهی  اطالعات  پایگاه  سرپرست  زری باف  مجتبی 
نقدی  یارانه  وضعیت  از  آمار  آخرین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
محاسبه  وضعیت  آخرین  اساس  بر  کرد:  اظهار  و  اعالم  را  کشور  در 
از  ایرانیان،  رفاه  پایگاه  توسط   1401 مردادماه  در  یارانه  مشمولین 
میلیون   25 حدود  کشور،  کل  جمعیت  نفر  میلیون   86 حدود  بین 
عنوان  به  نفر  هزار   900 و  میلیون   77 معادل  خانوار  هزار   500 و 
)معادل  شده اند  معرفی  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  به  مشمول 

کشور(. جمعیت  درصد   89.9
هستند؟ نفر  چند  یارانه  جدید  مشمولین 

وی افزود: از این میزان حدود 800 هزار خانوار مشمول یارانه 400 
یارانه  مشمول  خانوار  هزار   700 و  میلیون  یک  حدود  و  تومانی  هزار 
شامل  که  جامانده  میلیون   7 بین  از  هستند.  تومانی  هزار   300
دلیلی  هر  به  که  است  افرادی  و  قدیم  محذوفین  قدیم،  انصرافی های 
نمی  دریافت  تومانی   45500 یارانه   1401 سال  ماه  فروردین  در 
 )1401 اردیبهشت  از  )پس  جدید  ثبت نامی های  کل  تعداد  کردند، 
حدود دومیلیون و 700 هزار نفر هستند که حدود یک میلیون و 600 

هستند. حاضر  فعلی  مشمولین  جمع  در  افراد  این  از  نفر  هزار 
 1401 سال  اردیبهشت  در  یارانه  جدید  محذوفین  بین  از  چنین  هم 
4 میلیون و 200 هزار نفر اقدام به ثبت اعتراض کردند که در  حدود 
نفر در جمع مشمولین  700 هزار  تیر ماه یک میلیون و  وسع سنجی 

شدند. معرفی  ها  یارانه  هدفمندسازی  سازمان  به  یارانه  تیرماه 

هفته دوم لیگ برتر تیراندازی بانوان؛خبـر

● تپانچه قم صدرنشین شد    ●

    آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آقای سیدجواد  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
کتبی  صورت  به  مزایده  طریق  از  دارد  نظر  در  اموال   -4 پرونده  در  رضوی پور 
 9 از  فرعی   1209 ثبتی  پالک  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  فروش  به  نسبت 
متعلق  خالصه  تپه  گوگ  قریه  میاندوآب،  بنشانی  مراغه   14 بخش  اصلی   -
با  10صبح  ساعت   1401/07/17 مورخ  یکشنبه  روز  در  فوق  ورشکسته  به 

نماید: اقدام  ذیل  شرایط 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   150/89 مساحت  به  شش دا نگ  عرصه   -1
ریال.  603,560,000 جمعًا  ریال   4,000,000

ارزیابی  قابل  گردیده  تخریب  آن  از  بخشی  و  مخروبه  که  احداثی  اعیانی   -2
است.  نبوده 

 76,440,000 مبلغ  به  محوطه  حصارکشی  و  برق  آب،  امتیازات  ارزش   -3

ریال.
4- جمع ارزش فعلی ملک فوق به مبلغ 680,000,000 ریال برآورد گردیده.

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
1- پنج درصد مبلغ ارزیابی معادل 34,000,000 ریال به صورت چک تضمینی 
قم  ورشکستگان  بنام   0109897983005 شماره  حساب  به  یا  بانکی  بین 
پاکت  در  باید  و  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واریز  ملی  بانک  نزد 
ورشکسته  اموال  پرونده4-  مزایده  به  مربوط  جمله  و  داده  قرار  مهر  و  الک 
پاکت  روی  در  خود  اقامت  محل  و  کامل  مشخصات  با  رضوی پور  سیدجواد 
تصفیه  اداره  به   1401/07/17 مورخ  یکشنبه  روز  صبح   9 ساعت  تا  نوشته 
دادسرا(، پالک  5 )ک  به نشانی: خیابان ساحلی، کوچه  قم  امور ورشکستگی 
بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهاد   -2 شود.  تسلیم  سوم  طبقه   ،18
3- پیشنهادهای واصله  اثر داده نخواهد شد.  ترتیب  گهی  این آ خالف شرایط 

در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و  روز  در 
به  را  باالترین قیمت  برنده مزایده کسی است که  جلسه مزایده بالمانع است؛ 
مدت  ظرف  باید  مزایده  برنده   -4 نماید.  پیشنهاد  فوق  شرح  به  کتبی  صورت 
اداره  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ  از  ماه  سه 
تصفیه حاضر تا به دفتر اسناد رسمی معرفی شود در غیر اینصورت پنج درصد 
واریز شده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد. 5- مالیات 
به عهده فروشنده است بجز  به مورد مزایده  انتقال و سایر دیون مربوط  و  نقل 
6- جهت  است.  به عهده طرفین  بالمناصفه  که  اسناد رسمی  دفترخانه  هزینه 
مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  معامله،  مورد  انتقال  در  تسریع 
اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -7 است.  خریدار  عهده  به  الزم  حساب های 

نمایند.                               مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر 
امور ورشکستکی قم اداره تصفیه  رئیس   - علی عطار 

به موجب اجراییه صادره از شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 6 
اجرای احکام مدنی قم به شماره 6/1401ج/90 ثبت گردیده له معصومه خلیفه 
قلی علیه محمد صادق کریمی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 214 سکه 
بهار ازادی در حق صندوق دولت محکوم له و 10/050/000ریال نیم عشر در 
مسکونی  اپارتمان  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
فاقد سابقه ثبتی توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. 
با احترام ، در خصوص پرونده کالسه 0100090 خواهان معصومه خلیفه قلی 
اپارتمان  واحد  یک  امتیاز  ارزیابی  خصوص  در  کریمی  صادق  محمد  طرفیت  به 
مسکونی واقع در پردیسان – بلوار دانشگاه – خیابان شهید قلی پور – کوچه شهید 
حقائی – مجتمع ایت الله مشکینی – بلوک 7 – طبقه سوم – واحد 12 ، از محل ان 
بلوک  در طبقه سوم  مترمربع   79/8 به مساحت  فوق  واحد  امد.  به عمل  بازدید 
با فرش کف سرامیک  دارای سالن نشیمن  و  دارد  قرار  7 مجتمع مسکونی فوق 
، بدنه و سقف رنگ کاری و پنجره ها یو پی وی سی دو جداره ، دو اتاق با فرش 

 ، حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  فلزی  کابینت  با  اپن  اشپزخانه   ، موزائیک  کف 
برق و  انشعابات  و دارای  و گرمایش پکیج  ابی  ، سرمایش کولر  تراس  و  روشویی 
گاز مستقل و انشعاب اب مشترک و فاقد پارکینگ می باشد و در حال حاضر در 
ثبت  با کد   9844 به شماره  پرونده  دارای  فوق  واحد  باشد.  اختیار خواهان می 
نامی 10009844 در مرکز خدمات حوزه علمیه قم و موسسه عمران نور گستر 
به نام اقای عبدالقادر فیروزی می باشد که وکالتا به اقای محمد صادق کریمی 
 ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  فوق  مسکونی  اپارتمان  واحد  امتیاز  است.  فروخته 
جمعا  و  112/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از   ، موجود  وضعیت  و  مساحت 
میلیون  هفت  و  سی  و  نهصد  و  میلیارد  هشت  8/937/600/000ریال  مبلغ 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  ریال  هزار  ششصد  و 
، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم  به  الی 11/15 صبح  1401/7/12 ساعت 11 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
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 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
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 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
و  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  نماید. حداکثر مهلت مزبور  قسمت اجرا تسلیم 
از  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  در صورتی 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

● دومین پیروزی انقالب در لیگ برتر بدمینتون    ●

● یک شکست و یک تساوی تکواندوکاران قم در لیگ نونهاالن کشور    ●

● کسب مدال برنز پینگ پنگ آسیا توسط نوجوان قمی برای اولین بار در تاریخ    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
حقوقی  و  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  از  صادره   0000811 اجراییه  موجب  به 
اجرای   1401 شماره  به  سلفچگان  بخش  مدنی  احکام  اجرای  در  که  کرج 
علی  بابا  راضیه  علیه  صحرائی  بهروز  له  گردیده  ثبت   0100026/ سلفچگان 
بابت  1/871/168/076ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ،
در  دولتی  عشر  نیم  بابت  93/558/204ریال  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
مقنول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
خودروی برلیانس هاج بک به شماره انتظامی 145 ن 66 ایران 38 را توقیف 
بک  هاج  سواری  نوع  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  و  نموده 
 1396  : مدل   MT  –  BRILIANCE11220 تیپ  خودرو  پارس  سیستم: 
گیربکس  نوع   1002717 شاسی  شماره   035755 موتور  شماره  سفید  رنگ 
وضعیت   1402/2/18 انقضا:  تاریخ  ثالث  شخص  بیمه  وضعیت  ای  دنده   :

خودرو در زمان بازدید اتاق بدنه سالم ، موتور ، خاموش در حد مدل و کارکرد 
 ، سالم  تودوزی  و  صندلی  سالم  ها  شیشه   ، درصد   40  ، ها  تایر  وضعیت   ،
قابلیت شماره گذاری   – پرزکتورجلو چپ شکسته  و  ضمنا خطر ح عقب راست 
دارد. ارزش پایه خودرو ، با توجه به شرفوق مدل 225/000/000 دویست و 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  تومان  میلیون  پنج  و  بیست 
،دادگاه  قم  آدرس   به  صبح   10 الی   9 ساعت   1401/7/11 تاریخ  در  الذکر 
طریق  از  مزایده  واحد  مدنی  احکام  اجرای  واحد  سلفچگان  بخش  عمووامی 
مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده 
از  با هماهنگی این اجرا  را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند  پایه 

پیشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  گردد.  واگذار می 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه 
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 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سلفچگان 

– علی وفائی
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد  /   تلفن: 09184480402

یک دیپلمات پیشین: 
آمریکا نیاز دارد پاسخ ایران 

را بدهد
یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت: زیاده خواهی های آمریکایی ها 

تمام نشدنی است و ما فقط حق خودمان را می خواهیم.
سید علی سقائیان در گفتگو با ایسنا در ارزیابی خود از روند گفت وگوها 
و مذاکرات برای احیاء برجام و توافق هسته ای اظهار داشت: به نظر 
بنده وضعیت به نفع ماست، آمریکا به این مساله نیاز دارد و باید پاسخ 
دهد ، زیاده خواهی های آمریکایی ها تمام نشدنی است، ما فقط حق 

مان را می خواهیم.
وی تصریح کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام به مزایایی که باید سهم 
ما می شد، متاسفانه نرسیدیم و حتی تحریم ها افزایش یافت، مسائل 
بانکی به وجود آمد، تحریم پشت تحریم اعمال شد و آمریکایی ها بازی 

را وارونه جلوه دادند.
مسائل  مورد  در  کرد:  خاطرنشان  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
پادمانی نیز آقای اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتند که پرونده 
ایران  های  خواسته  کنم  می  تصور  بنابراین  شود.  بسته  حتما  باید 
نیاز  این مساله  به  باید پاسخ دهد زیرا  آمریکا  و  معقول و منطقی است 
به  نتواند  اگر  بایدن  است،  رو  پیش  انتخابات  نزدیک  آینده  در  و  دارد 

بگیرد. نتیجه  هم  انتخابات  در  تواند  نمی  برسد  توافق 
سفیر سابق کشورمان در برزیل همچنین بیان کرد: باید در نظر داشته 
خود  فشار  و  نفوذ  از  مساله  این  در  هم  عربستان  و  اسرائیل  که  باشیم 
با البی  است  ها  بازی صهیونیست  این موضوعات  کنند،  استفاده می 

منافع خودشان هستند. تامین  دنبال  به  دارند  که 
باید  را  خودشان  منافع  بدانند  ها  آمریکایی  معتقدم  افزود:  سقائیان 
نسبت به منافع صهیونیست ها ترجیح دهند. آمریکایی ها چون خود 
را تحمیل کنند  دانند می خواهند خواسته هایشان  برتر می  را قدرت 

این تحمیل ها نخواهیم رفت. بار   زیر  ما  اما 
وی ادامه داد: دولت آقای رئیسی هم سیاستی که در این راستا پیش 
برده این بوده که مردم را شرطی نکرده تا همه مسائل به برجام مرتبط 
با اقتصاد  اما  باشند، درست است که فشار زیادی به مردم وجود دارد 
دنبال  به  مقاومتی تالش می شود مشکالت حل شوند حتی روس ها 

