
فوتسالیست های ناشنوای قم قهرمان ایران شدندفوتسالیست های ناشنوای قم قهرمان ایران شدند
وب سایت: www.gooyeh-qom.com - پست الکترونيکی: gooyehqom@gmail.comسه شنبه 24 آبان 1401 شمسي / 20 ربيع الثاني 1444 / 15 نوامبر 2022 ميالدي / سال هجدهم/ شماره 2054 / 8 صفحه / قيمت: 3000 تومان

مسئول روابط عمومی ستاد کنگره ملی 
شهدای قم:

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان 
مطرح شد؛

معاون سواد آموزی استان قم:

حضور خبرنگاران در پوشش 
برنامه های کنگره ملی 
شهدای قم جهادگونه بود

برای استان قم وجود 
حتی یک نفر بی سواد 

هم زیاد است

ضرب االجل معاون 
استاندار قم برای تعیین 
تکلیف سرویس مدارس
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حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس      ◄
 48 پیشرفت  از  قم  شهر  اسالمی  شورای 
اعتبار  افزایش  و  یاسر  عمار  پروژه  درصدی 
پروژه در اصالحیه بودجه شهرداری خبر داد.
محمدحسین  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
عمرانی  پروژه  از  بازدید  حاشیه  در  دهناد 
از  غربی،  معلم  خیابان  و  یاسر  عمار   ۵ فاز 
اظهار  و  کرد  رضایت  ابراز  پروژه  پیشرفت 
نیروی   ۱۱۰ از  بیش  حاضر  حال  در  داشت: 
 ۶۰ و  هستند  کار  به  مشغول  پروژه  در  اجرایی 
کارگاه  در  ساختمانی  تجهیزات  و  دستگاه 

می کند. فعالیت 
را  پروژه ها  حول  نگرانی های  وی 
از  بعضی  افزود:  و  قرارداد  موردبررسی 
قرار  پرتردد  بافت  در  مستقیمًا  پروژه ها 
تا  شود  اجرا  بیشتری  اولویت  در  باید  و  داشته 
و  باشد  داشته  مردم  برای  را  مزاحمت  کمترین 
پروژه ها است. از  ازاین دست  یاسر  پروژه عمار 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
راهبردی  پروژه های  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
دانست  بیشتری  اهمیت  دارای  را  شهر  در 
معابر  از  یکی  یاسر  عمار  پروژه  کرد:  بیان  و 
شریانی مهم در شهر بوده و از آزادراه امیرکبیر 

در  و  می کند  پیدا  ادامه  جمهوری  خیابان  تا 
ورود  اصلی  مسیرهای  از  یکی  نزدیک  آینده 
خواهد  شهروندان  تردد  و  قم  شهر  به  زائران 

بود.
شورای  در  منابع  برنامه ریزی  به  دهناد 
شورای  گفت:  و  کرد  اشاره  قم  شهر  اسالمی 
و  مدیریت  بر  عالوه  قم  شهر  اسالمی 
نیز  را  نظارت  باید  منابع،  برای  برنامه ریزی 
اجرای  سرعت  و  کیفیت  افزایش  جهت  در 
حضور  با  و  دهد  قرار  خود  برنامه  در  پروژه ها 

این  میدانی  بازدید  و  پروژه  کنترل  جلسات  در 
است. داده  قرار  کار  دستور  در  را  مهم 

عمار  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  ادامه  در  وی 
و تصریح کرد:  اعالم  ۴۸ درصد  را حدود  یاسر 
از  خاک برداری  و  ابنیه  به  مربوط  عملیات 
تا  امیدواریم  و  شروع شده  پل  سقف  محدوده 
و  شود  اجرا  پروژه  از  مهمی  بخش  سال  پایان 

برسیم. ۷۵درصدی  پیشرفت  به 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
سازمان  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
باوجود  مدت  این  در  نیز  عمران  و  توسعه 
برق  فشارقوی  معارضات  و  تملک  مشکالت 
اجرایی  دستگاه های  با  تعامل  با  کرده  تالش 
در  و  دهد  سرعت  را  پروژه  اجرای  استان  در 
پروژه  این  برای  نیز  شهرداری  بودجه  اصالح 

است. دیده شده  مجددی  اعتباری 
از همه دستگاه ها  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
اجرای  در  شهرداری  با  داریم  درخواست 
داشته  را  الزم  همکاری  عمرانی  پروژه های 
کمترین  در  مشکالت  و  معارضات  تا  باشند 
مردم  برای  کمتری  مزاحمت  و  حل شده  زمان 
مرکزی  هسته  ترافیکی  مشکالت  و  شود  ایجاد 

► شود.    ساماندهی  نیز  شهر 

◄    سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری 
پروژه  اندک عقب ماندگی  در صورتی  قم گفت: 
که  شد  خواهد  جبران  زمان بندی  برنامه  از 
پیمانکاران  موضوع  در  جدیدی  ظرفیت های 
قم  مترو  پروژه  در  موردنیاز  مصالح  و  دست دوم 

شود ایجاد 
قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
انگشت  محمدرضا  قم،  شهرداری  شهری 
به  قم  شهری  قطار  سازمان  سرپرست  باف 
بازدید  مترو  پروژه  از  سازمان  معاونین  همراه 
وضعیت  آخرین  پیمانکار  و  مشاور  نیروهای  و 

دادند. شرح  را  پروژه 
از  تشکر  ضمن  باف  انگشت  محمدرضا 
نمودن  فعال  بابت  پیمانکار  مجموعه  مدیران 
صورتی  در  کرد:  عنوان  جدید،   کاری  جبهات 

زمان بندی  برنامه  از  پروژه  عقب ماندگی  اندک 
جدیدی  ظرفیت های  که  شد  خواهد  جبران 
مصالح  و  دست دوم  پیمانکاران  موضوع  در 

شود. ایجاد  قم  مترو  پروژه  در  موردنیاز 
شهرداری  شهری  قطار  سازمان  سرپرست 
کارگران  با  خود  گفت وگوی  از  بخشی  در  قم 
میدان  ایستگاه های  در  حاضر  مهندسین  و 
اظهار  کامکار  قلعه  کارگاه  دپو  و  کشاورز 
ارائه  و  سازندگی  عرصه  در  فعالیت  داشت: 
حرم  مجاورین  و  زائرین  به  شهری  خدمات 
روحیه  نیازمند  اهل بیت)س(  کریمه  مطهر 
خواستار  و  است  خستگی ناپذیر  و  جهادی 
بخش های  در  فعالیت ها  به  بخشیدن  سرعت 

شد. مترو  پروژه  مختلف 
نیروهای پیمانکار نیز ضمن تشکر از اهتمام 

فعالیت  به  نسبت  شهری  مسئولین  توجه  و 
حل  جهت  در  را  مستمر  بازدیدهای  پروژه، 
دانسته  مؤثر  موجود  کمبودهای  و  مشکالت 
و  مسئولین  میدانی  حضور  تداوم  خواستار  و 

► شدند.    آنان  بیش ازپیش  مساعدت 

دهناد، عضوشورای شهر قم خبر داد:

پیشرفت ۴۸ درصدی پروژه فاز ۵ عمار یاسر قم

سرپرست سازمان قطار شهری قم خبر داد:

رفع عقب ماندگی های پروژه مترو با حضور پیمانکاران جانبی

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

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

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

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 
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دولت  مصوبه  با  نزدیک  آینده  در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر      ◄
می یابد. افزایش  دامداران  از  پشتیبانی  جمهور،  رئیس  حمایت های  و 

در  دوشنبه  ظهر  از  پیش  نژاد  ساداتی  جواد  سید  مهر،  گزارش  به 
که  مشکالتی  داشت:  اظهار  قم  استان  کشاورزی  تشکل های  جمع 
تالش  که  است  حق  به  می کنند  مطرح  دامداران  و  کشاورزان  امروز 
شود. برطرف  دغدغه ها  این  کشاورزان  و  دولت  همکاری  با  می شود 

کشاورزی  جهاد  وزارت  برنامه های  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
این  درصدی   ۲۵ رشد  جو  تولید  در  داشت:  بیان  سیزدهم  دولت  در 
افزایشی  روند  نیز  کشاورزی  محصوالت  بیشتر  و  داشتیم  را  محصول 

دارند.
فعالیت  دوره  در  داشته  درصدی   ۱۳۸ رشد  گندم  قیمت  گفت:  وی 
کار  گندم  کشاورزان  به  تومان  میلیارد  هزار   ۸۳ بر  بالغ  سیزدهم  دولت 

است. شده  پرداخت 
درصد   ۱۵ تنها  کشاورزی  کود  قیمت  اینکه  بیان  با  نژاد  ساداتی 
افزایش داشته است افزود: این در حالی است که قیمت کود در جهان 
یافت  در  کشاورزان  از  را  قیمت  درصد   ۳۰ ما  و  داشته  افزایش  برابر  سه 

می کنیم و ۱۲ هزار میلیارد تومان برای این امر یارانه پرداخت می شود.
یارانه ها  سازی  مردمی  طرح  اجرای  راستای  در  داشت:  عنوان  وی 
رفع  برای  که  شدند  مواجه  مشکالتی  با  طیور  و  دام  حوزه  در  فعاالن 
رئیس  و  می شود  برگزار  مختلفی  جلسات  سخت  شرایط  این  مشکالت 
گرفته  نظر  در  حمایتی  بسته  که  دادند  دستور  راستا  این  در  نیز  جمهور 

شود.
میلیارد  هزار   ۱۰ حمایتی  بسته  داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد  وزیر 

است. شده  گرفته  نظر  در  دام  حوزه  از  حمایت  منظور  به  تومانی 
ساداتی نژاد با اشاره به مشکالت کشاورزان و دامداران برای دریافت 
به  تسهیالت  پرداخت  برای  مانعی  نباید  بانک  داشت:  بیان  تسهیالت 
باید  حوزه  این  برای  تسهیالت  اعتبار  تأمین  و  باشد  داشته  حوزه  این 

گیرد. صورت 
کشاورزی  محصوالت  تضمینی  خریدهای  خصوص  در  همچنین  وی 
در  و  است  پذیرفته  انجام  مالی  تأمین  زمینه  این  در  داشت:  بیان  نیز 

می گیرد. انجام  نیز  تهاتر  امکان  صورت 
محصوالت  بازار  بر  نظارت  خصوص  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
این  در  نظارت  سیزدهم  دولت  فعالیت  ابتدای  افزود:  نیز  کشاورزی 
راستای  در  تالش ها  که  است  شده  سپرده  کشاورزی  جهاد  به  بخش 
الزم  مدیریت  و  دارد  ادامه  کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  نظر  تأمین 

می گیرد. صورت  زمینه  این  در 
بخش  آب  موضوع  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  نژاد  ساداتی 
نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این حوزه به دنبال مدیریت  کشاورزی 
کشاورزان  سهمیه،  میزان  بودن  مشخص  صورت  در  که  هستیم  حجمی 
را مدیریت  آب  میزان مصرف  و  ریزی خواهند کرد  برنامه  استفاده  برای 

. می کنند
و  دولت  مصوبه  با  نزدیک  آینده  در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
از  حمایت ها  داشتند  زمینه  این  در  جمهور  رئیس  که  حمایت هایی 
تضمینی  صورت  به  مرغ  و  گوشت  خرید  و  می یابد  افزایش  دامداران 

► می پذیرد.   صورت 

اقدامات  از  یکی  شیعیان  تقلید  مرجع      ◄
حذف  را  کشاورزان  تولید  از  حمایت  در  مهم 
را  اصلی  زحمت  گفت:  و  کرد  عنوان  واسطه 
اما  شوند  می  متحمل  باغداران  و  کشاورزان 

کنند. می  سود  دالالن 
نوری  حسین  الله  آیت  مهر،  گزارش   به 
سید  دیدار  در  دوشنبه  ظهر  از  پیش  همدانی 
کشاورزی،  جهاد  وزیر  نژاد  ساداتی  جواد 
وزارت  فعالیت های  گستردگی  توصیف  ضمن 
غذایی  امنیت  اهمیت  و  کشاورزی  جهاد 
مهم  بسیار  شما  مسئولیت  داشت:  اظهار 
حضور  مردم  سفره  کنار  در  شما  که  چرا  است 
دارید از این رو باید تمامی سعی و تالش شما 
دسترس  در  و  غذایی  سبد  بهبود  جهت  در 
در  مردم  و  گیرد،  انجام  مردم  مایحتاج  بودن 
نباشند. مشکل  دچار  خود  مایحتاج  تأمین 

به  توجه  ادامه  در  شیعیان  تقلید  مرجع 
را  دامداری  و  کشاورزی  محصوالت  سالمت 
آموزش های  با  باید  افزود:  و  بسیار مهم خواند 
کرد  کاری  دقیق  های  ریزی  برنامه  و  مناسب 

از سالمت  فرآورده ها و محصوالت کشاورزی  تا 
باشند. برخورد  دار  زیان  مواد  بودن  و  کامل 

ابزارهای  از  یکی  همدانی  نوری  الله  آیت 
ظالمانه  تحریم های  کردن  خنثی  در  مهم 
افزود:  و  دانست  کشاورزی  ترویج  را  دشمنان 
تجربه های  و  روز  علوم  از  امور  این  در  باید 
از  باید  نمود  استفاده  خوبی  به  گذشته 
نمود  حمایت  زحمتکش  باغداران  و  کشاورزان 

کرد. حل  را  آنها  مشکالت  و 
اساس  بر  مناسب  کشت  الگوی  ضرورت 

مختلف مناطق  اقلیم 
و  آب  کمبود  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
با  داشت:  بیان  سال  چند  این  در  کم  بارش 
اینکه در کشور  و  به کمبود آب در کشور  توجه 
کشت  الگوی  باید  است  شده  کم  بارندگی ها 
طرح  مختلف  مناطق  اقلیم  اساس  بر  مناسب 
بیشترین  موجود  شرایط  از  تا  شود  ریزی 

شود. برد  استفاده 
از  یکی  همچنین  شیعیان  تقلید  مرجع 
کشاورزان  و  تولید  از  حمایت  در  مهم  اقدامات 

گفت:  و  کرد  عنوان  دالالن  و  واسطه  حذف 
و  کشاورزان  را  زحمت  بیشتر  متأسفانه 
نبود سازوکار  به دلیل  اما  باغداران می کشند، 
نبود  همچنین  و  پخش  و  توزیع  در  مناسب 
را  استفاده  بیشترین  عادالنه  گذاری  قیمت 
رو  این  از  می کنند  برداشت  دالالن  و  واسطه 
واسطه ها  حذف  شما  اولویت های  از  یکی  باید 

. شد با
را  فقر  کنی  ریشه  همدانی،  نوری  الله  آیت 
برشمرد  بیان  اسالم  اصلی  برنامه های  از  یکی 
کنی  ریشه  برای  باید  امر  مسئولین  افزود:  و 
است  اسالم  خواسته  هم  که  گرسنگی  و  فقر 
و  گیرند  کار  به  را  خود  تالش  و  سعی  تمام 
مستضعفان  نیاز  رفع  به  همواره  راحل  امام 
فراوانی  و  آسایش  از  مردم  برخورداری  و 
عنایت  ملت  آحاد  مشکالت  حل  و  نعمت 
مردم  به  توجه  باید  رو  این  از  داشتند  ای  ویژه 
و  بوده  انقالب  و  نظام  پشتیبان  همواره  که 
کمبودها  و  گیرد  قرار  کارها  سرلوحه  هستند 

► شود.    حل  آنها  مشکالت  و 
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با مدیرمسئول   ارتباط 
0912762۵9۸7   

مسئول روابط عمومی ستاد کنگره ملی شهدای قم:
حضور خبرنگاران در پوشش 

برنامه های کنگره ملی شهدای 
قم جهادگونه بود

مسئول روابط عمومی ستاد کنگره ملی شهدای قم با اشاره به انعکاس 
در  خبرنگاران  حضور  داشت:  اظهار  رسانه   ۸۰ سوی  از  کنگره  اخبار 

بود. برنامه های کنگره ملی شهدای قم جهادگونه  پوشش 
که  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  خبری  نشست  در  نامداری  احمد 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  جمکران  مقدس  مسجد  جلسات  سالن  در 
از  رسانه  اهالی  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در 
همان ابتدای آغاز به کار فعالیت ستاد، فعاالنه در عرصه اطالع رسانی 
در  و  داشتند  حضور  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  برنامه های 

داشتند. نقش  ایفای  تبیین  جهاد  عرصه 
عنوان  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  عمومی  روابط  مسئول 
تمامی  برای  که  باشد  گونه ای  به  ها  ریزی  برنامه  تا  داشت: تالش شد 
اجالسیه های مهم و برنامه های شاخص ستاد ملی کنگره نشست های 
 ۱۵ مدت  این  طی  در  که  شود  برگزار  رسانه  اهالی  حضور  با  خبری 

است. شده  برگزار  برنامه ها  تبیین  برای  خبری  نشست 
کنگره  ملی  ستاد  مجموعه  در  نیز  خبری  ستاد  داشت:  عنوان  وی 
شهدای استان قم شکل گرفت که در طی این مدت بیش از ۴۰۰ خبر، 
انتشار  و  تهیه  مختلف  برنامه ها  از  ویدئو   ۹۰ و  تصویری  گزارش   ۱۰۰

