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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
خبر داد:

بهشتی، معاون عمرانی سابق استانداری قم: آیت اهلل نوری همدانی: 

فرسودگی ۴۵۰ 
کیلومتر از شبکه آب و 

فاضالب قم

ارتبــاط مستقیــــم بـــا 
مردم از مهم ترین 

وظایف روحانیون است

قــــم 
ظرفیت شکل گیری یک 

شهر جدید را ندارد
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 2

   »اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان قم در نظر دارد تعداد 47 رقبه از موقوفات حوزه عملکرد خود را از تاریخ 22  /08  /1401 لغایت 8  /09  /1401 طبق لیست 
ذیل از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید و اعیانی 3 رقبه مشارکتی موقوفات شیخان و مرحوم تفرشی)ره( به فروش برساند. « 

گهی: 1407885( تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون مزایده ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 9  /09  /1401 خواهد بود.   )شناسه آ

مساحت  تفضیلی  رقبه موقوفه ردیف 
رقبه 

نوبت  آدرسپایه  اجارهکاربري
مزایده

اول75متريعماریاسر-خیابانقدوسی-کوچه-3بلوك-304واحد38,000,0004مسکونی2000738230000793امامزادهاحمدبنقاسم)ع(1

اول75متريعماریاسر-30متريقدوسی-کوچه-1بلوك-306واحد34,000,0009مسکونی2001194910019785جمروسعدآباد2

75متريعماریاسر-30متريقدوسی-بینکوچه1و-3مغازه30,000,000تجاري2001194910136444جمروسعدآباد3
شماره5

اول

اول75متريعماریاسر-30متريقدوسی-بینکوچه1و-3واحد38,000,00015اداري2001194910151385جمروسعدآباد4

اولمیدانجهاد-ابتدايباجک-2پالك-619طبقهدوم12,000,000مسکونی2001662010000926آبانبارسردار5

اولمیدانجهاد-ابتدايباجک-2روبرويبانکملی50,000,000تجاري2001662010000434آبانبارسردار6

اولمیدانجهاد-20متريحائري-نبشکوچه24,000,0005تجاري2001662010001024آبانبارسردار7

اول45متريعماریاسر-جنبمدرسهمالصادق48,000,000تجاري2001662010001923آبانبارسردار8

اول45متريعماریاسر-جنبمدرسهمالصادق50,000,000تجاري2001662010002026آبانبارسردار9

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره30,000,0005تجاري2001662010002823آبانبارسردار10

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره25,000,00020تجاري2001834210000413ماهرخسارخانم11

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره24,000,00019تجاري2002551010000812فقیهزاده12

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره24,000,00016تجاري2002551010000912فقیهزاده13

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره24,000,00017تجاري2002815810000111حمامچهارمردان14

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره30,000,0003تجاري2001665910001913چالهمسگرها15

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره30,000,0004تجاري2001662010002713آبانبارسردار16

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره24,000,0009تجاري2000819730000211امامزادهجمالغریب)ع(17

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره25,000,0008تجاري2000642630000110امامزادهسیدسربخش)ع(18

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره25,000,00015تجاري2002485810000313قناتناصري19

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره25,000,00014تجاري2002778010000913بانوجهانصلواتی20

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره65,000,00022تجاري2001229410000251حاجعلیحاجحسینی21

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره22,000,00012تجاري2003135010004312علیاصغردربانی22

اولخیابانانقالب-گذرخان-بازارچهماهیفروشان-مغازهشماره23,000,00013تجاري2001657210005810نخودبریز23

اولبازار-سرايعباسقلی-مغازهشماره20,000,00048تجاري2001663310004817سرايعباسقلیخان24

سومبازار-سرايعباسقلی-مغازهشماره3,000,00015,2تجاري2001663310008118سرايعباسقلیخان25

اولخیابانآذر-ناصردیوان12-متريمعصومیه-جنبمسجدامامحسن)ع(23,000,000تجاري2001657210005635نخودبریز26

اولبلوار15خرداد-خیابانمحتشمکاشانی-مغازهشماره26,000,00013تجاري2000751430000912امامزادهسیدعلی)ع(27

اولبلوار15خرداد-خیابانمحتشمکاشانی-مغازهشماره26,000,00012تجاري2000751430000812امامزادهسیدعلی)ع(28

اولبلوار15خرداد-جنبامامزاده-مغازهشماره50,000,00016تجاري2000751430000436امامزادهسیدعلی)ع(29

اولبلوار15خرداد-جنبامامزاده-مغازهشماره55,000,00018تجاري2000751430001242امامزادهسیدعلی)ع(30

اولبلوار15خرداد-20متريجهاد-نبشکوچه37,000,0002تجاري20007514300018103امامزادهسیدعلی)ع(31

اولخیابانآذر-نرسیدهبهسهراهبازار-کوچه-91پالك-12مغازهجگرکی15,000,000تجاري2002814710001412سیدحسینملک32

اولبازارکهنه-مخزنآبانبارچالهآهنگرها20,000,000تجاري2001662110000240آبانبارچالهآهنگرها33

اولخیابانآذر-کوچهپامنار-روبرويمسجدامامجواد)ع(6,700,000تجاري2021179210000226میرزاغفوريبیگدلی34

اولشهرقائم-پاساژشهرقائم-طبقهزیرزمین-مغازهشماره6,800,0008تجاري2001044110000812پاساژشهرقائم35

اولشهرقائم-پاساژشهرقائم-طبقهزیرزمین-مغازهشماره4,500,00010تجاري2001044110001018پاساژشهرقائم36

اولخیابان7تیر-نبشکوجه25,000,00024تجاري2000766730000517علیبنبابویهوامامزادهناصر)ع(37

اولخیابان7تیر-نبشکوجه25,000,00024تجاري2000766730000215علیبنبابویهوامامزادهناصر)ع(38

اولخیابانآذر-جنبکوچه-83مغازهبرچسپفروشی45,000,000تجاري2020424110000121محبوسهحاجباقروحسینصادقی39

اولخیابانآذر-خیابان20متريزاویه-پالك30,000,000155تجاري2002159510000515مسجدشهدايزاویه40

دومخیابان19دي-کوچه-14پالك-3طبقهاول-سمتراست45,000,000اداري2000986210000165تراب)غیرمتصرفی(41

دومخیابان19دي-کوچه-14پالك-3طبقهاول-سمتچپ45,000,000اداري2000986210000265تراب)غیرمتصرفی(42

دومخیابان19دي-کوچه-14پالك-3طبقههمکف-سمتراست52,000,000اداري2000986210000365تراب)غیرمتصرفی(43

دومخیابان19دي-کوچه-14پالك-3طبقههمکف-سمتچپ52,000,000اداري2000986210000465تراب)غیرمتصرفی(44

نوبت  آدرسقیمت  هرمترمربع کاربريمساحت نام موقوفه ردیف
مزایده

نوبتخیابان19دي-کوچه28)کوچهشهیدمحمودزهرائی(-اولینفرعیسمتچپ170,000,000مسکونی120فروشاعیانیزینالعابدینتفرشیطبقهاول45
سوم

نوبتسومخیابان19دي-کوچه28)کوچهشهیدمحمودزهرائی(-اولینفرعیسمتچپ170,000,000مسکونی120فروشاعیانیشیخانطبقهدوم46

خیابان19دي-کوچه28)کوچهشهیدمحمودزهرائی(-اولینفرعی170,000,000مسکونی120فروشاعیانیشیخانطبقهسوم47
سمتچپ

نوبت
سوم

صفحه 8

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان قم 

گران ترین خانه های قم گران ترین خانه های قم 
صفحه صفحه 55  کجــا هستند؟ کجــا هستند؟ 

یادداشت -  وحید حاج سعیدی

 مدیران ناکارآمد کی برکنـار 
می شوند؟                                                     
صفحه 3

ابوالفتح در گفت وگو یی تشریح کرد :

 درآمریکا مولفه ها تا انتخابات ۲۰۲۴ 
ده ها بار تغییر می کند                                                     
صفحه 3

شبکه خبری بی بی سی 

 بیماری های نادری که حتی نامی در 
جهان ندارند                                                     
صفحه 6

مدیرکل ورزش و جوانان قم:

استان قم در المپیاد استعدادهای برتر
 ۲۰ مدال کسب کرد                                                     
صفحه 5

گزیـده خبـرها



◄مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانقمگفت:200کیلومتراز
شبکهآبو250کیلومترازشبکهفاضالبدراستانقمدچارفرسودگی

است.
حسنبختیاریدرگفتگوبامهراظهارداشت:طولشبکهآبدرشهر
کیلومتر 200 شبکه، میزان این از که است کیلومتر 2200 از بیش قم

آنفرسودهاست.
شبکه میزان به اشاره با قم استان فاضالب و آب شرکت مدیرعامل
فاضالبدرقمابرازداشت:درحالحاضر1070کیلومترشبکهفاضالب

درشهرقموجودداردکه250کیلومترآندچارفرسودگیاست.
کیلومتر 16 جاری سال نخست ماه 6 در داشت: عنوان بختیاری
باسالگذشته شبکهآبدرقماصالحشدوتوسعهیافتکهدرمقایسه

است. داشته خوبی رشد
در ازسویی و دارد قرار وخشک گرم منطقه در قم اینکه بیان با وی
آبی کم داشت: ابراز هستیم مواجه آبی منابع کمبود با استان و کشور
همین به مواجههستیم آن با قم در دائمی بهصورت که است مشکلی
اقدامات با و میشود دنبال جدیت با آب توزیع و تولید مدیریت دلیل

گذاشتیم. سر پشت خوبی به را تابستان گرفته، صورت
تولید68میلیونمترمکعبآببرایتوزیعدراستانقم

در داشت: بیان ادامه در قم استان فاضالب و آب شرکت مدیرعامل
ششماهنخستامسال68میلیونمترمکعبآببرایتوزیعدراستان
قمتولیدشدهاستکهازنظربهداشتیهیچگونهمشکلینداشتهواین

نیزرسیدهاست. نهادهایمربوطه ونظارت تأیید به امر
عنوان قم استان آب تأمین چگونگی به اشاره با همچنین بختیاری

15 سد از درصد 18 سدکوچری، از قم شرب آب درصد 57 داشت:
خرداد،18درصدازچاههایموجوددرشهرو7درصدنیزازچاههای

است. شده تأمین آباد علی آب
کاهشسهم را جاری درسال قم آب کیفیت افت و علتشوری وی
به مجبور آب کمبود جبران برای افزود: و کرد عنوان سدکوچری از قم
آب کیفیت کاهش باعث امر این که شدیم زیرزمینی منابع از استفاده

►    شدهاست.
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آیت الله نوری همدانی: 
ارتباط مستقیم با مردم از 

مهم ترین وظایف روحانیون 
است

انقالب گوناگون های درصحنه مردم بهحضور تقلید مراجع از یکی
ازمهمترینوظایفروحانیون اسالمیاشارهکردوگفت:امروزیکی
بایددرکنارمردمبودوبهصحبتهای بامردماست ارتباطمستقیم

داد. آنهاگوش
بهگزارشمرکزخبرحوزه،آیتاللهحسیننوریهمدانیشبگذشته
امامجمعه عابدینی والمسلمینعبدالکریم باحجتاالسالم دردیدار
شهرقزوینونمایندهولیفقیهدراستان،بااشارهبهسابقهدرخشان
منطقهقزوینبهعنوانیکیازمهمترینخواستگاههایشیعهیادآور
شد:قزوینازدیربازبهعنوانیکیازمهمترینخواستگاههایاسالم
جایگاه صفویه پایتخت عنوان به گذشته در و بوده مطرح تشیعه و
مهمیبراینشرمعارفاهلبیت)ع(بهشمارمیرودازاینروعالمان
برجستهایهمچونمحمدتقیبرغانیدرآنجارشدوبهعالماسالم

معرفیگردیدهاست.
ویبابیانجایگاهعلماوروحانیتومسئولیتمهمآنهادرنشرمعارف
اسالمیوفرهنگاهلبیت)ع(بیانکرد:مسئولیتشماامروزبسیار
سنگیناست،مردمبهعنوانالگووپشتوانهبهشمانگاهمیکننداز
اینروآنویژگیهاومزایاییکهمربوطبهاسالموانقالباستباید

درشماجمعباشد.
اینمرجعتقلیددرادامهبهحضورمردممتدینقزویندرصحنههای
مهم از یکی امروز کرد: وخاطرنشان اشاره اسالمی انقالب گوناگون
ترینوظایفروحانیونارتباطمستقیمبامردماستبایددرکنارمردم

بودوبهصحبتهایآنهاگوشداد.
سوی از فرهنگی امور انجام و تبلیغ جایگاه اهمیت به ادامه در وی
روحانیتومبلغاندینیپرداختوافزود:بایددرکنارتبلیغوکارهای
فرهنگیبهدرددلهایمردمومشکالتآنهاگوشکرد.حضورشمادر

کنارمردموحلمشکالتآنهاسببدلگرمیآنهامیشود.
مشکالت از یکی را بیکاری و معیشت همدانیسختی نوری آیتالله
مردمدانستوافرود:بایدبرایحلاینمشکلهرچهدرتوانهست

بهکارگرفتهشودتاباریازرویدوشمردمبرداشتهشود.

آیین گرامیداشت ۳۰۰ شهید 
بخش مرکزی قم برگزار شد

عالی مشاور سخنرانی با قم، مرکزی بخش شهید 300 یادواره
و شهدا معظم خانوادههای حضور و سپاه هوافضای فرمانده

شد. برگزار قنوات شهر در جانبازان و ایثارگران
آیین قم استان شهدای ملی کنگره راستای در فارس، گزارش به
قم مرکزی بخش شهید 300 و فرماندهان سرداران، گرامیداشت
شبگذشتهباحضورخانوادههایمعظمشهدا،جانبازانوایثارگران

شد. برگزار قنوات شهر )س( زهرا حضرت حسینیه در
سردارعلیباللیمشاورعالیفرماندههوافضایسپاهدراینمراسم
انقالب در بزرگی بسیار سهم قم استان کرد: اظهار سخنانی طی
و دارد مقدس دفاع از پس حوادث و مقدس دفاع دوران اسالمی،
الزم که عرصههایی و صحنهها همه در قم انقالبی و شریف مردم

داشتند. حضور بوده،
همبستگی و وحدت یک شدم، متوجه بنده که گونه آن گفت: وی
بیناجزاءمردمومسئوالنمختلفبخشمرکزیقمواینشهروجود
داردوتجلیاینوحدتوحرکت،مجلسباشکوهیاستکهامشب

برپاشدهاست. یادوخاطرهشهدا برایگرامیداشت
سردارباللیعنوانکرد:اگرصدهاسالازدفاعمقدسبگذرد،نباید
یادوارهها و مجالس نوع این در شود؛ فراموش شهدا خاطره و یاد
سیره و دالورمردیها رشادتها، با را جوان و جدید نسل بایستی
امام انقالب کبیر رهبر و آرمانهایشهدا و کرد آشنا زندگانیشهدا

کرد. تبیین برایشان را )ره( خمینی
قم استان شهدای ملی کنگره ستاد مسئوالن از جمعی ادامه، در
حوزه فرمانده ساده« »وحید پاسدار سروان تالشهای و زحمات از
با یادواره، این برگزاری راستای در قنوات جاللی شهید مقاومت
تقدیر زینالدین مهدی شهید تصویر به منقش فرش تابلو اهدای

کردند.
مقدمی«، »قاسم کشوری قاری توسط کریم قرآن از آیاتی تالوت
مرثیهسراییحاجعباسحیدرزاده، پیکرمطهرشهیدگمنام، حضور
گروه توسط سرودهایی اجرای و »عترت« تواشیح گروه اجرای

بود. مراسم این برنامههای دیگر از والیت« »عاشقان

دفتر نماینده آیت الله سیستانی: متاسفانه محتوای 
سخنان حجت االسالم شهرستانی، دگرگونه جلوه داده شد
کیست که مخالف حق مردم در 

بیان دیدگاه هایشان باشد؟

شفقنانوشت:ازرسانههاوتریبونهایجمعینیزانتظارمیرودکه
دقتوحقیقترادرانعکاسمطالبباتوجهبهسیرهوادبیاتشناخته
شدهازافراد،مدنظرقراردهندومراقبتکنندکهبرایتیترسازییا
بهرهگیریسیاسیکوتاهمدت،ازدایرهانصافومروتخارجنشوند.
و خیر همواره ما امید و ما دعای و هستیم مردم دردهای شریک ما

بود. خواهد و بوده مکتب و مرجعیت کشور، ملت، دوام و صالح
المسلمینسید و االسالم دفترحجت مطالب، برخی انتساب پی در
جوادشهرستانیاعالمکرد،همگانمیدانندسیاقایشانمداخلهدر
امورسیاسینیستودرحوادثمهمدیگریکهطیسنواتمختلف
رویدادهاستهموارهبدونهرگونهسوگیریسیاسیوحزبی،جانب
راداشتهوهمه اعتدالواخالقوحقوقمردموحریمدینومذهب
ساله چهل ی سیره این اند. کرده گو و گفت به دعوت را ها طیف

ایشاناستومربوطبهامروزودیروزنیست.
متنوعی مطالب نیز اخیر قول نقل در کرد: تاکید مسئول مقام این
مطرحگردید.ایشاندربخشیازسخنانشانصرفاکسانیراموردنقد
وپرسشقراردادندکهتروخشکراباهمسوزاندهودرکوچهوخیابان
اینسرزمینحمله مومنه مادران وچادر بیگناه روحانیان بهعمامه
هرخشونتی به که این کما آفریدند. انگیزی غم های وصحنه کرده
در ایشان اماسخنان دارند. و داشته اعتراض و نقد نیز مردم درحق
فضایرسانهایغیردقیقودگرگونهجلوهدادهشدودرکمالتاسف
ایشان اظهارات کلی محتوای که کرد پیدا سوق سمتی به مخاطب
وخشونت اعتراض بین تفکیک و رعایتحقوق اخالق، به دعوت که
نسبتبهبیگناهانازهرقشریبود،اشتباهبرداشتشدوعدهای
آندمیدند.کیستکه بر برهمگانمعلوماست، بااهدافخاصکه
دردهای شریک ما باشد؟ هایشان دیدگاه بیان در مردم حق مخالف
ملت، دوام و وصالح خیر همواره ما امید و ما دعای و مردمهستیم

بود. وخواهد بوده ومکتب کشور،مرجعیت
ازرسانههاوتریبونهایجمعینیزانتظارمیرودکهدقتوحقیقت
رادرانعکاسمطالبباتوجهبهسیرهوادبیاتشناختهشدهازافراد،
گیری بهره یا تیترسازی برای که کنند مراقبت و دهند قرار نظر مد

ازدایرهانصافومروتخارجنشوند. سیاسیکوتاهمدت،

با حضور وزیر اطالعات برگزار شد؛
بزرگداشت چهلمین روز 

شهادت »مهدی زاهدلویی« از 
شهدای مدافع امنیت قم

امنیت»مهدیزاهدلویی« مراسمچهلمینروزشهادتشهیدمدافع
قم )ع( معصوم سید امامزاده در اطالعات وزیر خطیب حضور با

شد. برگزار
شهید بسیجی طلبه شهادت روز چهلمین مراسم مهر،  گزارش به
ابتدایی روزهای در که امنیت مدافع شهدای از زاهدلویی مهدی
حضور با بود رسیده شهادت به طلبان آشوب توسط قم اغتشاشات
سید امامزاده مقدس آستان در جمعه عصر انقالبی مردم گسترده

شد. برگزار )ع( معصوم
حضور نیز اطالعات وزیر خطیب االسالم حجت که مراسم این در
و پرداخت سخنرانی ایراد به محمدی میرزا االسالم حجت داشت،
مداحی نیز طهارت و عصمت بیت اهل مداحان از شالبافان حسن

کرد.
سید امامزاده آستان خادمان از زاهدلویی مهدی شهید که آنجا از
بقعه این شبستانهای از یکی مراسم این در بوده، )ع( معصوم

شد. نامگذاری امنیت مدافع شهید این نام به متبرکه
میرزامحمدیدربخشیازسخنانخوددراینمراسماظهارداشت:
همراهی با هم با متحد اسالم دشمنان تمامی اخیر ماه دو طی در
شرایطی در این و کردند ایجاد کشور علیه بزرگ فتنهای سعودیها
بودکهاینعدهگفتمانخاصینداشتندوبهدنبالفحاشیوهتاکی