از تجربیات ما استفاده کنند. این هستند که 
قطعا  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کشورمان  سابق  دیپلمات  این 
با  و  را می خواهیم   زیاده خواهی دارند، ما حق خودمان  آمریکایی ها 
منطق مطالبات را مطرح کردیم. اگر واقع بین باشند رژیم صهیونیستی 
NPT هم نرفته این  دارای کالهک هسته ای در منطقه است و زیر بار 
مساله خود گویای استانداردهای دوگانه ای است که الزم  به نظر می 

کنند. توجه  موضوع  این  به  حتما  گروسی  آقای  رسد 

الپید: 
کمپین گسترده ای برای جلوگیری 
از توافق با ایران به راه انداخته ایم

به  فردا  موساد  رئیس  اینکه  بیان  با  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
واشنگتن می رود "تا خطرات توافق هسته ای را شرح دهد" تاکید کرد 
از  ممانعت  برای  فشار  تداوم  توافق  این  درخصوص  آویو  تل  موضع  که 

است. آن  امضای 
صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  الپید،  یائیر  الجزیره،  شبکه  گزارش  به 
گفت که سیاست ما در رابطه با توافق هسته ای ایران تداوم فشار برای 

از امضای توافق است. ممانعت 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که رئیس سازمان جاسوسی 
آویو  تل  موضع  تا  شد  خواهد  واشنگتن  راهی  فردا  رژیم)موساد(  این 
آمریکایی  به  را  ایران"  هسته ای  توافق  در  پنهان  "خطرات  درخصوص 

دهد. شرح 
از  ممانعت  برای  گسترده ای  کمپین  رژیم  این  که  گفت  همچنین  وی 
امضای توافق هسته ای میان ایران و ابرقدرت ها به راه انداخته است.
متن  آویو درخصوص  تل  واشنگتن مالحظات  که  الپید همچنین گفت 

را درنظر گرفته است. توافق هسته ای 
پیش از این یائیر الپید در گفت وگویی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
صحبت  برجام  هسته ای  توافق  به  بازگشت  برای  تالش ها  درخصوص 

کرده بود.
درخصوص  طوالنی  گفت وگوی  طرفین  سفید،  کاخ  اعالم  بر  بنا 
مذاکرات جاری برای بازگشت به توافق هسته ای و "تالش های متعدد 

داشتند. هسته ای"  سالح  به  ایران  دستیابی  از  جلوگیری  برای 
"حمالت  که  آنچه  و  اخیر  رویدادهای  درخصوص  همچنین  دو  این 
گفت وگو  به  شد  خوانده  آن"  ورای  و  خاورمیانه  در  ایران  تروریستی 

پرداختند.
نظرات  ارسال  از  جمعه  روز  بامداد  ایران  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
پیش نویس  متن  درباره  آمریکا  پاسخ  مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

داد. خبر  تحریم ها  رفع  احتمالی  توافق 
ناصر کنعانی تصریح کرد: پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی 
و  داده  قرار  بررسی  مورد  دقت  به  را  آن  ایران  اسالمی  جمهوری 
پنج شنبه  و  تدوین  ارزیابی در سطوح مختلف،  از  ایران پس  پاسخ های 

شد. داده  تحویل  هماهنگ کننده  به  شب 

خبـر

آمریکایی ها  این  گفت:  قنادباشی  جعفر      ◄
زمان  هرچه  ندارند.  وقت کشی  فرصت  که  هستند 
نشان  را  خود  بیشتر  غرب  در  انرژی  بحران  بگذرد 
ضعیف تر  متحدانش  و  آمریکا  موقعیت  و  می دهد 

. د می شو
است  مبهم  همچنان  مذاکرات  نتیجه  وضعیت 
در  فراوان  کش مکش های  از  پس  نیست  مشخص  و 
خیر؟ یا  می شود  امضا  توافق  دور  نه چندان  مدتی 
سیاست  مسائل  تحلیلگر  قنادباشی،  جعفر 
»فردا«  خبری  پایگاه  به  موضوع  این  درباره  خارجی، 
داریم.  قرار  ویژه  و  خاص  مرحله ای  »در  گفت: 
وقت کشی  با  می توانند  می کنند  تصور  آمریکایی ها 
دهند.  امتیاز  کمتر  مذاکرات  روند  در  ایرادگیری  و 
واقعیت این است که آمریکا در شرایطی بسیار ضعیف 
گذشته  با  آمریکا  امروز  گیری های  اشکال  دارد.  قرار 
امتیازدهی  سیر  در  آنها  آنکه  نخست  دارد؛  فرق  دو 

هستند و دوم آنکه هیچ کس آنها را در صحنه سیاسی 
حتی  و  نمی کند  همراهی  اروپا  نمی کند؛  همراهی 
ایرادگیری ها  این  مخالف  برخی  آمریکا  دولت  در 

آنها  قدرتمندی  از  ناشی  می بینیم  آنچه  هستند. 
امروز  نیست.  آنها  اختیار  در  عمل  ابتکار  و  نیست 
سرپوش گذاشتن  برای  آنها  ایضایی  تحرکات  شاهد 
به  ایران  نمی خواهند  و  است  شکست هایشان  بر 
می خواهند  آنها  یابد.  دست  حداکثری  موافقیت 

نباشد«. آشکار  شکستشان 
مهم  نیست؛  مهم  پیشنهادها  »مفاد  داد:  ادامه  او 
این است که دو طرف در چه جایگاهی هستند. زمان 
برای ما مهم نیست. اگر مذاکرات طول بکشد برای ما 
که  هستند  آمریکایی ها  این  و  ندارد  اهمیتی  چندان 
بحران  بگذرد  زمان  هرچه  ندارند.  وقت کشی  فرصت 
انرژی در غرب بیشتر خود را نشان می دهد و موقعیت 
هم  ما  مواضع  می شود.  ضعیف تر  متحدانش  و  آمریکا 
مذاکرات  طوالنی شدن  از  نگرانی  و  است  بوده  مقتدر 

نداریم«.
همچنین  خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 

امضا  توافق  می کند  تالش  بایدن  »دولت  کرد:  بیان 
یک  عنوان  به  موضوع  این  از  می خواهد  زیرا  شود 
در  و  کند  انتخاباتی  بهره برداری  دیپلماتیک  دستاورد 
رأی دهندگان  میان  را  دموکرات ها  جایگاه  بعد  دوره 
انرژی  بحران  درگیر  غرب  دیگر  سوی  از  کند؛  تحکیم 
است و غربی ها در شرایط بحرانی نداشتن گاز و نفت 
یابند«. دست  ایران  انرژی  بازارهای  به  دارند  تمایل 

قنادباشی در پایان گفت: »ایران در موقعیت بسیار 
امتیاز  باید  خوبی قرار دارد. آمریکایی ها می دانند که 
عربی  البی های  که  جایی  تا  و  ممکن  حد  تا  و  دهند 
سرعت  به  توافق  می خواهند  بگذارد،  صهیونیستی  و 
نهایی  توافق  تا  مهیاست  همه چیز  اکنون  شود.  امضا 
نمی تواند  که  دارد  قرار  موقعیتی  در  آمریکا  و  شود 
بسیار  روابط  کشور  این  ندهد.  تن  توافق  امضای  به 
و روسیه  اوکراین  و در جنگ  با چین دارد  شکننده ای 

► گرفتار شده است«.   

نتیجه  به  برای  این  از  پیش  تا  که  آمریکایی ها      ◄
االجل  ضرب  دائم  برجام  احیای  مذاکرات  رسیدن 
پروسه  دارند  تمایل  اکنون  نظر می رسد  به  می دادند، 

شود. طوالنی  نگاری  نامه  برای  نگاری  نامه 
برجامی  مذاکرات  دور  آخرین  از  بعد  بایدن  دولت 
از  دقایقی  هنوز  گرفت؛  پیش  را  متناقضی  رویکرد 
رسما  آمریکا  که  بود  نگذشته  مذاکرات  پایان  اعالم 
نیز  ایران  پاسخ  وقتی  اما  پذیرفت  را  اروپا  پیشنهاد 
را  پاسخ  آن  نیز  اروپایی ها  و  شد  اروپایی ها  تحویل 
متناقض  رفتاری  در  واشنگتن  کردند،  اعالم  منطقی 
اعالم پاسخ را قریب به دو هفته طول داد و اعالم کرد 
نظرش  ایران  وقتی  اما  است«  ایران  زمین  در  »توپ 
ها  آمریکایی  واکنش  کرد،  منتقل  اروپا  اتحادیه  به  را 
عجیب بود، آنها طوری در رسانه ها موضع گرفتند که 
گویی ایران موضوعی جدید را روی میز گذاشته است 
اما این ادعای آمریکایی ها یک نوع فرار به جلو برای 

است. برجامی  تعهدات  انجام  از  کردن  خالی  شانه 
سند موضع حق ایران

تفاوت هایی  آژانس  اخیر  ادعاهای  با   PMD پرونده 
بین  »نباید  شده  مدعی  سفید  کاخ  اینکه  اما  دارد 
احیای برجام با تعهدات ایران طبق NPT هیچ ارتباط 
می  نشان  هم  سابقه  نیست.  درست  باشد«  شرطی  و 
بسته  به  توافق  این   14 بند  طبق  برجام  اجرای  دهد، 
شدن ادعاهای PMD مشروط بود و عمال یک ماه قبل 

شد. بسته  نیز   PMD برجام،  اجرای  از 

راه  »نقشه  ایران  برجام،   14 بند  طبق  براساس 
و  حال  اختالف  مورد  مسائل  از  ابهام  رفع  برای 
برای  ترتیباتی  شامل  آژانس،  با  توافق  مورد  گذشته« 
پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته مربوط 
گزارش  زمینه  در  مندرج  ایران  ای  هسته  برنامه  به 
خواهد  اجرا  کامال  را  آژانس   2011 نوامبر   8 مورخ 
براساس  ایران  که  هایی  فعالیت  کامل  اجرای  نمود. 
 2015 اکتبر   15 تا  گیرد،  می  عهده  بر  راه  نقشه  این 
دسامبر   15 تا  مدیرکل  متعاقبا  و  شد  خواهد  تکمیل 
2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی 
مسائل اختالفی باقیمانده گذشته و حال را به شورای 
شورای  صالحیت  از  فارغ  و  نمود  خواهد  ارائه  حکام 
حکام، کشورهای 1+5 به عنوان اعضای شورای حکام 
قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات الزم، با هدف بسته 
شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.   

فشار البی صهیونیسم بر بایدن
در  ایران  دهد  می  نشان  برجام  متن  به  نگاهی   
موضع حق قرار دارد اما آمریکایی ها تحت تأثیر البی 
شان  برجامی  تعهدات  به  خواهند  نمی  صهیونیسم 
آن  صهیونیسم  البی  خواست  بپوشانند.  عمل  جامه 
بماند  باز  همچنان  ایران  ای  هسته  پرونده  که  است 
امتیازگیری  برای  بهانه ای  همچنان  غرب  آینده  در  تا 
داشته باشد. این بازی را ایران متوجه است و همچون 
ادعاهای  شدن  بسته  را  توافق  پذیرش  شرط   2015

است. کرده  اعالم  آژانس  پادمانی 

دوراهی سخت  در یک  بایدن  دولت  این شرایط  در 
قرار گرفته است، از یک طرف انتخابات میان دوره ای 
خوب  نیز  ها  دموکرات  وضع  و  دارد  رو  پیش  را  کنگره 
صهیونیست  هیاهوی  که  ترسد  می  بنابراین  نیست 
در  ها  دموکرات  نتایج  بر  منفی  تأثیر  ها  رسانه  در  ها 
نزدیک  سرما  فصل  دیگر  طرف  از  بگذارد؛  انتخابات 
به  بنابراین  دارد  انرژی  به  شدید  نیاز  اروپا  و  است 

از  پیش  شده  طور  هر  توافق  تا  آورد  می  فشار  آمریکا 
پایان سپتامبر به نتیجه برسد. از آنجا که دولت بایدن 
خواهد  نمی  هم  و  خواهد  می  را  برجام  احیای  هم 
دموکرات ها اکثریت را در کنگره از دست بدهند، این 
تحلیل وجود دارد که واشنگتن راه میانه »نامه نگاری 
برجامی  مذاکرات  تا  گرفته  پیش  را  نگاری«  نامه  برای 