است. یافته 
در  رسانه   ۸۰ از  بیش  گرفته  صورت  پایش  و  رصد  با  افزود:  نامداری 
فضای  رسانه های  و  مکتوب  برخط،  صورت  به  استانی  ملی،  سطح 
مجازی اخبار کنگره ملی شهدای استان قم را پوشش دادند و در این 
با ستاد کنگره ملی  نیز همکاری مطلوبی  راستا صداوسیمای مرکز قم 

باشد. داشته  استان  شهدای 
تقدیر  با  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  عمومی  روابط  مسئول 
راستای  در  قم  استان  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  تالش های  از 
امیدواری کرد  ابراز  برنامه های کنگره ملی شهدای استان قم  انعکاس 
پنجشنبه  که  کنگره  برگزاری  روز  در  رسانه  اهالی  جهادی  حضور  با  تا 
پوشش  شاهد  می شود  برگزار  جمکران  مقدس  مسجد  در  جاری  هفته 

باشیم. نیز  پایانی  اجالسیه  حداکثری 

آمادگی و خدمت رسانی ناوگان 
اتوبوس رانی شهرداری قم 

همزمان با برگزاری کنگره ملی 
شهدای استان

سال  ماه  آبان   26 پنجشنبه  روز  در  قم  شهرداری  اتوبوس رانی  ناوگان 
نهایی کنگره ملی شهدای استان  برگزاری اجالسیه  با  جاری همزمان 
مسجد  به  انتقال شهروندان  و  آماده خدمت رسانی  نقاط شهر  تمام  در 

است. جمکران  مقدس 
به گزارش شهرنیوز، ناوگان اتوبوس رانی شهرداری قم در روز پنجشنبه 
کنگره  نهایی  اجالسیه  برگزاری  با  همزمان  جاری  سال  ماه  آبان   ۲۶
آماده  شهر  نقاط  تمام  در   ۱۵ الی   ۸ ساعت  از  استان  شهدای  ملی 
است. جمکران  مقدس  مسجد  به  شهروندان  انتقال   و  خدمت رسانی 
کشاورز،  میدان  نبوت،  میدان  ایستگاه های  در  است  ذکر  به  الزم 
خمینی)ره(،  امام  میدان  بیات،  امینی  شهید  میدان  توحید،  میدان 
مسجد   ۳ فرهنگیان  مطهری،  شهید  میدان  سعیدی،  شهید  میدان 
امام صادق)ع(، امامزاده سید علی)ع(، میدان شهید محالتی، میدان 
جوان  میدان  و  مفید  میدان  جانبازان،  میدان،  شهدا،  گلزار  پلیس، 
جهت  جمکران  مقدس  مسجد  به  شهروندان  انتقال  آماده  اتوبوس ها 
است. استان  شهدای  ملی  کنگره  نهایی  اجالسیه  در  شرکت  و  حضور 
به مسجد خاتم االنبیا،  با مراجعه  نیز  پردیسان  همچنین شهروندان در 
قبا  مسجد  و  الزهرا)س(  فاطمه  مسجد  زینب)س(،  حضرت  مسجد 

کنند. عزیمت  جمکران  مقدس  مسجد  به  مستقیم  می توانند 

اجالسیه 121 شهید نیروی 
انتظامی در قم برگزار شد

و  انتظامی در استان قم  ۱۲۱ شهید واالمقام نظم و امنیت  اجالسیه 
انتظامی کشور  فرماندهی  با حضور  اخیر کشور  گرامیداشت شهدای 
و  انقالب  موزه  باغ  در  شهدا  معظم  خانواده  از  شماری   از  تجلیل  و 

شد. برگزار  مقدس  دفاع 
قم  استان  در  انتظامی  نیروی  شهدای  اجالسیه  ایرنا،  گزارش  به 
انتظامی  فرماندهی  اشتری  حسین  سردار  حضور  با  شب  یکشنبه 
از  شماری  و  قم  استاندار  شاهچراغی  تقی  سیدمحمد  کشور، 
مسووالن کشوری و لشکری در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس برگزار 

. شد
این  در  قم  استان  انتظامی  فرمانده  فیضی  میر  محمود  سردار 
شهدای  ملی  کنگره  دومین  برگزاری  راستای  در  گفت:  اجالسیه 

است. شده  برگزار  گذشته  های  ماه  طی  یادواره   ۵ قم  استان 
انتشار  بهمراه  مستند  اثر   ۵۰ تهیه  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
سال  یک  طی  نیز  انتظامی  نیروی  شهدای  پیرامون  کتاب  عنوان  دو 

است. شده  نهایی  گذشته 
میرفیضی یادآور شد: نیروهای جان بر کف انتظامی در راه دستیابی 
همیشه  مانند  و  هستند  کار  پای  خود  بلند  های  آرمان  به  انقالب 

کرد. خواهند  آب  بر  نقش  را  دشمنان  های  توطئه 
احتمالی تهدید  گونه  هر  دفع  بر  مرزبانان  تاکید 

و  زمینی  مرزهای  فرماندهان  از  تعدادی  اجالسیه  این  ادامه  در 
در  میناب  دریابانی  و  جنوبی  خراسان  آزادگان،  دشت  در  دریایی 
برنامه  و  اقدامات  آخرین  تشریح  ضمن  اجالسیه  با  مستقیم  ارتباط 
منطقه  پایدار  امنیت  تامین  به  نسبت  انتظامی،  نیروی  مرزبانان  های 
 ۷۰۰ و  هزار   ۸ از  بیش  در  احتمالی  تهدید  گونه  هر  برابر  در  دفاع  و 

کردند. تاکید  کشور  مرزهای  از  کیلومتر 
حضور پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام به همراه خانواده برخی از 
رسانه  و  فرهنگی  تولیدات  آخرین  از  رونمایی  و  کشور  اخیر  شهدای 
از  از خانواده معظم شهدا  انتظامی قم و تجلیل  ای پیرامون شهدای 

بود. این اجالسیه  دیگر  بخش های 

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح شد؛
ضرب االجل معاون استاندار 

قم برای تعیین تکلیف سرویس 
مدارس

تعیین  لزوم  بر  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  شهرستان ها  مدارس  سرویس  وضعیت  سریع تر  هرچه  تکلیف 

کرد. تاکید  قم  استان  بخش های 
شورای  نشست  در  آبان ماه   ۲۳ دوشنبه  حاجی زاده  احمد 
دانش آموزی که در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان 
قم برگزار شد، اظهار کرد: مشکل سرویس مدارس یکی از مشکالت 
است. روستاها  و  در شهرستان ها  پرورش مخصوصًا  و  آموزش  اصلی 

ادامه  در  استاندار  معاون  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
حوزه  در  چالش ها  اصلی ترین  راننده  و  مینی بوس  کمبود  گفت: 
تعیین  سریع تر  هرچه  باید  که  است  بخش ها  در  مدارس  سرویس 

شود. تکلیف  و 
به  اشاره  با  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
داشته  را  الزم  همکاری  نماد  طرح  در  دستگاه ها  تمام  باید  اینکه 
مدیریت  نظام  جلسات  در  که  مدیرانی  تمام  کرد:  مطرح  باشند، 
باید  نمی کنند  شرکت  نماد  یا  آموزان  دانش  اجتماعی  آسیب های 

شود. داده  ها  آن  به  الزم  تذکرات  و  معرفی 
مدیریت  نظام  که  نماد  طرح  جزئیات  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
آسیب های اجتماعی دانش آموزان است، مطرح و مورد بررسی قرار 

گرفت.

خبـر در اجالسیه نهایی بزرگداشت شهدای فراجا استان قم؛خبـر

سردار اشتری: هر کس در مقابل مردم ایران بایستد 
شکست می خورد

◄    فرمانده انتظامی کشور با تاکید بر اینکه 
افزود: دشمن  بود،  ترکیبی  اخیر جنگ  اتفاقات 
به میدان  و هر چه داشت  وارد شد  توان  تمام  با 
مستقل  و  قوی  ایران  یک  ما  اینکه  برای  آورد 
در  کس  هر  خورد،  شکست  ولی  باشیم  نداشته 
بایستد شکست  ایران و خون شهدا  مقابل مردم 

خورد. می 
اشتری  حسین  سردار  فارس،  گزارش  به 
نهایی  اجالسیه  در  کشور  انتظامی  فرمانده 
باغ  در  که  قم  استان  فراجا  شهدای  بزرگداشت 
ملی  کنگره  راستای  در  و  مقدس  دفاع  موزه 
شهدای قم برگزار شد با اشاره به اینکه در دفاع 
17 علی  لشکر  در  قم  مردم  و  رزمندگان  مقدس 
کردند،  ایفا  را  مهمی  نقش  ابیطالب)ع(  بن 
گفت: این لشکر در اکثر عملیات ها خط شکن و 
سرنوشت ساز بود و شهدای زیادی را تقدیم کرد.
و  امنیت  برای  که  کسانی  امروز  افزود:  وی 
فرموده  به  آرامش مردم در حال خدمت هستند 
رهبری مجاهد فی سبیل الله هستند، همکاران 
من در نیروی انتظامی در مرز و شهرها و روستاها 
خدمت  حال  در  کشور  امنیت  برای  جاده ها  و 
هستند و بیش از 13 هزار شهید تقدیم کرده اند 
دفاع  در  شهید  هزار   8 حدود  میان  این  از  که 
مقدس و بیش از 5 هزار شهید در عرصه نظم و 

کرده اند. تقدیم  را  جانشان  امنیت 
شهدای  خانواده  داد:  ادامه  اشتری  سردار 
هم  فرزندانشان  که  است  این  افتخارشان  فراجا 
در دفاع مقدس و هم بعد از آن در مقابله با اشرار 
و ضدانقالب و قاچاقچیان ایستاده و جانفشانی 

کرده اند.
باید  ما  اینکه  بیان  با  کشور  انتظامی  فرمانده 
همیشه خود را مدیون شهدا بدانیم، اضافه کرد: 
امروز اگر مدافعین حرم و امنیت نبودند مواردی 
مانند حادثه شیراز بسیار اتفاق می افتاد، این ها 

قصد داشتند جاهای دیگری هم امنیت را بر هم 
بزنند.

یاد  بزرگداشت  اهمیت  به  اشاره  با  وی سپس 

فرهنگ  که  کسانی  امروز  کرد:  اظهار  شهیدان 
آسیب های  با  دارند  می کنند  ترویج  را  شهادت 
اقتدار  و  می کنند  مقابله  دشمن  با  و  اجتماعی 
شهدا  ترتیب  این  به  می بخشند،  ارتقا  را  کشور 

می کنند. کمک  ما  به  هم  شهادتشان  از  بعد 
سردار اشتری افزود: در حوادث اخیر تعدادی 
رسیدند،  شهادت  به  کشور  فرزندان  بهترین  از 
مستقیمی  مسیر  از  ما  که  است  این  آن ها  پیام 
نگیریم.  فاصله  کرده  ترسیم  قوا  کل  فرمانده  که 
امروز  است.  مسیر  این  در  ما  اقتدار  و  عزت  زیرا 
هدف  بدانیم  است  این  برای  شهدا  از  یادکردن 
اسالمی  آن ها عزت جمهوری  پیام  بود.  آنها چه 
و استقرار نظم و امنیت و حفظ شعائر و پاسداری 

بود. آرامش مردم  و  ارزشها  از 

اینکه  بر  تاکید  با  کشور  انتظامی  فرمانده 
افزود: دشمن  بود،  ترکیبی  اخیر جنگ  اتفاقات 
به میدان  و هر چه داشت  وارد شد  توان  تمام  با 

مستقل  و  قوی  ایران  یک  ما  اینکه  برای  آورد 
در  کس  هر  خورد،  شکست  ولی  باشیم  نداشته 
بایستد شکست  ایران و خون شهدا  مقابل مردم 

می خورد.
و  اقوام  همه  بین  امروز  کرد:  تصریح  وی 
و  اسالمی  ایران  محور  حول  کشور  مذاهب 
اختالف  دنبال  به  دشمن  است،  اتحاد  رهبری 
خورد.  می  شکست  ولی  است  مذهبی  و  قومی 
ایم.  گذاشته  سر  پشت  را  طوالنی  مسیر  یک  ما 
خواهیم  قله  به  حتما  اما  داریم  هم  مشکالتی 
رسید و آینده ای روشن در پیش داریم و پیروزی 
الهی  وعده  به  ما  بود.  خواهد  نزدیک  نهایی 
ما  الهی شامل حال مردم  و عنایت  ایمان داریم 

► شد.   خواهد 

حمایت از دامداران با دستور رئیس جمهور

وزیر جهاد: بسته حمایتی 10 هزار میلیارد تومانی به منظور 
حمایت از بخش دامپروری

آیت الله نوری همدانی تاکید کرد؛

حمایت از تولید کشاورزان با حذف دالالن و توجه به سالمت محصوالت

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول      ◄
صندوق   ۲۰۰ از  بیش  گفت:  قم  استان 
کرده ایم  ایجاد  محالت  در  الحسنه  قرض 
را  نوظهور  مقاومتی  اقتصاد  کارهای  که 
مورد حمایت قرار می دهیم؛ قرار است پنج 
حمایت  با  مختلف  رشته های  در  که  طرح 
موفق  سازندگی  بسیج  کمک  و  صندوق ها 

کنیم. معرفی  را  است  بوده 
حوزه،  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
بسیج  مسئول  ایراندوست  علیرضا 
نشست  در  قم  استان  سپاه  سازندگی 
سازمان  این  برنامه های  تشریح  خبری 
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در 
استان قم که در سالن جلسات ساختمان 
به  سخنانی  طی  شد،  برگزار  رسانه  و  هنر 
بسیج  های  فعالیت  و  ها  برنامه  تشریح 
و  پرداخت  قم  استان  سپاه  سازندگی 
باب   ۲۵۱ منزل  مرمت  و  ساخت  گفت: 
میلیارد   ۴.۵ هزینه  با  محرومین  منازل  از 
تومانی، اهدای ۱۷۰ هزار بسته معیشتی، 
 ۹۲۶ و  زوج های جوان  به  اهدای جهیزیه 
خانواده های  به  ضروری  کاالی  قلم  مورد 

به  لوازم التحریر  اهدای  نیازمند، 
خانگی  لوازم  رایگان  تعمیر  دانش آموزان، 
انجام  خدمات  جمله  از  اشتغال زایی  و 

است. بوده  شده 
جهادگران  رزمایش  برگزاری  از  وی 

و  خبرداد  قم  مقدس  شهر  در  فاطمی 
قالب های  در  جهادی  گروه   ۱۱۰ گفت: 

در  خود  فعالیت های  مختلف  تخصصی 
استان  محروم  مناطق  برای  رزمایش  این 

می کنند. دنبال  قم 
استان  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
قرض  صندوق   ۲۰۰ از  بیش  گفت:  قم 

که  کرده ایم  ایجاد  محالت  در  الحسنه 
مورد  را  نوظهور  مقاومتی  اقتصاد  کارهای 

پنج  است  قرار  می دهیم؛  قرار  حمایت 
حمایت  با  مختلف  رشته های  در  که  طرح 
موفق  سازندگی  بسیج  کمک  و  صندوق ها 

کنیم. معرفی  را  است  بوده 
در  جهادی  گروه   ۸۵۰ افزود:  وی 
سامانه اطلس ثبت شده اند اما ۳۵۰ گروه 
از  قم  گروه های  و  فعالیت  دارند  جهادی 
از  برخی  در  و  فعاالن کشور هستند  جمله 
بلوچستان  و  سیستان  جمله  از  استان ها 
در  و  کرده اند  ورود  تخصصی  صورت  به 
رویکردهای  با  استان   ۱۱ در  نوروز  عید 
تبلیغی  و  پزشکی  فرهنگی،  اقتصادی، 

داشته اند. فعالیت 
استان  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
های  طرح  به  خود  سخنان  ادامه  در  قم 
کنگره  برگزاری  آستانه  در  مرکز  این  مهم 
و  کرد  اشاره  قم  استان  شهدای  ملی 
 ۱۸ به  رسانی  آب  کرد:  خاطرنشان 
با  مقابله  و  تببین  جهاد  محروم،  روستای 
تولید  موانع  رفع  نیازمندان،  اطعام  کرونا، 
واحد   ۵۰۰ و  هزار  دو  برای  تسهیل گری  و 
بیمار  هزار   ۲۰ رایگان  ویزیت  صنعتی، 

دیگر  از  بهداشتی  بسته های  توزیع  و 
کنگره  راستای  در  شده  انجام  خدمات 

است. قم  استان  شهدای  ملی 
اهدای  رزمایش  کرد:  خاطرنشان  وی 
آذرماه   ۹ در  نیازمندان  به  جهیزیه 
این  در  و  می شود  برگزار  جمکران  در 
جهیزیه   ۲۰۰ نخست  مرحله  در  رزمایش 
به  جهیزیه   ۴۰۰ و  امداد  کمیته  همت  به 
با  و  سپاه  محرومیت زدایی  قرارگاه  همت 
مشارکت مردم و خیرین به زوج های جوان 

می شود. اهدا 
برگزاری  از  پایان  در  ایراندوست 
گفت:  و  کرد  یاد  جهاد  روایت  جشنواره 
هدف ما از این جشنواره تقدیر از اقدامات 
از  و حمایت  انجام شده  و رسانه ای  هنری 
جهادی  گروه های  در  رسانه ای  فعاالن 
موشن گرافی،  مستندداستانی،  است؛ 
و  خاطره  داستان،  شعر،  پوست،  عکس، 
مورد  جشنواره  این  در  پژوهشی  کارهای 
جشنواره  این  و  است  گرفته  قرار  توجه 
را دنبال  آثار  ۱۵ دی دریافت  تا  ۳۰ بهمن 