بودند.
استادحوزهعلمیهقمبیانداشت:درمواجهومقابلهبااغتشاشگران
ازاقشارمختلفمردمونیروهاینظامیبهصحنهآمدندودردفاعاز

امنیتکشورتعدادیازاینعزیزانبهشهادترسیدند.
به تا غلطید خود خون در نیز زاهدلویی شهید داشت: بیان وی
شهید این راه دادن ادامه امروز که نرسد آسیبی دینی ارزشهای

است. ما همه وظیفه

خبـر روایتی از شهادت »مهدی زاهدلویی« در قمخبـر

دهه هشتادی که کربال نرفته به دیدار سیدالشهدا)ع( رفت!
◄چهلروزقبلوقتیتازهزبانههایآتش
میگرفت، شعله کشور در اغتشاشگران فتنه
بیت اهل کریمه شهر از سالهای 20 جوان
میدان در شهر مردمان امنیت از دفاع برای
مسافران تازه که روزها آن و مییابد حضور
که او میگشتند باز کشور به حسینی اربعین
بود؛ نرفته سیدالشهدا زیارت به زمان آن تا
را صدساله ره شبه یک و شد کربال مسافر

. د پیمو
طلبهبسیجیشهیدمهدیزاهدلوییمتولد
ماهنشان شهر در 1381 سال ماه دی 30
با سالگی یک از قبل که بود زنجان استان
بهشهرمقدسقممهاجرتمیکنند. خانواده
اودورانتحصیلخودرادرمدارسمحمود
تهرانی،شهیدباهنروشهدایقمگذراندودر
انقالب به اش عالقه دلیل به سالها همین
جذب ملی و دینی ارزشهای و اسالمی
امامزاده مقاومت حوزه در بسیج مجموعه
سیدمعصوممیشودوازآنجاکهخانهشاندر
خادم بود؛ معصوم سید امامزاده همسایگی

میشود. نیز مقدس آستان این
شدتعالقهاشبهامورمذهبیاورامجاب
از پس و شود علمیه حوزه وارد که میکند
به ورود شفاهی و کتبی آزمون در قبولی
از امنیت مدافع شهید این علمیه؛ حوزههای
مدرسه در طلبه عنوان به 1401 سال تیرماه
درجمع نامش قم )ع( باقر محمد امام علمیه
شاگردانمکتبامامصادق)ع(ثبتمیشود.
)ع( باقر محمد امام علمیه مدرسه مدیر
در تحصیل تازگی به که شهید این میگوید:
حوزهعلمیهراشروعکردهبودبهگونهایرفتار
پایههای طالب از طلبهای گویی که میکرد
ایشان در طلبگی خوی و خلق و است باالتر
هویدابودکهاینامرنشانازآنداشتکهدر
شده بزرگ حالل نان با و متدین خانوادهای

است.
قرار و آرام مهدی میگویند، اش خانواده
هیئت، در باید را او سراغ همیشه و نداشت
میگرفتیم امامزاده و بسیج پایگاه مسجد،
پیدا شیوع کرونا که سالی سه دو طول در و
توزیع تا معابر ضدعفونی انجام از بود؛ کرده
کار پای نیازمندان برای معیشتی بستههای

بود.
ماجرای شهادت شهید مهدی زاهدلویی 

به روایت پدر
غروب میگوید؛ واقعه روز از پدرش
که زمان آن ،1401 سال ماه شهریور 30
از و میزدند کاری هر به دست اغتشاشگران
نداشتند. ابایی نیز گناه بی فردی کشتن
پدرشهیدمیگفتکهتازهازسرکاربهخانه
دقیقه چند از بعد نبود؛ خانه کسی و آمدم
ودرهمین ریخت برایمچای آمد، مادرشهید

که عمویم پسر و خورد زنگ من گوشی حین
بهندرتخبریازمامیگرفتپشتخطبود،

شده شلوغ شهر که میگفت کردم تعجب
مراقب و نیاید بیرون بگویید مهدی به و است

باشد. خودش
را خانه درب اش دایی دقیقه، چند از بعد
تیرچه کارگاه در اش دایی پیش مهدی زد،

روز وقت این که او میکرد؛ کار هم بلوک
گفتم او به کردم، شک کمی آمد ما خانه به
بفهمیم، ما نمیخواهید که چیزیشده حتمًا
بعدش بگوید، را حقیقت که دادم قسمش
بیمارستان و شده بد حالش مهدی که گفت

دادیم. انتقالش
دلیل به که میدهد ادامه شهید پدر
مسیر اغتشاشگران که خیابانها شلوغی
و ماندیم ترافیک در را زمانی بودند بسته را
باالخرهبههرنحویبودخودمانرابیمارستان

رساندیم. بهشتی شهید
زاهدلوییمیگوید:وقتیمهدی پدرشهید
گریه بود تخت روی که دیدم بیمارستان در را
نباش، نگران پدر میگفت مهدی کردم،
چیزینیست،خوبمیشومومندستانشرا
میبوسیدم.بعدازنیمساعتمهدیرابهاتاق
عملبردند؛مداوایاودهروزبهطولانجامید
که گرفتند تماس بیمارستان از دهم روز و
اگر و است خوب نسبتًا حالش مهدی امروز
بقیه بیمارستان به را او بدهید رضایت شما
امکانات دارای که کنیم منتقل تهران الله
با مشورت از پس هم من و است بهتری

کردم. قبول خانواده
ساعت تا روز آن میدهد ادامه شهید پدر
ما گرد نیز اطرافیان و بودیم خانه در سهشب
جمعشدهبودندوازاینبابتخوشحالبودیم
6 ساعت است. شده بهتر حالش مهدی که
ای دلشوره اما رفتم؛ کارخانه به فردا صبح
شب از که چرا بودم نگران و داشتم عجیب
کسی میزدیم زنگ بیمارستان به چه هر قبل

نمیداد. جواب
دامادماکهدرکرجزندگیمیکندصبحآن

پرستاران از وقتی و بود رفته بیمارستان روزبه
که میگویند او به میگیرند را مهدی سراغ
گرفت تماس من با بعد و است شده شهید
ناراحت اما بگویم چیزی میخواهم گفت و

است.« شده شهید »مهدی نباش؛

را  کربال  به  رفتن  آرزوی  زاهدلویی  شهید 
در دل داشت

به رفتن آرزوی زاهدلویی مهدی شهید
کربالیمعلیرادردلداشت؛اماشرایطبرای
دایی به اربعین از قبل و نبود فراهم سفرش
برایش رسید کربال وقتی که بود گفته اش
هم اش دایی و برسد شهادت به که کند دعا
نیست کار در جنگی امروز که بود گفته او به
برای گونهای به اماسرنوشت بشوی کهشهید
مهدیزاهدلوییرقمخودکهناماورادرجمع

نوشتند. شهدا
برای شهادتش روز صبح از اینکه جالب
منظور به شب آن بود قرار که یادوارهای
پاسداشتشهداینیرویانتظامیدرامامزاده
انجام تکاپوی در برگزارشود )ع( معصوم سید
در نیز یادگارش عکس آخرین و بود مقدمات

رسید. ثبت به مراسم همین بنر کنار
شهادت نحوه امنیتی نیروهای از یکی
که میکند توصیف اینگونه را زاهدلویی شهید
مقارن بیات امینی خیابان در 30شهریور روز
از نفر دو وقتی مغرب اذان و آفتاب غروب با
بسیجی او که میفهمند اغتشاشگر دختران
اساس بر و میکند خبر با را دیگران است
آنچهدردوربینمداربستهازلحظهاینحادثه
و میکنند حمله او به نفر چندین میبینیم
ناحیهشکمش به ضرباتی چاقو با نیز نفر یک
میشود شدید خونریزی باعث و میکند وارد
از یکی درهمینحین و زمینمیافتد روی و
بیند می میکرد عبور محل از که عموهایش
ماشین سوار را او و افتاده زمین بر مهدی که
متأسفانه اما بیمارستانمیرساند به و میکند
عمیق و سنگین آنقدر وارده جراحات شدت
بودهاستکهتالشکادرپزشکیراهبهجایی
بیمارستان در بستری روز ده از پس او و نبرد

میرسد. شهادت رفیع درجه به
مراسمتشییعاینشهیدمدافعامنیتیکی
قم در شهدا تشییع مراسمهای ترین شلوغ از
معصوم سید امامزاده تا مطهر حرم از که بود
شکوه و عظمت با وی تدفین محل )س(

داشت. ادامه خاصی
چهلمین مراسم نیز جمعه شامگاه
»مهدی امنیت مدافع شهید شهادت روز
اطالعات وزیر خطیب حضور با زاهدلویی«
سید امامزاده در قم مردم مختلف اقشار و
شهید که آنجا از و شد برگزار قم )ع( معصوم
امامزاده آستان خادمان از زاهدلویی مهدی
یکی مراسم این در بوده، )ع( معصوم سید
این نام به متبرکه بقعه این شبستانهای از
►  شد. نامگذاری امنیت مدافع شهید

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

فرسودگی ۴۵۰ کیلومتر از شبکه آب و فاضالب قم



بیان با شهرسازی کارشناس    ◄
طبلهایی روی بر همچنان برخی اینکه
و ساختی زیر بنیان که میکوبند
به توان نمی گفت: ندارد، کارشناسی
گزینه چندین اما نداد پاسخ مسکن نیاز
فرسوده بافت احیای الحاق، جمله از

دارد. وجود و...
سابق عمرانی معاون بهشتی، محسن
نشست سومین در قم، استانداری
بنیاد همت به که قم ایسنا پرسمان
قم مهر طلوع مؤسسه در پژوهی قم
تحوالت فرایند کرد: عنوان شد، برگزار
تناسب ریختگی بهم و شهرنشینی
200 از درجهان روستایی و شهرنشینی
قبل سال 100 از ایران در و قبل سال

است. شده آغاز
دنیا 200کشور از که این بیان با وی
جمعیت از نیمی از بیش کشور 125
داد: ادامه هستند، شهرنشین شان
از درصد 12.5 فقط 1900 سال در
حالی در بودند شهرنشین دنیا جمعیت
رسیده درصد 64 به امروزه عدد این که
سال تا است شده پیشبینی و است
به شهری جمعیت بین تناسب 2050

میشود. 20 به 80 روستایی
اینکه بیان با وی ایسنا، گزارش به
از متعددی آثار تناسب این خوردن بهم
همراه به محیطی زیست مشکالت جمله
اواخر از پدیده این کرد: اظهار دارد،
طور به اما شد آغاز ما کشور در 1300
1312 سال از جدید شهرسازی رسمی
شروع شهرها« در معابر »ایجاد قانون با

. شد
استان اینکه به اشاره با بهشتی
سپری را روند همین تقریبًا نیز قم
فرایند 1357 سال از کرد: بیان کرد،
قم مثال برای گرفت سرعت شهرنشینی
10درصدرشد 65حدود تا 55 دردهه
آن کههفتدرصد جمعیتیداشتهاست
مهاجرت یعنی غیرطبیعی رشد دلیل به
یعنی طبیعی رشد دلیل به درصد سه و

است. بوده ولد و زاد
گذشته سال 40 در کرد: اضافه وی
اما است شده برابر دو کشور جمعیت
است شده برابر 4.5 حدود قم جمعیت
مذهبی، موقعیت دلیل به امر این که
تهران( به )نزدیکی جغرافیایی و سیاسی

است.
قم استانداری سابق عمرانی معاون
در جدید شهرهای پدیده کرد: عنوان
انگلستان از و صنعتی انقالب بحبوحه
و حمل هزینه کاهش برای و شد آغاز
نواحی  زمان، از بهینه استفاده و نقل
صنعتی مراکز نزدیکی در را مسکونی
به نیز اصفهان شهر پوالد و کردند ایجاد
از قبل که است ایران شهر اولین عنوان
شکل رویکرد همین با اسالمی انقالب

گرفت.
تازه شهرهای اینکه به اشاره با وی
موفقیت تهرانضریب اطراف در تأسیس
تازه شهرهای سایر به نسبت باالتری
موفقترین از گفت: داشتند، تأسیس
اندیشه شهر تاسیس تازه شهرهای

پرند، نیز آن از بعد و است تهران در
است. پردیس و هشتگرد

به کرد: اضافه شهرسازی کارشناس
در جدید، شهرهای ایجاد فرایند دنبال
شد انجام مطالعاتی 1384-1383 سال
10 )کیلومتر گنجینه جدید شهر دو و
)کیلومتر پرنیان و تهران( - قم اتوبان
پیش قم برای اصفهان( قدیم جاده 30
دلیل به گنجینه شهر که شد بینی

شد. منتفی البرز زباله سایت به نزدیکی
مصوبه پرنیان شهر داد: ادامه وی
معماری و شهرسازی عالی شورای کلی
شود انجام آن مطالعات بود قرار و است
را مطالعاتی شهرسازی و راه وزارت که
براساسمصوباتکلیانجامدادوبرای
پیش که هکتاری هزار دو از هکتار 500

گذاشت. طرح بود، شده بینی
شهر این برای اینکه بیان با بهشتی
اولین کرد: تصریح شد، بیان طرح دو
هوای و آب دلیل به که بود این طرح
تبدیل دارد قم به نسبت که مطلوبتری
سکونت و شود شهر باغ و باغ خانه به
و راه وزارت اما نباشد دائمی گاه
از هدف زیرا کرد؛ مخالفت شهرسازی
ایجاد تاسیس تازه شهرهای تاسیس
راه وزارت اواًل و است دائمی سکونتگاه
ثانیًا و دارد دیگری وظیفه شهرسازی و
به ندارد زیادی ییالقی جذابیت پرنیان
به توجه با که شد مطرح خاطر همین
این سلفچگان، صنعتی شهرک گسترش
افراد برای سکونتگاهی به تبدیل مکان
سلفچگان صنعتی شهرک در شاغل

شود.
قم ظرفیت یک شهر جدید را ندارد
مطالعات طرح این افزود: وی
اوایل به تا داشت همراه به را متعددی
1393 سالهای یعنی یازدهم دولت
که دادیم توضیح وقت وزیر به و رسید
وارد قم به اندازه از بیش جمعیتی فشار
قم محیطی زیست لحاظ از و است شده
ندارد. ظرفیت نفر هزار 500 از بیش

قمی شهروندان اکثر کرد: بیان وی
را قم بافت از خارج سکونت به تمایلی
و خودشان زندگی ارتقاء برای و ندارد
را قم شهر داخل فرزندانشان زندگی
نمیروند قم کیلومتر 30 به انتخاب
ظرفیتی جدید، شهر یک ایجاد و
فراهم را قم به مهاجر پذیرش برای
متعدد آسیبهای امر این که میکند
مشکالت اجتماعی، گسست اجتماعی،

میشود. و... زیستمحیطی
بسته امر این پرونده افزود: وی
ملی نهضت که 1397 سال در اما شد
دوباره پروژه این شد مطرح مسکن
شخصی متقاضی بار این و شد مطرح
کرد بیان فرد این و داشت وجود نیز
و نمیخواهد دولت از کمکی هیچ که
میکند احداث را شهر این تنهایی به
می فراهم خود را آن ساختهای زیر و
انتقال مسیر از را آب انتقال مثال کند؛
در این اما میکند، فراهم قم به دز آب
در که مشکالتی از یکی که است حالی
است. حوزهای بین آب انتقال داریم قم
قم استانداری سابق عمرانی معاون
مباحث شهر یک توسعه در داد: ادامه
زیرا است، اصلی مسأله ساختی زیر
استان روزی نمیکرد تصور کسی
داشته آب روز 10 برای فقط همدان
کارون یا و شود خشک زایندهرود باشد،
حدی به میکرد تردد آن در کشتی که
زیستمحیطی کهمشکالت آبشود کم
بیاورد. وجود به خوزستان و اهواز برای
بنیاد  شهرسازی  تصمیمات 

دارد سیاسی 
اینکه بیان با شهرسازی کارشناس
طبلهایی روی بر همچنان برخی
و ساختی زیر بنیان که میکوبند
متاسفانه کرد: اضافه ندارد، کارشناسی
تا گذشته از کشور شهرسازی تصمیمات
است داشته سیاسی بیناد بیشتر کنون

کارشناسی. تا
اقدامات از یکی اینکه به اشاره با وی

شد انجام اخیر سالهای در که خوبی
کرد: بیان بود، پردیسان جانمایی
اما نداد پاسخ مسکن نیاز به توان نمی
احیای الحاق، جمله از گزینه چندین

دارد. وجود و... فرسوده بافت
مسکن در دولت اینکه بیان با وی
مردم به رایگان صورت به را زمین مهر
بین نفر میلیون هشتاد ثروت یعنی داد
در گفت: شد، تقسیم نفر میلیون هشت

و تومان میلیون 70 با مردم مهر مسکن
مبلغ اما شدند مسکن صاحب کمتر  یا
ساخت زیر شهرسازی و دولت را زیادی
مسکن آن گفت توان می که کرد فراهم
200 بلکه نبود تومان میلیون 70

شد. تمام تومان میلیون
پردیسان مزیت کرد: بیان بهشتی
مدتها تا هم باز اما بود قم به نزدیکی
مانند امکاناتالزم و زیرساختها کمبود
بود مشهود آن در و... فروشگاه مدرسه،
پرنیان به قم نزدیکی جای به اگر ولی
و تبعات میرفت قم کیلومتری 30 یعنی
داشت. همراه به سنگینتری هزینههای
گزینه الحاق اینکه بر تأکید با وی
جدید شهر ایجاد به نسبت بهتری
زیرساختهای تأمین دلیل به زیرا است؛
درطرح کرد: تصریح است، تر آسان آن
مسکن( ملی )نهضت مسکن توسعه
که حالی در شد الحاق هکتار 560
زیرا میشد، انجام پرنیان مصوبه زمزمه
جدید شهر قم استان میکردند بیان
شهر احداث اهمیت دلیل اما ندارد

نمیکردند. بیان را جدید
حفظ شهرسازی کارشناس این
دانست الزم را پرنیان شهر کلی مصوبه
تااگردرآیندهبهآننیازشدبتوانازآن
قم استان در شد: یادآور کرد، استفاده
عمل باالدستی طرحهای اساس بر باید
کنیمواستانقمنیزدرحوزهشهرسازی

دارد. باالدستی طرح دو
طرحهای این از یکی داد: ادامه وی
سرزمینی آمایش طرح باالدستی،

مصوبه1393استکهدرآنبهصراحت
مخالفت جدید گاه سکونت ایجاد با
کم با درسندسازگاری میکندهمچنین
اینکه به توجه با است بیانشده نیز آبی
بر باید برنامه همه هستیم آبی کم کشور
درهمین که تدوینشود سند این اساس
قم در جدید سکونت توسعه با نیز سند

است. شده مخالف
باید آن جایگزین اینکه بیان با وی
جعفریه، کهک، قنوات، شهر پنج
شوند، تقویت باید دستجرد و سلفچگان
شد اشتباهی مهر مسکن در کرد: بیان
کوچکی شهرهای در آپارتمانها اولین و
مثلجعفریهوکهکجایدادهشدنددر
حالیکهشرایطبرایویالییسازیمهیا
گرفته تصمیم اشتباه به نیز االن اما بود
ویالیی شهر کالن در که است شده

شود. سازی
آپارتمان فرهنگ اینکه به اشاره با وی
دهه سه از کمتر و نبوده قم در نشینی
اینکهواردشدهاستاماامکانبرگشت
پیشنیهای با قم بیانکرد: ندارند، وجود
کهاززمانساسانیانداردوسعتیحدود
یک میخواهیم اما دارد هکتاری 13
به کوتاهی مدت در را مساحت این سوم

کنیم. اضافه شهر
نقطه یک از نباید شهر افزود: بهشتی
هندسی لحاظ از باید و کند پیدا توسعه
شهر مرکز که حرم از اما باشد متوازن
است کیلومتر 20 حدود ورجان تا است
انتهای تا حرم از یعنی دیگر طرف از و
تناسبی هیچ که است کیلومتر 4 باجک

ندارد.
هزار  64 حدود کرد: عنوان وی
که دارند مسکن تقاضای قم در خانوار
جای هکتاری 560 در خانوار هزار 32
هزار 32  برای چرا و میشوند داده
هکتار هزار چهار خواهند می خانوار
دستی باال اسناد با که کنند استفاده
یک تحقق صورت در و دارد مغایرت قم
می ایجاد قم برای شهری نابسامانی