► برسد.   نتیجه  به  نوامبر  از  پس 

و  برجامی  مذاکرات  هفته هاست      ◄
با  آمریکا  و  ایران  میان  پاسخ ها  بدل  و  رد 
سر  بر  اروپا  اتحادیه  نماینده  واسطه گری 
احیای  برای  مانده  باقی  اختالفات  برخی 
اولیه  پاسخ  از  جدای  دارد.  جریان  برجام 
با  و  داد  اولیه  پیش نویس  متن  به  تهران  که 
واکنش مثبت طرف های اروپایی و روسیه و 
چین قرار گرفت، پاسخ های بعدی با رکود و 

شد. مواجه  سکوت 
ارسال  با  طرف ها  از  یک  هر  تاکنون 
پیشنهادات  که  مدعی  شدند  خود  پاسخ 
گذاشته  باز  توافق  برای  را  راه  پاسخ شان  و 
است اما تنها راهی که هنوز باز نیست، راه 

است. توافق  به  بازگشت 
از  یک  هر  داخلی  تحوالت  میان  این  در 
مذاکرات  روند  بر  زمان،  گذشت  و  کشورها 
افکار  انگیزه  کاهش  و  برجام  احیای  و 
بوده  تاثیرگذار  بسیار  دولت ها  و  عمومی 
ماه  دو  تا  که  آمریکا  انتخابات کنگره  است. 
دیگر برگزار می شود و می تواند تعیین کننده 
باشد،  آینده  در  بایدن  جو  دولت  سرنوشت 
امنیت  تامین  برای  اروپا  به  فشارها  افزایش 
و انرژی در بحبوحه تنش با روسیه، افزایش 
میان  تنش  ایران،  در  اقتصادی  فشارهای 
روسیه و آمریکا و تنش میان آمریکا و چین 
از جمله تحوالت بارزی است که در این روند 

می شود. مشاهده 
که  نظرند  این  بر  کارشناسان  برخی   
را  بازگشت  مذاکرات  است  در تالش  آمریکا 
با توجه به نزدیکی انتخابات کنگره تا دو ماه 
دیگر ادامه دهند و برخی بر این نظرند که با 
توجه به مشکالت اروپا برای تامین امنیت و 
انرژی خود به برجام نیاز دارند و دیر یا زود 

توافق شود. شاید یکی دو هفته دیگر 
فعلی  شرایط  درباره  قهرمان پور  رحمان 
پاسخ ها  تبادل  و  مذاکرات  روند  بر  حاکم 
استراتژیک  ارزش  که  واقعیت  این  گفت: 
برجام برای هر دو طرف کاهش یافته است 
را باید بپذیریم. در سال 2015 برجام، یک 
تا  کرد  ایجاد  جدیدی  فضای  و  شد  برند 
منطقه  ثبات  و  تسلیحاتی  کنترل  نظام  در 
اجرا شد، حتی  برجام  وقتی  اما  باشد  موثر 
شرکت های  سرمایه گذاری  هم  اوباما  دولت 
آمریکایی در ایران بیشتر نشد. در ایران هم 
اما  می شود  بهتر  شرایط  کردیم  می  فکر  ما 
زیرساختش  چون  نداشتیم  را  الزم  سرعت 
داده  شما  به  فرصت  اینکه  نداشتیم.  را 

برای  آمادگی  اینکه  است  بحث  یک  شود، 
بحث  باشیم،  داشته  فرصت  از  بهره برداری 

است. دیگری 
وی ادامه داد: نگاهی که آمریکا و ایران 
برجام  به   2015 در  منطقه  کشورهای  و 
دارد.  فرق  خیلی  امروز  نگاه  با  داشتند 
نگران  بسیار  زمان  آن  امارات  و  عربستان 
دیگر  گذشته  مثل  االن  اما  بودند  برجام 
نگران نیستند. این روند در طرف آمریکایی 
ارزشش  برجام  و  است  شکل  همین  به  هم 
بود  انتظار  برجام 2015  در  کم شده چون 
را  آمریکا  آسیای  به  چرخش  سیاست  که 
اما  بتوانند کار کنند  ایران  با  و  تسهیل کند 
بعد ترامپ آمد و همه چیز رویه ی دیگری به 

گرفت. خود 
قهرمان پور تصریح کرد: کسی فکرش را 
بروند  بیرون  برجام  از  کشورها  نمی کرد  هم 
سیاسی  مراقبت های  همه  آمریکا.  هم  آن 
کرد  تخلف  ایران  اگر  اینکه  برای  حقوقی  و 
مراتب به شورای امنیت کشانده شود در نظر 
گرفته شد و اتفاقا مذاکرات سختی بر سر آن 
ممکن  که  نمی کرد  فکر  کس  هیچ  اما  شد 
از  شود!  خارج  برجام  از  آمریکا  خود  است 
این رو االن در 2022 باید بپذیریم که دیگر 
برجام 2015 و شرایطی که آن را محقق کرد 

ندارد. وجود 

برجام  از  ما  انتظارات  که  کرد  تاکید  وی 
حالت  بهترین  در  باشد.  حداکثری  نباید 
می توان انتظارات متوسطی داشت در حالی 
که در 2015 امیدواری برای این که برجام 
را  ایران  اقتصاد  و  خارجی  سیاست  فضای 

آمریکایی  طرف  در  و  بود  زیاد  دهد،  تغییر 
ایران  اینکه  بر  مبنی  بود  نگرش  همین  هم 
در منطقه دست از محور مقاومت بردارد، اما 

نشد. این گونه  که  دیدند 
گفت:  بین الملل  مسایل  کارشناس  این 
هر سیاستمداری در ایران و آمریکا که پرونده 
هسته ای و برجام را دنبال می کند، می داند 
از  باید  متوسط  انتظارات  حالت  بهترین  در 
تحول   2015 مثل  و  باشند  داشته  برجام 
جدی با بازگشت به آن و اجرای مجددش در 
منطقه یا در رابطه با کنترل تسلیحات ایجاد 
نمی شود و دلیل وضعیت فعلی که دو طرف 
همین  شاید  ندارد  فوریت  برایشان  مساله 
است که به این جمع بندی رسیدند که حتی 
حداکثری  انتظارات  شود،  احیا  برجام  اگر 
دو طرف که در 2015 وجود داشت را دیگر 

نمی کند. برطرف 
ابهام  این  ایران  برای  افزود:  قهرمان پور 
روی  بایدن  اگر   2024 در  که  است  جدی 
کار نباشد چه بر سر برجام می آید. از طرفی 
که  محدودیت هایی  که  می کند  فکر  آمریکا 
شده  گرفته  نظر  در  ایران  برای  برجام  در 
اتمام  حال  در  زمان بندی  لحاظ  به  است 
از  نمی توان  حداکثری  انتظارات  و  است 
ذوق  و  عجله  طرف  دو  رو  این  از  داشت  آن 
ندارند. آن  سریع تر  احیای  برای  چندانی 

می گویند  برخی  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
کلمه  چند  سر  بر  طرف  دو  میان  اختالف 
یا  دو  سر  بر  اختالف  قطعا  گفت:  است؟ 
سه کلمه نیست. یکی از مهم ترین اختالف 
موضوع  قدیم  از  تضمین هاست.  سر  بر  ها 

غرب  و  ایران  میان  اعتمادساز  اقدامات 
ظاهر  در  شاید  است.  بوده  اختالف  محل 
این طور به نظر برسد که بحث بر سر دو سه 
این  باشد،  این گونه  هم  اگر  اما  است  کلمه 
چند کلمه قله کوه روابط ایران و غرب است 
مستمر  بی اعتمادی  دهه  چهار  نتیجه  که 
اختالف  کلمات  این  است،  طرف  دو  میان 
بر سر مسایل ساده نیست بلکه اختالفاتی 
تاریخی و عمیق هستند و به همین راحتی 

شوند. حل  که  داشت  انتظار  نمی توان 
تصریح  بین الملل  کارشناس مسایل  این 
کرد: ایران و آمریکا تا جایی که امکان دارد، 
امتیاز  و  دهند  کمتر  امتیاز  می خواهند 
می کند. سخت  را  کار  این  و  بگیرند  بیشتر 

افکار  نظر  به  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
احیای  و  مذاکرات  اخبار  به  نسبت  عمومی 
و  است  شده  قبل  از  بی تفاوت تر  برجام 
اظهار  نیست  قبل  مثل  دیگر  حساسیت ها 
از  شاید  اقتصاد  و  بازار  تحلیل گران  کرد: 
یک سال قبل تاکید داشتند که نباید انتظار 
نظر  به  اما  داشت  برجام  از  بنیادین  تحول 
مساله  این  عمومی تری  سطح  در  رسد  می 
سطحی  در  مردم  و  می کند  پیدا  رواج  دارد 
عمومی تر به این احساس رسیده اند شرایط 
اقتصادی اینقدر سخت شده است که حتی 
اصل  در  تفاوتی  شود،  اجرایی  هم  برجام 
برای  این وضعیت  نمی کند؛  ایجاد  موضوع 
تهدید.  هم  است،  فرصت  هم  سیاستمدار 
مردم  گفتند،  امیرعبداللهیان   آقای  اینکه 
از ما نتیجه می خواهند حرف مهمی است. 
برای روند و جزییات در اولویت نیست مهم  
توافق  هر  یا  برجام  اجرای  که  است  این 
دیگری چه تاثیری بر زندگی و معیشت آنها 

گذاشت. خواهد 
برای  البته  کرد:  خاطرنشان  قهرمان پور 
از  است.  سخت  کار  رییسی  آقای  دولت 
برخی  که  دهد  نشان  باید  دولت  طرفی 
انتقادات مبنی بر اینکه این دولت تخصص 
ندارد  کردن  مذاکره  برای  الزم  توانایی  و 
مهم  دولت  برای  سویی  از  و  نیست  درست 
توافق همراهی  با  است که هم اصولگرایان 
کنند و هم اصالح طلبان نتوانند به آن حمله 
را برای دولت سخت  کنند؛ این شرایط کار 
شود،  طوالنی  مذاکرات  هرچه  است.  کرده 
که  کند  فکر  است  ممکن  عمومی  افکار 
دولت تخصص الزم را ندارد و این تهدیدآمیز 
باشد  فرصت  می تواند  سویی  از  و  است 

حساسیستش  عمومی  افکار  هم   که  چرا 
مذاکره کننده کم  روی  فشار  و هم  کم شود 
که  می گوید  ما  به  مساله  این  اما  می شود. 
مردم  حساسیت   شدن  کم  کنیم  فکر  نباید 
نسبت به توافق به این معناست که به دولت 
دیگر  اقتصادی  وضعیت  یا  کردند  اعتماد 
خوب است بلکه می تواند به این معنا باشد 
که مردم دیگر فکر می کنند، توافق شدنی و 
امکان پذیر نیست که در این صورت این فضا 
است. مسئوالن  تهدید  و کشور  دولت  برای 
و  فشار  کاهش  لزوما  که  کنند  دقت  باید 
حساسیت مردم نسبت به مذاکرات و برجام 

نیست. دولت  با  همراهی  سر  از 
درباره  بین الملل  مسایل  کارشناس  این 
در  گزارش ها  و  موضع گیری ها  برخی 
شدند  مدعی  که  اسراییلی  رسانه های 
می افتد؟  اتفاق  دیگر  هفته  چند  تا  برجام 
این رویکرد مثبت است یا منفی؟ گفت: در 
اسفند 1400 هم اسراییلی ها گزارش هایی 
نوشتند که توافق انجام می شود و اسراییل 
هم  این بار  و  می کند  آماده  را  خودش  دارد 
معلوم  ولی  را می زنند  دارند همان حرف ها 
نیست که این رویکرد عملیات روانی است یا 
بازیگری  از موضوع دارند. هر  اطالع دقیق 
بر اساس منافع و استراتژی که انتخاب کرده 
یک  است  ممکن  می کند،  نگاه  صحنه  به 
آمریکایی  طرف  به  که  باشد  روانی  عملیات 
برای گرفتن امتیاز فشار آورند. اخیرا خبری 
میلیارد  یک  اسراییل  اینکه  بر  مبنی  بود 
بویینگ  از  رسان  سوخت  هواپیماهای  دالر 
اینها  که  است  شده  گفته  و  است  خریده 
احتمالی  زدن  برای ضربه  آمادگی  مشخصا 
به تاسیسات هسته ای ایران است اما ممکن 
است آنها بخواهند از دل این عملیات روانی 

بگیرند. امتیاز  آمریکا  از 
وی خاطرنشان کرد: این طور که بوی آن 
می آید، آمریکایی ها می خواهند مذاکرات را 
به  دارند.  نگه  کنگره  انتخابات  از  بعد  برای 
آمریکا  دولت  در  توافق  موافق  جریان  نظر 
نتوانستند بر سر توافق اجماع ایجاد کنند. 
انتخابات  از  بعد  تا  نیست  بعید  رو  این  از 
باید  این حال  با  نگه دارند.  را  توافق  کنگره 
چه  ایران  اخیر  پاسخ  به  آنها  پاسخ  دید 
خواهد بود؟ در آن صورت قاطع تر می توان 
بخواهند  که  احتمال  این  اما  کرد  صحبت 
را ادامه  انتخابات کنگره مذاکرات  از  تا بعد 