► کرد.     خواهد 

شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل      ◄
برای  پایدار  آب  تا  گفت:  قم  استانداری 
در  بوستانی  نشود هیچ  تأمین  فضای سبز 

شد. نخواهد  ساخته  قم 
ایران  از شهرهای مرکزی  شهر قم یکی 
بودن  خشک  ماهیت  دلیل  به  و  است 
آب  منابع  مدیریت  کشور،  مرکزی  بخش 
حیاتی  و  بسیارمهم  امری  مناطق  این  در 

است.
عالقه  به  توجه  با  اخیر  سالهای  در  اما 
و طبع خاص شهرسازی در قم با مدیریت 
جنگل  و  گسترده  های  بوستان  شهرداری 
آغاز  قم  اطراف  در  گسترده  های  کاری 
نیز  را  اعتراضاتی  امر  این  که  است  شده 

است. داشته  پی  در 
رسیدن قم به مقام سوم کشور از حیث 
سرانه نسبی فضای سبز یکی از افتخارات 
در  ولی  بوده است  قم  در  مدیریت شهری 
محیط  کارشناس  از  بسیاری  حال  همین 
جدی  هشدار  با  قم،  آب  منابع  و  زیست 
بیش  استحصال  جدی  خطرات  به  نسبت 
برای  قم  مثل  آبی  کم  شهر  از  آب  حد  از 
شهری،  سبز  فضای  و  ها  بوستان  افزایش 
سلیقه  دیدگاه  یک  از  ناشی  را  امر  این 
می  قم  آینده  و  حال  منافع  با  مغایر  و  ای 

دانند.
ابراهیم  ماه  آبان   ۲۳ حال  این  در 
اشاره  با  خبرنگاران،  با  گفتگو  در  ملکی 
قم  شهرداری  مصوب  بودجه  شفافیت  به 
کرد  هزینه  و  بودجه  این  تمام  کرد:  اظهار 

می رسد،  مردم  اطالع  به  و  منتشرشده  آن 
راه های  از  شهرداری  درآمدهای  چراکه 
خدمات،  بهای  عوارض،  ازجمله  مختلفی 
و  نوسازی   ،۱۰۰ ماده  کمیسیون  جرائم 

است.  ...
در خصوص  وی موضوعات مطرح شده 
فضای  احداث  لزوم  و  پساب  از  استفاده 
مدنظر  را  کم آبی  مشکالت  به  باتوجه  سبز 
فضای  بحث  در  کرد:  مطرح  و  داد  قرار 
پاک  هوای  قانون  کشور  سطح  در  سبز 
درصد  سال  طول  در  باید  که  داریم  را 
داشته  سبز  فضای  احداث  مشخصی 

. شیم با
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
راستا  این  اینکه در  بیان  با  استانداری قم 
است،  مطرح  زیست محیطی  موضوعات 
عنوان کرد: در موضوع استفاده از پساب 
حاشیه  و  جنگلی  پارک های  می توانیم 

کنیم. آبیاری  پساب  با  را  شهر 
میلیون   ۴.۵ اینکه  به  اشاره  با  وی 
فضای  آبیاری  به  پساب  از  مترمکعب 
ابراز  است،  کرده  پیدا  تخصیص  سبز 
تصفیه خانه  نیز  راستا  همین  در  کرد: 
که  است  شده  راه اندازی  و  احداث  ثانوی 
مجدد  به طور  تصفیه خانه  آب  نتیجه  در 
پارک های  تمام  در  و  شد  خواهد  تصفیه 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  حاشیه ای 

آب  برای  اینکه  بر  تأکید  با  ملکی 
کنیم،  حرکت  مسیر  این  در  باید  پایدار 
تمام  مثال  به طور  کرد:  خاطرنشان 

طریق  از  ثامن  هکتاری   ۴۰۰ بوستان 
می شود. آبیاری  پساب 

شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
قم  شهر  در  کرد:  اضافه  قم  استانداری 
داریم  اندک  مساحت های  با  پارک   ۳۷۴
آبیاری  شرب  آب  با  آن ها  از  بخشی  که 
این  تعداد  هرساله  البته  که  می شوند 

می کند. پیدا  کاهش  پارک ها 
وی با اشاره به اینکه برخی از چاه های 
باید  سبز  فضای  آبیاری  برای  شهر  سطح 
تصریح  بگیرند،  قرار  شهرداری  اختیار  در 
کیفیت،  ازنظر  چاه ها  از  برخی  کرد: 

ولی  ندارند،  شرب  برای  مناسبی  وضعیت 
استفاده  آبیاری  برای  آن ها  از  می توان 

کرد.
قم  استان  کرد:  خاطرنشان  ملکی 
تمامی  برای  که  بوده  استانی  تنها 
جامع  مطالعات  خود  شهرستان های 
جداسازی آب شرب از آب خالص را انجام 

است. داده 
گیاهی  شناسی  گونه  اینکه  بیان  با  وی 
در  شد:  یادآور  است،  انجام شده  نیز 
و  اصالح شده  رویکردها  راستا  همین 
که  شهر  سطح  چمن کاری  مثال  به طور 

است. کرده  پیدا  کاهش  بوده  هکتار   ۱۵
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
باید  اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری 
کرد:  اضافه  شود،  تأمین  جایگزین  آب 
را  سبز  فضای  و  قطع  را  آب  نمی توانیم 
جایگزین  آب  باید  درنتیجه  کنیم  نابود 

شود. تأمین  سبز  فضای  برای 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  ملکی 
کاهش  را  بوستان  و  سبز  فضای  توسعه 
برای  پایدار  آب  تا  کرد:  ابراز  داده ایم، 
در  بوستانی  نشود هیچ  تأمین  فضای سبز 

► شد.  نخواهد  ساخته  قم 
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با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم؛

زنگ کتاب و کتابخوانی در 
مجتمع آموزشی هدی قم 

نواخته شد
کتابخانه  اداره کل  امین دوره هفته کتاب، سرپرست  با سی  همزمان 
زنگ  هدی،  آموزشی  مجتمع  در  حضور  با  قم  استان  عمومی  های 

نواخت. را  کتابخوانی  و  کتاب 
قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  توکلیان  مهدی 
در این مراسم گفت: دوست خوب همه بچه ها کتاب است و کتابخانه 
بندی  دسته  و  انتخاب  شما  برای  را  خوب  کتابهای  نیز  عمومی  های 
اساس  بر  عمومی،  کتابخانه  در  عضویت  با  توانید  می  شما  و  کردند 

کنید. پیدا  را  تان  عالقه  مورد  کتابهای  خودتان،  ی  عالقه 
کنید  می  رفتار  خوبی  به  خودتان  دوستان  با  افزود: شما همیشه  وی 
تا از شما ناراحت نشوند؛ پس زمانی که کتاب ها را از کتابخانه امانت 
گرفتید نیز تمیز و مرتب به کتابخانه بازگردانید تا دوستان خوبی برای 

بمانید. باقی  یکدیگر 
توکلیان در ادامه با اشاره به اهمیت تحصیل در مرکز آموزشی هدی، 
تحصیل  مجموعه ای  در  شما  گفت:  )س(  الزهرا  جامعه  به  وابسته 
و  کتاب  حوزه  در  ما  آنچه  از  بسیاری  و  است  علم  مرکز  که  کنید  می 
آیت  حضرت  مانند  تقلیدی  مراجع  و  علما  مدیون  داریم،  کتابخوانی 
توسعه  و  ترویج  راه  در  را  خود  زندگی  که  هستیم  نجفی  مرعشی  الله 

کردند. وقف  کتابخوانی  و  کتاب 
راحتی  به  اکنون  اینکه  کرد:  توصیه  آموزان  دانش  به  ادامه  در  وی 
دفاع  شهدای  خون  مدیون  را  می کنیم  عبادت  و  کنیم  می  سر  چادر 
روحانیت،  به  احترام  دادن  قرار  سرلوحه  با  باید  و  هستیم  مقدس 
برداریم  قدم  شهدا  مسیر  در  معلمان  و  مادرها  و  پدر  تقلید،  مراجع 
خوبی  به  کشور  ساختن  برای  را  آینده  نسل  تربیت  سنگین  وظیفه  و 

دهیم. انجام 
ادامه دانش  در  قم  استان  کتابخانه های عمومی  اداره کل  سرپرست 
آموزان مجتمع آموزشی هدی را به پویش معرفی کتاب و ارسال ویدیو 
کتاب،  معرفی  بهترین  به  تا  داد  وعده  و  کرد  دعوت  کتاب  معرفی 
شود. اهدا  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سوی  از  جوایزی 

همزمان با سی امین دوره هفته کتاب؛
بازگشایی کتابخانه در منطقه 

محروم قم
با  و  ایران  اسالمی  جمهوری  کتاب  هفته  دوره  امین  سی  با  همزمان 
)ع(  علی  امام  عمومی  کتابخانه  استانی،  مسئوالن  از  جمعی  حضور 

شد. بازگشایی  قم  آباد  شیخ  برخوردار  کم  منطقه  در 
ایران،  اسالمی  جمهوری  کتاب  هفته  دوره  امین  سی  با  همزمان 
و  با حضور مسئوالن  )ع(،  امام علی  کتابخانه عمومی  بازگشایی  آیین 

شد. برگزار  آموزان  دانش  از  جمعی 
مهدی توکلیان، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم 
آیین  در  امروز  که  است  افتخار  باعث  گفت:  مراسم  این  ابتدای  در 
است؛  خورده  گره  شهید  دو  نام  با  که  هستیم  ای  کتابخانه  بازگشایی 
این  نام  به  کتابخانه  این  کودک  بخش  که  حسینی  حرم  مدافع  شهید 
از  شهید مزین شده است و شهید مدافع امنیت مهدی زاهدلویی که 
در  امروز  شهدا  این  خانواده  و  اند،  بوده  کتابخانه  این  فعال  اعضای 

هستند. ما  جمع 
قم،  استان  شهید   ۶۰۹۰ ملی  کنگره  برگزاری  آستانه  در  افزود:  وی 
یادآوری کنیم که تنها کشوری هستیم که با وجود اینکه همه دنیا در 
از خاکمان  متر  اجازه جدایی یک  آمدند،  ما  به جنگ  جنگ تحمیلی 
را مدیون رشادت های شهدای دفاع مقدس،  افتخار  این  و  ندادیم  را 

هستیم. سالمت  و  امنیت  مدافع  حرم،  مدافع 
تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  ها  زندان  مدیرکل  رنجبر،  اصغر  علی 
آشنا  کتابخوانی  و  کتاب  با  ما  همه  گفت:  مراسم  این  در  قم  استان 
هستیم؛ اما اینکه چه محتوایی را مطالعه می کنیم بسیار مهم است. 
فرهنگ  مروج  و  مقدس  دفاع  های  کتاب  زندان،  های  مجموعه  در 

هستند. پرمخاطب  شهادت  و  ایثار 
وی در ادامه افزود: جوانان و نوجوانان ما به خصوص در این روزها که 
نیاز  هستیم  خارجی  و  داخلی  معاندین  های  بدرفتاری  برخی  شاهد 
به کتاب های  بیشتر  نیاز های خود دارند؛  با  به محتوا های متناسب 

حوزه ایثار و مقاومت نیاز داریم.
ادامه  در  قم  استان  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  ها  زندان  مدیرکل 
چه  تا  اسالم  که  می شویم  متوجه  قرآن  خواندن  با  کرد:  خاطرنشان 
غنی  فرهنگ  داشتن  با  و  است  بوده  جلو  خود  زمان  به  نسبت  میزان 
و  پایه  که  باشیم  هایی  کتاب  مروج  باید  اسالم،  دین  مبانی  و  ایرانی 

باشند. داشته  اسالمی  اساس 
 ۱۳۷۸ سال  در  )ع(  علی  امام  عمومی  کتابخانه  که  است  گفتنی 
گسترش  و  کتابخانه  فضای  بهبود  هدف  با   ۱۴۰۰ سال  از  و  افتتاح 

شد. بازسازی  تومان  میلیون   ۵۰۰ بر  بالغ  ای  هزینه  با  خدمات، 

خبـر مسئول بسیج سازندگی سپاه استان قم خبر داد:

● تأسیس بیش از 200 صندوق قرض الحسنه در محالت قم    ●

● کمبود آب باالخره مسئوالن قم را مجاب به توقف بوستان سازی کرد    ●

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

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۲۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۴۴۹ شماره  -رأی   ۱
احمد کلهری فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۱۵۴/۹۰ 
مترمربع پالک شماره ۱۱۱۴۲ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ۱- مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از حسین کیال بانضمام کلیه سهم االرث فاطمه و هادی کیال هردو ورثه حسین و نیز قسمتی از 
سهم االرث محمد و مینو و مهین ۲- مبایعه نامه عادی از فاطمه ترحمی اسناد مالکیت مشاعی صادره در دفتر 

۲۴۶ صفحه ۵۵۳ و۵۵۰ و دفتر ۴۸ صفحه ۸۳.)م الف ۱۵۲۷۲( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۳۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۴۵۱ شماره  رأی   -۲
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  فریبرز  فرزند  دورودیان  مسعود 
۱۵۴/۹۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۱۴۲ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ۱- مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از حسین کیال بانضمام کلیه سهم االرث فاطمه و هادی کیال هردو ورثه حسین و نیز 
از فاطمه ترحمی اسناد مالکیت مشاعی  نامه عادی  و مهین ۲- مبایعه  و مینو  از سهم االرث محمد  قسمتی 

صادره دردفتر ۲۴۶ صفحه ۵۵۳ و۵۵۰ و دفتر ۴۸ صفحه ۸۳.) م الف ۱۵۲۸۰( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۵۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۵۳ شماره  رأی   -۳

پالک  مترمربع   ۶۷/۱۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  ابوالقاسم  فرزند  متین  رمضانی  مهدی 
شماره ۵۵ فرعی از ۱۱۸۵۹ اصلی )۱۰۴۷۵ مکرر اصلی سابق(  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی محمد بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۰۵ صفحه 

۱۳۳.)م الف ۱۵۲۷۶( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۹۰۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۴ شماره  رأی   -۴
غالمحسین قمی فرزند تقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۲/۴۱ مترمربع پالک شماره ۱۵۸ 
فرعی از ۱۰۳۰۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در 
دفتر ۳۱۸ صفحه ۵۷۳ خریداری به موجب اسناد رسمی شماره های ۷۴۲۴۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ و ۶۸۲۶۹ 

مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ و ۷۵۴۳۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۴ دفترخانه ۶ قم.)م الف ۱۵۳۴۷( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۶۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۱۶۳ شماره  رأی   -۵
تقی محمد آقائی فرزند آقاگل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۶ مترمربع پالک شماره ۱ فرعی 
از ۱۱۸۵۹ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از صدیقه 

بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۴۲ صفحه ۵۵.) م الف ۱۵۳۴۸( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۹۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۸۲ شماره  رأی   -۶
شماره  پالک  مترمربع   ۵۹/۸۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  فرد  اشعری  علی 
مورخ   ۱۴۱۸۷۷ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۰۴۴

 )۱۵۳۴۹ الف  قم.)م   ۵ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۳۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۶ شماره  رأی   -۷
باقیمانده  به مساحت ۱۳۰ مترمربع پالک شماره  باب ساختمان  فرزند علی در ششدانگ یک  منیره رضائی 
از  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  اداره یک قم  ثبت ملک  واقع در قم بخش یک حوزه  ۱۰۵۲۹/۱۱  اصلی  
به موجب سند رسمی  دفتر ۱۱۸ صفحه ۵۴۱ خریداری  در  مالکیت مشاعی صادره  پناه سند  یزدان  حسین 

 )۱۵۳۵۰ الف  م  قم.)   ۶ دفترخانه   ۱۳۵۵/۰۴/۰۲ مورخ   ۳۴۲۷۵ شماره 
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
آنرا به این اداره تحویل نمایند  ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.) گویه 

عصراقتصاد(  و 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۳/۱۴۰۰ج/۸۸۸  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۳ شعبه 
محکوم  علیه  محکوم  قمی  کبیری  عبدالرضا  علیه  خوشنویسان  مژگان  له 
نیم  و  له  محکوم  حق  در  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد   ۱۴۴ پرداخت  به  است 
مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  عشردرحق 
نموده  توقیف  ۱ قم  ۱۰۶۱۶ اصلی بخش  از  ۲۶۷ فرعی  ثبتی  از پالک  ایشان 
که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا مالکیت محکوم علیه به 
به فروش خواهد  اعیان پالک فوق  و  از ششدانگ عرصه  ۳ دانگ مشاع  مقدار 
رسید. احتراما عطف به ابالغیه به شماره ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۳۶۱۷۶۴۶ مورخ 
۱۴۰۱/۴/۱۱ مربوط به کالسه پرونده به شماره بایگانی ۰۰۰۰۸۸۸ و شماره 
نویسان  خوش  مژگان  خانم  خصوص  در   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۵۴۰۸۷۳ پرونده 
قرار  حسب  را  آن  کارشناسی  امر  که  قمی  کبیری  عبدالرضا  آقای  طرفیت  به 
فرموده  محول  جوزائی  مصطفی  اینجانب  به  محترم  مقام  آن  طرف  از  صادره 
سوابق  مطالعه  و  صادره  قرار  مفاد  حسب  رساند  می  استحضار  به  بودند 
جهت  درخواست  مورد  ملک  از   ۱۴۰۱/۴/۱۴ تاریخ  در   ، پرونده  در  موجود 
آمده  عمل  به  بازدید  اصلی   ۱۰۶۱۶ از  فرعی   ۲۶۷ ثبتی  پالک  با  ارزیابی 
کارشناسی  قرار  الف(  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  که 
از  فرعی   ۲۶۷ شماره  به  ثبتی  پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  ارزیابی   :
ب(  قمی  کبیری  عبدالرضا  آقای  به  متعلق  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۶۱۶
شماره  ثبت  استعالم  طبق   ۱۰۶۱۶/۲۶۷ ثبتی  پالک  با  ملک  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  پالک  با  ملک   :  ۱۴۰۱/۲/۲۵ مورخ   ۱۴۰۱۸۵۶۳۰۰۰۱۰۰۲۴۳۳
به  دو  طبقه  در  واقع  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۶۱۶ از  فرعی   ۲۶۷ شماره  به 