. کند
فرسوده  بافت  بهسازی  هزینه 

است  منطقی 
زا درون توسعه اینکه بیان با وی
بافت آن از بهتر اما است تر منطقی
منطقه کرد: تصریح است، شهر درونی
سال در که است هکتار 500 قم هفت
جمعیت نفر هزار 75 حدود 1371
جمعیت 1395 سال در اما است داشته
و بود رسیده نفر هزار  48 حدود به آن
ایندرحالیاستکههمهشهرازلحاظ

است. کرده پیدا توسعه جمعیتی
بهسازی هزینه اینکه بر تأکید با وی
هزینه اماچون است کمتر فرسوده بافت
بخشهای به زیرساختها و برق آب،
دیگرمتحولمیشودمحاسبهنمیکنند؛
با ها رسانه و کارشناسان شد: یادآور
را مربوطه مسئولین توانند می پافشاری
سوق تر درست و تر دقیق کارشناسی به
مثل اشتباه های انتخاب از و بدهند
شهرک در قمی شهروندان گزینی جای

►  کنند. جلوگیری اراک کبیر امیر
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

 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 هیأتحل
پروندههایتشکیلیطبققانونمذکوررابراساسگزارشکارشناسانوبهاستنادمدارکموجوددرپرونده

تاییدنمودهاند. آراءذیل بهشرح
آقای پروندهکالسه1401114430002000351 به مربوط رأیشماره140160330002010200 1ـ
در مترمربع 108 مساحت به شده بنا احداث آن در که زمین قطعه ششدانگ محمد فرزند لطفی سعید
نامهعادیوخریداریمع واقعدربخشدوثبتقممبایعه 6فرعی1567اصلی ازپالکشماره قسمتی

)15207 الف 297.)م دفتر 238 افسرصفحه اسماعیل وراث از الواسطه
آقای 1400114430002001791 کالسه پرونده به مربوط 140160330002010148 2-رأیشماره
امیرغریبلکیفرزندمحمدششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبمساحت50/67مترمربعدر
قسمتیازپالکشماره2فرعیاز2281اصلیواقعدربخشدوثبتقممبایعهنامهعادیوخریداریمع

الواسطهازمحمددارابیصفحه269دفتر538.)مالف15209(
آقای پروندهکالسه1401114430002000423 به مربوط رأیشماره140160330002010919 3ـ
امیربرجیپوراناریفرزندعلیدرششدانگیکقطعهزمینکهدرآناحداثبناگردیدهاستبهمساحت
قم ثبت دو بخش در واقع اصلی 2184 باقیمانده از فرعی پالکشماره از قسمتی در مترمربع 114/75

مبایعهنامهعادیمعالواسطهازمحمداسمعیلمطیعمالکرسمیطبقسندقطعیموجوددرپروندهثبتی
بهشماره76625–1368/12/28دفتر3قم.)مالف15210(

آقای بهپروندهکالسه1401114430002000080 4-رأیشماره140160330002010897مربوط
90 مساحت به شده بنا احداث آن در که زمین قطعه محمدعلیششدانگ فرزند نیکخواه شهرام محسن
مترمربعدرقسمتیازپالکشماره5فرعیاز2302اصلیواقعدربخشدوثبتقممالکیتمتقاضیطی

سندقطعیصفحه358دفتر354.)مالف15211(
بهپروندهکالسه1400114430002000239آقای 5-رأیشماره140160330002011205مربوط
حسندلدارفرزندعبادله،ششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت54/44مترمربعدر
قسمتیازپالکشماره6فرعیاز2184اصلیواقعدربخشدوثبتقممبایعهنامهعادیوخریداریمع

الواسطهازحسنومعصومهفرخورقیهشوندیدرصفحه111و114دفتر654.)مالف15212(
آقای بهپروندهکالسه1401114430002000698 6-رأیشماره140160330002010542مربوط
بناشدهبمساحت117مترمربع آناحداث برجعلیششدانگیکقطعهزمینکهدر فرزند بوستانه محرم
درقسمتیازپالکشمارهفرعیاز1982اصلیواقعدربخشدوثبتقممبایعهنامهعادیوخریداریمع

الواسطهازوراثاعظممیرشجاعیمقدم.)مالف15213(

7-رأیشماره140160330002010896مربوطبهپروندهکالسه1401114430002000693خانم
تمامنجاتیفرزندمحمدعلیششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبمساحت185/50مترمربع
درقسمتیازپالکشمارهفرعیاز2174اصلیواقعدربخشدوثبتقممبایعهنامهعادیوخریداریمع

الواسطهازسیداحمدفاتحی.)مالف15260(
مالکیت انقضاءموعدمقررسند و آگهی ازنشر آنجائیکهمقررگردیدهاستپس از و قرارگرفته تایید مورد
رسمیصادرگرددباتوجهبهعدمدسترسیبهمالکینمشاعیمراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیتا
اعتراض اول نوبت آگهی انتشار تاریخ از ماه 2 باشندظرفمدت اعتراضیداشته چنانچهاشخاصذینفع
خودرابهادارهثبتاسنادمنطقهدوقمتسلیمورسیدآنرااخذوظرفمدتیکماهپسازتسلیماعتراض
بهادارهثبتبهدادگاهمراجعهودادخواستخودرابهمرجعقضائیتقدیموگواهیآنرابهاینادارهتحویل
بهدادگاهنخواهد ازمراجعهمتضرر براساسقانونمذکورمانع بهتوضیحاستکهصدورسند نمایندالزم

بود.
تاریخانتشارنوبتاول:1401/08/22
تاریخانتشارنوبتدوم:1401/09/07

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

  مدیران ناکارامد کی برکنار 
می شوند؟                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
چندروزقبلاوضاعنابساماندارودرکشورباعثشدرئیسجمهور
ازوزیربهداشتبخواهدمسئولینومسببینوضعیتموجودرابرکنار
کند.امادرکمالناباوریشاهدبودیمنهتنهابامسبینوضعموجود
برخوردنشد،بلکهارتقاءپستنیزشاملحالشانشد!رئیسسازمان
داروسازی آموزش شورای دبیر سمت به بعد روز و برکنار دارو و غذا
اصالح قرارگاه فعلی دبیر که محمدی حیدر ادامه در شد! منصوب
سیاستهایارزیدارو،مشاوررئیسسابقسازمانغذاودارویکیاز
طراحانطرحدارویاربودنهتنهابرکنارنشدبلکهارتقاگرفتومعاون

وزیرورئیسسازمانغذاوداروشد.
البتهبرخوردهایسختگیرانهوخشنبامسئوالنمتخلفبههمین
بی و سازمان این در مسئولین بقای قانون ادامه در و نشد ختم جا
و غذا سازمان رئیس و وزیر معاون جمهور، رئیس دستور به اعتنایی
داروطیحکمیدکترمحمدپیکانپورراکهازایدهپردازانطرحدارویار
وموادتحتکنترلمنصوبکرد! اموردارو بهعنوانمدیرکل است

هنگام یکخیاطی ماشاگرد محله در قبل امرچندسال حقیقت
اطوکشیدنیکدستکتوشلوار،کمیبیدقتیبهخرجدادوآن
رابهاصطالحخیاطهابرقانداخت.صاحبخیاطیبامشاهدهوضع
موجوددرصددجریمه،اخراجشاگردوپرداختهزینهیکدستکتو
شلواربابتخسارتواردهبودکهباوساطتاهالیمحلوگروگذاشتن
پیاده شیطان خر از مغازه صاحب سپید، ریش گرم چهارصد سیصد
ازجریمهودریافت شدکهبندهخداراشبعیدیاخراجنکند.ولی
خسارتکوتاهنیامدوبهاحترامریشسفیدهامقررشدخسارترابه

صورتقسطیهرماهازحقوقشکسرکند!
طرح و نیست شکی شان کفایتی بی در که جماعتی با امروز اما
رانشانه وروانمردم وروح ایشانسالمت ناکارامد و آوردی هایمن
فنا به را ومعنویمردم ازسرمایهمادی تومان میلیاردها و رفتهاست
میدهندنهتنهابرخوردنمیشودبلکهبابیاعتناییتمامبهدستور

مقامهمشاملحالشانمیشود. و ارتقاءدرجه رئیسجمهور،
آنچنان را مردم روزها این مسئولین برخی کفایتی بی و ناعدالتی
نگرانوناامیدکردهاستکههرسخنیاززبانمقامیراندهمیشود
آنراکذبووعدهپوچمیدانند.شایستهوزیبندهاست،باتأکیدرهبر
معظمانقالببرگامدومانقالب،قانونگذارانبانظارتحسنهبرامور
از باحمایت اداریکشور درسیستم تبعیض و ناعدالتی بر ، اجرایی
پایان و فرهیخته و پاکدست مدیران و پروری نخبه ساالری، شایسته

پایاندهند. بامدیرانفاسد مماشات
برقراریعدالتوحقوقعامهدرکشور،نیازمندپاالیشیبزرگاست
نگاه از دور به قانونگذاران ودقیق نظارتهدفمند با تنها مهم این و
هایحزبی،سیاسیوقومیتیپدیدخواهدآمدتابافصلجدیدیاز
های ناحقی و ها ناعدالتی بر خدوم و برجسته مسئوالن کارآمدن به

پایاندادهشود. تاریخمصرفگذشته و برخیمسئولینسودجو
آغاز »لزوم پرچم مجلس در روزها این که قالیباف آقای کاش ای
اصالحاتدرنظامحکمرانی«رابرافراختهاستواجرایآنرابهگذر
ازناآرامیهامشروطساخته،درقامتنمایندههمهنمایندگانمردم
مدیران برخی ناکارامد و ضعیف عملکرد به هم نگاهی نیم همزمان

آرامیهاهستند. نا این از برخی باشدکهعاملاصلی داشته

یادداشت بهشتی، معاون عمرانی سابق استانداری قم:

●  قم ظرفیت شکل گیری یک شهر جدید را ندارد    ●

● مطالبات پزشکان و داروخانه های طرف قرارداد تامین اجتماعی در قم تسویه شد    ●
◄مدیردرمانتامیناجتماعیاستان
قمازپرداختبیشاز200میلیاردتومان
تامین قرارداد طرف مراکز مطالبات از

داد. خبر اجتماعی
بهگزارشروابطعمومیوامورفرهنگی
مدیریتدرمانتامیناجتماعیاستانقم،
سیدمهدیمحصلمدیردرماناستانقم
پرداخت به اشاره با درگفتوگوییخبری
مراکز مطالبات از تومان میلیارد 211
از اجتماعی تامین قراداد طرف درمانی
تیرماهامسالتاکنوناظهارکرد:مدیریت
درماناستانقمباهمکاریبیشاز800
مرکزطرفقراردبهبیشاز850هزاربیمه
خدمات قم استان در پوشش تحت شده
وظایف از یکی که میدهد ارائه درمانی
رسیدگی از پس بیمهگر سازمانهای
پرداخت و محاسبه شده ارائه اسناد به

است. مطالبات
استان اجتماعی تامین درمان مدیر
توسط مالی منابع تامین با گفت: قم
مطالبات اجتماعی، تامین سازمان
با قرارداد طرف داروخانههای و پزشکان
تومان میلیارد 170 از از بیش پرداخت
منابع تامین با امیدواریم و گردید تسویه
دانشگاهی مراکز مطالبات بقیه جدید
،درمانگاههاومراکزپاراکلینیکنیزتسویه

شود.
سازمانهای کرد: خاطرنشان محصل
مطالبات پرداخت پیگیر همواره بیمهگر
صورت در و هستند قرارداد طرف مراکز
تامینمنابعمالیازسویسازمانمرکزی،
نسخ تولید شدن الکترونیکی به توجه با
درکوتاهترینزماناسنادپزشکیارسالی
►  پرداختمیشود. ومطالبات رسیدگی
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محسن کوهکن فعال سیاسی اصولگرا: تنها راه حل مشکالت کنونی گفت و گو است

●  مراقب کالممان باشیم؛ آشوبگران نسبت به معترضان ناچیز هستند   ●
حاکمیت با گفت و گو پاسخگوی معترضان باشد

از ندارد؛ مرزی و حد خشونت    ◄
اسلحه به و شیشهشکستنشروعمیشود
عمل ابتکار ما اگر میرسد. کشیدن
سخن جوانان با و بگیریم دست در را
میکنند ترک را خشونت ها آن بگوییم،
اول از که میمانند محدود عدهای تنها و
در بودند. آمده خیابان به خشونت برای
ویژه به میمانند، تنها ها آن صورت آن
ندارند، کنندمخاطبی کهمشاهده زمانی

میکنند. رها را خیابان
مهرشاد ایمانی:خشونتازهرسمتی
کهباشدمحکوماستوحتمادردستیابی
رأی آن در که دموکراتیک جامعه یک به
تعیینکنندهراهبردها، اکثریتوگفتوگو
مسیر از باشد، حکمرانی اصول و قوانین
هفتههای در آنچه نمیگذرد. خشونت
ازجملهعمامه ایران اخیردرخیابانهای
خشونتبار مسیری بودیم، شاهد پرانی
می بار به را بسیاری هزینههای که است
آورد.البتهاینموضوعنافیحقاعتراض
همه بااین کند. نمی را اغتشاش نه و
کرد توان می چه که است این پرسش
و گفتوگو باب خشونتها کاهش با که
احیانااصالحبرخیرویکردهاوشیوههای
این بررسی برای شود؟ آغاز مدیریتی
کوهکن، محسن با »خبرآنالین« موضوع
و هشتم هفتم، چهارم، دورههای نماینده
به اصولگرا، سیاسی فعال و مجلس دهم
ادامه در را آن مشروح که نشست گفتگو

میخوانید.
***

هنوز  جامعه  روزهای  این  شرایط 
همچنان  جامعه  انگار  و  است  ملتهب 
رساندن  برای  مجرایی  می خواهد 
فارغ  و  بیابد  مسئوالن  به  خود  صدای 
ناامنی  ایجاد  برای  صرفا  که  آن هایی  از 
برخی  می آیند،  خیابان  به  اغتشاش  و 
تصور می کنند راهی جز اعتراض از این 
ندارد.  وجود  مطالبه گری  برای  طریق 
است  درست  نگاه  این  که  این  از  فارغ 
جامعه  تا  کرد  توان  می  چه  نادرست،  یا 

باشد؟ نداشته  احساسی  چنین 
را اخیر اتفاقات که مدت این در
این با که افراد برخی با بودیم، شاهد
بحثهای داشتند، همراهی حوادث
گفتوگوهای از پس و داشتم چندساعته
چرا واقعا که رسیدم نتیجه این به متعدد
به رهبری معظم مقام که را تبیین جهاد
درک درستی به بودند، کرده اشاره آن
به ها این از پیش اگر حتما نکردیم.
اینجا به کار میپرداختیم، تبیین جهاد
اگر و نشده دیر هم اکنون نمیرسید.
جوان نسل برای که بکوشیم همه واقعا
دو کنیم، تبیین را مختلف موضوعات

آنکه نخست داد. خواهد رخ حالت
اینکه نه معترضان و منتقدان از بسیاری
ملحق نظام اردوگاه به بلکه کنند سکوت
خواهندداشتودومآنکهاگرعصبانیتی
درجامعهاست،باسخنگفتنوگفتوگو
واقعیت میشود. تبدیل آرامش به کردن
زده حرف مردم با وقتی که است این

هم عصبانیت و میشوند عصبانی نشود،
اینها بر عالوه است. خشونت مقدمه
وقتیجواناناززبانمامسائلرابشنوند،
وخارجی بدخواهیهایدشمنانداخلی
بیاثرمیشود.بایدبامنتقدانحرفزدهو
وضعیتبهطورکاملتشریحشود؛بگوییم
کجاها کمکاریها چیست، اشکاالت که
مثبتی کارهای چیست، ظرفیتها بوده،
کهرخدادهچههستندودرنهایت،راهکار
هم را معترضان راهکار البته و بدهیم
بشنویمتادراینصورتبهجایعصبانیت

آید. پدید آرامش خشونت، احیانا و
تعداد باشیم داشته توجه بعدی؛ نکته
بسیار معترضان به نسبت آشوبگران
که کنیم دقت کالممان در و است ناچیز
و هستند کسانی چه کلماتمان مخاطب
آشوب اعتراض، میان باید نکنیم فراموش
ومعترضوآشوبگر،تفاوتقائلشویم.در
ازتریبونهایرسمی گذشتهوقتیبرخی
میگفتندجهادتبیینرابایدبهفالنمرکز
یانهادبسپاریم،منبااینرویکردمخالفت
میکردم،زیرادرجهادتبیینبایدازافراد
استفاده مختلف حوزههای در مسلط
حرفهای باید آنکه بر عالوه ما کرد.
بزنیم؛ حرف هم خوب باید بزنیم، خوب
تا بگوییم سخن طوری باید معنا این به
اگر باشید مطمئن شود. اقناع مخاطب
بیانکنیم، بتوانیمحرفخوبرا،درست
جوانان ویژه به و جامعه دل به حرف آن
در کنیم، عمل چنین اگر مینشیند.
قصد که کسانی برابر در را جامعه عمل
واکسینه دارند، سیاهنمایی و مردم فریب
خواهیمکرد.دشمنانمیخواهندجوانان
را آنان ناامیدی از بعد و ناامید ابتدا را ما
روحیهای با کرده، جذب خود سمت به
دهند. سوق خشونت سمت به عصبانی
از ندارد؛ مرزی و حد هم خشونت
اسلحه به و شیشهشکستنشروعمیشود
ابتکارعمل ما اگر میرسد.حال کشیدن
سخن جوانان با و بگیریم دست در را
میکنند ترک را خشونت ها آن بگوییم،
اول از که میمانند محدود عدهای تنها و
در بودند. آمده خیابان به خشونت برای
ویژه به میمانند، تنها ها آن صورت آن
ندارند، کنندمخاطبی کهمشاهده زمانی

میکنند. رها را خیابان
برخی  می گویید  شما  آنچه  خالف  بر 
تصور می کنند می شود صرفا با مواجهه 

امنیتی موضوع را جمع کرد؟
میگویم. سخن خودم باورهای از من
با را مردم مطالبات باید حاکمیت
هفتم مجلس در دهد. پاسخ گفتوگو
مختلف افراد داشتیم؛ خوبی تجربه یک
فرهنگیان تا کارگران و بازنشستگان از

مجلس جلوی دیگر صنوف اعضای و
و میکردند اعتراض و میشدند جمع
میکردند. ابراز هم تندیهایی حتی
میرفتند رئیسه هیئت اعضای برخی
به و میشنیدند را ها آن حرفهای و
کنند تعیین نمایندهای میگفتند آنها
کند. مطرح را مطالبتشان و بیاید تا

صحبت و میآمدند هم نمایندههایشان
معترضان اینکه محض به میکردند.
شنیده صدایشان میکردند احساس
آنها به زیرا میشدند متفرق میشود،
اتفاقا بود. شده منتقل آرامش احساس
آنها تجمع امنیت هم انتظامی نیروی
نیاید. پیش مشکلی تا میکرد برقرار را

خباگرچنیننشود،طبیعیاستماجرا
هم دشمنان و میرود خشونت سمت به
با البته میگیرند. را خودشان ماهی
محکومیت در مردمی اخیر راهپیمایی
جایی به راه فهمید هم دشمن آشوبها
را خدا سجاد)ع( امام قول به و نمیبرد
شکرکهخداونددشمنانمارااحمققرار
ما جوان میخواهد دشمن است. داده
جوانمان داریم وظیفه ما و باشد ناامید
این در حتما که کنیم آینده به امیدوار را
چه مییابد کاهش اعتراض صورتسطح

آشوب. به رسد
وقتی  داریم  یاد  به  کوهکن  آقای 
اصفهان  یعنی  شما  شهر  در  کشاورزان 
کم  تعدادشان  که  کردند  اعتراض 
نماینده ای  دولت  همین  نبود،  هم 
گذاشت  جلسه   کشاورزان  با  و  فرستاد 
کیفیت  هر  با  و  کرد  ارائه  وعده هایی  و 
دولت  وعده های  به  هم  کشاورزان 
سرعت  به  دیدیم  و  شدند  امیدوار 
سمت  به  می توانست  که  اعتراضاتی 
خشونت برود، ختم به خیر شد اما این 
دولت  سوی  از  مسیر  ادامه  در  رویکرد 
آیا  نشد.  مشاهده  دیگر  نهادهای  یا 
مهسا  خانم  مرگ  ماجرای  در  نمی شد 
از  سرعت  به  شیوه  همین  به  امینی 
شد  مواجه  معترضان  با  گفت وگو  باب 
تا ابتکار عمل از دست مسئوالن خارج 