► بیشتر شده است.    االن  دهند 

● تغییر فاز آمریکا؛ نامه نگاری برای نامه نگاری    ●

● برجام به بعد از انتخابات کنگره موکول می شود؟    ●

قنادباشی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی پاسخ داد:

● تعویق توافق سودمند است یا خسارت بار؟    ●
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مهارت های  تخصصی  تیم  عضو     ◄
کشور  خانواده  و  ازدواج  انجمن  در  زندگی 
با بیان اینکه بسیاری از افراد با تصور اینکه 
زندگی  و  کرده  ازدواج  شده اند،  عاشق 
اینطور  نباید  گفت:  می کنند،  آغاز  را  خود 
آسیب  عشق  از  افراد  لزوما  که  کرد  فکر 
از  زندگی ها  از  بسیاری  چراکه  بینند  نمی 
دیده اند  آسیب  نادرست  عشق های  همین 
و افراد صدمه های جبران ناپذیری را تجربه 

کرده اند. 
دکتر ربابه نوری در گفت وگو یی با تاکید 
باید تمام شرایط را  از ازدواج  اینکه پیش  بر 
سنجید و به صرف عاشق شدن برای ازدواج 
اقدام نکرد، اظهار کرد: نباید به صرف اینکه 
عاشق شده ایم و با این تصور که عشق لزوما 
اقدام  ازدواج  برای  است  خوبی  احساس 

کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
عشق  از  می کنند  تصور  افراد  اینکه  بیان  با 
واقعا  داد:  ادامه  دید،  نخواهند  آسیبی 
از  افراد  و  است  زننده  آسیب  عشق  گاهی 
عشق آسیب های جبران ناپذیری می بینند. 
به طوری که وقتی پس از ازدواج به مسیری 
نگاه  کرده اند  طی  مشترک  رابطه  در  که 
تصور  اشتباه  به  متوجه می شوند  می کنند، 
تجربه  آنچه  و  شده اند  عاشق  می کردند 

است. بوده  "عشق"  نه  و  "آزار"  کرده اند 
به  افراد  بعضا  روانشناس  این  گفته  به 
با  عشق  و  انسانی  زیبای  عواطف  صرف 
کنند  می  ازدواج  گرفته،  ارتباط  یکدیگر 
چه  می شوند  متوجه  ازدواج  از  پس  و 

ضربه های فراوانی از این رابطه خورده اند و 
گرفته اند. قرار  روانی  اذیت  و  آزار  مورد 

فرصت هایی که از دست می روند
اینکه گاهی صدمه سنگین  بیان  با   وی 
یک رابطه تا سالها بر روی زندگی افراد باقی 
حتی  مواردی  در  داد:  توضیح  می ماند، 
پایان دادن  افراد 20 سال پس از جدایی و 
عوارض  شاهد  همچنان  مشترک  زندگی  به 
حتی  گاهی  هستند.  قبلی  رابطه  روانی 

و  باشند  داشته  مجدد  ازدواج  نمی توانند 
فرصت تشکیل خانواده و ازدواج مجدد را از 
دست می دهند. گاهی  آسیب ها و ضربات 
سنگین روانی وارده به افراد در حدی است 
مواد  نظیر مصرف  پر خطر  رفتارهای  به  که 
مخدر و یا اقدام به خودکشی روی می آورند و 

می شوند. دیگری  ناسالم  رابطه  وارد  یا 
ازدواج  از  پیش  افراد  است  معتقد  نوری 
متخصصان  با  مشورت  طریق  از  باید 

کتب  مطالعه  با  یا  و  مشاوره  و  روانشناسی 
زمینه  در  را  خود  اطالعات  مفید  منابع  و 
درست  توصیف  تا  ببرند  باال  روان  سالمت 
برای  انتخاب درستی  و  از "عشق"  واقعی  و 

باشند. داشته  ازدواج 
زندگی  مهارت های  تخصصی  تیم  عضو 
شور  کشور،  خانواده  و  ازدواج  انجمن  در 
دوست  و  زیبا  تجربه ای  را  عشق  هیجان  و 
این  حال  عین  در  و  کرد  توصیف  داشتنی 

را هم گفت که عشق بسیار عمیق و فراتر از 
است. هیجان  یک 

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
با  عشق  چون  کرد:  تصریح  خوارزمی، 
آمیخته  هم  در  دلبستگی  و  خانواده  بحث 
فراتر  و  جدی  اساسی،  موضوعی  است، 
فیزیولوژیک  جنبه  است.  هیجان  یک  از 
عشق باعث می شود افراد به سمت یکدیگر 
کشیده شوند و با یک احتیاج آغاز می شود 
اما محدود به یک احتیاج نمی ماند. از این 
به  وسیعی  آموزش های  است  ضروری  رو 
تا مالک های  راستا داده شود  این  در  افراد 
حقیقی عشق را درک کنند. گاهی تصور می 
کنیم در رابطه ای عاشقانه قرار داریم اما در 

هستیم. دهنده  آزار  رابطه ای 
این روانشناس معتقد است به دلیل آنکه 
هر  تجربیات  حوزه  در  روانشناختی  مسائل 
در  می کنند  تصور  افراد  است،  زندگی  روزه 
این حیطه ها صاحب  نظر هستند و بی آنکه 
عمق ماجرا را به درستی بشناسند و درباره 
معتبر  منابع  بین  در  روانشناختی  مسائل 
تصورات  همان  با  کنند،  مطالعه  و  جستجو 

می کنند. رفتار  زندگی  در  خود  اشتباه 
نوری در پایان سخنان خود با بیان اینکه 
رو  این  از  و  دارد  برانگیزاننده  جنبه  عشق 
توصیه  دارند،  شدن  عاشق  به  تمایل  افراد 
الزم  آموزش های  ازدواج  از  پیش  باید  کرد: 
در خصوص شناخت عشق های بد و آسیب 
با  پسر  و  دختر  تا  شود  داده  افراد  به  زننده 
تصورات اشتباه خود اقدام به ازدواج نکنند. 

/ایسنا    ►

عشق های »آسیب زننده« 

● معیارها ومالک های حقیقی عشق چیست؟  ●
معاون جهاد کشاورزی استان تأکید کرد:

۴۸ درصد تولید گوشت قرمز در 
قم مازاد نیاز استان است

خصوص  در  قم  استان  کشاورزی  جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
گوساله  رأس  هزار  متوسط92  طور  به  کرد:  بیان  استان  سنگین  دام 
بر  و  داریم  تن  هزار   29 تقریبا  تولید  مجموع  با  بومی  و  دورگ  اصیل، 

دارد. وجود  مازاد  درصد   48 قرمز  گوشت  تولید  در  اساس  این 
منصور دیان اردستانی معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
با  گوسفند  رأس  هزار   270 کرد:  بیان  ایسنا  با  گفتگو  در  قم  استان 
با  پرواری  بره  رأس  هزار   110 قرمز،  گوشت  تن   1800 تقریبا  تولید 
گوشت،  تن   23 تولید  با  مولد  بره  رأس  هزار   69 تن،   5200 تولید 
90 هزار رأس بزغاله پرواری با تولید 1100 تن و به طور کلی ساالنه 

است. استان  در  سبک  دام  گوشت  تولید  تن   8100
طور  به  کرد:  بیان  استان  سنگین  دام  خصوص  در  اردستانی  دیان 
تولید  مجموع  با  بومی  و  دورگ  اصیل،  گوساله  رأس  هزار  متوسط92 
 48 قرمز  گوشت  تولید  در  اساس  این  بر  و  داریم  تن  هزار   29 تقریبا 

دارد. وجود  مازاد  درصد 
از  یکی  قم  استان  کشاورزی  جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
راستا  در همین  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  دام  تولید  مازاد  را  مشکالت 
نامه  شیوه  ابالغ  محض  به  و  گرفته  قرار  خانه  وزارت  مدنظر  صادرات 

شود. می  انجام  اتحادیه  محوریت  با  دام  صادرات  استانی، 
تولید  مازاد  دام  با  رابطه  در  اقدامات  از  دیگر  یکی  اردستانی  دیان 
جهاد  سازمان  توسط  دام  خرید  گفت:  و  دانست  حمایتی  خرید  را 
این  در  و  گردد  می  انجام  دامداران  اتحادیه  محوریت  با  کشاورزی 
الشه  بندی  بسته  و  کشتار  از  پس  قرداد  قالب  در  اتحادیه  این  راستا 
تحت  های  خانه  سرد  به  سنگین  دام  و  سبک  دام  تکه  پنج  صورت  به 

دهد. می  تحویل  دام  امور  پشتیبانی  نظارت 
کرد:  اظهار  قم،  استان  کشاورزی  جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
رأس  هزار   39 ظرفیت  با  شهر  دام  کشور  پرواری  مجتمع  بزرگترین 
 399 با  لبن  مجتمع  و  پروار  بره  رأس  هزار   134 و  پرواری  گوساله 
واحد با ظرفیت 15هزار رأس دام در استان قم واقع شده که این دو 

باشد. استان  برای  فرصتی  یا  و  تهدید  تواند  می  مجتمع 
سازی  مردمی  طرح  اجرای  از  بعد  که  این  بیان  با  اردستانی  دیان 
با مازاد  از واحدها  تولید در برخی  افزایش هزینه  به  با توجه  یارانه ها 
است  مصرف  افزایش  راهکار  تنها  کرد:  تصریح  هستیم،  مواجه  تولید 
باال  توان خرید ملت  اتخاذ کند که  و کاری  داریم دولت ساز  انتظار  و 
راه  تنها  دامداری  های  واحد  مشکالت  از  رفت  برون  برای  لذا  برود، 

است. مصرف  افزایش  و  ارتقا 

مدیر کل امور اجتماعی استانداری قم:
مرکز صیانت از خانواده در قم 

تشکیل می شود 
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم گفت: مرکز صیانت 
از خانواده در قم مشتمل بر چهار محور شامل ازدواج صحیح، تحکیم 
بنیان خانواده، پیشگیری و کنترل و کاهش آسیب های نهاد خانواده 

و حمایت های اقتصادی نهاد خانواده تشکیل می شود.
خبرنگاران،  با  گفتگو  در  یکشنبه  روز  غریب  حسین  ایرنا،  گزارش  به 
بیان  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  کل  اداره  وظایف  به  اشاره  با 
استان  اجتماعی  مسائل  به  مربوط  فعالیت ها  مجموعه  این  داشت: 
همین  پیرامون  و  است  دار  عهده  را  اجتماعی  آسیب های  از  اعم 
عنوان با حدود 40 دستگاهی که به نوعی در موضوع های اجتماعی 

دارد. کاری  ارتباط  قم  سطح  در  بوده،  دخیل  فرهنگی  و 
لحاظ  به  افزود:  قم  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  مدیر 
می کنند،  زندگی  هم  کنار  در  الجرم  اجتماعی  زندگی  در  مردم  اینکه 
نهادهای  باید توسط  بعضا  اتفاق می افتد که  موضوع هایی در جامعه 
رسانده شود. مجموعه  این  به  خدماتی  نیز  و  ارزیابی شده  حاکمیتی 
نهاد  از  عضو  یک  عنوان  به  نیز  اجتماعی  کل  اداره  وی  گفته  به 
را  اجتماعی  مسائل  پیگیری  و  نظارت  هماهنگی،  وظیفه  حاکمیتی، 
مسائل  در  دخیل  دستگاه های  با  و  است  دار  عهده  استان  سطح  در 
دارد. مستمری  ارتباط  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  اجتماعی 
غریب در خصوص وظایف اداره کل اجتماعی با اشاره به اینکه رویکرد 
با چندین موضوع  دفتر اجتماعی در راستای حل مسائل و مشکالت 
در  فرزندآوری  و  جمعیت  به  مربوط  مسائل  افزود:  است،  خورده  گره 
به  مربوط  مباحث  سپس  و  دارد  قرار  کل  اداره  این  فعالیت های  رأس 
انتخاب صحیح همسر، همسان گزینی و مشکالتی که در گذشته در 
انتخاب همسر بوده است که عمده زندگی ها را به طالق کمتر از پنج 

سال زندگی منجر کرده، مورد اهمیت است.
همه  کرد:  اضافه  قم  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
مرکز  این  هدف  جامعه  عنوان  به  بوده  ازدواج  آستانه  در  که  افرادی 
و  صحیح  ازدواج  زمینه  در  مشاوره ای  خدمات  و  می شوند  شناسایی 
نامزدی  دوران  و  ازدواج  بدو  در  تخصصی  مشاوره های  و  همسرگزینی 

می کنند. دریافت  مرکز  این  از  را 
در  زوجین  تمامی  کرد:  اذعان  خانواده  بنیان  تحکیم  مورد  در  وی 
مرکز  این  در  عنوان جامعه هدف  به  زندگی مشترک  پنج سال نخست 
براساس  ثبت می شود  هستند، چراکه عمده طالق هایی که در کشور 
زندگی  نخست  سال های  به  مربوط  آمده،  عمل  به  بررسی های  و  آمار 

است.