مساحت ۵۷/۶۸ مترمربع می باشد و که طبق سند با شماره ۲۰۰۰۴۲ سری 
الف سال ۹۹ آقای عبدالرضا کبیری قمی  مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ 
بوستان  جنب   – قدس  مصلی  خیابان   : ملک  آدرس  باشد.  می  اعیان  و  عرصه 
شعبه  نفع  به  اکنون  هم  فوق  سند  باشد.  می  دوم  طبقه   –  ۹ پالک   – ساحل 
قراردارد.  بازداشت  در  قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  سوم 
اداره  واحد  یک  صورت  به  ارزیابی  مورد  ملک   : ساختمانی  مشخصات   ) ج 
خواهان  که  باشد  می  فوق  آدرس  به  اداری  ساختمان  دوم  طبقه  در  آپارتمانی 
هم اکنون از آن به عنوان دفتر مهندسی استفاده می کند ، واحد اداره مذکور 
حمام  و  بهداشتی  و سرویس  گچ  دیواره  و  کف سرامیک  با  اداری  دارای سالن 
باشد  نسوزمی  آجر  و  سنگ  بنا  خارجی  نمای  باشد.  می  سرامیک  و  کاشی  با 
باشد ، سیستم سرمایش کولر گازی و سیستم  ۵ سال می  بنا در حدود  و عمر 
سقف  و  بتنی  بنا  ای  سازه  سیستم  همچنین   ، باشد  می  رادیاتور  و  گرمایش 
گاز  و  آب  و  برق  کامل  انشعاب  دارای  ساختمان   ، بوده  بلوک  تیرچه  نوع  از 
مجزا می باشد. د( ارزیابی ملک : ارزش ششدانگ واحد آپارتمانی با توجه به 
قرار  عدم  فرض  با  ملحقات  و  تاسیسات   ، عرصه  از  اعم  الذکر  فوق  مشخصات 
نظر  در  با  و  ذیربط  ارگان های  به  بدهی  و  آتی شهرداری  طرح های  در  گیری 
آپارتمانی  واحد  ارزش   -۱ گردد:  می  برآورد  ذیل  شرح  به  روز  قیمت  گرفتن 
۵۷/۶۸ مترمربع فی ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ارزش کل ۲۲/۲۰۶/۸۰۰/۰۰۰ مبلغ 
حدود  در   ۱۰۶۱۶/۲۶۷ ثبتی  پالک  با  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  برآورد 
باشد.  می  ریال  هزار  هشتصد  و  میلیون  شش  و  دویست  و  میلیارد  دو  و  بیست 
و( تعیین ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی به شماره ۲۶۷ فرعی 
از ۱۰۶۱۶ اصلی بخش یک قم متعلق به آقای عبدالرضا کبیری قمی : ارزش 

مشاع  دانگ  سه  ارزش   ۲۲/۲۰۶/۸۰۰/۰۰۰  ۱۰۶۱۶/۲۶۷ ملک  ششدانگ 
دانگ  سه  ارزش   ۱۱/۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰   ۱۰۶۱۶/۲۶۷ ملک  ششدانگ  از 
اصلی بخش   ۱۰۶۱۶ از  فرعی   ۲۶۷ به شماره  ثبتی  از ششدانگ پالک  مشاع 
 ۱۱/۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰ برابر  قمی  کبیری  عبدالرضا  آقای  به  متعلق  قم  یک 
ضمنا  باشد.  می  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون  سه  و  یکصد  و  میلیارد  یازده 
موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  مالکین  تصرف  د  ملک  کارشناس  اعالم  حسب 
فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  جلسه 
می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  باشند( ضمنا دادورز اجرا می  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مزایده در موعد مقرر 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی 
نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 
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ارتباط با مدیرمسئول  
0912762۵9۸7   

بدرقه تیم ملی فوتبال ایران 
به جام جهانی از زیر قرآن با 

دستان مادر 3 شهید

شهید   3 خانواده  حضور  با  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  بدرقه  مراسم 
شد. انجام 

انجام  از  پس  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  فارس،  گزارش  به 
رفتند  المپیک  هتل  به  فوتبال،  ملی  مرکز  در  تمرینی  جلسه  آخرین 
 2022 جهانی  جام  مسابقات  در  حضور  برای  قطر  به  بدرقه  مراسم  تا 

شود. انجام 
این مراسم با حضور جمعی از مسئوالن فدراسیون فوتبال و همچنین 
خانواده شهیدان رسول، داود و رضا خالقی پور برگزار شد. شاگردان 
کی روش از زیر قرآنی که مادر این شهیدان عزیز در دست گرفته بود 
عبور کردند. پیراهن تیم ملی فوتبال هم به این مادر شهید اهدا شد.
داشت:  اظهار  ملی پوشان  بدرقه  مراسم  در  خالقی پور  شهیدان  مادر 
تک تک شما فرزندان من هستید. دلم برای تک تک شما می تپد. اگر 
اجازه بدهند دستان تان را می  بوسم. زیرا همه شما فرزندان و چشم و 

هستید. ملت  این  چراغ 
با  می کنید،  بازی  زیبا  که  همانطور  که  بدهید  قول  من  به  افزود:  وی 
اخالق ورزشی پرچم ایران را به دنیا بشناسانید. هر خانواده فرزندانی 
است  ممکن  خانواده  یک  در  هستیم.  بزرگ  ایران  خانواده  ما  دارد. 
و همه می دانیم مشکالتی  دارد  ایجاد شود. هر خانواده کمبود  تنش 
نمی دهند.  نشان  بیرون  در  را  مشکالت  خانواده  اعضای  اما  هست.  
اینگونه  بگویم  زنده  تا  آمده ام  اینجا  اما  ندارم  کاری  برخی حرف ها  به 
خانواده  اعضای  ما  همه  دهند.  نشان  را  ایران  می خواهند  که  نیست 
ایران هستیم. یک چیز را هم از شما می خواهم به عنوان یک خانواده 
ایران  برای  می آید  بر  دستتان  از  کاری  هر  بدهید  قولی  می خواهم  و 

نشود. پخش  دنیا  در  خانوادگی  حرف  بدهید  قول  دهید.  انجام 
صحبت  شما  با  خودم  فرزندان  مانند  گفت:  خالقی پور  شهیدان  مادر 
برای  و  بیایم  اینجا  می خواستم  بگذارم.  کالس  نیستم  بلد  و  می کنم 
شما اسفند دود کرده و نوازشتان کنم. قول می دهم اگر زنده بودم در 

بیایم. استقبالتان  به  شما  بازگشت 
بود،  گرفته  هدیه  را  ملی  تیم   7 شماره  پیراهن  که  شهید  مادر  این 
این  من  گفت:  روش  کی  شاگردان  به  خطاب  کوتاه  گفت وگویی  در 
را روی کفنم  آبرو کسب کنید  با آن  لباس قشنگ شما که می خواهید 

ببرم. خودم  با  تا  می گذارم 

صادقی: خدارا شکر که 
کی روش آمد

تیم ملی پرداخت. از سرمربی  به تمجید  تیم فوتبال استقالل  بازیکن 
بازیکنان  با  جوان  نفرات  برخی  تمرین  مورد  در  صادقی  علی  امیر 
خوبی  تمرینات  خداراشکر،  داشت:  اظهار  بزرگساالن،  ملی  تیم 
خوب  قطعا  ما  همه  آینده  برای  کردیم.  تمرین  بزرگان  کنار  در  بود. 
بود. کی روش از همه ما راضی بود. مطمئنا اگر او در ادامه راه باشد 

می شود. خوب  جهانی  جام  از  بعد  ما  برای  صددرصد 
راضی  ما  عملکرد  از  خیلی  می کند.  استفاده  ما  از  گفته  افزود:  وی 
با  تالشمان  با  کنیم.  تمرین  خوب  بتوانیم  هم  ما  ان شاالله  است. 
افتخار  کشورمان  ملی  تیم  برای  و  برسیم  می خواهیم  که  جایگاهی 

کنیم. آفرینی 
صددرصد  کرد:  عنوان  کی روش،  با  کردن  کار  خصوص  در  صادقی 
اینجا  که  جوان هایی  همه  بود.  خوب  ما  همه  برای  بود.  تاثیرگذار 
کردیم،  می  صحبت  آقاجانیان  مارکار  با  دیشب  شدند.  دیده  آمدند 
گفت صددرصد از همه شما راضی است و خیلی خوش آمده، عملکرد 
در  که  دیدید  و  است  راضی  ما  همه  از  بود.  خوب  خیلی  هم  جوانان 
بازی هم به بعضی از ما بازی داد. خداراشکر می کنم که کی روش آمد 

افتاد. ما  برای  اتفاق  این  و 
می زند  گل  خوب  استقالل  تمرینات  در  اینکه  خصوص  در  وی 
می کنم  سعی  همیشه  گفت:  نکرده،  پیدا  بازی  فرصت  هنوز  اما 
بدهم.  انجام  را  تمرین ها  بهترین  و  باشم  داشته  را  عملکردم  بهترین 
بهترین  زمین  در  کردم،  بازی  که  موقع  هر  و  دوستانه  بازی های  در 
چیز  همه  بودم.  خوب  همیشه  خداراشکر  و  داشتم  را  عملکردم 
هستم.  او  تصمیم  تابع  هم  من  دارد.  بستگی  سرمربی  تصمیم  به 

هستم. تیم  خدمت  در  بدهد  بازی  هرموقع 
تیم  بازیکنان  با  رابطه اش  اینکه  خصوص  در  استقالل  جوان  بازیکن 
صمیمی  و  خوب  هم  با  همه  گفت:  بود،  چگونه  تمرینات  در  ملی 
بود و  ارتباط مان خیلی خوب  بودیم.  با هم  بودیم. کنار هم و همیشه 
تالشتان  که  کردند  صحبت  ما  با  کردند.  کمک  ما  به  خیلی  بزرگ ترها 
این  در  خداراشکر  است.  شما  برای  کشور  این  آینده  بدهید  ادامه  را 
من  تعریف  به  نیازی  او  گرفتم.  یاد  کی روش  از  چیزها  خیلی  مدت 
بیشتر  او  از  هم  ملی  تیم  بزرگ  بازیکنان  دارند.  شناخت  همه  و  ندارد 
تعریف می کنند. به نکات تمرینی خیلی اهمیت می دهد. ما هم نظم 

گرفتیم. یاد  را  انضباط  و 

خبـر

تحلیل شبکه قطری از شانس 
ایران در جام جهانی

شبکه قطری تحلیل جالبی از شانس ایران در جام جهانی ارائه کرد.
کارلوس کی روش  سرمربی تیم ملی کشورمان لیست 25 نفره یوزها 

را برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2022 اعالم کرد.
در همین رابطه شبکه مرسال قطر با انتشار لیست ایران به زبان عربی 
کی  کارلوس  نوشت:  قطری  رسانه  این  پرداخت.  دوم  گروه  تحلیل  به 
جهانی  جام  مسابقات  در  حضور  برای  را  خود  نفره   25 لیست  روش 

2022 اعالم کرد.
ایران است. پیش  لیست  در  آزمون مصدوم  نکته جالب حضور سردار 
توانایی  ایران سخت است ولی شاگردان کی روش  بینی درباره گروه 

صعود از مرحله گروهی به عنوان تیم دوم را دارند.
دوشنبه  جهانی  جام  مسابقات  در  کشورمان  ملی  تیم  بازی  اولین 
انگلیس برگزار می شود. المللی خلیفه مقابل  آینده در ورزشگاه بین 

نایب رئیس فدراسیون فوتبال: 
به نتیجه خوب تیم ملی در جام 

جهانی خیلی امیدوارم

تیم  امیدوارم  خیلی  می بینم  من  که  شرایط  این  با  گفت:  قنبرزاده 
سرافراز  و  شاد  را  کشورمان  مردم  و  بزند  رقم  را  خوبی  خیلی  نتیجه 

. کند
منصور قنبرزاده درحاشیه تمرین تیم ملی اظهار داشت: امروز شاهد 
در  رئیسه  هیات  اعضای  و  مجلس  ورزش  فراکسیون  رئیس  بودید  
کردند.  مشاهده  را  ایران  در  تمرین  آخرین  و  بودند  دوستان  خدمت 

می شود.  قطر  عازم   16:30 ساعت  امروز  تیم  می کنم  فکر 
وی افزود: وحدت، همدلی، نظم و انضباط خیلی خوبی که کی روش 
او،  از  تشکر  جای  واقعا  کم  فرصت  این  با  کرده  ایجاد  ملی  تیم  در 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  و  کادرمدیریتی  کادرسرپرستی،  کادرفنی، 
این  کردند.با  ایجاد  را  وحدت  و  تعامل  و  همبستگی  این  که  دارد 
شرایط که من می بینم خیلی امیدوارم تیم نتیجه خیلی خوبی را رقم 

کند. سرافراز  و  شاد  را  کشورمان  مردم  و  بزند 
کنفرانس خبری کی روش  لغو  مورد  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس  نایب 
در روز گذشته و شایعاتی که پیرامون حذف سردار آزمون مطرح شد، 
ندارم. اجازه بدهید اظهار  این موضوع اطالعی  از  عنوان کرد: اصال 
و  صحبت ها  جهانی،  جام  آستانه  در  رسانه  اصحاب  ولی  نکنم  نظر 

باشد. همدلی  و  وحدت  جهت  در  سواالتشان 
وی در خصوص اسکان تیم ملی در کشور قطر، گفت: طبق اطالعاتی 
علیرغم  فدراسیون  اجرایی  واصل شده، مسئولین  رئیسه  به هیات  که 
به  که  گزارشی  طبق  کردند.  را  تالششان  نهایت  کم،  خیلی  زمان 
نیست.  ملی  تیم  اسکان  بابت  نگرانی  جای  رسیده،  رئیسه  هیات 
شرایط و تمهیدات خوبی فراهم شده است. حتی خود مهدی تاج در 
چیز  همه  و  بوده  کار  پای  یعنی  برگشته،  و  رفته  قطر  به  گذشته  هفته 

دارد. نظر  زیر  را 
از  کی روش  نارضایتی  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قنبرزاده 
انتظارات  فوتبال  فدراسیون  مسئولین  آیا  ملی  تیم  سازی  آماده  نحوه 
و دغدغه های او را برطرف کرده اند، گفت: اگر بخواهیم با کشورهای 
که  است  این  واقعیت  کنیم  مقایسه  کره  و  برزیل  آمریکایی،  اروپایی، 
8شهریور  فدراسیون  مدیریتی  تیم  این  بوده،  کمتر  خیلی  ما  امکانات 

آمد و فکر می کنم دو روز بعد کادرفنی و کی روش آمدند.
وی افزود: آنچه در توان بوده انجام شده، همانطور که کی روش گفت 
شاید ایده آل نباشد اما داشته ها، امکانات و دارایی ما همینقدر بوده 
و مجموعه ورزش کشور در حد  فوتبال  است. فکر می کنم فدراسیون 
هرحال  به  روش  کی  البته  است.  نگذاشته  کم  داشته  که  امکاناتی 
حق دارد. انتظارش این است که ایده آل باشد و این هم خیلی خوب 
است. بارها بوده که گفته در حد تیم های دیگر امکانات مان کم بوده 

ولی در حد امکانات کشور ما او هم به نظرم راضی بوده است.
با  ملی  تیم  دیدار  برنامه  مورد  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس  نایب 
داشته،  دعوتی  جمهوری  ریاست  نهاد  داشت:  اظهار  جمهور،  رئیس 
خوشحالیم که رئیس جمهور از تیم ملی و مسئولین فدراسیون فوتبال 
را  موضوعات  هم  جمهور  رئیس  که  خوشحالیم  است.  کرده  دعوت 
برای  پشتوانه ای  و  دلگرمی  یک  ان شاالله  هم  این  و  می کند  تعقیب 

باشد. موفقیت 

خبـر بررسی فهرست فرانسوی و سوییسی تیم ملی فوتبال ایران:

چرا 25 نفر؟

برای  ایران  بازیکنان  نهایی  فهرست      ◄
شد. منتشر  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام 