؟ د نشو
یکدیگر با را موضوع دو این نباید
کشاورزان چهره به وقتی کرد. مقایسه
لهجهشان و سخن لحن و میکردیم نگاه

سرعت به میتوانستیم میشنیدیم، را
رنجکشیده افرادی اینها که شویم متوجه
در دارند. روشنی مطالبه که هستند
روشن مسئله امینی مهسا خانم موضوع
ماجرا آن از کردند سعی برخی و بود
فتنهایبرپاکنند.وقتیفتنهبرپامیشود
چنان در میآمیزد؛ هم در باطل و حق

میآید. وجود به پیچیدگیهایی شرایطی
شکل باید گفتوگو که است درست
بگیرد،درعینحالبایدمیانحقوباطل
»حق« با باید ما شویم. قائل تفکیک هم
ابتدا از که باطل با واال کنیم گفتوگو
آشوب برای و کرده روشن را خود تکلیف
نمیتوان گفتوگویی آمده میدان به

بهانهای را امینی خانم فوت برخی کرد.
از پلیس کنند. ناامن را شرایط تا کردند
نکشته، را خانم آن کسی که گفت ابتدا
دستور مسئوالن همه حال عین در اما
پیگیریدادند؛حاالدراینشرایطبرخی
و شوند قانع نمیخواهند وجه هیچ به
بحث میآیند، خیابان به دست به اسلحه
نظام برابر در را خود آنها است. دیگری
کسی اگر است طبیعی و دادند قرار
اگر است. شلیک جوابش کرد، شلیک
یعنی زدید، شما که مثالی همین مانند
حتی و انتقاد بیان در کشاورزان موضوع
داشت، وجود طبیعی روالی اعتراض
را مسئله راحتتر خیلی میشد حتما
میگویید که همین مثل کرد، مدیریت
صحبتهای و رفت دولت از نمایندهای
حل مسئله و شنید را معترض کشاورزان
شد.البتهاکنونهمباآنکهمسئلهقدری
را موضوع میشود است، شده پیچیده
که را آنهایی مطالبات و کرد مدیریت
ارائه آشوبنکردند،شنیدوپاسخمناسب
اعالم تریبون همین از شخصا من کرد.
میکنمآمادگیاینرادارمکهبامنتقدان
ومعترضانساعتهاگفتوگوکنم.همین
امروزکهماشینمرابرایتعمیربهتعمیرگاه
ماندم منتظر جا آن در چندساعتی بردم،
ساعات همان در شود. آماده ماشین تا
دربارهمسائلجاری باهم و آمدند برخی
کشورگفتوگوکردیمودیدیمکهچهقدر
نباید گفتوگو در است. مؤثر حرفزدن
اطالعات با باید و کنیم متهم را کسی
تا کنیم تبیین را مسئله دقیق و درست

من مجموع در کند. اعتماد مقابل طرف
تصورمیکنمتنهاراهرفعمشکالتکنونی

است. گفتوگو
بستر  مهم ترین  صداوسیما  حتما 
ایجاد گفت وگو است. آیا رسالت خود را 

است؟ داده  انجام  مطلوبی  نحو  به 
میدهد رخ اتفاقات این وقتی

حرکت چارچوبهایی در باید صداوسیما
حفظ با میتواند حال عین در اما کند
تفکرات میان گفتوگو بستر چارچوبها
مختلفرافراهمکند.منتصورمیکنمدر
ایاماخیرنسبتبهگذشتهبهترعملکرده
بهتر میتواند و نمیکند کفایت اما است

باشد. هم حاال از
چه قدر  گفت وگو  ایجاد  در  احزاب 

باشند؟ مؤثر  می توانند 
معنای به حزب کشور در دارم باور من
است مؤتلفه صرفا و نداریم کلمه واقعی
احزاب میکند. تشکیالتی کار قدری که
مرسومبیشترکارمحفلیمیکنندوفردی
دلیل به نه و است حزب یک عضو که
دلیل به بلکه متبوعش حزب در عضویت
مسئولیتیکهداشتهموردشناختجامعه
مسئولیت همان ذکر با و میآید است،
نیروهای بیانیهایمیدهد.کار پیشینش،
ایرانبههمینخالصه حزبیواحزابدر
در میتوانند احزاب حتما است. شده
کار اما باشند، مؤثر گفتوگو شکلگیری
نمیبینیم. احزاب سوی از خاصی حزبی
گفتند و آمدند افراد برخی پیش سالها
کنیم تفاهم چارچوبی بر احزاب خانه در
اول دوره تجربه شد. احصا هم مورادی و
برای که بود خوبی تجربه احزاب، خانه
آن به پویاشدنتحزبدرکشور،میتوان
واقعا احزاب اگر کرد. احیایش و رجوع
کارکنند،حتمامیتوانندتأثیرگذارباشند
سیاسی تصمیمات ریلگذار میتواند و
باشنداماباقیداگرواقعاکارحزبیکنند.
بگویم  بهتر  یا  اقتصاد  مسئله 
سال های  معیشتی  عدیده  بحران های 
کرده  عصبانی  را  مردم  چه قدر  اخیر 
است؟ اگر بخواهم سؤال را طور دیگری 
طرح کنم می شود پرسید که چه میزان 
گذشته  چندهفته  در  که  اعتراضاتی  از 
اقتصاد  بحث  معلول  بودیم،  شاهد 

؟ ست ا
اقتصادی مطالبه اخیر اعتراضات در
وضعیت است مسلم اما نبود اصلی محور
کرده ناراضی را مردم قیمتها موجود
مهمی ضعفهای اقتصاد در است.
مشورت در هم را این باید که دارد وجود
اعتراف باید کرد. رفع صاحبنظران با
ضعفهای اقتصاد حوزه در که کنیم
هم تصمیمها سری یک داریم. مهمی
نظر آن بر اقتصاددانها که شد گرفته
ارز حذف مثال برای داشتند؛ مثبتی
مناسب را آن مردم اما تومانی؛ 4200
اقتصاددانها میان اختالفی ندیدند.
موضوع این در مردم از بخشهایی و
این موضوع تشریح با باید دارد. وجود
اختالفهارفعشودونوعیمفاهمهجامع
که شود بحث باید بگیرد. کشورشکل در
یا باالست، میزان این نقدینگی چراحجم
نیاز اینها همه است؟ یافته افزایش تورم
بهبحثکارشناسیدقیقداردومیطلبد
ویژه به و کارشناسان از وسیما صدا که
استادان مانند غیردولتی کارشناسان
اقتصاددردانشگاههادعوتکند،نظرات
این از مسئوالن تا بدهند را خود مستقل
فضایی چنین اگر کنند. استفاده نظرها
مشکالت آنکه بر عالوه آید، وجود به
اقتصادیبهسمترفعشدنمیرود،مردم
صدد در مسئوالن که میشوند قانع هم
صورت این در و هستند مشکالت حل
کمتر اقتصاد حوزه در ها آن نارضایتی

میشود.
در پایان آینده را چه طور می بینید؟

آیندهبدبیننیستم، به منبههیچوجه
است آن گرو در بهتر آیندهای تحقق اما
که سالی 43 درباره جامع قضاوتی که
واقعیتها و بیاییم باشیم. گذشت،داشته
این در مشکالتی چه بگوییم بگوییم؛ را
اقدامات چه و داشت وجود چهاردهه
بگوییم. هم باصراحت شد. انجام مثبتی
صادقانه مردم با شد بیان همهچیز وقتی
حرفبزنیموبگوییمراهکارشمابرایرفع
باشید مطئمن چیست؟ کنونی مشکالت
میکنند اعتماد مردم شرایطی چنین در
زیرااحساسمیکنندمسئوالندنبالرفع

►  هستند. گرفتاریهایشان

احمد بخشایش اردستانی:
برای تجمیع امنیت و اعتراض 

چه باید کرد؟

اعتراضات که است آن دیگر نکته گفت: اردستانی بخشایش احمد
بایدبهرسمیتشناختهشودوباشنیدناعتراضاتاصالاجازهندهیم

برسند. بهکفخیابانها اعتراضات برسدکه بهجایی کار
بیتردیدیکیازمهمتریننیازهایامروزایرانبازگشتآرامشوامنیت
میرسد نظر به حال عین در اما است ایران خیابانهای و شهرها به
الزم بهکشور آرامش بازگشت و اعتراضات کامل فروکشکردن از پس
استتالششودتاامنیتدرحوزههایدیگرماننداقتصادوسیاست

اماچگونه؟ همرعایتشود
درباره سیاسی، مسائل تحلیلگر و فعال اردستانی، بخشایش احمد
اینموضوعبه»فردا«گفت:»گرچهحمایتازکارمنداندولتودیگر
نهادهاخوباستوافزایشحقوقآنهابخشیازگرههایزندگیشان
این شود. مهار هم تورم اقدام این موازات به کاش اما میکند باز را
این مردم تا شود انجام باید که است اصالحاتی آن از یکی خودش
باید که است آن دیگر نکته نباشند. معیشتی مشکالت درگیر میزان
بهسمت تاوضعیت بهمردمدادهشود بیشتری اجتماعی آزادیهای
آرامشبیشترحرکتکند.اینهمیکیدیگرازمصادیقیکهضرورت

دیدهمیشود«. آن در اصالح
رسمیت به باید اعتراضات که است آن دیگر »نکته داد: ادامه او
جایی به کار ندهیم اجازه اصال اعتراضات شنیدن با و شود شناخته
برسدکهاعتراضاتبهکفخیابانهابرسند.هرمسئولیهمازجایگاه
خودششروعکندودرجاییکهخدمتمیکند،بهاعتراضاتمردم

دهد«. گوش
امنیت موضوع »در کرد: بیان مسائلسیاسیهمچنین تحلیلگر این
همبایدگفتکهامنیتفقطناظربروجوهپلیسینیستویکمسئله
مراتبیاستکهاولینومهمترینوجهامنیت،امنیتاقتصادیاست؛
امنیت احساس زندگیشان اقتصاد از مردم وقتی که معنی این به
نکنند،اعتراضمیکنندودومینمرتبهمهمامنیت،امنیتدرآزادی
بیاناست.وقتیمردماحساسکنندکهنمیتوانندحرفشانرابزنند،

اعتراضمیشود«. باعث ناراحتی ناراحتمیشوندوهمین
مفهوم دو بتوانیم آنکه »برای گفت: پایان در اردستانی بخشایش
امنیتواعتراضرابایکدیگرجمعکنیم،الزماستاوالاعتراضاترا
بهرسمیتبشناسیموثانیااجازهدهیمطیفهایمختلفسیاسیدر
عالمسیاستوجودداشتهباشند.بایدفضایسیاسیمتکثرباشدتااز
اینرهگذربهترینتصمیمبرایجامعهگرفتهشود.اگرمیخواهیمبار
دیگرچنینناآرامیهاییراشاهدنباشیم،الزماستکهچنینمسائلی

درنظرگرفتهشود«.

 حرکت بدون توپ 
دولت انگلیس برای حمایت از 

معاندین

درهمینروزهاوبهدنبالرسواییافشایدوفایلصوتیازخبرنگار
ایران پوششی انگلیسدرحرکتی لندن،دولت در فارسی بیبیسی
کرده تهدید را لندن در مستقل روزنامهنگار چند که کرد متهم را

است.
افشایفایلصوتیرعنارحیمپورکهدرآنازتوجهتلویزیونسعودی
که حمایتی تمرکزی و ایران تجزیهطلب احزاب بر اینترنشنال
میان تازهای عناد بروز باعث گفته، میکند تهدید را یکپارچه ایران
پرچم یک با یک هر هم این از پیش تا که آنها است. معاندینشده
و بحث حال در یکدیگر با مدام و کشیده نقشه ایران علیه متفاوت

شدهاند. اختالف دچار همیشه از بیش اکنون بودند جدال
صوتی فایل دو افشای رسوایی دنبال به و روزها همین در درست
حرکتی در انگلیس دولت لندن، در فارسی بیبیسی خبرنگار از
را لندن در مستقل روزنامهنگار چند که کرد متهم را ایران پوششی

است. کرده تهدید
جیمزکلورلی،وزیرخارجهانگلیسدرتوئیتینوشتکهکاردارایران
که آنچه بابت لندن اعتراض تا است شده احضار وزارتخانه این به
وی به خواندهشده لندن در مستقر روزنامهنگاران مرگ« به »تهدید

شود. ابالغ
انگلیسباایناقدامسعیداردفضاراوارونهجلوهدادهوکسانیکه
ایرانفعالیتمیکنندراتطهیرکند. شبانهروزعلیهتمامیتارضی

خبـر

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان کاالی ماندگار آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان کاالی ماندگار
آگهیتغییراتشرکتسهامیخاصتجارتپیشگانکاالیماندگاربهشناسهملی14011142509
وبهشمارهثبت19793بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1401/05/10تصمیماتذیل
مدیره هیئت رئیس سمت به 0602457459 ملی شماره به دلیریان مهران آقایان شد. اتخاذ
ومدیرعامل،نادردلیریانبهشمارهملی0370802993بهسمتعضوهیئتمدیره،ابوالفضل
ملکباغیبهشمارهملی0385423675بهسمتنایبرئیسهیئتمدیرهانتخابگردیدندکلیه
با اسنادواوراقبهاداروتعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادهاوعقوداسالمی

امضاءمدیرعاملیانائبرئیسهیئتمدیرههمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
قم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

)1407929(

شناسه به ماندگار کاالی پیشگان تجارت خاص سهامی شرکت تغییرات گهی آ
مجمع صورتجلسه استناد به 19793 ثبت شماره به و 14011142509 ملی
شد اتخاذ ذیل تصمیمات 1401/05/10 مورخ العاده فوق بطور عادی عمومی
به باغی ملک ابوالفضل ،0602457459 ملی شماره به دلیریان مهران آقایان
به 0370802993 ملی شماره به دلیریان نادر ، 0385423675 ملی شماره

گردیدند. انتخاب سال دو مدت برای مدیره هیئت اعضاء سمت
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

)1407902( قم  غیرتجاری 



اقدامات به اشاره با قم استاندار    ◄
گفت: اعتبارات جذب برای شده انجام
یکهزارو949میلیاردتومانبودجهمتمم
مصوب استان این به رئیسجمهور سفر

شدهاست.
استانداری عمومی روابط گزارش به
قم،سیدمحمدتقیشاهچراغیروزشنبه
با استان برنامهریزی شورای جلسه در
از بیش استان پیشنهادات اینکه بیان
اینمبلغبود،ولیدرنهایتباایناعتبار
کرد: عنوان رسیدیم، نهایی توافق به
همکاریوهمراهیخوبیدروزارتخانهها

وبدنهدولتوجودداردولیکمبودمنابع
شدهاست. محدودیتهایی بروز موجب
از بهرهمندی لزوم بر تاکید با  وی
بسیج کرد: ابراز موجود ظرفیتهای
مصوبه که است قانونی ظرفیت سازندگی
کرده اخذ نیز را اسالمی شورای مجلس
استفاده ظرفیت این از باید درنتیجه

. شود
در متأسفانه داد: ادامه شاهچراغی
به قم استان در ظرفیت این از گذشته
طی اما نمیشد، استفاده درستی شکل
رقم خوبی اتفاقات گذشته سال سه

خوردهاست.
گزارش طرح به اشاره با قم استاندار 
جهاد حوزه برنامههای و اقدامات
کرد: خاطرنشان استان، کشاورزی
مسائل پیگیری برای کارگروهی و ستاد
معاونت مدیریت با استان کشاورزی
شود. تشکیل استانداری اقتصادی
از برخی کرد: تأکید شاهچراغی 
مجموعههایکالنآمادگیوظرفیتالزم
کشاورزی حوزه در سرمایهگذاری برای
بهترین به ظرفیت این از باید که دارند

►  شود. استفاده شکل
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

استاندار قم:

● یکهزار و ۹۴۹ میلیارد تومان بودجه متمم سفر رئیس جمهور به قم مصوب شد    ●

معاون اداره کل ورزش و جوانان قم:
۱۱ هزار و ۶۲۸ بانوی ورزشکار 

در قم بیمه هستند

معاونورزشبانوانادارهکلورزشوجوانانقمگفت:11هزارو628
به این و ورزشیشدند بیمه امسال استان این ورزشکار بانوان از نفر

معنایفعالیتحرفهایاینتعدادافراددرورزشبانواناست.
جسمانی، آمادگی داشت: اظهار گفتگویی در عنبری لیال سیده
رشتههای وشو و والیبال کاراته، ژیمناستیک، تکواندو، بدنسازی،

است. قمی بانوان بین در طرفدار پر ورزشی
ویبااشارهبهبانوانورزشکاردعوتشدهبهاردویتیمملیدر6ماه

اولامسالتعدادآنانرا24نفرعنوانکرد.
بین میادین در قمی ورزشکار بانوان موفقیتهای به همچنین وی
تیم مربی عنوان به فاطمهمحقق انتخاب افزود: و کرد اشاره المللی
تیم مربی عنوان به نیا احمدی زهرا و نونهاالن میز روی تنیس ملی
موفقیتهای از اسلوونی جهانی مسابقات در جوانان هندبال ملی

است. قمی بانوی ورزشکاران جاری سال
عنبریگفت:مهساآراستهنیزامسالبهعنوانمربیتیمملیوالیبال
بین مسابقات و ترکیه اسالمی کشورهای همبستگی مسابقات در

کرد. شرکت تایلند المللی
ویبیانکرد:النازقاسمی،فاطمهخلیلیونوریهعباسینیزدرسال
اعزام ترکیه در  اسالمی کشورهای همبستگی مسابقات به جاری

شدند.
ویتاکیدکرد:نسترنگودرزیفراهانی،زهرافتوتیوهانیهقراگوزلو
این و شدند اعزام مقدونیه و قزاقستان المللی بین مسابقات به نیز
را قزاقستان در هندبال آسیا قهرمانی مسابقات مدالطالی نفر سه

آویختند. گردن به
معاونورزشبانوانادارهکلورزشوجوانانقمافزود:تیمبسکتبال
بانوانایناستاننیزامسالدرمسابقاتلیگدستهدومبانوانکشور

بهعنوانقهرمانیدستیافت.