خبـر

فضای  امروزه  گفت:  دینی  کارشناس  یک      ◄
در  و  است  مهیا  کودکان  شدن  مسموم  برای  جامعه 
کمین  در  جبران ناپذیری  عواقب  غفلت،  صورت 

دارد.  قرار  ما  کودکان 
دینی،  کاشناس  جهانشاهلو،  رضا  حجت االسالم 
برگزار  زنجان  در  که  زینبی  رهروان  بزرگ  همایش  در 
با اشاره به گسترش مصرف موادمخدر در میان  شد، 
جامعه  متاسفانه  کرد:  اظهار  نوجوانان،  و  کودکان 
امروز ما جامعه ای پاک نیست و اماکن تفریحی مانند 
محلی   ... و  گردشگری  مراکز  سبز،  فضای  پارک ها، 
امن  محلی  و  بوده  موادمخدر  مصرف  و  تبادل  برای 
اوقات فراغت خانواده و کودکان وجود  و  برای تفریح 
دانشگاه ها  و  مدارس  به  خطر  این  متاسفانه  و  ندارد 

است. کرده  نفوذ  نیز 
در  بیشتر  افراد  از  گروه  دو  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  هستند،  موادمخدر  مصرف  خطر  معرض 
انرژی  سطح  که  نوجوانانی  و  کودکان  اول  دسته 
باالیی نسبت به سایر هم نوعان خود دارند و به نوعی 
دلیل  به  افراد  از  دسته  این  هستند.  کنترل  غیرقابل 
نامناسبی  افراد  با  مدرسه،  و  خانه  در  کنترل  نبود 
دلیل  به  و  کرده  برخورد  عمومی  مراکز  و  پارک ها  در 
می شوند. موادمخدر  دام  گرفتار  باال،  انرژی  سطح 
کودکان  دوم  گروه  اینکه  بیان  با  جهانشاهلو 
افراد  این  کرد:  تصریح  هستند،  گوشه گیر  و  منزوی 
این  زیرا  دارند،  قرار  خطر  معرض  در  شدت  به  نیز 
را  گفتن  »نه«  و  اجتماعی  سالم  ارتباط  مهارت  افراد 
از  دفاع  توانایی  جامعه  به  ورود  هنگام  و  نیاموخته اند 
طور  به  و  می شوند  گرفتار  راحتی  به  و  ندارند  را  خود 

این  به  نسبت  بیشتری  مراقبت  باید  والدین  خالصه 
باشند. داشته  خود  کودکان  از  دسته  دو 

وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل موثر در گرایش 
متذکر  است،  خانواده  مخدر  مواد  به  جوان  نسل 
و  تحلیل  قابل  متفاوتی  جهات  به  موضوع  این  شد: 
خانواده هایی  فرزندان  که  طوری   به  است؛  بررسی 
طالق  لفظی،  درگیری های  و  اخالقی  مشکالت  که 
بین  متقابل  و  مثبت  روابط  نبود  والدین،  جدایی  و 
اعضای خانواده در آن ها رواج بیشتری دارد، به طور 
دارند. موادمخدر  مصرف  به  بیشتری  تمایل  مستقیم 

دارای  والدین  اینکه  بیان  با  فرهنگی  فعال  این 
را  خود  فرزند  اعتیاد  زمینه  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
قبح  شرایط  این  در  کرد:  بیان  می کنند،  فراهم 
موضوع شکسته می شود و موادمخدر در محیط خانه 
افراد  این  و  دارد  قرار  کودکان  دسترس  در  آسانی  به 
تالشی  هیچ  بدون  چون  هستند،  آسیب پذیر  بسیار 
سوی  از  و  بپردازند  موادمخدر  مصرف  به  می توانند 
با  موثری  و  مفید  تعامل  هیچ گونه  که  فرزندانی  دیگر 
به اصطالح در محیط خانه  و  اعضای خانواده ندارند 
جایگزینی  دوستان  با  افراد  این  زیرا  هستند،  غریبه 
این  بسا  چه  و  دارند  ارتباط  خانه  محیط  از  خارج  در 
باشند،  خطرناکی  و  اعتماد  غیرقابل  افراد  دوستان، 
با فرزندان  تا  والدین تالش کنند  باید  به همین سبب 
وقت  آن ها  تربیت  برای  و  کرده  برقرار  ارتباط  خود 

بگذارند.
وی با اشاره به تاثیر بسیار مخرب مشاجره والدین 
بین  مشاجره  این  کرد:  تصریح  کودکان،  حضور  در 
منفی  بسیار  تاثیرات  فرزندان  حضور  در  والدین 

این  که  طوری   به  دارد،  آن ها  روان  و  روح  روی  بر 
دست  متعددی  اعصاب  مشکالت  با  غالبًا  افراد 
خانواده  و  خانه  محیط  در  و  می کنند  نرم  پنجه  و 
بزرگسالی  در  کودکان  این  دارند.  ناامنی  احساس 
و  کرده  عمل  اشتباه  خود  تصمیم گیری های  در 
توجه  و  محبت  نیازمند  و  ندارند  تصمیم گیری  قدرت 

هستند. بیشتری 
و  پدران  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  جهانشاهلو 

مشخصی  زمان  کودکان  تربیت  برای  باید  مادران 
برای  جامعه  فضای  امروزه  افزود:  دهند،  اختصاص 
مسموم شدن کودکان مهیا است و در صورت غفلت، 

عواقب جبران ناپذیری در کمین کودکان ما قرار دارد 
را  گفتن  »نه«  مهارت  خود  کودکان  به  باید  والدین  و 
کنترل  اجتماع،  به  نسل جدید  ورود  با  زیرا  بیاموزند، 
کودکی  دوران  از  باید  پس  است،  ناممکن  افراد  این 

شود. فراهم  صحیح  تربیت  زمینه 
فضای  تاثیر  به  اشاره  با  دینی  کارشناس  این 
امروز  کرد:  خاطرنشان  کودکان،  انحراف  در  مجازی 
فراهم  کودکان  برای  را  انحراف  بستر  مجازی  فضای 

با  اما  است؛  اجتناب  غیرقابل  موضوع  این  و  کرده 
این  منفی  اثرات  از  شده  مدیریت  و  صحیح  تربیت 

► ایکنا      / می شود.  کاسته  موضوع 

◄    متخصصان قلب و عروق با بررسی 
ترین  مهم  که  دریافتند  نفر  هزار   116
نیست  اندام  تناسب  بدن،  سالمت  نشانه 
هدف  است  تنفسی  و  قلبی  آمادگی  بلکه 
است،  وزن  کاهش  از  فراتر  چیزی  ورزش 
نداشتن  با   چاقی  مردم  بیشتر  نظر  به  اما 

است. مرتبط  سالمتی 
مقاله  در   ، نیوز  سالمت  گزارش  به 
قلب  متخصص  سه  از  که  جدیدی 
آمریکایی منتشر شده، نشان داده شد که 
نباید  و  است  مفید  قلب  برای  ورزش  چرا 
بگذاریم.  الغری  را  ورزش  از  هدفمان 
چربی  ورزش  با  اگر  حتی  بدانید  باید 
بدنی  فعالیت  نشود،  سوزانده  احشایی 
قلب  تناسب  و  سالمت  می تواند  همچنان 
را  ما  عمر  نتیجه  در  و  بخشد  بهبود  را  ما 

کند. طوالنی تر 
پیش  بینی کننده  ورزش،  معیارهای 

بهتر   های 
می  سالمتی  بهبود  از  صحبت  وقتی 
کارل   ، مقاله  این  قلب  متخصصان  شود، 
می گویند  نیلند  ایان  و  راس  رابرت  الوی، 
بدنی  فعالیت  میزان  افزایش  صرفًا  که 
است.  وزن  کاهش  بر  تمرکز  از  تر  مهم 
در  که  مطالعه ای  در  قلب  متخصصان 

 »Fat بین المللی»  مجله  در  گوست  آ ماه 
منتشر شد، نشان دادند معیارهای ورزش 
محتوای  یا  بدنی  توده  شاخص  به  نسبت 
برای  بهتری  بدن،پیش  بینی کننده  چربی 

است. طوالنی  مدت  سالمت 
 12 تا  قلبی  میر  و  مرگ  بردن  بین  از 

ل  سا
بزرگ   228 و  هزار   116 بررسی  با 
که  شد  ه  داد  نشان  مطالعه  این  در  سال 

از  بیشتر  اساسًا  بدنی  فعالیت  افزایش 
همه علل مرگ و میر، خطر مرگ مرتبط با 
سال   12 در  را  عروقی  قلبی  بیماری های 
و  قلب  متخصصان  برد.  می  بین  از  آینده 

 « نویسند:  می  خود  مقاله  این  در  عروق 
متعددی  مشاهدات  با  کاماًل  ما  یافته های 
با فوایدی در طیف  نشان می دهد ورزش 
است  ارتباط  در  سالمتی  از  ای  گسترده 
امر  این  و  دارد  مطابقت  وزن  کاهش  با  و 

حتی اگر دور کمر یک فرد در همان دوره 
بود.« خواهد  صادق  هم  یابد  افزایش 

نکنید  بر کاهش وزن تمرکز 
با این حال، شواهد قابل  توجهی نشان 
به عنوان  بر کاهش وزن  می دهد که تمرکز 
برای  موفقیت  کننده  تعیین   عامل  تنها 
استراتژی هایی که هدفشان کاهش چاقی 
فرصت های  و  نیست  توجیه پذیر  است، 
سبک  موثردر  رفتارهای  سایر  بر  تمرکز 
هستند،  مرتبط  سالمتی  با  که  را  زندگی 
مقاله  این  می برد.نویسندگان  بین  از 
یک  تواند  می  چاقی  که  می کنند  تأیید 
آن ها  اما  باشد،  برای سالمتی  عامل خطر 
گاهی  چاقی  که  می کنند  اشاره  همچنین 
است. همراه  کمتری  میر  و  مرگ  خطر  با 

چاقی  پارادوکس 
دانشمندان  اخیر،  سال های  در 
پزشکی  دیدگاه  از  مختلف  رشته های 
کرده اند.  انتقاد  چاقی  درخصوص  مدرن 
دو  توسط   2021 سال  در  بررسی  یک 
درمان  درباره  که  ورزشی  فیزیولوژیست 
، نشان داد که حتی  چاقی صورت گرفت 
زمانی که کاهش وزن حاصل نشده است، 
خطر  نشانگرهای  بیشتر  تواند  می  ورزش 
بهبود  را  چاقی  با  مرتبط  متابولیک  قلبی 

که  بود  این  توجه  قابل  نکته  اما  و  بخشد 
کمتر  خطر  با  مداوم  طور  به  وزن  کاهش 

نبود. مرتبط  میر  و  مرگ 
آمادگی قلبی تنفسی، مهم ترین نشانه 

سالمت 
 10 بین  اخیر  مطالعه  یک  واقع،  در 
نشان  قلبی  بیماری  به  مبتال  بیمار  هزار 
تنفسی  قلبی  آمادگی  که  افرادی  که  داد 
 ،BMI بهتری دارند، بدون در نظر گرفتن 
بیشتری  احتمال  کمر،  دور  یا  بدن  چربی 
برای زنده ماندن در 15 سال بعد داشتند.