جریان  در  یکشنبه  روز  اتفاقات  از  پس 
در  کی روش،  کارلوس  مطبوعاتی  نشست 
نه  فهرست  این  که  شد  این  بر  صالح  نهایت 
طریق  از  که  خبرنگاران،  با  سرمربی  جلسه  در 
بشود. اعالم  ایران  فوتبال  فدراسیون  سایت 
خارج  این  و  است  نفره   ۲۵ ایران  لیست 
جام  در  که  است  تیم هایی  اغلب  قاعده  از 
رقابت ها  در  نفر   ۲۶ با  و  دارند  حضور  جهانی 
است  استثنا  یک  )فرانسه  می کنند  شرکت 
جهانی  جام  برای  را  نفر   ۲۵ ایران،  مثل  و 
لیست،  این  در  مهم  نکته  است(.  کرده  اعزام 
باتجربه  بازیکنان  انتخاب  به  کی روش  رویکرد 
در  را  آنها  با  کار  سابقه  که  است  آنهایی  و 
ابوالفضل  جز  به  و  داشته  مختلف  اردوهای 
سابقه  پیش تر،  که  نیست  بازیکنی  جاللی، 
هشت  دوره  در  کی روش  اردوهای  به  دعوت 

باشد. نداشته  را  ملی  تیم  در  او  ساله 
برخواهد  را  مختلفی  نظرات  لیست  این 
نظر  به  نهایت  در  اگرچه  البته  و  انگیخت 
تفاوت  ایران،  نفره  یازده  ترکیب  نمی رسد 
وارد  اسکوچیچ  دوره  در  که  آنچه  با  چندانی 
این  نهایت  در  اما  باشد  داشته  می شد  زمین 
رای  که  است  قطر  در  ملی  تیم  نتایج  و  نمایش 
صادر  کی روش  تصمیمات  درباره  را  نهایی 

کرد. خواهد 
انتخاب  برای  کی روش  قبلی  دوره  در 
را  دشواری  ساعت های  نهایی،   ۲۳ فهرست 
رضایی،  کاوه  حذف  با  و  گذاشت  سر  پشت 
جنجال  غفوری،  وریا  و  حسینی  جالل  سید 
کرد  ایجاد  ایران  فوتبال  فضای  در  را  بزرگی 

خاص  نکته  و  سورپرایز  فهرست  این  اما 
نفر  دو  یکی  اینکه  جز  ندارد  غریبی  و  عجیب 
اسکوچیچ  دوره  در  ملی  تیم  ثابت  بازیکنان  از 

ندارند. ملی پوشان  جمع  در  جایی 
قطر  عازم  ملی  تیم  نفرات،  این  اعالم  با 
یک  و  تمرینی  جلسه  چند  با  تا  شد  خواهد 
آماده  را  خود  تونس،  مقابل  دوستانه  بازی 
اما  کند.  انگلیس  مقابل  بزرگ  بازی  اولین 
می خورد  چشم  به  لیست  این  در  که  نکاتی 
موضوعات  این  شامل  فهرست وار،  صورت  به 

: ست ا
*حضور چهار دروازه بان از بین ۲۵ بازیکن، 
ملی  تیم  فهرست  برانگیز  تامل  و  جالب  نکته 
را  گلر  چهار  که  است  تیمی  تنها  ایران  است؛ 

می برد. قطر  به  خود  با 
خلوت ترین  از  یکی  راست  دفاع  *پست 
انتظار،  طبق  و  است  ملی  تیم  پست های 
تنها  محرمی  صادق  و  رضاییان  رامین 
که  می شوند  محسوب  پست  این  گزینه های 
دو  این  بین  جدی  رقابتی  انتظار  در  باید 
او  اسکوچیچ،  دراگان  دوره  در  بود .  بازیکن 
حردانی  صالح  از  و  نداشت  مدنظر  را  رضاییان 
راست جایگزین دعوت می کرد  دفاع  عنوان  به 

اسماعیلی فر  دانیال  هم  اردوها  از  برخی  در  و 
داشت. حضور  اردو  در 

کنعانی زادگان،  وسط  دفاع  پست  *برای 
در  شجاع  و  پورعلی گنجی  حسینی،  مجید 
این   از  و  گرفتند  قرار  ملی  تیم  نهایی  لیست 
جمع، دو نفر در قطر به عنوان انتخاب اول به 
و  کنعانی   زوج  شانس  که  رفت  خواهند  میدان 
مگر  می رسد،  نظر  به  دیگران  از  بیش  شجاع 
خود  مدنظر  نفرات  از  بخواهد  کی روش  آنکه 
آنها دارد، استفاده  با  که سابقه کاری بیشتری 

. کند
که  برمی آید  اینطور  ملی  تیم  فهرست  *از 
گزینه  دو  محمدی  میالد  و  جاللی  ابوالفضل 
البته  هستند.  چپ  دفاع  پست  برای  ملی  تیم 
دفاع  پست  گزینه  دیگر  حاج صفی  احسان 
اروگوئه  بازی مقابل  ایران است که در دو  چپ 
نیست  مشخص  و  رفت  میدان  به  هم  سنگال  و 
هافبک  خط  در  او  از  دارد  قصد  کی روش  که 
چپ  دفاع  به  را  کاپیتان  یا  کند  استفاده 

بیاورد.
نسبتا  ترافیک  دفاعی  هافبک  پست  *برای 
عزت اللهی،  چشمی،  و  دارد  وجود  زیادی 
ملی  تیم   ۸ و   ۶ بازیکنان  کریمی  و  نوراللهی 
البته  که  بود  خواهند  قطر  در  بازی  برای 
این  در  حضور  سابقه  نیز  حاج صفی  احسان 
نیز  قدوس  سامان  همچنین  دارد.  را  پست 
از دو هافبک مرکزی تست  قبال به عنوان یکی 

است. شده 
امیری،  شامل  ملی  تیم  *وینگرهای 
خواهند  ترابی  مهدی  و  جهانبخش  قلی زاده، 
فوروارد  یک  با  بخواهد  ایران  اگر  البته  و  بود 
به  است  ممکن  نیز  طارمی  مهدی  کند،  بازی 

بگیرد. قرار  استفاده  مورد  چپ  گوش  عنوان 
به  که  است  بازیکنی  تنها  قدوس  *سامان 
عنوان هافبک پشت مهاجم به تیم ملی دعوت 
شده و اگرچه فصل خوبی را در انگلیس پشت 
مقابل  دیدار  در  نمایشش  اما  نگذاشته  سر 
کی روش  کارلوس  امیدواری  باعث  اروگوئه 
استفاده  نهایت  این بار  او،  ظرفیت  از  تا  است 
۲۰۱۸ چندان  ببرد. قدوس در جام جهانی  را 
دقایق  در  اگرچه  نکرد،  پیدا  بازی  فرصت 
نمایش  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  که  کوتاهی 

داشت. خوبی 
بازیکن  سه  انتظار،  بر  بنا  حمله  خط  *در 
آزمون،  سردار  دارند؛  حضور  ملی  تیم  باتجربه 
توجه  با  که  انصاری فرد  کریم  و  طارمی  مهدی 
اول  گزینه  طارمی  مهدی  جهات،  جمیع  به 
به  توجه  با  آزمون  و  بود  خواهد  پست  این 
ژوکر  عنوان  به  شاید  حواشی،  و  مصدومیت 
بین  از  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  ملی  تیم 
کریم  حاج صفی،  احسان  ملی،  تیم  بازیکنان 
خلیل زاده،  شجاع  آزمون،  سردار  انصاری فرد، 
پورعلی گنجی  مرتضی  نوراللهی،  احمد 
بازوبند  بستن  سابقه  بیرانوند،  علیرضا  و 

دارند. را  ملی  تیم  کاپیتانی 

جاللی،  ابوالفضل  جز  به  ایران  ملی  *تیم 
نفرات  بین  در  را  دیگری  جوان  بازیکن  هیچ 
جوانی  بازیکن  هم  جاللی  اگرچه  ندارد؛  خود 
سال   ۲۴ حاضر  حال  در  و  نمی شود  محسوب 

دارد. سن 
به جای  تیم هایی است که  از معدود  *ایران 
که  می برد  جهانی  جام  به  را  نفر   ۲۵ نفر،   ۲۶

می رسد. نظر  به  عجیب  کمی  مسئله  این 
اندکی  با  فعلی  اردوی  در  که  *بازیکنانی 
خواهند  دیگران  جمع  به  آسیب دیدگی 
نوراللهی  احمد  و  سردار  شامل  پیوست، 
و  امیری  بیرانوند،  شجاع،  بود.  خواهند 
سر  پشت  را  مصدومیت  دوره  یک  نیز  کریمی 

. ند شته ا ا گذ
داخلی  بازیکن   ۹ شامل  ملی  تیم  *فهرست 
 ۲۵ اینکه  به  توجه  با  است.  لژیونر   ۱۶ و 
به قطر خواهند رفت، حذف ملی پوش  بازیکن 
میالد  یا  نورافکن  امید  مثل  سابقه داری 
اردوها  اغلب  در  مقدماتی  دوره  در  که  سرلک 
به نظر  بودند، کمی عجیب  تیم ملی حاضر  در 

. ید می آ
چشمی،  انتخاب  با  کی روش  *کارلوس 
از  استفاده  رویکرد  و  پورعلی گنجی  رضاییان، 
بیشتری  همکاری  تجربه  آنها  با  که  بازیکنانی 
که  چهره ها  از  برخی  بر  را  راه  عمال  داشت، 
شده  چهره  ملی  تیم  در  اسکوچیچ  دوره  در 
ملی  تیم  در  کریمی  علی  حضور  بست.  بودند، 
آخرین  او  می افتد؛  اتفاق  مدت ها  از  بعد  هم 
ملی  تیم  به  سوریه  مقابل  بازی  اردوی  در  بار 

بود. شده  دعوت 
)ترابی،  ملی پوش  چهار  با  *پرسپولیس 
بیشترین  امیری(  و  پورعلی گنجی  بیرانوند، 

تیم  در  که  دارد  باشگاه هایی  میان  در  را  سهم 
سهمیه(  )سه  استقالل  دارند.  بازیکن  ملی 
باشگاه های  دیگر  سهمیه(  )دو  سپاهان  و 
دارند. بازیکن  ملی  تیم  در  که  هستند  ایرانی 

بازیکن  باسابقه ترین  حاج صفی  احسان   *
سرمربیگری  زمان  از  که  است  ملی  تیم 
در  او  دارد.  حضور  ملی  تیم  در  دایی  علی 
به   ۲۰۱۰ جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های 
حاج صفی،  جز  به  بود.  شده  دعوت  ملی  تیم 
بزرگ  تورنمنت  اولین  نیز  انصاری فرد  کریم 
۲۰۱۱ تجربه کرده و با حضور  خود را در سال 
 ۱۲ به  ملی اش  دوران  عمر  رقابت ها،  این  در 

رسید. خواهد  سال 
آزمون  سردار  می شد  گفته  که  حالی  *در 
گذاشته  کنار  ملی  تیم  فهرست  از  است  ممکن 
ملی  تیم  لیست  در  بازیکن  این  اما  شود 
به  قطر  در  نیز  حاضر  حال  در  و  دارد  حضور 

می برد. سر 
 ۱۶ دعوت شده،  بازیکن   ۲۵ جمع  *از 
جام  رقابت های  در  ایران  ملی  تیم  در  بازیکن 
قابل  عدد  که  داشته اند  حضور   ۲۰۱۸ جهانی 
جوان  چندان  نه  و  باتجربه  تیم  برای  توجهی 

► می شود.   محسوب  ایران 



سه شنبـه 24 آبان 1401/ شماره 2054 www.gooyeh-qom.com اقتصادی5

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402 ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              0912762۵9۸7

یک مسئول در مرکز بهداشت قم:
1۴.۵ درصد جمعیت باالی 2۵ 
سال قم از دیابت رنج می برند

رییس گروه مبارزه با بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت قم گفت: بر 
اساس پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر سال ۱۴۰۰، حدود 
یا  باال  خون  قند  از  استان  این  سال   ۲۵ باالی  جمعیت  درصد   ۱۴.۵
درصد   ۱۴.۱ کشور  سطح  در  آمار  این  که  می برند  رنج  دیابت  بیماری 

است.
ایرنا،  با  گفتگو  در  دیابت  جهانی  روز  مناسبت  به  میرحیدری  مهدی 
بیماری  از  آگاهی عمومی مردم  پیمایش، درصد  این  اساس  بر  افزود: 
مشکالت  از  جلوگیری  برای  که  است  درصد   ۷۰ قم  استان  در  دیابت 
افراد، ضروری است شهروندان گروه سنی  از عدم آگاهی سایر  ناشی 
و  شهری  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  به  مراجعه  با  سال   ۳۰ باالی 

نمایند. استفاده  مراکز  این  خدمات  از  استان  سطح  در  روستایی 
بررسی  و  سالمت  الکترونیک  پرونده  تشکیل  از  پس  کرد:  اضافه  وی 
سابقه ابتال به بیماری غیرواگیر در فرد و بستگان درجه یک، برای این 
میزان  و  کمر  دور  اندازه گیری  وزن،  کنترل  جمله  از  هایی  اقدام  افراد 
فشارخون انجام و در صورت ناشتا بودن برای آزمایش رایگان قندخون 

انجام خواهد شد. ناشتا و چربی در مراکز جامع سالمت 
در  و مغزی  قلبی  رایگان خطرسنجی سکته های  انجام  داد:  ادامه  وی 
هدف  با  سالمت،  پایگاه های  و  مراکز  در  سال   ۳۰ باالی  افراد  تمامی 
در  شده  ارایه  خدمات  دیگر  از  ساله   ۱۰ خطر  میزان  احتمال  ارزیابی 
پایگاه های سالمت می باشد که بر اساس آن، ابتال به سکته های قلبی 
و مغزی در افراد طبقه بندی و خدمات، آموزش ها و مشاوره های الزم به 

می شود. ارائه  آنان 
بیماران  روتین  مراقبت¬های  رایگان  ویزیت های  انجام  وی،  گفته  به 
دیگر  از  سالمت  مراقبین  و  پزشک  توسط  دوره ای  به صورت  دیابتی 
و در صورت  انجام می شود  دیابتی  بیماران  برای  اقدام هایی است که 
در  مستقر  متخصص  پزشکان  به  بیماران  الکترونیک  ارجاع  ضرورت 
بیمار  مراجعه  به  نیاز  بدون  بیمارستانی  مراکز  درمانی  ¬های  کلینیک 

می گیرد. صورت  نوبت  اخذ  برای 
مسائل  اصالح  خصوص  در  زندگی  سبک  اصالح  آموزش  گفت:  وی 
مرتبط با تغذیه و فعالیت های بدنی و بهداشت روان توسط کارشناسان 
تغذیه و کارشناسان سالمت روان مستقر در مراکز و پایگاه های سالمت، 
کارشناسان  توسط  هدف  گروه های  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری 
اقدام  از دیگر  و پمفلت  از قبیل پوستر  آموزشی  توزیع متون  و  مربوطه 

انجام می شود. هایی است که در مراکز جامع سالمت 
به خصوص  دیابت  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  برای  میرحیدری گفت: 
چاق،  افراد  سال،   ۳۰ باالی  سنین  با  افراد  است  الزم   ۲ نوع  دیابت 
یا دیر شام  و  از جمله نخوردن صبحانه  کسانی که عادات غذایی بدی 
افراد  فامیلی،  سابقه  دارای  افراد  دارند،  خوابیدن  بالفاصله  و  خوردن 
دنیا  به  کیلوگرم  چهار  از  بیش  بزرگ  نوزادان  که  خانم هایی  کم تحرک، 
آورده اند، افراد دارای سابقه دیابت در حاملگی، افراد دارای فشارخون، 
افراد دارای چربی خون و افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی توجه 

باشند. داشته  بیماری  این  به  بیشتری 
وی به بیماران دیابتی توصیه کرد: مواد قندی، سرخ شده و فست فود 
)غذای آماده( مصرف نکنند، زیرا این مواد باعث عدم کنترل بیماری 
می شود؛ افراد دیابتی مصرف صحیح و منظم دارو را مدنظر قرار دهند.
پا مراقبت کنند، شست و شوی  از  با جدیت  باید  افراد  این  افزود:  وی 
از  نیز  َتَرک  و  تورم  نظر قرمزی،  از  پا  معاینه  ناخن،  روزانه، کوتاه کردن 

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  که  است  مواردی  جمله 
مدت  به  روزانه  کردن  ورزش  کرد:  تاکید  قم  بهداشت  مرکز  کارشناس 
این  برنامه  در  باید  کششی  حرکات  با  و  متوسط  شدت  با  دقیقه،   ۳۰

باشد. افراد 
دیابت  قطعی  تشخیص  راه  تنها  خون  قند  آزمایش  این که  بیان  با  وی 
می باشد که تایید و تفسیر نتیجه آن باید توسط پزشک انجام شود، به 
بیماران دیابتی توصیه کرد: دیابت بیماری مادام العمر است و کنترل 
باال  به  سال   ۳۰ افراد  همه  است  الزم  لذا  طلبد،  می  مداوم  درمان  و 
برای غربالگری و تشخیص بیماری و همچنین بیماران مبتال به بیماری 
دیابت برای مراقبت بعدی به مراکز و پایگاه های خدمات جامع سالمت 

نمایند. مراجعه 
۲۳ آبان ماه مصادف با ۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت با شعار »با آموزش 
دیابت از آینده خود محافظت کنیم« و ۲۱ تا ۲۷ آبان ماه نیز هفته ملی 

دیابت نام گذاری شده است.