مدیرکل ورزش و جوانان قم:
استان قم در المپیاد 

استعدادهای برتر ۲۰ مدال 
کسب کرد

در امسال استان این ورزشکاران گفت: قم جوانان و ورزش مدیرکل
مدال 20 کسب به موفق کشور برتر استعدادهای المپیاد سومین

شدند.
قم استان ورزشکاران داشت: اظهار گفتگویی در ابراهیمسانیخانی
برترپنجمدالطال،6مدالنقرهو9مدال درمسابقاتاستعدادهای

کردند. برنزکسب
ویبااشارهبهاینکهکشتیقمباپنجمدال،مدالآورترینرشتهورزشی
گفت: بود برتر استعدادهای المپیاد مسابقات از دوره این در استان
اینالمپیادبرایآیندهسازیورزشکشوروپیداکردناستعدادهای

نخبهورزشیبرگزارمیشود.
ویاظهارداشت:استانقم206ورزشکارخودرادرمسابقاتالمپیاد

استعدادهایبرترکشوردر2بخشپسرانودخترانشرکتداد.
از تیم 15 و پسران از تیم 12 گفت: قم جوانان و ورزش مدیرکل

کردند. شرکت مسابقات در قم ورزشکار دختران
و استعدادیابی روی بیشتر کار با بتوانیم است امید افزود: وی
المپیاد بعدی دوره در قم استان های مدال تعداد قهرمانی، ورزش

کنیم. بیشتر را برتر استعدادهای

خبـر ●  گران ترین خانه های قم کجا هستند؟   ●
معرفی به امالک کارشناس یک    ◄
قم در خانهها گرانترین و ارزانترین

پرداخت.
گرانترین درباره اطالعاتی دانستن
بودهاست برایمردمجالب خانههمیشه
شهری در بداند کسی کمتر شاید اما
ها خانه گرانترین میکند زندگی که
کمتر مثالشاید برای دارد؛ قیمت چقدر
این در خانههایی بداند قمی شهروند
تومان میلیارد کهصدها دارند وجود شهر

میشوند. معامله و دارند ارزش
و عجیب نرخهای شنیدن شاید
مدت برای خانهها این از برخی غریب
وقتی اما باشد توجه جالب کوتاهی
گذشته جذابیت دیگر میاندیشیم کمی
که میشود هم دردناک حتی و ندارد را
از20دقیقهای چگونهدرفاصلهایکمتر
خانهها قیمت یکدیگر، از منطقه دو
که امری میشود، برابر 500 تا گاهی

است. سخت هم باورش گاهی
قیمت، گران خانههای کنار در
دارند را قیمت پایینترین که خانههایی
خانهدارشدن به تصمیم که کسانی برای
گشتی با دارد بیشتری کاربرد گرفتهاند
خانه ترین ارزان مسکن های آگهی در
خریداری توان می قم شهر در که هایی

کردیم. پیدا را کرد
که شدیدی قیمت افزایش وجودی با
تجربه اخیر سالهای طی مسکن قیمت

قم در خانههایی هم هنوز است کرده
میلیارد یک از کمتر که میشوند یافت

هستند. تومان
یک  برای  مناسب  متراژ  حداقل 

است متر   80 نفر  سه  خانواده 
برایبررسیدقیقترقیمتحداقلهاو
قیمت بین نسبی مقایسهای و حداکثرها
گرانترینوارزانترینخانههادرشهرقم
امالکداشتیم: کارشناس با گفتوگویی
بهگزارشایسنا،امیرحاجیموسایی،
ایسنا با گفتوگو در امالک، کارشناس
معامالت رنج بیشترین اینکه بیان با
متراژهای برای آپارتمانی واحدهای در
بهطور کرد: عنوان است، متر 80 حدود
استانداردحداقلمتراژبرایهرنفر25تا
برای معمواًل و است نفر هر برای متر 27
یکخانوادهسهنفربه80مترنیازاست.
ویادامهداد:اگربهصورتعادالنهو
استانداردقیمتگذاریشودوقیمتیک
13 متری حدودًا واحدی 100 مجتمع
متری سازی شخصی در و تومان میلیون
18میلیونتوماناستودرشهرکهانیز
و تومان میلیون 12 تا 10 مجتمع قیمت
بین واحدی 6 تا چهار سازهای شخصی
قیمتگذاری تومان میلیون 15 تا 14
و واقعی ارزش همیشه اما میشود
است رایج که باقیمتهایی ارزیابیها

دارد. تفاوت
اتحادیه آموزشی و حقوقی امور مشاور

مسکن در فقط اینکه بیان با قم امالک
نمیشود، محسوب عرصه که است مهر
قم در مسکن در قیمت کرد: اظهار
سهم عیانی اما است عیان و عرصه برای

دارد. قیمت در بیشتری
سال 20 همانند اینکه بیان با وی
لوکس بخش ساالریه، منطقه گذشته،
گذشته در کرد: عنوان است، قم نشین
کسانیکهدرمناطقصدوقوکوچههای
میکردند زندگی صفاشهر به منتهی
جز امروزه اما بودند؛ معمولی قشر از
میشوند. محسوب نشین لوکس مناطق

خانههای500میلیاردیدرقم
این از برخی در اینکه به اشاره با وی
تا ازمتری50 آپارتمان مناطقواحدهای
وگاهی تومانشروعمیشود میلیون 70
تا100تا120میلیونتومانهممیرسد،
در زیادی تفاوت سازه نوع داد: ادامه
مانند امکاناتی و نمیکند ایجاد قیمت
که و... وان بهداشتی، سرامیک، کاشی،
باعث میشود اضافه نازککاری از بعد

میشود. قیمت افزایش
اینکارشناسامالکبااشارهبهقیمت
گذاری500میلیاردییکواحدمسکونی
در گذاری قیمت نرخ باالترین که قم در
قماست،ادامهداد:درسایتهاوروزنامه
میلیون 30 متری تا خانههای اغلب ها
خانهها نوع این و میشود درج تومان
نمیشوند آگهی سایتها و روزنامهها در

دالل به و میچرخند دست در بیشتر و
نمیرسد.

خانه قیمت حداقل خصوص در وی
و پردیسان شهر در کرد: عنوان قم در
تومان میلیون یا600 با500 جعفریهقم
متری 70 تا 60 واحدهایی میتواند هم
خریداری تومان میلیون 8 تا 7 متری تا

کرد.
موساییبیانکرد:دربلوار15خرداد،
زمینهای به که دانشگاه روی روبه
میتوان هم دارند شهرت مرینوس ایران
از برخی که 13سالساخت با آپارتمانی
آنهاآسانسورهمندارندراتامتری10تا

کرد. خریداری تومان میلیون 12
عمار متری 75 در کرد: اضافه وی
دارد، راه نیز تعاون بلوار به که یاسر
تا 15 که طبقه چهار تا سه پروژههایی
20سالههستندوبرخیازآنهاآسانسور
همندارندرامیتوانتامتری12میلیون
تومانخریداریکردکهاز40مترتا100

هستند. هم متر
که قیمتهایی تفاوت با رابطه در وی
محالتدریکمنطقهتصریحکرد:قیمت
اینکه و فرهنگ به محله یک در ملک
هست ساکن منطقه آن در کسی چه
برایمثالدرخیابانشهدا مرتبطاست؛
مصلی به کوچهها از برخی )صفائیه(
رو به رو نیز مصلی خیابان و دارد راه
تا نیروگاه پل از یعنی است نیروگاه پل

قیمت اما است متر 200 حدود صفائیه
حالی در است پایین نیروگاه در امالک
یا تجاری مسکونی، امالک گاهی که
باال بسیار ارقام با را صفائیه در اداری

میکنند. قیمتگذاری
امالک حقوقی و فنی کارشناس این
را محله یک فرهنگ وقتی داد: ادامه
کنید می مراجعه آن به و دارید دوست
اگر اما میکند؛ رشد محله آن قیمت
آن قیمت باشد نداشته متقاضی محلهای

کند. نمی پیدا رشد نیز
اتحادیه آموزشی و حقوقی امور مشاور
و متقاضیان به شد: یادآور قم امالک
مشتریانتوصیهمیکنمکهحتمابهافراد
متخصص،معتمدواهلفنمراجعهکنند
را کاری فن اهل افراد با مشورت بدون و
توصیه نیز همکاران به همچنین نکنند
فعالیت حرفه این در که زمانی تا میکنم
میکنندازآموزشغافلنشوندوخودرا
به را خدمات بهترین تا دارند نگه روز به

کنند. ارائه مردم
تقاضا با متناسب عرضه از غفلت
و قیمت افزایش گذشته سالهای در
مسکن بازار در را آشکاری تناقضهای
نارضایتی امر این که است داشته پی در

است. داشته همراه به را مردم
بین در آرامش و رضایت ایجاد برای
زندگی یک ضروریات کردن فراهم مردم

►  دارد. مهم نقشی ساده

اخطاریه بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث مربوط به پرونده 
کالسه 140104030011002079/1

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 – اموال منقول پرونده شماره : 
140104006218000427

در احترام با گردد: می ابالغ ایرانی صحبت نیکو احمد آقای به وسیله بدین
ایرانی- صحبت نیکو احمد متعهد: 140102230 کالسه پرونده موضوع
بازداشت به توجه با که رساند می استحضار به زاده درویش اعظم له: متعهد
بانک در شما موجودیحساب بانکها، هماهنگی شورای در شما بانکی حساب
ازکسرحقوقدولتی رفاهتوقیفگردیدهاستکهطیدرخواستبستانکارپس

)15867 الف )م شود. می برداشت
اداره اجرای اسناد رسمی قم  

شناسنامه: شماره پدر:علیرضا نام خواه سلطانی فاطمه نازنین -1 خواه سلطانی علیرضا مرحوم وراث به بدینوسیله
مقابل طالقانی خیابان : نشانی به 1394/02/02 متولد: 0203081072 ملی: شناسه شماره/ 0203081072
ملی: شماره/شناسه 1711 شناسنامه: شماره عبدالرحیم پدر: نام خواه سلطانی غفور -2 و روستایی تعاونی شرکت
بدهکاران احدی روستایی تعاونی شرکت مقابل طالقانی خیابان نشانی: به 1336/01/01 متولد: 0790560844
نامهشماره10777-1401/06/08طبق برابر که بایگانی140101627 پرونده140104006218000427کالسه
نظریهکارشناسرسمیدادگستریکامیونجکبهشماره778ع92ایران22متعلقبهآقایعلیرضاسلطانیخواهبه
ارزیابیمذکورمعترضمیباشید،اعتراضکتبی ارزیابیگردیده،لذاچنانچهبهمبلغ مبلغ12/000/000/000ریال
مبلغ به نظر تجدید کارشناسی بانکیدستمزد فیش بهضمیمه اخطاریه این ابالغ تاریخ از روز پنج مدت راظرف خود
24/000/000ریالواریزوبهدفترایناجراتسلیمنمایید.ضمنابهاعتراضیکهخارجازموعدیافاقدفیشبانکیدستمزد

الف15866( م نخواهدشد.) داده اثر ترتیب باشد نظر تجدید کارشناسی
رئیسادارهاجرایاسنادرسمیقم–مهدیروزخوش

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
بهموجباجراییهصادرهازشعبه11دادگاهحقوقیشهرستانقمکهدرشعبه
لهچهره گردیده 11/1401ج/653ثبت بهشماره قم مدنی احکام 11اجرای
پرداخت به است محکوم علیه محکوم رمضانی محسن علیه حسینی سادات
15/290/272/338ریالدرحقمحکوملهو764/473/666ریالنیمعشر
درحقصندوقدولت،محکوملهدرقبالبدهیمحکومعلیهپالکثبتی52
ذیل شرح به کارشناس که نموده توقیف قم 2 بخش اصلی 1701 از فرعی
ارزیابینمودهاست.ضمناحسبمواد51و135مقدار97/081سهممشاع
مقدار و به( محکوم )بابت فوق پالک اعیان و عرصه ششدانگ سهم 240 از
)بابت اعیانپالکفوق و از240سهمششدانگعرصه 4/8538سهممشاع
حقاالجرا(بهفروشخواهدرسید.باسالم–احترامادرپاسخبهابالغیهشماره
بایگانی شماره به پرونده در 1401/3/5 مورخ 14010210002207066
ارزیابیملک به نسبت تا ام تعیینشده کارشناس بهعنوان اینجانب که 894
محل از نمایم اقدام قم ثبت دو بخش اصلی 1701 از فرعی 52 ثبتی پالک
پالک ثبتی مشخصات -1 گردد. می ارزیابی و گزارش زیر شرح به و بازدید
1071/52اصلیبخشدوثبتقم:دارایسندتکبرگبهشماره789525/
مینایی فاطمه خانم نام به صادره مترمربع 252 عرصه مساحت به الف/90
رنگیفرزندمحمودبهشمارهثبت101363دفتر575صفحه112میباشد.

کهطیسندانتقالقطعی3226مورخ1390/10/28دفتر88اسنادرسمی
اربعه حدود -2 است. شده منتقل اصغر فرزند رمضانی محسن اقای به قم
به متر 12 طول به پی به پی شماال سند در مندرج مشخصات برابر : ملک
جنوبا فرعی 53 شماره به متر 21 طول به پی به پی شرقا فرعی 57 شماره
21 بهطول پی به پی غربا متر 6 بهعرض بهشارع متر 12 بهطول است پی
اهن راه ایستگاه خیابان قم : ملک وقوع محل -3 فرعی 51 شماره به متر
بست بن کوچه انتهای احسان متری 6 متریفالحیان 8 بوعلیسینا خیابان
فرزنداصغر اقایمحسنرمضانی – مالک نامخانوادگی و نام -4 سمتراست
مجاورین بین محصور طرف سه از و اعیانی فاقد و زمین صورت به ملک -5
است. شده ثبت ملک -6 است. محدود شارع به دیوار فاقد جنوبی حد در و
سابقه -9 است. ششدانگ ملک -8 باشد. نمی کسی تصرف در ملک -7
دارایی و شهرداری به احتمالی بدهی و نشد یافت اشخاص به بدهی از ای
ارزیابی- نظریه -10 شد. خواهد مشخص ذیربط ادارت از استعالم موقع در
با قم ثبت دو بخش اصلی 1071 از فرعی 52 پالک عرصه ششدانگ ارزش
21 ابعاد به مترمربع 252 مساحت به اعیانی( )فاقد فوق بهشرح مشخصات
*12باتوجهبهموقعیتومساحتوعرضشارعدسترسیوسایرعواملموثر
ازقرارهرمترمربعمبلغ150/000/000ریال بهنظراینجانبدرحالحاضر

کالبهبمبلغ37/800/000/000ریالسهمیلیاردوهفتصدوهشتادمیلیون
تومانارزیابیمیگردد.مقررگردیدمواردفوقالذکردرتاریخ1401/09/03
ساعت9الی9/15صبحبهآدرسقم،خساحلی،جنبزندانساحلیدادگاه
مزایدهحضوری طریق از مزایده اتاق مدنی احکام اجرای واحد حقوقی های
توانند می دارند را مزایده مورد از بازدید قصد که افرادی لذا برسد. فروش به
درمدتپنجروزماندهبهمزایدهباهماهنگیایناجراازموردمزایدهبازدیدو
ازمبلغکارشناسی پایه درصورتتمایلدرجلسهمزایدهشرکتنمایندقیمت
برنده گردد. می واگذار دهند پیشنهاد را مبلغ باالترین که کسانی به و شروع
مزایده)شرکتکنندگانمیبایستمبلغپیشنهادیمزایدهرادریکیازکارت
باشندضمنا نامخودشخصباشدهمراهداشته به بانکیعضوشتابکه های
اینصورت بهوعدهقراردهددر را اموال تواندپرداختبهای دادورزاجرامی
برندهمزایدهبایددهدرصدبهارافیالمجلسبهعنوانسپردهبهقسمتاجرا
درصورتی و کرد نخواهد تجاوز ماه یک از مزبور مهلت حداکثر نماید. تسلیم
کهبرندهمزایدهدرموعدمقرربهایاموالرانپردازدسپردهپسازکسرهزینه
ازروزنامه نوبتدریکی ایناگهییک بهنفعدولتضبطخواهدشد. مزایده
نمائید. مراجعه  واحد به بیشتر اطالعات گردد.جهت می درج محلی های

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



◄براساسنتایجیکمطالعهجدید،
در آمیز خشونت صحنههای تماشای
میتواند دبستانی پیش سالهای طول
و روانی اختالالت خطرات به منجر

شود. کودکان آینده در تحصیلی
استاد )Linda Pagani( پاگانی لیندا
مونترال دانشگاه روانی آموزش دانشکده
گفت: مطالعات این ارشد پژوهشگر و
گرفتن قرار که نبود اینمشخص از پیش
اوایل در خشن محتوای معرض در
مغز رشد در بحرانی زمان که کودکی
ناراحتیهای تواند می حد چه تا است
پیش را بعدی تحصیلی خطرات و روانی

کند. بینی
قابل عوامل تشخیص افزود: او
کودک بهزیستی بر که اولیه اصالح
برای مهمی هدف گذارند، می تاثیر
و بوده اجتماعی و فردی سالمت ارتقای
انگیزهتحصیلی و روانشناختی سازگاری
به موفقیتآمیز گذار در ضروری عناصر
می ما بنابراین، هستند. نوجوانی دوره
گرفتن قرار طوالنیمدت تأثیر خواستیم
در آمیز خشونت محتوای معرض در
طبیعی رشد بر را دبستانی پیش کودکان
کلیدی شاخص چندین اساس بر و آنها
سالگی 12 سن در جوانان سازگاری

کنیم. بررسی
تیمش و پاگانی کار، این انجام برای
محتوایخشونتآمیزراکهبنابهگزارش

والدین،فرزندانشاندرسنینسهونیمتا
را نیمسالگیمشاهدهمیکردند و چهار
کودکان که زمانی سپس و کرده بررسی
آنها وضعیت رسیدند، سالگی 12 به
گزارش دو ادامه، در کردند. پیگیری را
مشاهده معلمان آنچه اول، شد: گرفته
که بچهها خود که آنچه دوم و کردند
هستند، ششم کالس پایان در اکنون
دربارهوضعیتروانیوپیشرفتتحصیلی

کنند. می عنوان خود
در گوید: می باره این در پاگانی
معرض در که کودکان سایر با مقایسه
نمیگرفتند، قرار خشونتآمیز محتوای
محتوای معرض در که دخترانی و پسران
قرار تلویزیون در معمولی خشونتآمیز
گرفتند،بیشتراحتمالداشتکهافزایش

کنند. تجربه را عاطفی ناراحتی در
پایان در همچنین آنها افزود: او
کالس در کمتر حضور ششم کالس
انگیزه بی و تحصیلی کم پیشرفت درس،

دادند. نشان خود از را تحصیلی
نوجوانی به گذار پاگانی، گفته به
رشد در مهمی مرحله دهنده نشان
و اندوه و غم احساس است. نوجوان
نظر از بودن خطر معرض در و اضطراب
می پیچیده را آنها وضعیت تحصیلی

. کند
یک تلویزیون تماشای گفت: پاگانی
کودکی دوران اوایل در رایج سرگرمی

در مطالعه مورد کودکان از برخی و است
گرفتند می قرار تماشایخشونت معرض
تحصیلی و روانی اختالالت نه. برخی و
برای ای فزاینده نگرانی کودکان در
کارکنانبخشآموزشوبهداشتعمومی
دوره مشکالت پاگانی، گفته به است.
دارد. کودکی دوران در ریشه دبیرستان
اوگفت:کودکانپیشدبستانیتمایل
همذات تلویزیون های باشخصیت دارند
می که چیزی هر با و کنند پنداری

در ویژه به آنها کنند. رفتار واقعی بینند
از که تبهکارانی و قهرمانان تصاویر برابر
برای موجه ای وسیله عنوان به خشونت
آسیب کنند می استفاده مشکالت حل

پذیرند.
در مکرر گرفتن قرار افزود: پاگانی
با آدرنالینزا اکشن سکانسهای معرض
می جذاب ویژه جلوههای و باال سرعت
برداشتهایی و نگرشها باورها، تواند
در همیشگی خشونت که کند تقویت را

است. طبیعی اجتماعی تعامالت
که کردند اضافه پایان در محققان
زندگی در مانندمشاهدهخشونت درست
معرض در مکرر گرفتن قرار واقعی،
توسط که آمیز وخشونت دنیایخصمانه
انجاممی وغریب موجوداتگاهًاعجیب
استرس و ترس باعث تواند می شود،
جامعه کودکان این شود منجر و شده
/ کنند. تصور ترسناک و خطرناک را

►     بهداشتنیوز

◄درجهانافرادمبتالبهبیماریهای
که میکنند زندگی نادری بسیار
بیماری نتوانستهاند هنوز متخصصان
شوارتز" "دبی دهند. تشخیص را آنان
یکیازهزاراننفریاستکهبهایننوع

مبتالست. بیماریها
پزشکان وقتی نوجوانی سنین در
او بیماری میگفتند شوارتز دبی به
شرمندگی، احساس اوست ذهن زاده
میکرد. تحقیر و تنهایی ناامیدی،

نادری بسیار بیماری به مبتال دبی
نتوانستهاند هنوز متخصصان که است
هزاران از یکی او و دهند تشخیص را آن
نفریاستکهدرپیدرماناست.اکنون
درمانگاه نخستین مراجعان اولین از او
بینام بیماریهای درمان برای تخصصی

است. انگلیس در
سالهای تمام در دبی پدر و مادر
کردند سفر کشور سراسر به او نوجوانی
پی دخترشان بیماری نام و علت به تا

. برند
باعث میکردم احساس گفت: دبی
هستم. پدرم و مادر دلسردی و دردسر
و نیوکاسل بیمارستانهای تمام آنها
گذاشته پا زیر من خاطر به را لندن
گفتند من به که بودم بودند.11ساله
و نداده نشان موردی آزمایشات نتایج
پزشکان که نمیکردند تصور پدرم و مادر
همه چون کنند اشتباه است ممکن
پزشک آنها و بود گرفته انجام آزمایشات

تشخیص پس میدانستند. بهتر و بودند
من ذهن زاده بیماری این بود همین

ست. ا
متخصصان میکرد احساس دبی
در اینکه تا نمیگیرند جدی را او بیماری
توانایی بینایی، نوجوانی آخر سالهای
او کردن حرکت و شنیدن و گفتن سخن
مانع ناتوانیها این همه شد. وخیمتر
رشته در توانست او و نبود دبی پیشرفت
به و التحصیل فارغ لندن در بیوشیمی
امادرسال2000 تدریسمشغولشود.
بیمارستان در ماه 10 و درآمد پا از او
راه نتوانسته زمان آن از او شد. بستری
انواع که بود زمان آن از کند. کار و برود