نیست ناسالم  هر چاقی 
قلب  سالمت  بدنی،  فعالیت  بین  رابطه 
از  بسیاری  که  آن  طور  چربی  کاهش  و 
یک  نیست.اگر  ساده  می کنیم  تصور  ما 
داشته  فعالیت  کافی  اندازه  به  انسان 
که  معتقدند  متخصصان  از  برخی  باشد، 
بدون در نظر گرفتن اضافه وزن باید میزان 
به  توجه  .با  کرد  بررسی  را  ها  آن  سالمتی 
چقدر  وزن  افزایش  و  وزن  کاهش  که  این 
های  یافته  این  باشد،  متناقض  تواند  می 
اخیر قدرت بیشتری را در دست افراد قرار 
و  اندام  تناسب  خواهید  می  دهد.اگر  می 
به  نیاز  فقط  باشید،  داشته  سالمی  قلب 

► دارید.      بدنی  فعالیت  کمی 

یک کارشناس :

● فضای مجازی بستر انحراف برای کودکان     ●

هر چاقی ناسالم نیست 

● چرا ورزش برای قلب مفید است ؟    ●

اگهی اصالحیه
سیمرغ  یگانه  له  محکوم  6/1400ج/568  شماره  پرونده 
مزایده  اگهی  نعمتی  سلیمان  و  میرزایی  جیران  علیه  محکوم 
مورخ   2005 شماره  گویه  روزنامه  در  اول  نوبت  منقول  اموال 
منقول  غیر  اموال  مزایده  اگهی  که  شده  چاپ   1401/6/6
و  گردد  می  اصالح  بدینوسیله  که  باشد  می  صحیح  اول  نوبت 
الی   11 ساعت   1401/6/30 تاریخ  در  کماکان  مزایده  مال 

شود. می  برگزار   11/15
دادورز اجرای احکام شهرستان قم – ساعدی نیا
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:                091276259۸7

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 16 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 7 اجرای احکام مدنی قم به 
شماره 7/1400ج/1053  ثبت گردیده له افسانه جعفری نیا علیه امیر عباس ، ابوالفضل ، فاطمه و جعفر 
مورث  ماترک  )از  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   200 پرداخت  به  اند  محکوم  علیهم  محکوم  لو  محمد  همگی 
در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  10/050/000ریال  و  له  محکوم  حق  در  محمدلو(  محمد 
قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 51 فرعی از 11244 اصلی بخش 1 قم توقیف نموده که کارشناس به 
و  از ششدانگ عرصه  2 دانگ مشاع  به مقدار  مالکیت محکوم علیهم  نموده است. ضمنا  ارزیابی  شرح ذیل 
اعیان پالک فوق بفروش خواهد رسید. در تاریخ شنبه 20 فروردین 1401 در معیت و با راهنمایی خواهان 
بازدید شد. 1- مشخصات ثبتی: ملک  از ملک به ادرس قم ، خیابان قائم ، کوچه 8 ، فرعی 6 ، پالک 9   ،
باال به پالک ثبتی 51 فرعی از 11244 اصلی بخش ثبتی یک منطقه یک قم دارای سند تک برگ دو دانگ 
محمدلو  محمد  اقای  نام  به   1399 سال  الف  سری   199689 شماره  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع 
مطابق  ملک  حدود  است.  مترمربع   65/45 عرصه  مساحت  است.   0386089922 ملی  کد  با  جعفر  فرزند 
سند ارائه شده عبارتند از شماال دیوار به دیوار به طول 5/50 متر به 11244 اصلی ، شرقا دیوار به دیوار به 
طول 11/90 متر به 11244 اصلی ، جنوبا در و دیوار به طول 5/50 متر به شارع به عرض شش متر ، غربا 
دیوار به طول 11/90 متر به 11244 اصلی. 2- مشخصات ملک: ملک ساختمانی در سه طبقه زیرزمین و 

همکف و اول است که به صورت 100 درصد ساخته شده است و دارای پیش امدگی روی کوچه است و عمر 
با طاق ضربی اجری است. هر  نیر فلزی  باالی 20 سال است. دیوار ها اجر فشاری است و سقف  ان  بنای 
طبقه واحدی یک خوابه با در مجزا است و زیر سرویس پله و در پاگرد ها سرویس بهداشتی قرار دارد. پوشش 
کف سیمان و سرامیک و دیوار ها سرامیک و گچ و بام ایزوگام است ، سرمایش و گرمایش کولر ابی و بخاری 
امتیاز اب ،  پله ها سنگ است و نما اجر نشده است. ملک 1   ، MDF در و پنجره اهنی  گازی ، کابینت ها 
3 امتیاز برق و 2 امتیاز گاز دارد.ملک مسکونی و در زمان بازدید در حال بهره برداری توسط مالکین بود با 
هستند.  ساکن  اول  و  همکف  طبقات  در  دیگر  مالک  دو  و  زیرزمین  در  فرزندانش  و  خواهان  که  توضیح  این 
با توجه به شرایط مورد اشاره  تصاویر ملک و کروکی محل ان به پیوست گزارش می اید. 3- ارزش گذاری: 
و موقعیت محل ، مساحت ، کمیت و کیفیت ساختمان و سایر عوامل موثر ، مجموعا ارزش کل ملک باال در 
ان  دانگ  دو  ارزش  و  ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  دوازده  معادل  1/260/000/000تومان  حاضر  حال 
با فرض  براورد می شود. قیمت گذاری  ریال  و دویست میلیون  420/000/000تومان معادل چهار میلیارد 
صحت مدارک ارائه شده و نیز عدم بدهی ملک به شهرداری ، بانک ها ، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی 
و نیز اشخاص حقوقی و حقیقی انجام شده است. با توجه به فوت مالک و با استناد به گواهی انحصار وراثت 
و  فاطمه  ها  خانم  و  اقایان  شامل  وراث   1400/7/21 تاریخ   140002390001754747 دادنامه  شماره 

جعفر محمد لو )مادر و پدر( افسانه جعفر نیا )همسر( و امیر عباس و ابوالفضل محمد نیا )پسران( هستند که 
مطابق مواد 868 و 869 قانون مدنی ، پس از ادای حقوق و دیون متوفی ، مالکیت شان نسبت به ترکه مستقر 
می شود. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/30 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 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

حلوای کماج یا صد 
سکه طال!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 من در عجبم این افرادی که با آبروی مالی و اقتصادی خلق 
اند؟!  الدوله  بیکار  ندارند؟!  دیگری  کار  کنند،  می  بازی  الله 
تابحال هدیه  یا مفتی کار می کنند؟! خودشان  پول می گیرند 

تراریخته؟!  و  فیک  یا  اند  واقعی  اصاًل  اند؟!  نگرفته 
رشوه  خبر  کنیم  می  باز  که  را  پیجی  و  سایت  هر  روزها  این 
های  سایت  و  ها  پیج  از  است.  داده  نشر  را  گلستانی  مدیر 

... و  نیوز  خبر  چه  دیگه  و  نیوز  آفتابه  تا  گرفته  استان 
سکه   100 شد!  دستگیر  رشوه  سکه   100 با  گرگانی  مدیر 
شهری  مدیر  یک  نرفت!  پائین  گلستانی  مدیر  گلوی  از  رشوه  
کار  ای  سکه   100 رشوه  شد!  دستگیر  سکه  دریافت  جرم  به 
دست مدیر داد! دستگیری عاقبت رشوه 100 سکه و قس علی 

هذا...
پدر آمرزیده ... هموطن ... شهروند با فرهنگ .... مدیر یک 
بنده  این  و  است  کرده  حل  را  رجوعی  ارباب  مشکل  مجموعه 
بدهد.  تا سکه هدیه   100 و عشق کرده  مرام گذاشته  خدا هم 
قدمی  ما  برای  که  مدیری  به  توجهی  بی  آیا  ارسطو  قول  به 

است؟!  درستی  کار  برداشته 
4 خط شعر در مدح مدیر داخلی قصر  یارو  200 سال قبل   
می  دریافت  صله  و  پاداش  عنوان  به  سکه  تا   400 خوند  می 
پیراهن  را  ای  سکه  صد  هدیه  قرن  دو  از  بعد  اینجا  حاال  کرد؛ 
مشکل  حل  قبال  در  داشتید  انتظار  البد  کنید؟!  می  عثمان 
یا یک کیلو  از قنادی سرکوچه دو کیلو شیرینی کره ای  پرونده 
حلوای کماج بخرد و همه همکاران دهان شان را شیرین کنند! 

دارید؟ توقعاتی  چه 
باال   ( ای  سکه   100 هدیه  این  افشای  که  شده  شایع  البته 
گردش  مختصر  برای  را  رشوه  شنیع  لفظ  بدهید  اجازه  غیرتًا 
از  عمومی  افکار  کردن  منحرف  جهت  در  نبرم(  کار  به  مالی 

است!  مبارکه  فوالد  میلیاردی  هزار   92 اختالس 
تو  حسابی  مرد  خودمونیم  حاال  مدیر:  با  خودمانی  گپ   *
کف  طرف  نیستیا!  بلد  گرفتن  هدیه  ببخشید  گرفتن  رشوه  هم 
درست  تریا  کافه  کوه  باالی   ... کرده  درست  هتل  رودخونه 
درست  گل  کاه  و  تف  با  اگه  که  کرده  درست  متروپل   ... کرده 
جیرینگ  جیرینگ  صدای  هیچکس  بود!  محکمتر  بودند  کرده 
تا سکه بگیری کسی   100 نتونستی  تو  بعد  رو نشنید.  سکه ها 
نمی  نگاه  پلیسی  سریال  و  فیلم  خونی؟!  نمی  کتاب  نفهمه؟! 
 ... پارکی  از کسی سکه می گیره؟! الاقل  تو خونه  آدم  کنی؟! 
کافی شاپی ... مترویی... تله کابینی... جایی قرار می ذاشتی 
که شلوغ باشه ... عینک دودی می زدی... پالتو می پوشیدی 
... بعد هم وقتی مامور بازار شد می گفتی من اصاًل این آقا رو 

 ... توی جوب  ریختی  رو می  ها  و سکه  نمی شناسم 
و  زده  ضرر  المال  بیت  به  میلیارد  چند  طرف   ... بخدا  واال 
االن راست راست می چرخه و دوباره رئیس فدراسیون شده تا 
اینجا  بعد  میدن  شعار  اش  علیه  تهران  جمعه  نماز  توی  جایی 
مردم  بشی!  جین  سین  باید  سکه  تا   100 خاطر  به  جنابعالی 

... آخه  میگن  چی 

ر ـُ َتَلنگ

"رژه نظامی که نیروهای صنعاء در     ◄
برپا کردند، یک رژه معمولی  شهر حدیده 
نشانه هایی  و  پیام ها  حامل  بلکه  نبوده 
از  پس  نیروها  تعداد  منظر  از  چه  بود، 
چه  و  ارتش  با  مردمی  کمیته های  ادغام 
به  توجه  با  نظامی  تجهیزات  منظر  از 
جدیدی  نظامی  قدرت های  از  رونمایی 
یمنی  نیروهای  برای  این  از  پیش  که 
دلیل  به  رژه  این  قطعا  نداشت،  وجود 
و  متمایز  زمان بندی  استراتژیک،  جایگاه 
سعودی- ائتالف  بر  آن  کیفی  برنامه های 
اسرائیل  حتی  و  آن  حامیان  و  اماراتی 

بود." خواهد  تاثیرگذار 
لبنان،  چاپ  االخبار  روزنامه  نوشته  به 
بر خالف انتظار ائتالف سعودی-اماراتی، 
آتش بس  دوره  طول  در  صنعاء  نیروهای 
در  اکنون  و  شد  تمدید  بار  سه  که  انسانی 
بلکه  نکرده  سستی  دارد،  قرار  ششم  ماه 
خود  مهارت های  مدت  این  در  توانستند 
دفاعی  توانمندی های  و  کرده  تقویت  را 
در  که  جدیدی  سالح های  با  را  خود 
توسعه دهند.  نداشتند،  سال های گذشته 
که  پیاپی  نظامی  رژه های  در  مساله  این 
فرماندهی های  نجات،  دولت  دفاع  وزارت 
چهار،  مناطق  و  مرکزی  مناطق  نظامی 
گارد  پشتیبان،  تیپ های  و  شش  و  پنج 
و  گردان ها  برخی  و  جمهوری  ریاست 

حضور  با  گذشته  مه  اواسط  از  تشکل ها 
ویژه  نظامی  دوره های  فارغ التحصیالن 
حجه،  استان های  در  چه  و  صنعاء  در  چه 
روشنی  به  می کردند،  برپا  عمران  و  ذمار 

است. نمایان 
شهر  در  اخیر  رژه  می رسد  نظر  به  اما 
زمان  از  یمن  در  رژه  بزرگترین  که  صنعاء 
متفاوت  می شود،  محسوب  جنگ  آغاز 
برای  مختلفی  پیام های  حامل  و  بوده 
حامیان  و  سعودی-اماراتی  ائتالف 
اسرائیلی  دشمن  نیز  و  آنها  بین المللی 
است. در این رژه بیش از 25 هزار سرباز 
نظامی،  پنجم  منطقه  نیروهای  از  افسر  و 
نیروی  "النصر"،  تیپ  و  دریایی  نیروی 
هوایی و پدافند هوایی یمن شرکت کردند 
گونه  هر  برای  را  خود  کامل  آمادگی  تا 
یا  حدیده  سواحل  در  احتمالی  درگیری 
سال  اواخر  که  غربی  ساحل  مناطق  سایر 
گذشته پس گرفته شدند، نشان دهند. در 
کنار تعداد باالی شرکت کنندگان، این رژه 
استراتژیک  شهری  در  برپایی اش  دلیل  به 
پیام های  حامل  سرخ  دریای  ساحل  در  و 
که  شرایطی  در  و  بود  متعددی  نظامی 
شبه نظامیان  ادغام  به  موفق  ائتالف 
جنوبی  استان های  در  خود  به  وابسته 
این  در  خورد،  شکست  کار  این  در  و  نشد 
نظامی  تجهیزات  زمینه  در  جهشی  از  رژه 