خبـر

وضعیت  ارز  بازار  که  حالی  در      ◄
نوسان  و  می کند  تجربه  را  پرنوسانی 
مستعد  بازار  این  در  را  شرایط  قیمت ها 
مصوبه  است،  کرده  ناگهانی  تغییرات 
افزایش  خصوص  در  مرکزی  بانک  اخیر 
سرمایه بانک ها نیز شرایط تازه ای را پیش 

است. داده  قرار  صرافان  روی 
بانکی  حریم های  قشقایی:  سمیه  
بانک ها  طریق  از  ایران  است  شده  سبب 
باشد.  نداشته  بین المللی  ارتباط  امکان 
راستای  در  که  اقداماتی  دیگر  سوی  از 
برخی  در  گرفته  صورت  ارز  بازار  مدیریت 
رفته  نشانه  را  صرافی ها  حیات  موارد 

. ست ا
خصوص  در  شده  ارائه  گزارش  آخرین 
مرکزی  بانک  از  مجوز  دارای  صرافی های 
دارای  صرافی   ۵٩0 که  می دهد  نشان 
بانک  تصمیم  اساس  بر  هستند.  مجوز 
 ،۱۴۰۰ سال  ماه  خرداد  در  مرکزی 
تأسیس  منظور  به  سرمایه  مبلغ  حداقل 
صـرافی  و  تضامنی  صرافی  فعالیت  و 
استان  در  اعتباری  مؤسسات  بـه  وابسـته 
)اصفهان،  بزرگ  شهرهای  و  تهران 
قم  مشهد،  کرج،  شـیراز،  تبریـز،  اهـواز، 
در  و  ریال  میلیارد   ۲۵۰ مبلغ  ارومیه(  و 
تعیین  میلیارد   ۱۳۰ مبلـغ  شـهرها  سـایر 

است. شده 
حوزه  این  فعاالن  از  بسیاری  حاال 
شده  گرفته  نظر  در  سرمایه  معتقدند 
صرافی های  حیات  تداوم  می تواند 
قرار  بزرگی  سئوال  عالمت  زیر  را  کوچک 
دهد. در این راستا جالل رشیدی کوچی، 
امور  کمیسیون  عضو  و  مجلس  نماینده 

با  گفتگو  در  مجلس  در  شوراها  و  داخلی 
تصمیمی  هر  گفت:  خبرانالین  خبرگزاری 
که به تنش در بازار ارز منجر شود محکوم 
از  باید مورد تجدیدنظر واقع شود.  و  بوده 
منطق  از  دور  مصوبه های  با  نباید  رو  این 
آزادانه  حضور  و  صرافی ها  حذف  زمینه 

شود. فراهم  ارز  بازار  در  دالالن 
بانک  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
سرمایه  افزایش  خصوص  در  مرکزی 
برخی  گفت:متاسفانه  ها،  صرافی  ریالی 
آینده  بدون  و  پشتوانه  بدون  تصمیمات 
آرام خارج  از حالت  را  بازار  نگری همیشه 
به تالطم قیمتی دامن زده است. و  کرده 
یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
بدون  و  عجوالنه  اقدامات  اینکه  بیان  با 
لطمه  ما  اقتصاد  به  همیشه  آینده نگری 
است  الزم  اگر  حتی  افزود:  است،  زده 
مرکزی  بانک  نزد  ها  صرافی  سرمایه 
زمان  در  باید  اقدام  این  باید  افزایش 
به  آشفتگی  از  بازار  که  دیگری  مشخص 

دهد. رخ  است  دور 
توجه  نکته  این  به  باید  داد:  ادامه  وی 
شوک های  پذیرش  جامعه  که  داشت 
ندارد. را  ارز  بازار  حوزه  در  قیمتی  جدید 
بازار  در  دالالن  جوالن  اجازه  نباید 

شود داده  ارز 
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
شرایط  در  اینکه  بیان  با  نیز،  مجلس 
تصمیمات  نیازمند  کشور  اقتصاد  فعلی 
شرایطی  در  گفت:  است،  ساز  ثبات 
می  انجام  را  خود  وظایف  صرافی ها  که 
های  دستورالعمل  با  باید  چرا  دهند 
ها  آن  فعالیت  جلوی  غیرکارشناسی 

شود؟ گرفته 
در  اینکه  بیان  با  دلخوش  سیدکاظم 
نیازمند  کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط 
گفت:  است،  ساز  ثبات  تصمیمات 
بازار  در  قیمتی  تنش  به  که  مصوباتی 
جلوی  و  شده  شناسایی  باید  بزنند  دامن 

شود. گرفته  ها  آن  شدن  اجرایی 
مجلس  در  سرا  صومعه  مردم  نماینده 
مصوبه  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
دست  آن  از  صرافی ها  سرمایه  افزایش 
بازار  وضعیت  کننده  متالطم  مصوبات 

ها  صرافی  که  شرایطی  در  افزود:  است، 
وظایف خود را انجام می دهند چرا باید با 
جلوی  غیرکارشناسی  های  دستورالعمل 

شود؟ گرفته  ها  آن  فعالیت 
حذف  با  اینکه  بیان  با  دلخوش 
دستورالعمل  چنین  نتیجه  در  صرافی ها 
بیشتر  بازار  در  دالالن  حضور  قطعا  هایی 
خواهد شد، تصریح کرد: با حذف صرافی 
ارز و در نتیجه  باید منتظر تنش قیمت  ها 

باشیم. بازار  وضعیت  نابسامانی 
افزایش  به  صرافی ها  الزام  وی  گفته  به 

از  بخشی  شود  سبب  می تواند  سرمایه 
شوند  خارج  چرخه  از  فعال  صرافی های 
بازار  در  دالالن  نفوذ  ضریب  نتیجه  در  و 

یافت. خواهد  افزایش 
عمومی  روابط  مدیر  وفا،  قمری 
در  خبرآنالین  با  گفتگو  در  مرکزی  بانک 
برای  موضوع  گفت:  مصوبه  این  خصوص 
در  مرکزی  بانک  و  است  قبل  سال  دو 
کار  و  کسب  مجوزهای  تسهیل  راستای 
و کار هیچ صرافی  برنامه ریزی کرده است 

► شد.    نخواهد  مشکل  دچار 

سایه دستورالعمل بحث برانگیز بانک مرکزی بر سر صرافی ها

●  بازار ارز در انتظار شوک تازه؟   ●
نمایندگان: دالالن ارز نباید اجازه جوالن داشته باشند

گذشته،  هفته های  در  دالر  قیمت  افزایش  با      ◄
از  بسیاری  رفت.  کما  به  اساسی  کاالهای  بازار 
نبود  به  توجه  با  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 
محصول  فروش  از  اقتصادی  روشن  چشم انداز 
در  غذایی  مواد  بازار  آیا  اما  می کنند.  خودداری 

است؟ جدید  تورمی  انتظار 
کاالهای  بسیاری  فروش  دالر  قیمت  افزایش  با 
از  بسیاری  حاضر  حال  در  شد.  متوقف  تولیدی 
ارزی  نوسانات  دلیل  به  تولیدکنندگان  و  فروشندگان 
حتی  نیستند.  خود  محصوالت  فروش  به  حاضر 
است.  کرده  سرایت  خرده فروشی ها  به  موضوع  این 
آینده  در  ابهام  را  موضوع  این  دلیل  فروشندگان 

می کنند. عنوان  قیمت ها  تغییرات 
مجمع  رئیس  مناقبی،  علیرضا  توسط  موضوع  این 
ایلنا  به  باره  این  در  او  شد.  تائید  هم  واردکنندگان، 
فروش  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  بنگاه های  گفت: 
چراکه  کرده اند.  قطع  تقریبا  را  تولیدی  کاالهای 
تصویر روشنی از آینده ندارند و نمی دانند چه خواهد 

. شد
قیمت  افزایش  تاثیر  از  نگرانی ها  حاضر  حال  در 
هر  از  بیش  خدمات  و  مصرفی  کاالهای  بر  دالر 
داشته  پی  در  را  شهروندان  نگرانی   موضوعی 
می دهد  نشان  قبل  سال های  تجربه  چراکه  است. 
بازار  در  مستقیمًا  دالر  نرخ  در  جهشی  کوچک ترین 
از  آنکه  به ویژه  می شود.  تخلیه  اساسی  کاالهای 
یارانه های  اصالح  بهانه  به  دولت  امسال  اردیبهشت 

کرد. حذف  را  کاالها  این  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
آمار،  مرکز  گزارش  طبق  که  است  حالی  در  این 
ثبت  درصد   ۴۸.۶ که   ۱۴۰۱ مهر  نقطه  به  نقطه  تورم 
شد. این بدان معناست که خانوار ایرانی در مهر سال 
 ۱۴۰۰ سال  مهر  از  بیشتر  برابر   ۱.۵ حدود  جاری 
این  در  کرده اند.  هزینه  اساسی  کاالهای  تهیه  برای 

بین تورم کاالهای خوراکی بیش از ۷۰ درصد به ثبت 
رسید.

اقتصاد واردات محور افزایش قیمت دالر در  تاثیر 
تأثیر  درباره  اقتصاددان،  شقاقی شهری،  وحید 
عنوان  اساسی  کاالهای  قیمت  بر  ارز  نرخ  افزایش 
سرمایه ای  کاالهای  حوزه  در  ایران  اقتصاد  کرد: 
افزایش  رو  همین  از  است.  واردات محور  مصرفی  و 
می گذارد. مستقیم  اثر  کاالها  تمام  بر  دالر  قیمت 

او نوسان و روند افزایشی قیمت دالر را چالش این 
و  بی ثباتی  گفت:  و  دانست  ایران  اقتصاد  روزهای 
تولیدکننده  و  مصرف کننده  بر  دالر  قیمت  نوسانات 
و  سرمایه گذاری  بر  نااطمینانی  این  می گذارد.  اثر 

می زند. ضربه  ایران  اقتصاد  در  تولید 
بازار  بر  ارز  نرخ  افزایش  تأثیر  به  شقاقی شهری 
افزایش  تأثیر  اولین  افزود:  و  کرد  اشاره  دارایی ها 

از  پس  بود.  خواهد  دارایی ها  بازار  بر  دالر  قیمت 
یعنی  خدمات  و  کاال  بازار  به  قیمت  افزایش  این  آن 
نیز  آن  نهایی  آثار  زندگی مردم سرایت می کند.  سفره 

است. تورم  افزایش 
در  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی  کارشناس  این 
از  دالر  قیمت  که  بودیم  این  شاهد  اخیر  هفته های 
کانال ۳۱ هزار تومان به کانال ۳۶ هزار تومان رسید. 
 ۵۰۰۰ حدود  دالر  قیمت  اخیر  هفته  سه  در  یعنی 

کرد. پیدا  افزایش  تومان 
اقتصاد  بر  دالر  قیمت  افزایش  آثار  کامل  تخلیه 

ایران
نهایتًا  زمانی  وقفه  یک  با  اینکه  بر  تأکید  با  او 
دالر  قیمت  افزایش  اثرگذاری  شاهد  باید  شش ماهه 
در بازار دارایی ها، کاال و خدمات باشیم، عنوان کرد: 
با  می دهد.  نشان  واکنش  به سرعت  طال  میان  این  در 

واکنش  شاهد  ماهه  دو  تا  یک  حدود  زمانی  وقفه  یک 
یک  با  و  بود  خواهیم  وارداتی  خودروهای  بازار  در 
نشان  واکنش  بازار خودروهای داخلی  ماهه  وقفه سه 

می رسد. مسکن  بازار  به  نوبت  سپس  و  می دهد 
خوارزمی،  اقتصاد  دانشکده  علمی  هیات  عضو 
درباره بازارهای کاال و خدمات نیز توضیح داد: طبق 
افزایش  به  ماهه  سه  وقفه  یک  با  بازارها  این  تجربه 

می دهند. نشان  واکنش  دالر  قیمت 
دولت احتمالی  سناریوی 

»سناریو  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  شقاقی شهری 
نوسانات  کاهش  برای  مداخله جویی  برای  دولت 
سال های  در  ما  کرد:  تصریح  بود؟«،  خواهد  چه  ارز 
از همین  گذشته در این رابطه تجربه کسب کرده ایم. 
دولت های  تجربه  از  باید  مرکزی  بانک  و  دولت  رو 
برای  دوازدهم  دولت  در  بگیرند.  درس  گذشته 
مدیریت ارز دو اتفاق مهم صورت گرفت که باید دولت 

کند. استفاده  تجربه  این  سیزدهم 
کانال  یک  دوازدهم،  دولت  در  داشت:  اظهار  او 
محدوده  این  شد.  تعیین  ارز  قیمت  برای  نوسان 
و  اقتصادی  متغیرهای  دیگر  و  ارزی  منابع  بر  مبتنی 
شد.  تعیین  اقتصاد  آینده  و  فعلی  شرایط  در  سیاسی 
باشد  قیمتی  چه  روی  نوسان  محدوده  این  اینکه 
توانایی  مرکزی  بانک  باید  چراکه  است.  مهم  بسیار 
زمان  آن  در  که  باشد  داشته  را  محدوده  این  مدیریت 
تعیین  تومان  هزار   ۲۲ تا  هزار   ۲۰ بین  محدود  این 

. شد
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در دولت قبلی 
سامانه ای طراحی  شد که واردات و تخصیص ارز برای 
دوباره  سامانه  این  باید  می شد.  اولویت بندی  واردات 
اولویت های  بر  مبتنی  دالر  تخصیص  تا  شود  احیا 
کشور باشد. در شرایطی که احتمااًل تحریم ها تشدید 

► خواهد شد.   

تولیدکننده  تورم  دهد  می  نشان  ها  بررسی      ◄
نزدیک  امسال  تابستان  در  سالمت  به  مربوط  خدمات 
زمره  در  نرخ  این  است.  رسیده  ثبت  به  درصد   ۳۰ به 
باالترین تورم های رقم خورده در میان زیر گروه های 

دارد. قرار  خدمات  بخش 
بخش  تولیدکننده  تورم  نیوز،  اقتصاد  گزارش  به 
برآورد  درصد   ۱۶.۲ جاری  سال  تابستان  در  خدمات 
مبدا  در  بهای خدمات  میانگین  به عبارت دیگر  شده، 
ارائه آن ها در تابستان نسبت به بهار خدمات در مبدا 
در بهار بالغ بر ۱۶ درصد افزایش داشته است. بررسی 
گذشته  فصل  چند  در  شاخص  این  دهد  می  نشان  ها 
ثبت  به  نرخ  و  کرده  تجربه  را  صعودی  کامال  روندی 
کننده  تولید  تورم  باالترین   ۱۴۰۱ تابستان  در  رسیده 
محسوب  کنون  تا   ۹۰ دهه  ابتدای  از  خدمات  بخش 
کننده  تولید  نقطه  به  نقطه  تورم  همچنین  شود.  می 
خدمات نیز بالغ بر ۵۶ درصد بوده است، این نخستین 
باری محسوب می شود که این شاخص مرز ۵۰ درصد 
های  »فعالیت  گروه  فصلی  تورم  است.  کرده  رد  را 
مربوط به تامین جا و غذا« در تابستان ۳۰.۷ درصد به 
خورده  رقم  تولید  تورم  باالترین  نرخ  این  رسیده،  ثبت 
در میان تمامی زیر گروه های بخش خدمات به حساب 
به  مربوط  های  »فعالیت  گروه  فصلی  تورم  آید.  می 
تابستان  نیز در  انسان و مددکاری اجتماعی«  سالمت 

است. بوده  درصد   ۲۷.۷
در  رسیده  ثبت  به  کننده  تولید  تورم  ترین  پایین 
میان زیرگروه های بخش خدمات به گروه »اطالعات و 
ارتباطات« تعلق دارد، تورم فصلی این گروه تنها ۴.۸ 
تابستان  نیز در  درصد بوده است. تورم فصلی آموزش 
دارد،  قرار  ثبت رسیده  به  تورم ها  ترین  پایین  زمره  در 

تورم این گروه به ۸ درصد هم نمی رسد. البته این در 
حالیست که تورم آموزش در بهار تنها ۱.۹ درصد بوده 
است،  داشته  ای  مالحظه  قابل  افزایش  تابستان  در  و 
البته این امر در تابستان هر سال تقریبا تکرار می شود. 
دو گروه »فعالیت های امالک و مستغالت« و »فعالیت 
های  گروه  ترین  مهم  نقل«  و  حمل  و  داری  انبار  های 

به  تابستان  در  که  شود  می  محسوب  خدمات  بخش 
تریتب تورم فصلی ۸.۷ درصد و ۱۰.۴ درصد را به ثبت 
رسانده اند. این دو گروه به تنهایی تعیین کننده نیمی 
ار تورم بخش خدمات هستند، بر این اساس می توان 
شکسته  رکورد  حالی  در  خدمات  بخش  تورم  که  گفت 
است که تورم مهم ترین گروه هایش آنچنان باال نبوده، 
های  گروه  زیر  دیگر  در  تورم  دهد  می  نشان  امر  این 