گرفت. سر از را آزمایشات
این وضعیت روی تحقیقات پزشکان
چون میکردند شروع هیجان با را بیمار
آزمایشات وقتیهمه اما بود نادری مورد
نمیتوانستند و میدادند انجام را
موضوع به دیگر برسند تشخیصی به
هیچ نمیدادند. نشان عالقهای
و نمیشد پیدا بیمار بدن در نشانهای
اضطراب و افسردگی به بیماری عوارض

میشد. مرتبط
در سرانجام سالها، از پس
بیماری دبی بیماری 2005 سال
شد؛ داده تشخیص میتوکندریایی
آسیب اثر بر که بیماریها از گروهی
رخ بدن سلولهای اصلی بخشهای در
دریافتند پزشکان آن از پس میدهد.
هم دیگر نادر بیماری سه به مبتال او که

بیماری عصبشناختی، بیماری هست-
تهدید را او ایمنی سیستم که دیگری
نوعی که دیستونی بیماری و میکند

است. حرکتی ـ عضالنی ناتوانی
بینایی از بخشی و شنوایی او
سختی به و بود داده دست از را خود
و کند حفظ را خود تعادل میتوانست
هیچ پایین به زانو از پاهایش و دستها
که مسائلی از یکی نداشت. حسی
به او که بود این میکرد دلسرد را دبی
به او بیماریهای همه میدانست خوبی
پزشکان تاکنون اما هستند مرتبط هم
بررسی مجزا طور به را آنها از هرکدام

بودند. کرده
اولین مشاوران کمک به اکنون
در نادر بیماریهای درمان درمانگاه
ولز،اوامیدوارشدهکهشایدبهتشخیص
عوارض این تمام علت و بیماری

باشد. شده نزدیکتر
بیبیسی، خبری شبکه گزارش به
مبتال نوزاد 6000 ساالنه میشود برآورد
شوند متولد نادری بیماریهای انواع به
است. نشده انتخاب آنها برای نامی که
8000 از بیش پزشکان تخمین بنابر
و دارد وجود جهان در نادر بیماری
کودکانبیشتراحتمالداردبهحدود50
میان در رایج نادر بیماریهای از درصد
سوم یک حدود و شوند مبتال کودکان
پنج به رسیدن از پیش کودکان این از
میدهند. دست از را خود جان سالگی

►  ایسنا  /

www.gooyeh-qom.com6یکشنبـه ۲۲ آبان 1۴۰1/ شماره ۲۰5۲ اجتماعی
شبکه خبری بی بی سی 

● بیماری های نادری که حتی نامی در جهان ندارند     ●

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

بهشرحآراءذیلتاییدنمودهاند.
1-رأیشماره140160330001006769مربوطبهپروندهکالسه1401114430001000034آقای
رضاسبزیوشنوهفرزندمحمددرششدانگیکبابساختمانبهمساحت70/21مترمربعپالکشماره
دفتر در مشاعیصادره مالکیت سند قم یک اداره ملک ثبت حوزه یک بخش قم در واقع  اصلی 6432
7 دفترخانه 1386/08/17 مورخ 114985 شماره رسمی سند موجب به خریداری 103 صفحه 234

الف15200( قم.)م
1400114430001001850 کالسه پرونده به مربوط 140160330001006667 شماره رأی -2
باب یک ازششدانگ مشاع یکدانگ 53صدم و دانگ یک در عباسعلی فرزند  آبادی عیسی مجید آقای
یک بخش قم در واقع اصلی 11157 شماره پالک مترمربع 215/91 ششدانگ مساحت به ساختمان
-2 75قم 1-سندرسمیشماره18827مورخ1398/04/03دفترخانه ادارهیکقم ثبتملک حوزه

)15201 الف قم.)م 72 دفترخانه 1401/02/26 مورخ 29559 شماره رسمی سند
3-رأیشماره140160330001006668مربوطبهپروندهکالسه1400114430001001851آقای
مساحتششدانگ به ساختمان باب یک ازششدانگ مشاع یکدانگ در اله امان فرزند  فرد قدیری رضا
215/91مترمربعپالکشماره11157اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیکقماسناد
قم.)م 72 دفترخانه دفترخانه 1400/08/26 مورخ 28449 و 28448 و 28447 های شماره رسمی

)15202 الف
4-رأیشماره140160330001006669مربوطبهپروندهکالسه1400114430001001852آقای
به ساختمان باب یک ششدانگ از مشاع یکدانگ صدم 47 و دانگ یک در حسین فرزند زارعی حسین
مساحتششدانگ215/91مترمربعپالکشماره11157اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملک

ادارهیکقمسندرسمیشماره18826مورخ1398/04/03دفترخانه75قم.)مالف15203(

1400114430001001853 کالسه پرونده به مربوط 140160330001006670 شماره رأی -5
ششدانگ مساحت به ساختمان باب یک ششدانگ از مشاع یکدانگ در رضا فرزند احمدی علی آقای
215/91مترمربعپالکشماره11157اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیکقماسناد
رسمیشمارههای28447و28448و28449مورخ1400/08/26دفترخانهدفترخانه72قم.)مالف

)15204
1400114430001001854 کالسه پرونده به مربوط 140160330001006671 شماره رأی -6
ازششدانگ مشاع یکدانگ در صادره 10860158492 ملی شناسه شماره به نوین عصر ساباط شرکت
قم در واقع  اصلی 11157 شماره پالک مترمربع 215/91 ششدانگ مساحت به ساختمان باب یک
مورخ 28449 و 28448 و 28447 های شماره رسمی اسناد قم یک اداره ملک ثبت حوزه یک بخش

)15205 الف )م قم. 72 دفترخانه خانه دفتر 1400/08/26
7-رأیشماره140160330001006566مربوطبهپروندهکالسه1401114430001000322آقای
پالک مترمربع 176/75 مساحت به ساختمان باب یک ششدانگ در اسماعیل فرزند باباغالمی حسین
شماره11153اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیکقممبایعهنامهعادیمعالواسطهاز
آبادیوعلیاکبرقمیاسناد آبادیوعباسغفوریاحمد آقایانحسینصادقیومحمدمحمدیاحمد
سند موجب به 192خریدای صفحه 878 دفتر در و 264 صفحه 331 دفتر در صادره مشاعی مالکیت

رسمیشماره75833مورخ1392/01/05دفترخانه21قم.)مالف15206(
8-رأیشماره140160330001005161مربوطبهپروندهکالسه1400114430001001176خانم
نسریننادعلیفرزندعباسعلیدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت82/90مترمربعپالکشماره
مشاعی مالکیت سند قم یک اداره ملک ثبت حوزه یک بخش قم در واقع  اصلی 4096 از فرعی 37
صادرهدردفتر206صفحه574خریداریبهموجبسندرسمیشماره126972مورخ1396/12/28

5قم.)مالف15208( دفترخانه
9-رأیشماره140160330001006217مربوطبهپروندهکالسه1401114430001000384آقای

مساحت به ساختمان باب یک ششدانگ از مشاع دانگ دو در سیدعلی فرزند منش رضوی سیدمهدی
ششدانگ170/52مترمربعپالکشماره11005اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیک
قم1-بهموجبخریداریطبقسندرسمیشماره7671مورخ1399/05/21دفترخانه76قمنسبت

به29/155سهم2-مبایعهنامهعادیازخانمهارقیهوزهراادیبیگرکانی.)مالف15214(
1401114430001000385 کالسه پرونده به مربوط 140160330001006218 شماره رأی -10
بهمساحت بابساختمان یک ازششدانگ مشاع دانگ دو در فرزندمحمدتقی گرکانی ادیبی رقیه خانم
ششدانگ170/52مترمربعپالکشماره11005اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیک

الف15215( 76قم.)م قمسندرسمیشماره7671مورخ1399/05/21دفترخانه
1401114430001000386 کالسه پرونده به مربوط 140160330001006219 شماره رأی -11
مساحت به ساختمان باب یک ششدانگ از مشاع دودانگ در محمدتقی فرزند گرکانی ادیبی زهرا خانم
ششدانگ170/52مترمربعپالکشماره11005اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیک

)15216 الف قم.)م 76 دفترخانه مورخ1399/05/21 7671 قمسندرسمیشماره
گهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیت موردتاییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآ
گهیتا رسمیصادرگرددباتوجهبهعدمدسترسیبهمالکینمشاعیمراتبدردونوبتبهفاصله15روزآ
چنانچهاشخاصذینفعاعتراضیداشتهباشندظرفمدت2ماهازتاریخانتشارآگهینوبتاولاعتراض
خودرابهادارهثبتاسنادمنطقه1قمتسلیمورسیدآنرااخذوظرفمدتیکماهپسازتسلیماعتراض
اداره این به آنرا گواهی و تقدیم قضائی مرجع به را خود دادخواست و مراجعه دادگاه به ثبت اداره به
بهدادگاه ازمراجعهمتضرر براساسقانونمذکورمانع بهتوضیحاستکهصدورسند تحویلنمایندالزم

بود. نخواهد
تاریخانتشاراول:1401/08/22
تاریخانتشاردوم:1401/09/07

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی مزایده وسیله نقلیه پراید نوبت چهارم
مصطفی آقای ورشکسته از مقامی قائم به قم ورشکستگی امور تصفیه اداره
به نسبت دارد نظر در 0381235734 ملی باشماره علی فرزند سبطالشیخ
10 ساعت 1401/09/30 مورخ چهارشنبه روز در پراید نقلیه وسیله فروش

: نماید اقدام ذیل شرایط و مشخصات با کتبی مزایده طریق از صبح
الف(مشخصاتاموالموردمزایده:

و متالیک تیره سورمهای رنگ به ایکس( )جی.تی صبا تیپ پراید نقلیه وسیله
وشماره وشمارهموتور00466768 انتظامی16-843ط58 شمارهپالک
نظر برابر میباشد سوز بنزین 1382 مدل 1412282931270s شاسی
کارشناستوأمباخوردگیشاسیوجوشکاریوزنگزدگیکفصندوقعقبو
سایشاطرافبااستهالک50درصدالستیکهابودهواعتباربیمهنامهشخص
ثالثاز1401/03/03لغایت1401/04/31میباشدارزشخودروباتوجهبه

است. شده ارزیابی ریال 320,000,000 مبلغ موجود وضعیت
ب(شرایطشرکتدرمزایده:

1-پنجدرصدمبلغارزیابیمعادل16,000,000ریالبهصورتچکتضمینی
نزد قم ورشکستگان بنام 0109897983005 شماره بهحساب یا بانکی بین
قرار مهر و پاکتالک در باید پیشنهادخود راضمیمه قبض و واریز ملی بانک
دادهوجملهمربوطبهمزایدهپرایددرپرونده8-اموالورشکستهآقایمصطفی
سبطالشیخبامشخصاتکاملومحلاقامتخوددررویپاکتنوشتهتاساعت
9صبحروزچهارشنبهمورخ1401/09/30بهادارهتصفیهامورورشکستگیقم
بهنشانیخساحلیکوچه5)کدادسرا(پ18طبقهسومتسلیمشود.2-به
ترتیب آگهی این شرایط خالف بر و سپرده فاقد مشروط، مبهم، پیشنهادات
اثردادهنخواهدشد.3-پیشنهاداتدرروزوساعتمزایدهبازوقرائتخواهد

مزایده برنده است؛ بالمانع مزایده جلسه در دهندگان پیشنهاد حضور شد.
ظرف باید مزایده برنده -4 نماید. پیشنهاد را قیمت باالترین که است کسی
مدتیکهفتهازتاریخمزایدهباقیماندهمبلغپیشنهادیراپرداختودراداره
انتقالسندبهمرکزتعویضپالکخودرومعرفیشوددر تصفیهحاضرتاجهت
غیراینصورتپنجدرصدواریزشدهبهنفعورشکستهوهیاتبستانکارانضبط
خواهدشد.5-هزینهمالیاتنقلوانتقالوسایردیونمربوطبهموردمزایدهبه
بالمناصفهبهعهدهطرفینمیباشد.6- عهدهفروشندهاستاماسایرهزینهها
جهتتسریعدرانتقالموردمعامله،مراجعهبهاداراتذیربطجهتاخذمفاصا
اطالعات کسب برای متقاضیان -7 است. خریدار بهعهده الزم حسابهای

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

پیروزی مقتدرانه تیم بدمینتون 
انقالب قم برابر توس مسیر مشهد

برگشت ازدور بازیخود انقالبقمنخستین باشگاه بدمینتون تیم
توسمسیر از مقتدرانه را کشور باشگاههای برتر لیگ 1401 فصل

برد. مشهد
برتر لیگ جاری فصل برگشت دور دیدارهای فارس، گزارش به
برگزار ماه آبان روز نوزدهمین شامگاه کشور باشگاههای بدمینتون
عالقمند قمیهای برای بازیها حساسترین از یکی در و شد
سد از 1 بر 4 قاطع نتیجه با قم انقالب باشگاه بدمینتون،

کرد. عبور مشهد توسمسیر
نتیجه با ناباورانه گذشته هفته که قم استان بدمینتون نماینده
2مغلوبرعدپدافندهواییسیستانوبلوچستانشد، 3بر نزدیک
درایندیدارحساسسهمسابقهانفرادیویکرقابتدونفرهرابه
نفعخودتمامکردودرنهایت4بر1نمایندهمشهدراشکستداد.
انقالب تیم جدید بازیکن رضایی مهدی اول انفرادی مسابقه در
2بر قمبهمصافمحمدزرجیازتوسمسیرمشهدرفتودرپایان
یکوباامتیازهای)21بر6(و)21بر13(درمقابلامتیاز)21بر

کرد. ثبت انقالب باشگاه نام به را برد اولین 19(حریف،
باشگاه خوشآتیه بازیکن حیاتی علی دوم انفرادی مسابقه در
لیگ فصل این در تیم این موفق چهرههای از یکی که قم انقالب
نتیجه با و رفت توسمسیر تیم از ساالری سینا مصاف به بوده برتر
2برصفروباامتیازهای)21بر17(و)21بر16(حریفرامغلوب

برساند. متوالی برد دومین به را انقالب تا کرد
هفته در مشهد توسمسیر و قم انقالب باشگاه حساس رقابت
مسابقه در ایران مردان بدمینتون برتر لیگ برگشت دور از نخست
ومحمدزرجی تیمدوبلمحمدجوادغریب و یافت ادامه اول دوبل
و )13 بر 21( امتیازهای با و صفر بر دو نتیجه با توسمسیر از
از نورعلیان امیرحسین و قاسمی علیرضا دوبل تیم )18 بر 21(
دیدار این در خود برد اولین به و کرد مغلوب را قم انقالب باشگاه

یافت. دست
ایندیدارحساسدرمشهدمقدس،دومینمسابقهدوبل ادامه در
از ومحمدمعینکشاورز دوبلعلیحیاتی تیم آن وطی برگزارشد
)16 بر 21( امتیازهای با و صفر بر دو نتیجه با قم انقالب باشگاه
سینا و اشجعی سهیل دوبل تیم شکست به موفق )19 بر 21( و
و مجموع در قم نماینده تا شد مشهد توسمسیر تیم از ساالری
1 بر 3 نتیجه با انفرادی رقابت دو و دوبل مسابقه دو احتساب با

بیافتد. پیش
باشگاه از بابیانی بینسعید پایانی و انفرادیسوم سرانجاممسابقه
با بابیانی که شد برگزار توسمسیر از بیانی امیررضا و قم انقالب
)8 بر 21( امتیازهای با و صفر بر دو خود باالی تجربه از استفاده
چهارمین به را انقالب باشگاه و شد برتری صاحب )13 بر 21( و

رساند. خود برد
انقالب بدمینتون باشگاه در شبانیان حامد شاگردان بدینترتیب
دور از نخست هفته در را مشهد توسمسیر تیم 1 بر 4 نتیجه با قم
برگشترقابتهایفصل1401لیگبرترمردانایرانشکستدادتا
میزبانیکند. تیمهدفسمنان از بعد باروحیهایمضاعفدرهفته

خبـر

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

● تماشای صحنه های خشونت آمیز در کودکان  منجر به اختالالت روانی در آینده می شود    ●



نجات دولت مذاکرهکننده هیئت عضو    ◄
غرب مواضع که گفت سخنانی در یمن ملی
برای آنها تمایل بیانگر یمن مسئله قبال در

است. کشور این در جنگ ازسرگیری
عبدالملک المسیره، شبکه گزارش به
العجری،عضوهیئتمذاکرهکنندهدولتنجات
ملییمنوابستهبهجنبشانصاراللهدرسخنانی
علیه غربی کشورهای مواضع به واکنش در
غارت از جلوگیری برای یمن نیروهای عملیات
نفتاینکشورتاکیدکرد:اظهاراتغربدرباره
از آنهابرایتشدیدتنشو ازسوی یمنتالشی

است. کشور در جنگ سرگیری
ویگفت:مواضعآمریکا،فرانسهوانگلیسدر

خصوصعملیاتنیروهایمسلحیمنهیچارزش
با اتفاقات و رویدادها که زمانی ندارد. سیاسی
بینالمللی قوانین باشد، تضاد در غرب منافع
اما میآورند، یاد به را دریایی خطوط ایمنی و
زمانیکهبامنافعآنهامطابقتداشتهباشد،این

فراموشمیکنند. را نمایش
و مواد ورود از غرب داد: ادامه العجری
جلوگیری یمن به پزشکی و بهداشتی کاالهای
ملل سازمان که است حالی در این و میکند
تاثیرالزمبرایدستیابیبهصلحراازدستداده
وبهبخشیازابزارهایمدیریتدرگیریوجنگ

است. شده تبدیل
کرد: خاطرنشان همچنین یمنی مقام این

داده هشدار کشتیها به ما مسلح نیروهای
بودندکهبهبنادراشغالینزدیکنشوندوتازمان
متوقف نفت صادرات باید توافق، به دستیابی
شود.اینارتشیمنبودکهخطوطقرمزخودرا
اعالمکرد؛چراکهدیگرزمانتعیینخطقرمزها
توسطغرب،آمریکاوفرانسهدرمنطقهوجهان

است. گذشته
حرف دیگر آمریکا افزود: همچنین العجری
وکشورهای ما ملت و نمیزند منطقه در را آخر
منطقهخطوطقرمزیدارندوبراییمننیزنفت

است. قرمز خط
نیروهایمسلحیمنهفتهگذشتهتالشبرای
استان در "قنا" بندر از کشور این نفت غارت

گذاشتند. ناکام را شبوه
یحییسریع،سخنگوینیروهایمسلحیمن
درحسابکاربریخوددرتوییترنوشت،بعداز
ارسالچندینپیامهشدارآمیز،نیروهایمسلح
یمنطیعملیاتیازغارتوقاچاقنفتتوسط
شبوه استان در قنا بندر در نفتی کشتی یک

کردند. جلوگیری
بر مجددا یمن مسلح نیروهای سخنگوی
پایبندیبهحفظثروتملیحاکمیتیبهعنوان
حقوقملتمظلومیمنتاکیدکرد.ویهمچنین
حقوق آن راس در و یمن ملت حقوق حفظ
کارکناندولتیدرهمهمناطقیمنراموردتاکید

قرارداد.►

در میاندورهای انتخابات آستانه در    ◄
ایاالتمتحده،بسیاریپیشبینیمیکردندکه
رهبری به – جمهوریخواه حزب قرمز« »موج
برای – ترامپ دونالد موردحمایت کاندیداهای
در باشد. همراه کنگره مجلس دو هر کنترل
محدودی اکثریت خواهان جمهوری که حالی
این کردند، کسب نمایندگان مجلس در را
بدترینعملکردانتخاباتمیاندورهایدریک
نسلبرایحزبیبودکهکنترلکاخسفیدرادر
جفری از بزرگ، سوال این در نداشت. دست
فرانکل،رحمانموسوی،ترزاگیالردوچیوآن
در انتخابات نتایج که میپرسیم اسالتر ماری
آمریکاومسیراحتمالیسیاست موردسیاست