شد. رونمایی  صنعاء 
جنبش  رهبر  الحوثی،  عبدالملک 
اظهار  رژه  این  درباره  یمن  انصارالله 
کمیته های  ادغام  پی  در  رژه  این  کرد: 
نیروهای  با  جنبش  به  وابسته  مردمی 
شد.  برگزار  دفاع  وزارت  به  وابسته  ارتش 
نظامی  رژه های  گفت،  ادامه  در  الحوثی 
برخی  در  آتش بس  اجرای  زمان  از  که 
گروه هایی  با  شدند،  آغاز  نظامی  مناطق 
ارتش  نیروهای  فارغ التحصیالن  از 
از  تن  هزار  ده ها  همزمان  و  شدند  برپا 
جبهه های  تمامی  در  وابسته  نیروهای 

دارند. حضور  درگیری 
عالی  شورای  رئیس  المشاط،  مهدی 
به  که  سخنرانی  در  نیز  یمن  سیاسی 
کنترل  کرد:  تاکید  داشت،  مناسبت  این 
طول  در  آن  سواحل  و  حدیده  بر  صنعاء 
سوپاپ  منزله  به  گذشته  سال  چند 
بین المللی  دریانوردی  برای  اطمینانی 

است. بوده 
اقدامات  گفت:  ادامه  در  المشاط 
حمل ونقل  علیه  متخاصم  کشورهای 
به  حمله  و  سرخ  دریای  در  دریایی 
ساحل  طول  در  مستقر  یمنی  نیروهای 

هستند. خطرآفرین  غربی 
صنعاء  کرد:  تاکید  او  همچنین 
در  را  خود  زمینی  و  دریایی  سالح های 

کمک  با  اکنون  و  داد  توسعه  اخیر  دوره 
را  خود  نظر  مورد  اهداف  می تواند  آنها 
باب  تا  سرخ  دریای  در  نقطه ای  هر  در 
هدف  هوایی  و  زمینی  صورت  به  المندب 

دهد. قرار 
پی  در  را  اظهارات  این  المشاط 
رونمایی نیروی دریایی یمن در این رژه از 
نیروی  کرد،  بیان  استراتژیک  سالح هایی 
تسلیحات  از  رژه  این  در  یمن  دریایی 
موشک های  جمله  از  جدیدی  دریایی 
 ،»1 »فالق  کالس  دریای  به  زمین 
»المندب 2« و »روبیج« و نیز موشک های 

کرد. رونمایی   »7 »سام 
نیروهای  سخنگوی  سریع،  یحیی 
)موشک(  کرد:  اظهار  نیز  یمن  مسلح 
دریای  در  نقطه ای  1« می تواند هر  »فالق 
دقیقی  شکل  به  را  عرب  دریای  یا  و  سرخ 

دهد. قرار  هدف 
غافلگیری های  اینکه  بر  تاکید  با  سریع 
آینده  روزهای   در  که  دارند  وجود  بزرگی 
اعالم خواهند شد، گفت: نیروهای ارتش 
خود  چشمان  آتش بس  دوره  طول  در 
گونه  هر  با  مقابله  برای  بلکه  نبستند  را 

هستند. آماده  جنگی 
درباره  صنعاء  در  نظامی  منبع  یک 
روسی  موشکی  سامانه  چندین  نمایش 
نیروهای  گفت:  االخبار  به  رژه  این  در 

سامانه  شدند  موفق  اخیر  دوره  در  صنعاء 
گروه  در  که  را  روسیه  »روبیج«  موشکی 
ساحلی  تاکتیکی  موشکی  سامانه های 
ویژگی  بازگردانند،  می شود،  طبقه بندی 
آتش  ایجاد  در  آنها  توان  موشک ها  این 
و  دشمن  کشتی های  با  مقابله  در  بزرگی 
که  است  شکلی  به  آن  سریع  حرکت  نیز 
بعد  و  قبل  آن  مانور  و  شدن  پنهان  امکان 

می کند. فراهم  را  تیراندازی  از 
این منبع در ادامه ُبرد این موشک ها را 
امکان  گفت،  و  کرد  برآورد  کیلومتر   260
شلیک موشک ها به سمت اهداف دریایی 
از  بیش  یعنی  ماخ"   0.85" سرعت  با 
این  دارد.  وجود  ساعت  در  کیلومتر  هزار 
نیز   »7 »سام  موشک های  درباره  منبع 
شدن  پنهان  امکان  موشک ها  این  گفت، 
سرعت  از  و  داشته  را  دشمن  رادارهای  از 
دشمن  جنگنده های  با  مقابله  در  باالیی 
تنها  ظرف  هدف گیری  در  باالیی  دقت  و 

هستند. برخوردار  ثانیه  چند 
پایان،  در  شده  یاد  منبع  همچنین 
موفقیت پدافند هوایی یمن در بازگرداندن 
از  پیش  دوره  در  که  را  روسی  سامانه  این 
جنگ با نظارت آمریکا حذف شده بودند، 
خنثی  در  که  دانست  بزرگی  موفقیت 
موثری  نقش  دشمن  جنگنده های  کردن 

► ایسنا     کرد./   خواهد  ایفا 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

روزنامه االخبار چاپ لبنان 

● پیام های رژه نظامی یمن  به ائتالف سعودی-اماراتی   ●

تحلیلگر مسائل ترکیه گفت: تنش      ◄
می تواند  ناتو  محوریت  با  یونان  و  ترکیه 
کار  حتی  و  دهد  جلوه  وخیم  را  اوضاع 
حد  از  بیش  ترکیه  که  برساند  جایی  به  را 

شود. متمایل  روسیه  سمت  به  معمول 
مسائل  تحلیلگر  کاکایی«  »سیامک 
تنش  جدید  دور  دالیل  تشریح  در  ترکیه 
گفت وگو  در  یونان  و  ترکیه  میان  تقابل  و 
و  ترکیه  میان  تنش  کرد:  اظهار  ایلنا  با 
است  کرده  پیدا  افزایش  دیگر  بار  یونان 
و  داشته  وجود  دیرباز  از  آن  از  بخشی  که 
دو  میان  اختالف  مورد  جزایر  مباحث  به 
تحلیلگران  از  برخی  می گردد.  باز  طرف 
معتقدند این تنش مسبوق به سابقه است 
یک  که  می رسد  نظر  به  میان  این  در  اما 
یونان  و  ترکیه  به  نسبت  کلی  نگرش  تغییر 
حال  در  متحده  ایاالت  و  ناتو  سوی  از 
روند  این  موازات  به  است.  شدن  انجام 
اعضای  از  برخی  که  داشت  توجه  باید 
و  روسیه  با  ترکیه  همکاری  ناتو  اروپایی 
خرید اس 400 از این کشور را نقد کردند 
از آن ناراحت هستند. معتقدم  و همچنان 
سختگیرانه  نگاه  این  فعلی  شرایط  در  که 

تقویت کردن  به نوعی در حال  ترکیه  علیه 
است. یونان  موضع 

میان  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
حال  در  هم  فرانسه  حاال  آمریکا  بر  عالوه 

نظامی  تجهیزات  و  تسلیحات  فروش 
پیش  ماه  چند  از  است.  یونان  ارتش 
حال  در  غرب  که  بودیم  آن  شاهد  تاکنون 

همین  و  است  یونان  تجهیز  و  تسلیح 
شود.  نگران  ترکیه  تا  شده  باعث  مسئله 
تهدید  سمت  به  حاال  آنکارا  نگرانی  این 
رئیس  که  گونه ای  به  است.  رفته  آتن 

جمهور ترکیه اخیرًا اعالم کرده که شرایط 
با  قیاس  قابل  ناتو  در  یونان  جایگاه  و 
تنش  یک  مسٔاله  همین  و  نیست  ترکیه 

آورده  وجود  به  یونان  و  ترکیه  میان  جدید 
از  سطح  دو  شاهد  ما  میان  این  در  است. 
غربی ها  و  یونان  با  ترکیه  میان  اختالفات 
به  اختالف  این  نخست  بخش  هستیم. 
ربط  ناتو  با  یونان  روابط  و  شرقی  مدیترانه 
دارد که به نوعی تنش میان یونان و ترکیه 
حتی  حاال  و  می دهد  نشان  را  یکدیگر  با 

است. شده  تعمیق  تنش  این 
گفت:  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
دو  تا  شده  باعث  حاال  تنش  این  تشدید 
بگیرند  قرار  یکدیگر  مقابل  در  ناتو  عضو 
سیاست  و  انرژی  بحث  دوم  بخش  در  اما 
کشورهای   گازی  مجمع  در  یونان 
این  در  است.  مطرح  شرقی  مدیترانه 
کشورهایی  اسرائیل  بر  عالوه  مجمع 
وجود  هم  یونان  و  جنوبی  قبرس  مانند 
یک  وارد  لیبی  با  ترکیه  مقابل  در  و  دارند 
انرژی  اکتشاف  بحث  در  مشخص  توافق 
این  است.  شده  شرقی  مدیترانه  در 
تقابل  می دهد  نشان  نوعی  به  اقدامات 
افتاده  اتفاق  مذکور  سطح  دو  در  طرفین 
ترتیب  هر  به  می تواند  روند  این  ادامه  اما 
کار  حتی  و  دهد  جلوه  وخیم  را  اوضاع 

حد  از  بیش  ترکیه  که  برساند  جایی  به  را 
شود.  متمایل  روسیه  سمت  به  معمول 
ترکیه  و  روسیه  نزدیک  همکاری  بی تردید 
کند. دور  ناتو  از  را  کشور  این  می تواند 

این  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
جایگاه  یک  ترکیه  که  است  حالی  در 
و  دارد  ناتو  برای  مهم  و  ژئواستراتژیک 
نادیده  آنرا  کلی  صورت  به  نمی توانند 
سردی  که  باشید  داشته  توجه  بگیرند. 
خودداری  به  که  ناتو  و  ترکیه  میان  روابط 
و خارج   35 اف-  تحویل جنگنده های  در 
به  شد  آنکارا  از  آن  تولید  خط  کردن 
ایاالت  سیاست  که  می دهد  نشان  خوبی 
همچنین  و  ناتو  کارکرد  مورد  در  متحده 
حال  در  ترکیه  روی  بر  سرمایه گذاری 
در  حاال  غرب  راستا  این  در  و  بوده  تغییر 
حال تقویت یونان است. این کشور از نظر 
دارد  ناتو  برای  زیادی  اهمیت  جغرافیایی 
جایگاه  یک  از  هم  ترکیه  مقابل  در  ولی 
برخوردار  ناتو  برای  مهم  ژئوپلیتیکی 
در  آمریکا  که  معتقدم  نهایت  در  است. 
و  آتن  میان  تنش  کنترل  و  نظارت  حال 

► است.      آنکارا 

کاکایی تشریح کرد:

● تشدید تنش میان دو عضو ناتو در مقابل یکدیگر دالیل آن چیست؟     ●



◄   رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی)ره( گفت: مدیران و مسئوالن در قم 
باید به این نکته توجه داشته باشند که هر 
اعتالی  مسیر  در  باید  اقدامشان  و  تصمیم 
و  دینی  باورهای  تقویت  قم،  شهر  جایگاه 
تمدن سازی اسالمی باشد و این مهم جز با 
دغدغه مندی و به کارگیری مدیران انقالبی 

و جهادی محقق نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز قم، 
گاز  شرکت  مدیرعامل  خوش لهجه  مرتضی 
استان به همراه جمعی از مدیران و معاونان 
آموزشی  موسسه  در  حضور  با  شرکت  این 
آیت الله  با  خمینی)ره(،  امام  پژوهشی  و 
و  دیدار  این موسسه  رئیس  محمود رجبی، 

کرد. گفتگو 
بیان  با  جلسه  این  در  رجبی  الله  آیت 
شهر  جایگاه  درباره  روایاتی  و  احادیث 
مقدس قم در جهان اسالم گفت: این شهر 
باید  و  و تشیع است  ام القرای جهان اسالم 