بوده است. باال  بسیار  بخش خدمات 
تورم تولید کننده پیشرانی برای تورم مصرف کننده 
محسوب می شود. به بیان ساده تر افزایش قیمتی که 
که  دهد  می  رخ  خدمات  و  کاال  ارائه  و  تولید  مبدا  در 
تورم تولید کننده گویای آن است، با یک فاصله زمانی 
به بازار های خرد منتقل شده و مصرف کنندگان آن را 
این  مختلف  های  بخش  در  البته  کرد.  خواهند  حس 
تورمی  مثال  عنوان  به  است،  متفاوت  زمانی  فاصبه 
طبع  به  دهد  می  رخ  صنعت  بخش  تولید  مبدا  در  که 
به مصرف کننده خرد منتقل  از بخش خدمات  تر  دیر 
ثبات  بی  جامعه  و  اقتصادی  شرایط  هرچه  شود.  می 
بود،  تر خواهد  انتقال سریع  این  باشد،  تر  تورمی  و  تر 
بسیار حائز  تورم  انتقال  تسریع  در  نیز  منفی  انتظارات 
به  آتی  های  گزارش  طی  ایران  اکو  است.  اهمیت 
بررسی و تحلیل بیشتر شاخص قیمت تولید کننده در 

► پرداخت    امسال خواهد  بهار 

● جهش نرخ ارز قیمت کاالهای اساسی را باال می برد؟    ●

● شدید ترین تورم تابستان امسال مربوط به بخش سالمت بود!    ●
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
و  طیبی  فاطمه  خواندگان  آبادی  نجف  کیهانیان  الهام  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۹۶۶  شماره  به 
و  آبادی  نجف  بابائی  حاجی  همگی  زینب   ، جواد   ، حسینعلی   ، فاطمه   ، جعفر  محمد   ، داود   ، عباسعلی 
سمیه   ، ساجده  و  دانشگر  طیبه  و  ابراهیمی  اختر  و  طیبی  همگی  ابوالقاسم  و  مصطفی   ، علی   ، محمد 
به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۸۷۶۷ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  طیبی  همگی  محمدرضا  و  سهیال   ،
مورخ   ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۱۲۰۷۳۴۶۱ شماره  ابالغیه  به  عطف  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح 
خصوص  در   ۰۰۰۰۹۶۶ بایگانی  شماره  و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۱۵۸۵۴۲ پرونده  شماره  به   ۱۴۰۰/۱۲/۲
درخواست خانم الهام کیهانیان مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی ۸۷۶۷ به استحضار می رساند که با راهنمایی 
نماینده خواهان از ملک مذکور به نشانی : قم – خیابان عمار یاسر کوچه ۲۵ پالک ۱۸۰ بازدید گردید که 
اداره  از  استعالم  مطابق  ملک  این   : ملک  ثبتی  مشخصات  الف(  گردد:  می  ارائه  ذیل  شرح  به  آن  گزارش 
ثبت به شماره نامه ۱/۲۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ یک باب خانه به پالک ثبتی ۸۷۶۷ اصلی واقع در بخش 
نیم  و  دو  مالک  حسن  فرزند  طیبی  حسین   -۱  : باشد  می  زیر  شرح  به  آن  مالکیت  مشخصات  که  قم  یک 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۴۷۷۰۷ به تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۷ موضوع 
شماره  ذیل   ۱۰۴ جلد  امالک  دفتر   ۵۰۵ صفحه  در  که   ۴۴۵۴۰۱ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند 
با  اعیان  و  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  نیم  و  مالک یک  مریم صالحی   -۲ ثبت گردیده است.   ۱۱۴۸۷
 ۴۴۵۴۰۱ به شماره چاپی  ۱۳۶۳/۱۲/۲۷ موضوع سند مالکیت  تاریخ  به   ۴۷۷۰۷ شماره مستند مالکیت 
که در صفحه ۵۰۵ دفتر امالک جلد ۱۰۴ ذیل شماره ۱۱۴۸۷ ثبت گردیده است. ۳- الهام کیهانیان فرزند 

تاریخ  به   ۱۰۳۸۵۷ مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  ابوالفضل 
امالک جلد  دفتر   ۵۰۸ در صفحه  که   ۴۴۵۴۰۲ به شماره چاپی  اصلی  مالکیت  ۱۳۸۲/۹/۹ موضوع سند 
شماره  به  برداری  نقشه  رسمی  کارشناس  گزارش  مطابق  است.  گردیده  ثبت   ۱۱۴۸۷ شماره  ذیل   ۱۰۴
مترمربع   ۴۶۰/۷۴ برابر  ملک  کل  عرصه  مساحت   ۱۴۰۱/۵/۱ مورخ   ۱۴۰۱۲۲۰۶۲۱۹۳۳۰۸۰ رهگیری 
مشخصات  ب(  باشد.  می  ساکن  آن  در  ابراهیمی  خانم  و  نبود  اجاره  در  ملک  بازدید  زمان  در  باشد.  می 
دارد.  راه  متری   ۳ حدود  شارع  به  اختصاصی  داالن  یک  با  مسکونی  کاربری  با  ملک  این   : ملک  اعیانی 
همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  ساختمان  صورت  به  اعیانی  اول  قسمت  است.  اعیانی  قسمت  دو  دارای 
بوده که مساحت هر طبقه ۹۷/۶۳ مترمربع می باشد. ساختمان قدیمی ساز با اسکلت دیوار باربر و طاق 
 ۱/۵ ارتفاع  به  بدنه  پوشش  با  زیرزمین  در  حمام  باشد.  می  فرش  آجر  زیرزمین  بدنه  و  کف  است.  قوسی 
می  قرار  استفاده  مورد  انباری  صورت  به  حاضر  حال  در  زیرزمین  طبقه  است.  سیمان  مابقی  و  کاشی  متر 
موزاییک  آن  کف  و  کاشی  آشپزخانه  بدنه  باشد.  می  آشپزخانه  و  اتاق   ، سالن  شامل  همکف  طبقه  گیرد. 
اندود سفید و رنگ ، پوشش سقف سفید و پوشش کف سیمان می باشد.  اتاق  و  است. پوشش بدنه سالن 
با  مترمربع   ۱۲/۴۹ انباری  صورت  به  اعیانی  دوم  قسمت  است.  فلزی  ها  پنجره  و  آلومینیمی  ها  درب 
است.  آبی  کولر  سرمایش  سیستم  و  گازی  بخاری  گرمایش  سیستم  باشد.  می  آهن  تیر  ضربی  طاق  سقف 
با توجه به   : ( نظریه کارشناسی  انشعابات شامل یک کنتور برق ، یک کنتور آب و یک کنتور گاز است. ج 
 ، مساحت   ، موقعیت   ، کاربری  گرفتن  نظر  در  با  مذکور  ملک  ششدانگ  ارزش  اینجانب  نظر  از  فوق  موارد 
شوارع ، ابعاد و سایر عوامل موثر و با فرض عدم بدهی به بانک ها ، شهرداری و سایر ادارات به شرح ذیل 

تعیین و اعالم می گردد: ۱- عرصه از قرار هر مترمربع ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و برای ۴۶۰/۷۴ مترمربع برابر 
مترمربع   ۱۰۷/۷۵ برای  و  ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  قرارهر  از  اعیان   -۲ ۳۶/۸۵۹/۲۰۰/۰۰۰ریال 
برابر ۳/۹۴۷/۲۵۰/۰۰۰ریال ۳- حیاط سازی ، انشعابات و .. برابر ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ملک 
و  میلیون  شش  و  پنجاه  و  دویست  و  میلیارد  یک  و  )چهل  ۴۱/۲۵۶/۴۵۰/۰۰۰ریال  برابر  جمعا  مذکور 
چهارصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ ساعت 
زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای  ، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم  به  ۱۱/۱۵ صبح  الی   ۱۱
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

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

احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
مدنی قم به شماره ۲/۱۴۰۰ج/۸۶۱ ثبت گردیده له خانم مریم سادات نوایی سهی علیه آقای سید عباس 
و خانم ها فاطمه سادات و فهیمه سادات هر سه نفر نوابی سهی و خانم حوری لقا صفوی سهی دستور به 
ارزیابی  به شرح ذیل  ، بخش یک ثبت قم که کارشناسی  ۱۰۶۵۹ اصلی  از  ۴۲۳ فرعی  ثبتی  فروش پالک 
از  که پس  آمد  به عمل  بازدید   ۳۰۵ – پالک   ۲۱ و   ۱۹ بین کوچه   – رسالت  – خیابان  قم  آدرس  است.  کرده 
ثبتی ملک : ملک مورد نظر  به استحضار می رسد. مشخصات  به شرح ذیل  نتیجه  انجام بررسی های الزم 
دارای یک جلد دفترچه مالکیت تک برگی به شماره ۱۹۷۱۲۱/الف/۹۷ و عبارتست از عرصه و اعیان یک 
دو  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱۰۶۵۹ از  فرعی   ۴۲۳ شماره  به  طلق(  خاص  )وضعیت  ساختمان  باب 
مترمربع   ۲۵۳/۰۹ مساحت  به  قم  استان  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  مذکور  اصلی  از  فرعی 
حدود ساختمان شماال درب و دیوار طول ۱۰ متر به شارع حریم خیابان رسالت ، شرقا در دو قسمت اول 
 ، فرعی   ۲۲۵ به  متر   ۵ به طول  دیوار  به  دیوار  فرعی دوم  دو  به شماره  متر   ۲۰/۴۱ به طول  دیوار  به  دیوار 
به  ۲۵/۱۳ متر  به دیوار به طول  ۱۰/۴۰ متر به شمراه دو فرعی و غربا دیوار  به دیوار به طول  جنوبا دیوار 
شماره دو فرع ملک به نام سید مجید نوابی سهی فرزند سید محمود به شماره شناسنامه ۱۵ و شماره ملی 
۱۲۳۹۷۳۵۰۰۶ و ملک در اختیار مستاجر نمی باشد. مشخصات عمومی ملک : ملک مذکور ساختمانی 
است در سه طبقه زیرزمین ، همکف و مقدار بنا در طبقه اول با سازه اسکلت فلزی و سقف تیرچه و بلوک 
پارکینگ  روی  بهداشتی  سرویس  و  اتاق  یک   ، اتاق  دو   ، سالن   ، پارکینگ  دو  شامل  همکف  باشد.  می 

داخلی  های  در   ، کاری  سفید  سقف  و  بدنه   ، سرامیک  کف   ، تراس  و  حمام   ، پارکینگ  روی  آشپزخانه   ،
گرمایش   ، آبی  کولر  سرمایش   ، فلزی  کابینت   ، فلزی  بیرونی  های  پنجره  و  در   ، فلزی  چارچوب  با  چوبی 
پارکینگ بدون کابینت. کف سالن  ، اشپزخانه زیر  پارکینگ  اتاق زیر   ، بخاری گازی. زیرزمین شامل سالن 
موزاییک ، بدنه ۱ متر سنگ ، مابقی و سقف سفیدکاری ، سایر مشخصات مثل همکف ، سرویس بهداشتی 
سرویس  با  اتاق  یک  دیگر  طرف  و  آشپزخانه(  و  )اتاق  سوئیت  یک  پله  راه  طرف  یک  اول  طبق  پاگرد.  زیر 
بهداشتی کامل با مشخصات همکف و مابقی طبقه به صورت بهار خواب با کف سنگ ، بدنه سیمان سفید. 
کف حیاط موزاییک ، بدنه و نما آجر ، راه پله سنگ ، بدنه ۱/۲ متر سنگ ، مابقی و  سقف سفید کاری با 
نیز شامل دو کنتور برق ، یک کنتور آب و  انشعابات   ، ، بدنه سفید کاری  پارکینگ سنگ  نرده فلزی ، کف 
یک کنتور گاز و ملک دارای پروانه ساختمانی به شماره ۴۰۹۰۲/۱۰/۴ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۲ با مجوز ۳۰۴ 
مترمربع بنا در دو طبقه به صورت زیرزمین و همکف و فاقد گواهی عدم خالف با پایانکار می باشد. نظریه 
کیفیت  و  کمیت   ، ، سال ساخت  زمین  ابعاد  و  مساحت   ، ملک  موقعیت   ، الذکر  فوق  مراتب  به  عنایت  با   :
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مذکور  ملک  اینجانب  نظر  به   ، گذار  تاثیر  عوامل  سایر  گرفتن  نظر  در  و 
)یکصد و بیست میلیارد ریال( به شرح ذیل برآورد و ارزیابی می گردد. ۱- عرصه ۲۵۳/۰۹ مترمربع از قرار 
مترمربع   ۱۷۲ زیرزمین  اعیان   -۲ ۱۰۱/۲۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر 
۱۷۲ مترمربع ، از قرار هر مترمربع ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۶/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- اعیان همکف 
۱۷۲/۵ مترمربع ، از قرار هر مترمربع ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۷/۷۶۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ۴- اعیان اول 

انشعابات   -۵ ۲/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از   ، مترمربع   ۵۶/۵
میلیارد(  بیست  و  )یکصد  کل  جمع  ۱/۸۶۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا   ... و  سازی  حیاط   ، پارکینگ   ،
به  از هر گونه بدهی  انجام شده فارغ  ارزیابی  پایان خاطر نشان می سازد  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در 
شهرداری ، اداره کل مالیاتی و صورت گرفته مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ ساعت 
۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

نمائید. مراجعه  واحد  
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

آهنگ پیشرفت نهضت ملی مسکن با ساخت آهنگ پیشرفت نهضت ملی مسکن با ساخت 4000040000 واحد در پردیسان قم واحد در پردیسان قم
قدرت  با  قم  در  مسکن  ملی  نهضت  کشور  سراسر  با  همزمان 
جاده  در  هکتاری   ۵۶۰ پروژه  است؛  شدن  دنبال  درحال 
خاکبرداری،  حال  در  واحد   ۳۵۰۰۰ ظرفیت  با  پردیسان_ورجان 

 ۱۸۰۰ ظرفیت  با  پردیسان  علوم  میدان  در  هکتاری   ۲۷  پروژه 
پس  هکتاری   ۲۲ پروژه  بلوک،   ۴۳ و  بلوک   ۲۶ با  فاز  دو  در  واحد 
۱۷۴۰ واحد  با ظرفیت  ابوطالب  بلوار  از میدان شهید مکیان در 

در  فردو  شهدای  میدان  از  پس  هکتاری   ۱۷ پروژه  بلوک،   ۹۰ در 
درحال  بلوک   ۶۰ در  واحد   ۱۳۴۰ ظرفیت  با  پردیسان   ۱۰ محله 

است. احداث 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402



مترجم : معصومه ربیع نیا      ◄
حفظ  در  مهمی  نقش  معدنی  مواد  و  ها  ویتامین 
مهمی  بسیار  ویتامین  دی،  ویتامین  دارند.  بدن  سالمت 
تاثیر  انسان  بدن  های  سیستم  عملکرد  روی  که  است 
عوارض  تواند  می  مغذی  مواد  کمبود  دارد.  بسزایی 
تا  کند  می  کمک  آن  شناخت  که  باشد  داشته  جدی 
اقدام کنید و همواره بدنی سالم  برای رفع مشکل  زودتر 

باشید. داشته 
تواند  می  مغذی  مواد  کمبود  ساینس،  الیو  گزارش  به 
توجه  شود.  سالمتی  و  جسمی  مشکالت  انواع  به  منجر 
است؛  مهمی  موضوع  دی  ویتامین  کمبود  عالئم  به 
دریافت  را  مغذی  ماده  این  کافی  میزان  به  اگر  زیرا 
که  شود  استخوان  ها  نرمی  به  منجر  تواند  می   نکنید، 
بزرگساالن  در  و  »راشیتیسم«  عنوان  تحت  کودکان  در 

شود. می  شناخته  استخوانی(  )نرم  »استئوماالسی« 
کادمی  آ گفته  به  داریم؟  نیاز  ویتامین دی  به  پس چرا 
چربی  در  محلول  مغذی  ماده  این  غذایی،  رژیم  و  تغذیه 
مواد  و  کند،  می  کمک  بدن  در  فسفر  و  کلسیم  جذب  به 
به  و  رساند  می  ها  دندان  و  ها  استخوان  به  را  معدنی 

کند. می  کمک  خون  در  کلسیم  مقدار  تنظیم 
محافظت  به  هم،  با  دو  هر  دی  ویتامین  و  »کلسیم 
عملکرد  به  همچنین  و  استخوان  تراکم  کاهش  برابر  در 
عضالت کمک می کنند و به مغز و بدن اجازه می دهند 
سیستم  باشند.  ارتباط  در  هم  با  اعصاب  طریق  از  تا 
با  مبارزه  به  کمک  برای  دی  ویتامین  از  نیز  بدن  ایمنی 

کند. می  استفاده  زا  بیماری  های  ویروس  و  باکتری 
کادمی،  آ سخنگوی  و  تغذیه  متخصص  برونینگ،  جن 
التهاب  مهار  و  کاهش  در  دی  »ویتامین  گوید:  می 
و  دارد  نقش  التهابی  های  بیماری  به  مبتال  افراد  در 
می  کمک  سرطانی  سلول های  رشد  کنترل  به  همچنین 

کند.« می  جلوگیری  افسردگی  از  و  کند 
نور  معرض  در  که  هنگامی  طبیعی  طور  به  بدن 
اما  کند،  می  تولید  دی  ویتامین  گیرد  می  قرار  خورشید 
های  مکمل  بهترین  و  خاص  غذاهای  از  را  آن  توان  می 
ملی  مؤسسه  در  پژوهشی  کرد.  دریافت  نیز  دی  ویتامین 
سالمت نشان داد که 42 درصد از آمریکایی  ها به میزان 
کافی ویتامین دی دریافت نمی کنند و افرادی که پوست 

زمان  باید مدت  ویتامین دی  تولید  برای  دارند  تیره  تری 
بگیرند. قرار  آفتاب  نور  معرض  در  بیشتری 