میگویند. چه متحده ایاالت
موسوی  رحمان 

نیمی تقریبًا رای خواهان جمهوری اول،
است درست کردند. دریافت را ها آمریکایی از
دورهای میان در عمومًا اپوزیسیون حزب که
تورم که زمانی بهویژه دارد، خوبی عملکرد
که دارد وجود عمومی تصور این و باالست
خوبی به را اقتصاد وقت، رئیسجمهوری
بایدن، جو مورد در )که نمیکند مدیریت
جمهوری واقعیت(. تا است تصور یک بیشتر
سود گسترده های فریبکاری از نیز خواهان
ما به باید میاندورهها حال، این با بردند.
و اقتصادی نارضایتیهای که کنند یادآوری

دونالد که سیاستی همچنینسبک و فرهنگی
کاخسفیدکشاند، به 2016 درسال را ترامپ
هنوزماندگاراستودموکراتهاایننارضایتی

گیرند. می نادیده را ها
پیروز جمهوریخواهان اگر حتی دوم،
بزرگینبودند،باسرمایهگذاریبرعدمقطعیت
اقتصادیوترسازجرموجنایت،آرایزیادی
نان به مربوط مسائل کردند. جلب خود به را
مهم آمریکایی دهندگان رای برای هنوز کره و

است.
که فترمن، جان انتخاباتی پیروزی سوم،
نشان داد، تغییر را پنسیلوانیا سنای کرسی
آمریکای تحصیلکرده غیر کارگر طبقه که داد
متوسطدورازدسترسدموکراتهانیست.اما
حزببایداینرایدهندگانراهدفقراردهد
کند. بیان را آنها های دغدغه و ها اولویت و

ای دوره میان انتخابات اصلی درس شاید
ایجاد برای فضا هنوز که است این امریکا
برای اقتصادی نتایج بهبود اساس بر ائتالفی
وجود کارگر و متوسط طبقه های آمریکایی
ممکن ائتالفی چنین ایجاد واقع، در دارد.
و ترامپ شکست برای راه مؤثرترین است

باشد. ترامپیسم
فرانکل جفری 

آنچه از بهتر ها دموکرات رسد می نظر به
دموکراسی اند. کرده عمل رفت می انتظار

با بجنگد. دیگر روز یک تا کند می زندگی
است ممکن خواهان جمهوری حال، این
آورند دست به را نمایندگان مجلس اکثریت
سیاستمداران داشت. خواهد عواقبی این و
یک ارائه از اخیر سالهای در خواه جمهوری
پلتفرمخطمشیصریحغفلتکردهاند،اگرچه
میتوانحدسزدکهاهدافآنهاشاملکاهش
مالیاتها،بازگرداندنمقررات،وکاهشتامین
هر در است. فدرال درمانی بیمه و اجتماعی
صورت،آنهامطمئنًاازاستراتژیآزمایششده
رئیس اقدام هرگونه از جلوگیری برای خود

کرد. خواهند پیروی دموکرات جمهور
مخربترینسالحجمهوریخواهانممکن
ملی بدهی سقف افزایش از آنها امتناع است
باشد.قانوندرحالحاضربدهیرابه31.4
آینده، سال در کند. می محدود دالر تریلیون
هزینههایی و مالیاتی سیاستهای دلیل به
بدهی است، کرده تصویب قباًل کنگره که
واقعیبهاینحدخواهدرسید.دراینمرحله،
که همانطور باشد، رسمی باید سقف افزایش
کند می تأیید فقط این است: بوده همیشه
پرداخت را خود های دولتصورتحساب که
در منتخب جمهوریخواهان اما کرد. خواهد
کنگره از شرورتر حتی احتمااًل 118 کنگره
112هستندکهدرژوئیه2011یکبازیمرغ
راانجامدادندکهایاالتمتحدهرابهلبهپرتگاه

بندی رتبه آژانس چندین و داد سوق بدهی
کرد. رهبری را اعتباری

گیالردوچی  ترزا 
یک تنها کنترل جمهوریخواهان اگر
تمدید بگیرند، دست در را کنگره مجلس
تا کرد خواهند متوقف را بدهی محدودیت
به و کنند هزینهها کاهش به مجبور را بایدن
برای که بفرستند را پیام این دهندگان رای
)مانند خانگی حیوانات به مربوط مسائل
خواهند مبارزه جنین( سقط ملی ممنوعیت
کرد.درواقع،کوینمککارتی،رئیسمجلس
جمهوریخواهان کنترل تحت که نمایندگان
خواهد انجام را کار این که داده نشان است،
مختل را جهان مالی بازارهای امر این و داد

کرد. خواهد
توانند می همچنین خواهان جمهوری
بی و دهند افزایش را متحده ایاالت بدهی
لیز سبک به – کنند ایجاد بیشتری نظمی
برخی از جلوگیری برای تالش با – تراس
اجرای جمله از ،IRA درآمد افزایش اقدامات
شرکت برای مالیات نرخ درصد 15 حداقل
هایآمریکاییوتقویتخدماتدرآمدداخلی.
تواند می موجود مالیاتی قوانین ساده اجرای
میلیارددالردرآمداضافیدردهه حدود204
آیندهبههمراهداشتهباشد.تأخیردرپرداخت
می افزایش را خطر این متحده ایاالت بدهی

قرضه اوراق بندی، رتبه های آژانس که دهد
که اقدامی - دهند کاهش را متحده ایاالت

شد. خواهد جهانی ویرانی باعث
تهدید سیاسی تئاتر بگوییم: واضح بیایید
برای جدی خطر یک خواهان جمهوری شده

داشت. خواهد همراه به جهانی اقتصاد
آن ماری سالتر 

برای آمریکاییها اینکه از پس صبح
انتخاباتمیاندورهایامسالپایصندوقهای
»متفقین عنوان با تایمز نیویورک رفتند، رای
خودش نمیتواند آمریکا چرا که شگفتند در
در مهم نکته کرد. منتشر را کند« درست را
تواند می آمریکا که است این ای دوره میان
برایدیدن کافی وعزم نوآوری تعهد، باصبر،
آن با که مشکالتی با پیشرفت، از استقبال و

کند. مقابله است مواجه
شکست دور این در ترامپ دونالد
رای کافی اندازه به بدی. طرز به – خورد
سیاست مستقل و خواه جمهوری دهندگان
خودشیفتگی،شخصیتاوراردکردندتاکنگره
همچنان ترامپ خود دارند. نگه متعادل را
جمهوری به را ترامپیسم که دهد می نشان
که زمانی حتی دهد، می ترجیح خواهی
بهنفعدموکراتهاباشد.دوشنبهشب، نتیجه
در نامزدهایجمهوریخواه دادن ازدست او
آنها زیرا گرفت، جشن را کلرادو و نیوهمپشایر

اونبودند.بهنظرمیرسدیکمورد نامزدهای
کالسیکازیکنامزدشخصثالثبرایحزبی
مشکل دارد آن با را همسویی بیشترین که
سال در نادر رالف که همانطور کند، ایجاد
2000بادموکراتهاکرد.تفرقهبهمراتببهتر

است. مرج و هرج یا استبداد از
رایدهندگان در مشارکت این، بر عالوه
بسیاری و بود قوی سیاسی مشارکت بود، باال
علیرغم شدند، برنده فعلی دموکراتهای از
برای کافی بودجه با و مصمم تالشهای
کاخ که حزبی اینکه به توجه با آنها. برکناری
میان انتخابات در ندارد، اختیار در را سفید
گیرد، می پیشی »حاکم« حزب از ای دوره
است. چشمگیرتر بسیار آنها های پیروزی
بانیروهاییهستند آمریکاییهادرحالمقابله
کهترامپرادرسال2016بهقدرترساندند،
در شده، قطبی دو سیاست که چقدر هر و

میدهند. انجام را کار این نظام داخل
نتایج شدن پذیرفته و آرا شمارش فرض با
بدونخشونت–حتیاگربااکراه–راهبرایتقویت
وتجدیددموکراسیآمریکاییهمچنانبازاست.
اینسفرطوالنیخواهدبودوهیچبازگشتیبه

ازترامپوجودندارد. حالتعادیقبل
رحمان سید ترجمه: / اکونومیست
سازمان مطالعات انجمن ارشد عضو موسوی،

►    ایرانی دیپلماسی متحد/ ملل

گفت: آمریکا مسائل کارشناس     ◄
علیه علنی صورت به متحده ایاالت مردم
است دلیل همین به و ندادند رأی دموکراتها
کهرئیسجمهوریاینکشورمیگویدکه»موج

است. نیفتاده راه به قرمز«
مسائل کارشناس ابوالفتح« »امیرعلی
میاندورهای انتخابات نتایج تشریح در آمریکا
و سنا مجالس آرایش و متحده ایاالت
در کرد: اظهار ایلنا با گفتوگو در نمایندگان
مجالس از هیچکدام تکلیف کنونی شرایط
اما نیست مشخص سنا، و آمریکا نمایندگان
جمهوریخواهان شده، منتشر آمار اساس بر
اما دارند را برتر دست نمایندگان مجلس در
است. نشده تمام همچنان سنا مجلس در کار
مجلس فعلی رئیس پلوسی، نانسی که اگرچه
دموکراتها کرده اعالم آمریکا نمایندگان
نظر به اما میآفرینند شگفتی یک زودی به
پیش جایی تا جمهوریخواهان که میرسد
عنوان به را کارتی« مک »کوین حاال که رفتند
در کردهاند. انتخاب نمایندگان مجلس رئیس

سنایآمریکاهمموضوعبهگونهایدیگراست
اول دارد.فرض وجود دوفرض میان این در و
ایناستکهدرنهایتسنابهصورت50-50
تقسیم دموکراتها و جمهوریخواهان میان
49 به 51 که میگوید دیگر فرض و میشود
خواهند سنا در را برتر دست جمهوریخواهان
داشت.حالبایددیدکهآیااینارقامقراراست

ماند. خواهد ثابت یا کند تغییر
اینکهگفتهمیشودمشارکت ادامهداد: وی
عمومیدراینانتخاباتتاحدزیادیباالبوده
مشخص نتایج قطعی اعالم عدم دلیل به فعاًل
قابل موضوع این قبل ماه چند از اما نیست
باالیی سطح در مشارکت که بود پیشبینی
اولین این که کنید توجه میگیرد. صورت
امروز به تا 2020 سال از که بود انتخاباتی
برگزارشدهونشانمیدهدجامعهآمریکاهنوز
اجتماعی و حزبی کشمکشهای همان درگیر
خوداست.ازسویدیگرسقطجنینهمیکی
ازمحرکهایاصلیبودکهباعثشدمشارکت
پیدا افزایش آمریکا دورهای میان انتخابات در

آمریکا بهکنگره اینموضوعصرفًا کند؛چراکه
مجالس و فرمانداریها بلکه نمیشود مربوط
باعث نهایت در و میگیرد بر در هم را ایالتی
حضور انتخابات در مردم از بسیاری تا شد

یکی بود متوجه باید میان این در کنند. پیدا
مقابله آن با کهجمهوریخواهان ترسهایی از

است. تورم قانون بحث کرد، خواهند
کرد: تصریح سیاسی مسائل تحلیلگر این
بایدنوتیماواینقانونرابرایحمایتازبرخی
تصویب آمریکا مردم و اقتصادی بخشهای
کردندوبهنظرماگرجمهوریخواهانبخواهند
درآیندهنزدیکآنرابهچالشبکشند،ازسوی
در شد. خواهند مواجه بدی واکنش با جامعه
موردمحرکبعدییعنیاقتصادهمبایدمتوجه
بودکهدرتمامکشورهایجهان،بحثمعیشت
بهحسابمیآید انتخاباتی انگیزههای از یکی
صدق موضوع همین دقیقًا هم آمریکا در و
میکند.درانتخاباتمیاندورهایاصواًلدولت
از است کار روی که رئیسجمهوری هر اول
عملکرد مورد در همهپرسی یک طریق این
بفهمد رئیسجمهوری که میکند برگزار خود
بوده صحیح و درست اقداماتش حدی چه تا
وعده از برخی که باشید داشته توجه است.
انتخابات در پیروزی از بعد آمریکا دولتهای
بین از رقبا موانع اثر بر یا و جمهوری ریاست
میرودیاازدستورکارخارجمیشود.بههمین

نوعی دورهای میان انتخابات برگزاری دلیل
همهپرسیدرسطحکشوربرایکسباطالعاز

است. مردم رضایت میزان
ابوالفتحافزود:درشرایطکنونیبایدمتوجه
و کرده پیدا افزایش تورم آمریکا در که بود
که میشود دیده هم تورمی رکود چشمانداز
اینمیتواندمیزانبیکاریراافزایشدهد.این
درحالیاستکهتاثیرمنفیکرونابراقتصادو
جنگ از برآمده اقتصادی پیامدهای همچنین
روبهرو جدی مشکالت با را آمریکا اوکراین،
کردهوبههمیندلیلمیتوانگفتکهبخشی
ازدالیلمردمبرایشرکتدرانتخاباتبهدلیل
در است. بوده اقتصادی مشکالت و مسائل
به متحده ایاالت مردم که گفت باید میان این
و ندادند رأی دموکراتها علیه علنی صورت
»موج میگوید بایدن که است جهت همین به
است این واقعیت است. نیفتاده راه به قرمز«
این سر بر بحث 2022 نوامبر از قبل تا که
پیروز میتوانند جمهوریخواهان آیا که بود
آنها که میبینیم اماحاال یاخیر، میدانشوند

کنترل تحت را نمایندگان مجلس توانستند
بگیرند.

هم برخی کرد: خاطرنشان پایان در وی
که صورتی هر به ترامپ که بودند معتقد
نفع به را وهمه اینعرصهمیشود وارد بتواند
میزند کنار خودش حمایت تحت نامزدهای
اینگونهنشد.بسیاری اماحقیقتایناستکه
داخلی و خارجی مفسران و تحلیلگران از
انتخابات نتایج پیشبینی حال در اکنون هم
اما هستند آمریکا 2024 جمهوری ریاست
زود مورد این در زدن حرف فعاًل که معتقدم
سهشنبه کرده اعالم ترامپ که هرچند است؛
دنیا به خوبی خبر است قرار جاری هفته
نهایی نتایج تا که معتقدم هم باز ولی بدهد
وزاویههای انتخاباتمیاندورهایاعالمنشود
نشان را خود دموکراتها با جمهوریخواهان
آینده درباره نمیتوانیم شک بدون ندهد،
در و کنیم صحبت جمهوری ریاست انتخابات
تغییر بار دهها موقع آن تا مٔولفهها میان این

►     کرد. خواهد

یکشنبـه ۲۲ آبان 1۴۰1/ شماره ۲۰5۲ www.gooyeh-qom.com بین الملل7
ابوالفتح در گفت وگو یی تشریح کرد :

●   در آمریکا مولفه ها تا انتخابات ۲۰۲۴ ده ها بار تغییر می کند    ●

آگهی فقدان سند مالکیتآگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آینده سازان تجارت احمدخانی
به احمدخانی تجارت سازان آینده خاص سهامی شرکت تغییرات گهی آ
شناسهملی14010258343وبهشمارهثبت18874بهاستنادصورتجلسه
شد اتخاذ ذیل تصمیمات 1401/05/20 مورخ العاده فوق عمومی مجمع
: یافت تغییر ذیل وبشرح اصالح شرکت فعالیت موضوع اساسنامه دو ماده
در شرکت ، بازرگانی مجاز کاالهای کلیه واردات و صادرات فروش و خرید
بانکهای کلیه از ارزی و ریالی تسهیالت و وام اخذ ، مزایدات و مناقصات
در شرکت خارجی، و داخلی اعتباری و مالی موسسات و وخصوصی دولتی
نمایشگاههایبینالمللتخصصیوغیرتخصصیداخلوخارجکشور،ایجاد
از وخارج داخل در فعالیتشرکت موضوع زمینه در نمایندگی دفاتر و شعب
وخارجی باشرکتهایداخلی ومشارکت قراردادهایهمکاری کشور،انعقاد
بااشخاصحقیقیوحقوقیدر درزمینهموضوعفعالیتشرکت،عقدقرارداد
زمینهموضوعفعالیتشرکت،خریدامالکومستغالتواموالمنقولوغیر
اینترنتی فروشگاه تاسیس ، مستغالت و امالک اجاره ، شرکت جهت منقول
از اخذمجوزهایالزم از ازطریقفضایمجازیپس کاالهایمجاز وعرضه
مراجعذیصالح،سرمایهگذاریدرسایربنگاههایاقتصادیازطریقخرید
سهاموسهمالشرکه،خریدکاالپسازاخذمجوزهایالزمازمراجعذیصالح
عمرانی های پروژه کلیه اجرای و فنی نظارت محاسبه، طراحی، انجام ،
و سازی سد باند، و راه ساخت ، سنگین و سبک ابنیه بتونی و فلزی از اعم
احداث مراقبت برج فرودگاه، باند مترو، آهن، راه ساخت مربوطه تاسیسات
کانال،احداثتونل،نقشهبرداریوتسطیحاراضیگودبرداریتزریقسیمان
تاسیسات آبی بندهای ، بتونی و وشمعکوبیوشمعریزیسدهایخاکی
برقیومکانیکیساختمانهاوکارخانجاتصنعتیونیروگاههاسندبالست
و تزییناتداخلی ابنیه بازسازی فلزی انواعسازههای وساخت وجوشکاری
اصلی راههای از اعم راهسازی عملیات کلیه اجرای ، ها خارجیساختمان
های فرودگاه،سیستم باند ریلی، های راه ، ها راه آزاد ها، بزرگراه ، فرعی و

انتقالهواییپایدار،تونلهاوپلهاراههایزیرزمینیوتجهیزونگهداری
فنیسیستمهایحملونقلتهیهوتولیدوتعمیرتجهیزاتراهداریواجرای
وکارخانجات تولید اندازیخطوط راه و وماسه تولیدآسفالتوشن عملیات
پروژه نظارت،مشاوره اجرا، ،طراحی،محاسبه، ماسه و وشن آسفالت تولید
و ساخت زمینه در وفلزی،فعالیت بتنی سنگی، آجری، از اعم عمرانی های
واداری،جادهسازی،راهسازی،محوطه احداثشهرکهایمسکونی،تجاری
تسطیح سازی، سد خاکبرداری، و خاکریزی سازی، تونل سازی، پل سازی،
سازی، شهری،زیر غیر و شهری فرسوده بافتهای نوسازی و اراضی،بهسازی
هرگونه و گیر سرعت بندی، گاردیل کشی، خط و کشی آسفالت ریزی، شن
نازک فلزی، اسکلت و سوله احداث ملزومات، راه،خرید به مربوط پاکسازی
وشهری، پارکی مبلمان بتنی، مخازن پیشساخته، اقالم نماسازی، و کاری
و صنعتی های طرح اجرای و آالچیق و پارکینگ قبیل از ها سازه انواع
از اعم ابنیه امور در مشاوره محاسبه اجرا نظارت شهری،طراحی تاسسیات
ساخت و ورزشی اداری تجاری مسکونی های مجتمع فلزی،ساخت و بتونی
فرسوده بافتهای بازسازی و سازی بهینه سازی انبوه برداری سوله،نقشه
تاسیساتی امور کلیه ساخت،انجام و اجرا در شهری،مشارکت غیر و شهری
تنظیفات، شامل خدماتی امور کلیه مکانیکال،انجام و الکتریکال از اعم
کلیه اجرای شرکت، مجاز انسانی نیروی تامین سبز، فضای سازی محوطه
وجدولکشی، آمیزیجداول رنگ مبلمانهایشهری از اعم خدماتشهری
و خرید و برق آب گاز انتقال خطوط سدسازی سازی، راه اراضی، تسطیح
دستگاه از الزم مجوزهای اخذ از پس فعالیت موضوع انجام ماشین- فروش
مربوطه-ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمی

باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قم )1407926(

شده گواهی محلی استشهادیه برگ دو تسلیم با سالمت جواد اینکه به نظر
سند که است مدعی کهک شهرستان دو رسمی اسناد دفترخانه توسط
پالک مورد شده بنا احداث آن در که زمین قطعه یک ششدانگ مالکیت
حوزه پنج بخش در واقع اصلی 164 از شده مجزی و مفروز فرعی 1006
15 جلد دفتر 62 صفحه در آن مالکیت سند که صرم روستای کهک ثبتی
آقایجواد بنام 93 هسال 043818سری بهشمارهچاپی 2987 ثبت ذیل
ثبت مورد تمامی سپس است گردیده تسلیم و صادر مصطفی فرزند سالمت
در کهک رسمی اسناد دفترخانه 1394/08/13 مورخ 5582 سند بموجب
کشاورزی بانک رهن در سال ده مدت به ریال 170/000/000 مبلغ قبال
کهکقرارگرفتهومازادانبموجبسند8642مورخ1397/10/06شماره
رهن در سال 10 بمدت ریال 230/000/000 مبلغ قبال در کهک یک
مورخ 9617 سند بموجب نیز ان مازاد و گرفته قرار کهک کشاورزی بانک
مبلغ قبال در کهک یک شماره رسمی اسناد دفترخانه 1398/06/27
شهرستان کشاورزی بانک رهن در سال 10 مدت به ریال 300/000/000