شود. توجه  آن  به  پیش  از  بیش 
شئون  از  یکی  را  خلق  به  خدمت  وی 
آخرت  و  دنیا  سعادت  و  عاقبت به خیری 
و  خدمت گزاری  افزود:  و  کرد  عنوان 
خدمت رسانی در قم دارای جایگاه رفیع تری 
است و کار برای قم کار برای اهل بیت)ع( و 
امام زمان)عج( بوده ، رضایت آنان را در پی 

دارد. مضاعف  ثوابی  و  داشته 
پژوهشی  آموزشی  موسسه  رئیس 

بستر  کرد:  خاطرنشان  خمینی)ره(  امام 
خدمت رسانی به استان قم، ام القرای جهان 
فراهم  شهر  این  در  مسئولین  برای  اسالم 
شده است که باید از این فرصت به بهترین 

کنند. استفاده  نحو 
پذیرش  اصل  همچنین  رجبی  آیت الله 
منزله  به  را  اسالمی  نظام  در  مسئولیت 
گفت:  و  دانست  مردم  به  خدمت  پذیرش 
بخش های  از  یک  هر  کارکنان  و  مدیران 
در  تسریع  و  مردم  امورات  انجام  در  اداری 
را  خود  تالش  تمام  آن ها  به  خدمت رسانی 

گیرند. به کار 
وی تاکید کرد: مدیران و مسئوالن در قم 
باید به این نکته توجه داشته باشند که هر 

اعتالی  مسیر  در  باید  اقدامشان  و  تصمیم 
و  دینی  باورهای  تقویت  قم،  شهر  جایگاه 
تمدن سازی اسالمی باشد و این مهم جز با 
دغدغه مندی و به کارگیری مدیران انقالبی 

و جهادی محقق نخواهد شد.
شرکت  مدیرعامل  جلسه  این  ادامه  در 
وضعیت  از  گزارشی  ارائه  به  قم  استان  گاز 
خدمات  و  قم  استان  سطح  در  گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران پرداخت و گفت: سهم 
سطح  در  مردم  انرژی  سبد  در  گاز  شرکت 
میزان فشار  این  که  است  کشور 85 درصد 
زیادی را به صنعت گاز کشور وارد می کند.
در  دما  افزایش  به  اشاره  با  خوش لهجه 
مضاعف  تالش  با  افزود:  امسال،  تابستان 

در  ایران  گاز  ملی  شرکت  در  همکاران 
و بهره گیری  نیروگاه ها  نیاز  تامین گاز مورد 
برق  تامین  در  نیروگاه ها  کامل  ظرفیت  از 
سال  به  نسبت  را  تفاوت  این  مردم  کشور، 

کردند. احساس  گذشته 
از  بیش  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
 ٣/99 و  شهری  جمعیت  از  درصد   5/99
درصد از جمعیت روستایی در سطح استان 
هستند. بهره مند  طبیعی  گاز  نعمت  از  قم 
صنعت   200 و  هزار  چهار  وی  گفته  به 
نعمت  از  قم  استان  در  نیز  جزء  و  عمده 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  و  تولید  برای  گاز 

► می کنند.   استفاده 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
091276259۸7   

رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت:
بخش صنعت و معدن قم امسال 

بیش از 200 میلیون یورو 
صادرات خواهد داشت

رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم، گفت: 
صادرات  ارزش   ،1401 سال  در  شده  انجام  برنامه ریزی های  براساس 
 200 از  جهانی  بازارهای  به  استان  معدن  و  صنعت  بخش  محصوالت 

رفت. خواهد  فراتر  یورو،  میلیون 
حوزه  با  مرتبط  محصوالت  رابطه  همین  در  داشت:  بیان  ناطق  جواد 
معدنی،  صنایع  و  معدن  صنعت،  پتروشیمی،   دست  پایین  صنایع 
بازارهای  به  قم  استان  از  دستباف  فرش  و  دستی  صنایع  بازرگانی، 

می شود. صادر  جهانی 
از  قمی  صنعتگران  توسط  شده  تولید  صادراتی  محصوالت  افزود:  وی 
بین المللی  بازارهای  در  و می توانند  برخوردار هستند  باالترین کیفیت 
با نمونه های مشابه خارجی رقابت کنند، به همین دلیل این محصوالت 
در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان مشتریان خاص خود را دارند.
تخصصی  دستگاه های  توسط  شده  ارائه  آمارهای  داد:  ادامه  وی 
همچون اداره کل گمرکات قم، نشان از آن دارد که تاکنون بیش از 70 
از  و معدنی  برای صادرات محصوالت صنعتی  تعیین شده  رقم  درصد، 
قم به بازارهای جهانی محقق شده است و این موضوع نشان از ظرفیت 

دارد. خارجی  تجارت  در  استان  باالی 
بخش،  این  در  استان  توان  افزایش  و  صادرات  به  توجه  گفت:  ناطق 
در  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  اولویت های  مهمترین  از 
سال جاری است، چرا که با تقویت حوزه صادرات، عالوه بر درآمد زایی 
گسترش  قم  در  فعال  صنعتی  واحدهای  تولید  ظرفیت  استان،  بیشتر 

می شود. ایجاد  بخش  این  در  متعددی  شغلی  فرصت های  و  یافته 

آیت الله رجبی:   خبـر

● مسئوالن در مسیر اعتالی قم تالش کنند     ●

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   1399114430002002939 پرونده کالسه  به  مربوط   140160330002005957 رأی شماره  1ـ 
 90 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  تقی  فرزند  فراهانی  شاهواروقی  حسین 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1934/26 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از وراث عباس تلخابی طی سند قطعی شماره 75186 مورخ 1373/9/2 دفترخانه 

6 قم.)م الف 14685( 
2- رأی شماره 140160330002004693 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001966 آقای 
در  مترمربع   81 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسین   فرزند  محمدی  محمد 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

الف 14686( )م  الکترونیک 1245- 1395.  ثبت دفتر 
آقای   1400114430002000766 پرونده کالسه  به  مربوط   140160330002006136 رأی شماره  3ـ 

عباس علی آبادی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
77/95 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 3080/112 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از عباس اسماعیلی ثبت دفتر الکترونیک 1522 - 1395.) م الف 14687( 

 1400114430002000767 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006137 شماره  رأی   -4
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  اله،  ذبیح  فرزند  قربانی  مریم  خانم 
بمساحت 77/95 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 3080/112 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
.1395  - 1522 الکترونیک  از عباس اسماعیلی ثبت دفتر  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  قم مبایعه 

)14688 ) م الف 
5- رأی شماره 140160330002007191 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001054 آقای 
مترمربع   250/75 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسن  فرزند  عباسی  محمد 
هادی  از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2567/1147/6824 از  فرعی  شماره  پالک 

 )14689 الف  م   (.1399  -9688 الکترونیک  دفتر  ثبت  جواهری 
6- رأی شماره 140160330002006047 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001649 خانم 

در  مترمربع   121/50 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند همراه ششدانگ قطعه  مریم کالئی 
قسمتی از  پالک شماره فرعی از 1965 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

از سید احمد فاتحی.) م الف 14691(  الواسطه 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  تایید قرار گرفته  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. )گویه و بهار(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/06/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/06/29

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

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل      ◄
نقش  بر  تأکید  با  قم  استان  اجتماعی 
بازوان  عنوان  به  صنفی  انجمن های 
یک  در  گفت:  دولتی  بخش  توانمند 
شاهد  سیزدهم  دولت  فعالیت  اول  سال 
صنفی  انجمن های  افزایش15درصدی 

بوده ایم. استان 
کار  تعاون  مدیرکل  وزیری راد  وحید 
با  گفتگو  در  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و 
کرد:  اظهار  سخنانی  طی  قم،  در  فارس 
کار  قانون   131 ماده  اجرای  به  توجه  با 
 1369 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  مشروع  منافع  و  حقوق  حفظ  منظور  به 
و  اقتصادی کارگران  و بهبود وضع  قانونی 
منافع  حفظ  متضمن  خود  که  کارفرمایان 
قانون  کارگران مشمول  نیز هست،  جامعه 
صنعت  یا  حرفه  هر  کارفرمایان  و  کار 
و  قانونی  مقررات  رعایت  با  می توانند 

انجمن  تشکیل  به  مبادرت  آیین نامه  این 
الزم  نصاب  حد  کمترین  و  نمایند    صنفی 
صنفی  انجمن  تشکیل  برای  که  است  این 
در  و  نفر   10 کارگاه  سطح  در  کارگری 
در  عضو  پنجاه  حداقل  صنعت  یا  حرفه 

باشند. داشته  استان  سراسر 
اول  سال  در  این که  به  اشاره  با  وی 
افزایش  شاهد  سیزدهم  دولت  فعالیت 
بوده ایم  صنفی  انجمن های  درصدی   15
کارفرمایی،  صنفی  انجمن  کرد:  تصریح 
حقیقی  شخص   10 حداقل  عضویت  با 
صنعت  یا  حرفه  آن  در  شاغل  حقوقی  یا 
در  درخواست  مورد  جغرافیایی  حوزه  در 
کشور  سراسر  تا  استان  یک  از  قسمتی 

می شود  . تشکیل 
تشکل های  کرد:  بیان  وزیری راد 
نمایندگان  به عنوان  کارفرمایی  و  کارگری 
هستند  کارفرمایان  و  کارگران  جامعه 

و  حقوق  پیگیری  جهت  می توانند  که 
ایفا  اساسی  نقش  اقشار  این  مطالبه های 

. کنند
عنوان  به  تشکل ها  این  افزود:  وی 
بازوان  اداره کل،  اجتماعی  شرکای 
توانمند وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
جامعه  درخواست های  که  هستند 
جلسه های  در  را  کارفرمایی  و  کارگری 

می کنند. پیگیری  و  مطرح  مختلف 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تشکیل  متقاضیان  کرد:  عنوان 
کارفرمایی،  و  کارگری  صنفی  انجمن های 
تشکالت  امور  اداره  به  مراجعه  از  پس 
تعاون،کار  اداره کل  کارفرمایی  و  کارگری 
و  الزم  مدارک  ارائه  و  اجتماعی  رفاه  و 
همچنین  و  انجمن  فرم های  تکمیل 
اولیه  گهی  آ موسس،  هیأت  معرفی 
و  نموده  منتشر  را  صنفی  انجمن  تأسیس 

نامزدهای  مدارک  جمع آوری  آن  دنبال  به 
قبیل  از  انجمن  بازرسان  و  مدیره  هیئت 
عکس  هویتی،  مدارک  فعالیت،  مجوز 
انجمن  تشکیل  و  انتخابات  برگزاری  و 
بر  مراحل  این  کلیه  که  می رسد  انجام 
از  نیاز  مورد  استعالمات  و  قانون  اساس 

می پذیرد. صورت  ذیصالح  مراجع 
انجمن  یک  ایجاد  مراحل  گفت:  وی 
پس  که  است  صورت  این  به  صنفی 
معرفی  و  موسس  هیئت  معرفی  از 
به  صنفی  انجمن  تشکیل  متقاضیان 
کارفرمایی  و  کارگری  تشکالت  امور  اداره 
و  تأسیس  اعالم  گهی  آ صدور  کل،  اداره 
کاندیدا  و  گرفته  صورت  داوطلبی  اعالم 
انجمن  بازرسین  و  مدیره  هیئت  های 

شوند. می  معرفی 
پیش  تهیه  از  بعد  افزود:  وزیری راد 
موسس  هیئت  توسط  اساسنامه  نویس 

توسط  انتخابات  گهی  آ صنفی،  انجمن 
عمومی  مجمع  و  صادر  کل  اداره  این 
نظارت  با  صنفی  انجمن  انتخابات  و 
رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  مستقیم 

می شود. برگزار  اجتماعی 
سمت  تعیین  کرد:  نشان  خاطر  وی 
صنفی،  انجمن های  مدیره  هیئت  اعضای 
)مشخصات  آماری  پرسشنامه  تکمیل 
نیاز انجمن صنفی  اعضا و اطالعات مورد 
مدارک  ارسال   ،)3 شماره  فرم  مطابق 
وزارت  به  صنفی  انجمن  مستندات  و 
ثبت،  جهت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
انتخابات،  برگزاری  صحت  گواهی  صدور 
اعتبارنامه  صدور  ثبت،  گواهی  صدور 
انتخابات  انجام  گهی  آ صدور  و  منتخبین 
یا  استانی  کثیراالنتشار  روزنامه های  در 
انجمن  تشکیل  مراحل  دیگر  از  کشوری، 

► است.    صنفی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد: 

● افزایش 15 درصدی انجمن های صنفی استان قم در دولت سیزدهم   ●