واردهشماره بهعنوانمالکطبق آقایجوادسالمت کهکقرارگرفتهسپس
140121730004001886مورخچهارمابانماهیکهزاروچهارصدویک
است شده مفقود سوزی آتش علت به فوق پالک مالکیت سند نموده اعالم
مالکیت سند صدور تقاضای ثبت قانون نامه آئین 120 ماده اجرای در لذا
یک در مراتب وسیله بدین است نموده را الذکر فوق پالک به نسبت المثنی
گهیمیگرددتاچنانچههرکسمدعیانجاممعامله نوبتجهتاطالععمومآ
باشد نزدخودمی مالکیت اصلسند یامدعیوجود و مذکور ملک به نسبت
گهیباارائهاصلسند اعتراضخودراظرفمدتدهروزازتاریخانتشاراینآ
نمایند. تسلیم کهک امالک و اسناد ثبت اداره به انتقال سند یا و مالکیت
در یا و واخواهی وصول عدم و قانونی مهلت انقضاء صورت در است بدیهی
نسبت انتقال یاسند و مالکیت اصلسند ارائه عدم و اعتراض وصول صورت
اقدامخواهدشد./)م بناممالکوفقمقررات المثنی مالکیت بهصدورسند

)15865 الف
سعید عبداللهی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

انصارالله یمن:

● تعیین خط قرمزها توسط آمریکا و فرانسه در منطقه و جهان گذشته است    ●

 اکونومیست و بررسی انتخابات میان دوره ای امریکا 

● جمهوری خواهان ناکام ماندند، ترامپ ناکام تر    ●

 آمریکا دیگر حرف آخر را در منطقه نمی زند
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خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آگرین بازرگانی کاوه
درتاریخ کاوه بازرگانی گرین آ محدود مسئولیت با شرکت تاسیس
1401/07/21بهشمارهثبت20277بهشناسهملی14011573659
جهت زیر شرح به آن خالصه که گردیده دفاترتکمیل ذیل امضا و ثبت
و واردات و فروش :خریـدو فعالیت موضوع میگردد. گهی آ عموم اطالع
وغیرشبکهای هرمی غیر بازاریابی ، برقی خانگی لوازم انواع صادرات
و نصب و تعمیر ، برقی خانگی لوازم انواع انبارداری و العمکاری وحق
اجـاره و تملیـک ، برقی خـانگی لوازم کلیه فروش پساز خـدمات ارائه
و ها بانک درکلیه حساب ،افتتاح تجاری و مسـکونی از اعم امالک
اعتبارات گشایش به ، وخارجی داخلی اعتباری و مالی موسـسات
، داخلی کاالازگمرکات ترخیص ، ها نزدبانک شرکت برای سی ال و
و ها بانک ازکلیه ریالی و ارزی صورت به بـانکی اعتبارات و اخذوام
داخلی ضمانتنامه اخذ و وخارجی داخلی اعتباری و مالی موسسات
و مناقصـات درکلیـه ،شـرکت بـانکی ضمانتنامه اخذ ، وخارجی
لزوم درصـورت وخـارجی داخلی اعماز وخصوصـی دولـتی مزایـدات
اخذ از پس لزوم درصورت ذیربط مراجع از الزم اخـذمجوزهـای از پس
مجوزهای اخذ از پس لزوم درصورت ذیربط مراجع از الزم مجوزهای
نامحدود مدت به ثبت تاریخ از : فعالیت مدت ذیربط مراجع از الزم
شهرک قم، شهر مرکزی، بخش قم، شهرستان قم، استان : اصلی مرکز
پالک ،]1 57]شهدا 15خرداد کوچه ، 15خرداد شهدای بلوار شهدا،

حقوقی شخصیت سرمایه 3714956513 کدپستی همکف طبقه ،-5
ازمبلغ200,000,000ریالنقدیمیزانسهمالشرکههر عبارتاست
0384308953 ملی شماره به آبادی سلیم مهدیه خانم شرکا از یک
عبادی محمود سید آقای الشرکه سهم ریال 100000000 دارنده
سهم ریال 100000000 دارنده 0384779077 ملی شماره به
ملی شماره به آبادی سلیم مهدیه خانم مدیره هیئت اعضا الشرکه
و نامحدود مدت به مدیره هیئت رئیس نایب سمت به 0384308953
محمود سید آقای نامحدود مدت به مدیره هیئت اصلی عضو سمت به
مدت به مدیرعامل سمت به 0384779077 ملی شماره به عبادی
سمت به و نامحدود مدت به مدیره هیئت رئیس سمت به و نامحدود
کلیه : امضا حق دارندگان نامحدود مدت به مدیره هیئت اصلی عضو
بروات ، سفته ، چک قبیل از شرکت آور تعهد و بهادار اسناد و اوراق
اداری و عادی های نامه کلیه همچنین و اسالمی عقود قراردادها، ،
مدیر اختیارات باشد می معتبر شرکت مهر با همراه عامل مدیر باامضاء
گهی آ درج جهت گویه االنتشار کثیر روزنامه اساسنامه طبق : عامل
و اخذ منزله به مذکور فعالیت موضوع ثبت گردید. تعیین شرکت های

باشد. نمی فعالیت پروانه صدور
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)1407919( قم  غیرتجاری  موسسات 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:
قم ظرفیت های الزم برای 

تبدیل شدن به قطب صنعت 
پوشاک را دارد

ایناستانظرفیت وتجارتقمگفت: رییسسازمانصنعت،معدن
پوشاک صنعت قطب به شدن تبدیل برای الزم زیرساختهای و

دارد. را اسالمی - ایرانی
داشت: بیان ابدالی اکبر قم، صمت عمومی روابط گزارش به
هستیم قم در صنعتی سیاستهای دقیق اجرای و تدوین بهدنبال
و پوشاک صنعت گسترش بخش، این در برنامهها مهمترین از که

است. صنایعی استقرار
زنجیره و پوشاک تولید برای الزم بسترهای نیز هماکنون افزود: وی
تولیداینمحصوالتدراستانشکلگرفتهاست،بهنحویکهدرحال
حاضردرشهرکهایصنعتیقم،صنایعنساجیجایگاهخوبیدارد

وسطحاشتغالوتولیدقابلتوجهیراایجادکردهاست.
نیز، پوشاک انواع از برخی تولید زمینه در داد:همچنین ادامه وی
تولیدکنندگان نمونه عنوان به و است نام درسطحکشورصاحب قم
پوشاکدرشهرستانکهکایناستان،درزمینهتولیدوعرضهانواع

دارند. خوبی بسیار عملکرد کاپشن
ابدالیدربخشدیگریازسخنانخودتاکیدکرد:سازمانصنعت،
این در تولیدی فعالیتهای گسترش از همواره قم تجارت و معدن
بهدنبالتوسعهصنایعیاست نیز اکنون و استانحمایتکردهاست
کهعالوهبرپاسخگوییبهنیازهایمردمبتواندبرایکشورنیزقدرت

کند. ایجاد اقتصادی

خبـر
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◄به گزارش روزنامه »گویه«؛
یا و سؤاالت ترین مهم از یکی
ماه دو حدود در رایج شبهات
اخیروازآغازالتهاباتدرکشور،
سهم که است بوده مسئله این
نسل تربیت در روحانیت و حوزه
نهاد این آیا و است چقدر جوان
فکری اوضاع پاسخگوی نباید
جوانان و نوجوانان اخالقی و

باشد؟ جامعه
هفته در بارها مهم سؤال این
و دلسوزان ناحیه از گذشته های
اما گردیده مطرح بدخواهان نیز
پاسخ در جامعی ارزیابی هنوز
این که چرا دید توان نمی آن به
در روحانیت مداخله یعنی امر
نسل و جامعه اخالقی تربیت
نیز و متنوع ابعاد دارای جدید
است. پرشمار های محدودیت

و نهادها مسئولیت از پرسش
شرایط قبال در مختلف اقشار
از کدام هر از توان می را جامعه
که جامعه های طیف و ها گروه
جوانان و نوجوانان با نوعی به
دارند ارتباط دانشجویان و
پرسید باید مثال بطور پرسید.
اخالقی رشد در معلمان سهم
های ناهنجاری افزایش یا
این دانشجویان و آموزان دانش

است؟ چقدر سرزمین
چقدر ها دانشگاه اساتید یا و
عناصر تربیت در اند توانسته

عاقل و پذیر مسئولیت و کوشا
باشند؟ موفق

شد غافل نباید میان این در
سؤاالت از ای عمده بخش که
برآمده عمومی افکار در جاری
چهره یا بدخواهان تبلیغات از
یکی است. وجنجالی عنود های
که قم مجازی فضای فعاالن از
در مطرح های سلبریتی از خود
ابتدای از است مجازی فضای
ها ناامنی و ها ناآرامی شروع
این بارها کشور شهرهای در
که است کرده مطرح را سؤال
فرهنگی نهادهای و مسئوالن
در فراوان های بودجه که کشور
عمل درست چرا دارند اختیار
ویخود که حالی در اند؛ نکرده
دنبال و مخاطب ها میلیون با
است بوده مدعی همیشه کننده
دارد بیننده بیشتر صداوسیما از
را خود روهای دنبال هیچگاه اما
تعقل و صبر و آرامش به دعوت
عالم مصائب تمام و کند نمی
مقامات بد عملکرد از را هستی
چهره یک که را خود و داند می
تصویر ایران در نظیر کم و موفق

کند. می
االسالم حجت رابطه این در
فرهنگی معاون آزاد روستا سعید
قم حوزه تبلیغات دفتر تبلیغی
عنوان با هایی نشست سلسله در
انقالب؛ »آینده که تبیین جهاد

بر داشت نام موهوم« یا واقعی
در که افرادی به توجه ضرورت
شرکت کشور اخیر های ناآرامی
بیان و نموده تأکید اند داشته
از بزرگی بخش است: داشته
اغتشاشات در کنندگان شرکت
روی از که هستند افرادی اخیر

های گره و هیجان گاهی، ناآ
شده ها ناآرامی این وارد ذهنی
کرده مسائل این درگیر را خود و
است مناسب و روالزم این از اند
در فرهنگی فعاالن و مبلغان
نمودن گاه آ و تبیین خصوص
تخصصی های فعالیت افراد، این

کنند. ایجاد را متناسب و

اکنون اینکه بیان با وی
ایجاد دنبال به ایران، دشمنان
کشور در ناامیدی فضای
های تالش افزود: هستند،
و فرهنگی های عرصه در فعاالن
باشد سویی همان به باید دینی
دارند، نظر در را آن دشمنان که

ملت قسمخورده اکنوندشمنان
نشانه را جامعه افراد امید ایران،
که کنیم توجه باید و اند رفته
با نیز ما فرهنگی های فعالیت
جامعه در امید ایجاد محوریت

پذیرد. صوررت
داشت: اظهار آزاد روستا
های نشست سلسله برگزاری

»مساله بر تکیه با تبیین جهاد
افزایش هدف با و بودن« محور
مبلغان و طالب علمی سطح

یافت. خواهد ترتیب
اغتشاشات جریان در
از بارها امنیت حفظ نهادهای
حوزههاومجموعههایفرهنگی

در مشارکت با تا اند خواسته
به که آنانی جوانان، با گفتگو
اند شده دستگیر هیجان دلیل
های خانواده به و گاهساخته آ را

بازگردانند. شان
که همانطور است بدیهی
دفتر تبلیغ معاون اظهارات در
یکی عنوان به اسالمی تبلیغات

آمده کشور در تبلیغ ارکان از
وضع به رسیدگی باید است
در را جوانان فرهنگی و فکری
اگر بسا چه و داد قرار اولویت
این به قم ذیربط مؤسسات
امروز کردند می ورود حوزه
داشتیم. بهتری دستاوردهای

سالهای  در  و  این  از  پیش 
رهبری  معظم  مقام  نیز  گذشته 
حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  از 
بهبود  به  بود  خواسته  قم 
در  اجتماعی  های  آسیب 
جدی  ورود  قم  محالت  سطح 
اقدامات خود را  نتایج  و  داشته 
کاملی  بازتاب  اما  کنند  گزارش 
در  احتمالی  های  تالش  این  از 
استان  عمومی  افکار  اختیار 

گیرد. نمی  قرار 

از که شناختی به توجه با
دارد وجود طالب های حرکت
و جهادی طلبه صدها قطعا
و قم کنار و گوشه در مخلص
مردم به خدمت مشغول کشور
های گرفتاری فصل و حل و
عرصه این در اما هستند آنان
رسانی اطالع و حمایتی نقش
تبلیغی نهادهای داری میان و
باشد گذشته از تر پررنگ باید
اقناع مردم و زدوده شبهات تا

►  شوند.

»گویه« بررسی کرد:  

●   مسئولیت نهادهای تبلیغی قم در قبال اغتشاشات اخیر   ●
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم اعالم کرده است: با توجه به رسالت ذاتی خود و در راستای جهاد تبیین با اعزام مبلغان 

متخصص در عرصه های سیاسی، مشاوره و ... در بین افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر و همچنین خانواده آنان قدم هایی را برداشته است.

آگهی فراخوان عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان قم 

نسبت دارد نظر در قم استان میرساندشرکتشهرکهایصنعتی محترم متقاضیان کلیه اطالع به بدینوسیله
فازیکشهرک )مخابرات(، مدیریت میدان در واقع تجاری و کاربریخدماتی با زمین واگذاریچندقطعه به
پایه220.000.000ریالبهاشخاصحقیقیوحقوقیازطریقفراخوان باحداقلقیمت صنعتیشکوهیه
عمومیاقدامنماید.لذامتقاضیانسرمایهگذاریمیتوانندازتاریخانتشاراینفراخوانبهمدتدهروزهمه
روزهغیرازایامتعطیلجهتارائهدرخواستبهشرکتشهرکهایصنعتیبهنشانی:قم،بلوارشهیدصدوقی،
بلوارعطاران،نبشکوچه4مراجعهنمایندویاجهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن025-32919200

نمایند. تماسحاصل داخلی124
براساسمصوباتهیأتمدیرهشرکتشهرکهای و متقاضیان ازشناسایی واگذاریپس نحوه و تذکر:شرایط
صنعتیاستانقمخواهدبودومتقاضیانمیبایستدارایپروانهکسبیامعرفینامهازمراجعذیصالحباشند.

شناسه آگهی: 1408619

مدیرکل فن آوری اطالعات استان خبر داد:

● رشد ۱۵۵ درصدی پهنای باند اینترنت ورودی استان قم    ●
◄مدیرکلارتباطاتوفنآوریاطالعاتقمباذکررشد155درصدی
استان ورودی باند پهنای کرد: خاطرنشان قم استان ورودی باند پهنای
درشهریورماهسالقبل،360گیگابیتبودهکهامسالبه960گیگابیت

رسیدهاست.
به پاسخ در و فوق مطلب بیان ایرنا،ضمن با گفتگو در غالمپور جواد
سوالیمبنیبروضعیتپوششاینترنتاعمازثابتوسیاردراستانافزود:
تعدادمشترکانپهنباندسیارتاپایاننیمهنخستسالقبل،یکمیلیونو
602هزارو864وامسالنیزیکمیلیونو793هزارو97مشترکاست.
ویکمشدنپنجاهویکصدمدرصدیضریبنفوذاینترنتپهنباند
ثابتراموردتوجهقراردادوگفت:ضریبنفوذاینترنتپهنباندثابتدر6

ماههآغازینسالقبل،13.82وامسال13.31درصداست.
ماهه 6 در ثابت پرسرعت اینترنت مشترکان آمار کرد: اضافه غالمپور
آغازینسال1400،یکصدو96هزارو653بودواینرقمدرسالجاری

و540است. 188هزار
درصد 100 و سکنه دارای روستای 225 از درصد 70 داد: ادامه وی
131روستایباالی20خانواراستاننیزازاینترنتثابتبرخوردارهستند.
اینمسئولدرپاسخبهاینسوالکهچنددرصدمشترکاناینترنتکشور
درقمهستندوکیفیتپهنایباندایناستاننیزچگونهاست؟گفت:سهم
مشترکاناینترنتسیارازکلمشترکاناینترنتسیارکشور1.77درصدو

سهممشترکاناینترنتثابتنیز1.72درصداست.
ویباذکررشد155درصدیپهنایباندورودیاستانقمخاطرنشان
کرد:پهنایباندورودیاستاندرشهریورماهسالقبل،360گیگابیتبوده

کهامسالبه960گیگابیترسیدهاست.
مدیرکلارتباطاتقمدرپاسخبهاینپرسشکهچهبرنامههاوطرحهایی
برایبهترشدنپهنایبانداستانوجوددارد،طرحهایتوسعهنسلپنجم

و نوری فیبر بستر بر روستایی ارتباطات انتقال تلفنهمراه،شبکه شبکه
شبکهملیاطالعاتدراستانراازجملهآندانستوبیانداشت:توسعه
شبکهتلفنهمراهدرنقاطدارایضعفپوششنیزازدیگرطرحهابهشمار

میآید.
اینترنت مشترکان آمار بر مبنی دیگری سوالی به پاسخ در غالمپور
افزایش972 به بااشاره یااف.تی.تی.ایکسووی.دی.اس.ال فیبرنوری
گیرندگان خدمات و مشترکان تعداد افزود: فیبرنوری اینترنت مشترک
اینترنتفیبرنوریدرپایاننیمهاولسالگذشته،سههزارو434مشترکو

بودهاست. مشترک و406 هزار چهار نیز امسال مشابه مدت در
ویبااشارهبهاضافهشدنچهارهزارو697مشترکبهمجموعمشترکان
اینترنتوی.دی.اس.الاستانگفت:تعدادمشترکانوخدماتگیرندگان

ایننوعاینترنتدرپایاننیمهنخستسالقبل،10هزارو735مشترک
بودهکهامسالبه15هزارو432مشترکافزایشیافت.

به پاسخ در خود سخنان از بخشی در قم اطالعات فنآوری مدیرکل
سوالیدررابطهباطرحتوسعهاینترنتنسلپنجمهمراهدراستانیادآور
شد:تاکنون2ایستگاهارتباطینسلپنجمتلفنهمراهنصبوراهاندازی
شدهوبرایاحداثسهایستگاهدیگرنیزتاپایاندیماهامسالبرنامهریزی

گرفتهاست. صورت
غالمپورهمچنیندرپاسخبهاینپرسشکهچنددکلوسایتمخابراتی
متعلقبهسهاپراتورهمراهاول،ایرانسلورایتلدراستاننصبوراهاندازی
329 و سوم نسل سایت 312 دوم، نسل سایت 339 تعداد گفت: شده

سایتنسلسومتلفنهمراهدراستانوجوددارد.
و نسلسوم و191سایت دوم نسل بهوجود185سایت اشاره با وی
194سایتنسلچهارمایرانسلگفت:برایرایتلهیچسایتنسلدومو
چهارموجودندارد،وتنها44سایتنسلسومایناپراتورنصبشدهاست.
مدیرکلارتباطاتقممجموعمشترکاناعتباریودائمیهمراهاولرا
درنیمهنخستسالگذشتهیکمیلیونو389هزارو896وامسالنیز
یکمیلیونو505هزارو403مشترکدانستوگفت:115هزارو534

شدهاست. بیشتر مشترک
بهمشترکان و437مشترک افزایش73هزار به اشاره با ویهمچنین
از732هزارو اپراتور این ایرانسلدراستانتصریحکرد:تعدادمشترکان
150مشترکدرسالگذشتهبه805هزارو623مشترکدرسالجاری

رسیدهاست.
غالمپوردرپایانبااشارهبهافزایشچهارهزارو740مشترکرایتلبیان
کرد:آمارتعدادمشترکانایناپراتورهمراهدرنیمهنخستسالقبل،76

هزارو794وامسالهم81هزارو534مشترکاست.►