چیست؟ دی  ویتامین  کمبود  علت 
کند  می  تولید  شما  پوست  که  دی  ویتامین  مقدار 
روز،  زمان  پوست،  رنگدانه  جمله  از  مختلفی  عوامل  به 

استفاده  دارد.  بستگی  شما  زندگی  محل  حتی  و  فصل 
سرطان  از  پیشگیری  برای  اگرچه  آفتاب،  ضد  کرم  از 
ویتامین  دریافت  میزان  می تواند  اما  است،  مهم  پوست 

دهد. کاهش  را  بدن  دی 
نفر  میلیارد  آمارها، حدود یک  افزود: »طبق  برونینگ 
در  هستند.  دی  ویتامین  کمبود  دچار  جهان  سراسر  در 
است  ممکن  ویتامین  کمبود  این  بزرگساالن،  از  بسیاری 

باشد.« نداشته  واضحی  نشانه  یا  عالمت  هیچ 
)راشیتیسم/استئوماالسی( استخوان  نرمی 

ویتامین  کمبود  کودکان،  »در  می گوید:  برونینگ 
سطح  آن  دلیل  که  شود  می  راشیتیسم  به  منجر  دی 
شکستن  یا  شدن  خم  باعث  که  است  کلسیم  پایین 

در  دی  ویتامین  کمبود  می شود.  استخوان ها  آسان 
و  شود  می  استخوان  تراکم  کاهش  موجب  بزرگساالن، 

دارد.« نام  استئوماالسی  بیماری  این 
تشخیص  صورت  در  معمواًل  را  کودکان  در  راشیتیسم 
مصرف  یا  و  غذایی  برنامه  تغییر  با  توان  می  زودهنگام، 
نور  معرض  در  گرفتن  قرار  و  پزشک،  دستور  طبق  مکمل 
راشیتیسم  درمان،  عدم  صورت  در  کرد.  درمان  خورشید 

شود. استخوان  شکل  تغییر  به  منجر  تواند  می 
نرم استخوانی که در  یا  او می افزاید: »استئوماالسی، 
شکستن  به  منجر  دیده می شود، می تواند  تر  مسن   افراد 
آن  بهبودی  سن،  افزایش  با  که  شود  ها  استخوان   راحت 

است.« دشوارتر 
ضعف و  خستگی  عضالت،  گرفتگی 

کمبود  از  ناشی  عضالنی  گرفتگی  برونینگ،  گفته  به 
زیادی  آسیب  های  به  منجر  می تواند  دی  ویتامین 
دی  ویتامین  کمبود  از  ناشی  ضعف  و  خستگی  و  شود، 
تعادل،  دادن  دست  از  احتمال  است؛زیرا  خطرناک 
یا  سر  ضربه های  استخوان ها،  شکستگی  افتادن، 

می دهد. افزایش  را  دیگر  آسیب های 
در  دی  ویتامین  کمبود  که  آنجا  »از  می گوید:  وی 
این عوارض  تر است،  تر شایع   افراد مسن   در  بزرگساالن 
فرتوت  و  ضعیف  حاضر  حال  در  که  افرادی  در  جانبی 
کلسیم  میزان  باشد.«  خطرناک  تر  تواند  می  هستند، 
اگر  بنابراین  است،  مهم  بسیار  خون  جریان  در  موجود 
کلسیم  میزان  نکنیم،  دریافت  غذا  از  را  کافی  کلسیم 
موضوع  این  می شود.  گرفته  ها  استخوان   از   نیاز  مورد 
می  صدق  نیز  دی  ویتامین  کمبود  مورد  در  همچنین 

داریم. نیاز  آن  به  کلسیم  جذب  برای  زیرا  کند، 
فهمید؟ توان  می  چگونه  را  دی  ویتامین  کمبود 

کمبود  متوجه  توان  می  ساده  خون  آزمایش  یک  با 

پزشک  است  ممکن  همچنین  شد.  دی  ویتامین 
ها  استخوان  استحکام  بررسی  برای  شما  متخصص 
کمبود  صورت  در  سپس  کند.  تجویز  رادیولوژی  عکس 
قرص  دوره  یک  مصرف  به  است  ممکن  ویتامین  این 

باشید. داشته  نیاز  دی  ویتامین 
کنیم؟ دریافت  بیشتری  دی  ویتامین  چگونه 

اگر  گفت:  غذایی  رژیم  و  تغذیه  کادمی  آ سخنگوی 
کنید،  دریافت  از غذا  بیشتری  ویتامین دی  می خواهید 
دهید.  افزایش  تان  غذایی  برنامه  در  را  ماهی  مصرف 
مواد غذایی مانند جگر، پنیر و زرده تخم مرغ نیز مقادیر 
کمی از آن را فراهم می کنند، همچنین قارچ ها اگر زیر 

هستند. ویتامین  این  حاوی  کنند  رشد   UV نور 
بسیاری  همچنین  و  غالت  از  برخی  و  شیرها  بیشتر 
اند.  شده  غنی  دی  ویتامین  با  گیاهی  های  نوشیدنی  از 
باشند  شده  غنی  است  ممکن  پنیر  و  ماست  پرتقال،  آب 
بندی  بسته  به برچسب روی  نگاه کردن  با  توانید  که می 

شوید. اطالعات  این  متوجه  محصوالت 
نیاز داشته  به ویتامین دی بیشتری  افراد  شاید برخی 
مادر  شیر  با  که  نوزادانی  مسن،  افراد  مانند  باشند؛ 
افراد  دارند،  تیره  پوست  که  افرادی  می شوند،  تغذیه 
کبد،  بیماری  جمله  از  خاص  های  بیماری  به  مبتال 
روده،  کرون  بیماری  و  بیماری سلیاک  کیستیک،  فیبروز 
که  یا کسانی  دارند  از حد  بیش  وزن  اضافه  که  افرادی  و 
قبل  همیشه  داده اند.  انجام  معده«  پس  بای  »جراحی 
مشورت  خود  پزشک  با  دی  ویتامین  مکمل  مصرف  از 

. کنید
پزشک  یا  تغذیه  نظر متخصص  افرود: »تحت  برونینگ 
در  دی  ویتامین  نوع  کدام  کند  مشخص  تا  باشید  خود 
بهتر  برای شما  نیازهای فردی شما  بر اساس  چه دوزی، 

است.«      ►

اشاره  با  روانشناس،  یک       ◄
نوجوان  پسران  و  دختران  آرایش  به 
حتی  و  صورت  و  مو  آرایش  قالب  در 
اتاق  در  اینکار  مخصوص  میزی  داشتن 
در  نوجوانان  برخی  بعضا  گفت:  خود 
و  دارند  آرایش  برای  میزی  خود  اتاق 
آرایش  دارند  دوست  سن  اقتضای  به 
میز  که  کرد  فراموش  نباید  اما  کنند، 
آنها  تحریر  میز  از  نباید  نوجوان  آرایش 

شود. بزرگتر 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  طلوعی  شبنم 
به بررسی روانشناختی آرایش نوجوانان 
و  دختر  آرایش  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
نحوه  مو،  چهره،  آرایش  قالب  در  پسر 
لباس و حتی خودنمایی تعریف  پوشش 
در  نوجوان  پسران  بسا  چه  و  می شود 
این آرایش پیشرو تر از دختران نوجوان 
میز  که  کرد  فراموش  نباید  اما  باشند 
او  تحریر  میز  از  نباید  نوجوان  آرایش 

باشد. بزرگتر 
در  آرایش  علت  اینکه  بیان  با  وی 
درک  به  آن  غلظت  و  شدت  و  نوجوانان 

خود  به  نسبت  نوجوان  که  تصوری  و 
درواقع  تصریح کرد:  باز می گردد،  دارد 
است.  بیرونی  رفتار  یک  کردن  آرایش 
نوجوان احساس  وقتی  موارد  برخی  در 
خوبی نسبت به خود ندارد و می خواهد 
آرایش  نظیر  رفتاری  کند،  توجه  جلب 
از  مناسب  نا  لباس  پوشیدن  یا  و  غلیظ 

می دهد. نشان  خود 
به  "اعتماد  نبود  روانشناس،  این 
تصویر  نداشتن  منشاء  را  واقعی"  نفس 
در  خود  به  نسبت  خوب  احساس  و 
توضیح  و  دانست  نوجوانی  دوران 
یعنی  واقعی  غیر  نفس  به  اعتماد  داد: 
و  عمق  بدون  سطحی،  نفس  به  اعتماد 
به داشتن خودپنداره  منجر  که  ظاهری 
متاسفانه  می شود.  نوجوان  در  کاذب 
سمت  به  را  نوجوانان  والدین  بعضا 
سوق  واقعی  غیر  نفس  به  اعتماد  این 
دچار  نوجوان  یا  نهایتا  و  می دهند 
"خود  یا  و  مثبت"  کاذب  "خودپنداره 

می شود. منفی"  کاذب  پنداره 
"خودپنداره  در  طلوعی،  گفته  به 

بیش  فرد  که  آنجا  از  مثبت"،  کاذب 
دیگران  تشویق  و  توجه  مورد  حد  از 
و  "خودشیفتگی"  دچار  گرفته،  قرار 
دلیل  به  منفی"  کاذب  "خودپنداره  در 
مورد تحقیر واقع شدن، فرد دچار حس 

می شود. گناه  و  حقارت 
تنها  نوجوان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
منفی  کاذب  نفس  به  اعتماد  قربانی 
بعضا  افزود:  است،  مثبت  حتی  و 
پایینی  نفس  به  اعتماد  که  نوجوانانی 
رفتارهای  بروز  با  دارند  سعی  دارند 
خارج از عرف به والدین و دیگران ثابت 

"می توانند". که  کنند 
بیان  حال  عین  در  روانشناس  این 
تمام  در  زیبایی  به  گرایش  که  کرد 
که  زمانی  تنها  و  دارد  وجود  ها  انسان 
از الگوی متعارف خانواده،  این گرایش 
زا  آسیب  شود،  خارج  مدرسه  و  جامعه 

بود. خواهد 
طلوعی معتقد است: آرایش نوجوان 
جامعه  الگوی  از  خارج  که  طوری  به 
سوی  از  است.  کننده  نگران  باشد، 

مواجهه  نحوه  دارد  اهمیت  آنچه  دیگر 
است.  نوجوان  رفتار  این  با  والدین 
رفتار  شیوه  به  نسبت  گاه  ناآ والدینی 
و  عمل  وارد  مستقیم  نباید  نوجوان،  با 
روشی  با  چراکه  شوند  نوجوان  با  رفتار 
فرزند  رفتار  اصالح  روند  می توانند  غلط 

کنند. تر  کند  را  خود 
افراد  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
هویت  دنبال  به  نوجوانی  دوران  در 
هستند،  همساالن  گروه  پیرو  و  یابی 
نوجوانان  بعضا  کرد:  نشان  خاظر 
سوق  کردن  آرایش  به  را  خود  دوستان 
نوجوان  یک  کردن  آرایش  و  می دهند 
این  در  می شود.  دیگری  برای  الگویی 
والدین  توانایی  است  مهم  آنچه  میان 
باید  والدین  است.  "فرزندپروری"  در 
فرزندپروری  فنون  اهمیت  به  نسبت 
رفتار  دستورالعمل  بدانند  و  شوند  گاه  آ

است. آموختنی  فرزند  با  درست 
به  تمایل  گرچه  وی،  گفته  به 
طبیعی  نوجوانی  در  خودنمایی 
با  می تواند  خودنمایی  این  اما  است 

کند  بروز  کردن  آرایش  از  غیر  هرچیزی 
هدایت  بین،  این  در  والدین  وظیفه  و 

است. نوجوان  درست 
طلوعی در پایان سخنان خود با تاکید 
"آرایش"  مفهوم  باید  والدین  اینکه  بر 

سوق  نوجوان  "روان"  به  "جسم"  از  را 
نوجوان  باید  والدین  کرد:  اظهار  دهند، 
را  روان خود  بار مثبت  تا  را تشویق کنند 
از طریق شرکت در کالس های آموزشی و 
مهارتی و غیره زیاد کند. اینگونه نوجوان 

دانش  و  مهارت  روان،  ارتقای  مسیر  در 
قطعا  و  کرده  ارزشمندی  احساس  خود، 
درونی  زیبایِی  و  ارزشمندی  حس  این 
منتقل  نیز  او  جسم  به  روان  از  نهایتا 

► می شود.    

احساس  برای  زیادی  بسیار  دالیل       ◄
دارد  وجود  بودن  بی حوصله  و  روانی  خستگی 
که از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است؛ گاهی 
پیش  چه کنم های  و  اقتصادی  فشار  می تواند 
حل  مشکالت  است  ممکن  باشد،  آینده  در  رو 
تربیت  حوزه  در  مشکالت  یا  زندگی  نشده 
فرزندان باشد، گاهی می تواند درگیری فکری 
یا خواهر  والدین  بیماری  یا  برای مشکل  فردی 
چنین  تجربه  باعث  که  و...  باشد  برادرهایش  و 

می شود. احساسی 
الک  در  عمد  به  فرد  هم  اوقات  بعضی 
کند  جلب  را  همسرش  توجه  که  می رود  خود 
یا  جسمانی  مشکالت  تواند  می  گاهی  و 
مشکالت  حل  از  ناامیدی  باشد.  هورمونی 
احساس  برای  کمی  دلیل  هم  مشترک  زندگی 
تکراری  گاهی  البته  و  نیست  بی حوصلگی 
احساس  باعث  هم  زندگی  روزمرگی  و  شدن 

می شود. روانی  خستگی 
مقطعی  همسرتان  بی حوصلگی  آیا 

؟ ست ا

است  مقطعی  همسرتان  بی حوصلگی  اگر 
ارتباطات  فرایند  در  مشخصی  دلیل  به  بنا  و 
شفاف  به  توجه  با  باید  گرفته،  شکل  مشترک 
موثرتر  رفتارهای  موضوع  بودن  مشخص  و 

کنار  از  عنوان  هیچ  به  البته  باشید.  داشته 
عبور  تفاوت  بی  نباید  همسرتان  بی حوصلگی 
باالخره  خودش  بی خیال،  بگویید  و  کنید 
چنین  در  او  گذاشتن  تنها  می شود!  خوب 

بعضی  رایج  اما  اشتباه  تصور  یک  شرایطی، 
به  زن و شوهرهاست. همچنین برای دستیابی 
در  زیرا  کنید  عجله  نباید  بی حوصلگی  دالیل 
هیجانی  عکس العمل های  و  عمل  صورت  این 
هر  ندارد.  پی  در  خوبی  نتیجه  و  است  شدید 
همسرش  از  که  شناختی  به  توجه  با  کسی 
تشخیص  باید  را  مقتضی  زمان  این  دارد، 

. هد بد
کنیم؟ چه  بی حوصله  همسر  با 

مذاکره بدون جبهه گیری| بعد از کشف دلیل 
ایجاد بی انگیزگی و کاهش امید در همسرتان، 
برای  موقعیتی  خاصی  جبهه گیری  بدون  باید 
می تواند  گفت وگو  این  کنید.  ایجاد  مذاکره 
برای  شود.  انجام  منزل  از  بیرون  یا  منزل  در 
در  مناسب  نتیجه گیری  و  بیشتر  تاثیرگذاری 
از  مورد  چند  اول  قدم  در  است  بهتر  مذاکره 
او  از  و  بیان  را  همسرتان  مثبت  ویژگی های 
کنید.  قدردانی  و  تشکر  تالش هایش،  بابت 
حس  گفتن  برای  ترس  احساس  همسرتان  اگر 
راحت تر  و  بهتر  باشد،  نداشته  خودش  واقعی 

برای  کنید  سعی  پس  می شود،  باز  حرفش  سر 
باشید. آرام  و  امن  فردی  او، 

بعد  بی حوصلگی|  درباره  مستقیم  سوال 
بی حوصلگی  دلیل  درباره  می توانید  آن  از 
کنید.  سوال  همسرتان  از  مستقیم  صورت  به 
جو  در  شما  بی حوصلگی  که  کنید  بیان  سپس 
من  و  دارد  بدی  تاثیر  خانوادگی  و  ارتباطی 
بدانم  مشکل  این  در  را  خودم  سهم  می خواهم 
همراه  این  کنم.  کمک  آن  حل  برای  بتوانم  تا 
باعث  چون  است  مهم  خیلی  خود،  دانستن 
بیشتری  دلگرمی  حس  همسرتان  می شود 

باشد. داشته 
و  زن  بعضی  کردن|  قهر  بودن  بی فایده 
دوری  به  تصمیم  مواقعی،  چنین  در  شوهرها 
به  او  شاید  تا  می گیرند  بی حوصله  همسر  از 
مشکالت  که  است  این  واقعیت  بیاید.  خودش 
اما  است  ناپذیر  اجتناب  زندگی مشترک  در 
و  پرخاشگری  یا  گرفتن  فاصله  و  کردن  قهر 
و  مشترک  نتیجه  به  عنوان  هیچ  به  کردن  طرد 

رسد. نمی  مناسبی 

اندازه| زمانی که منبع  از  پاپیچ نشدن بیش 
سعی  شد  مشخص  حدودی  تا  بی حوصلگی 
کنید هر کدام سهم خود را بپذیرید و به دنبال 
محکوم  برای  تالش  وگرنه  باشید  مسئله  حل 
کردن همدیگر اوضاع را بدتر می کند. در عین 
و  نشوید  همسرتان  پاپیچ  اندازه  از  بیش  حال 
نکنید،  پیچ  سوال  را  او  یکنواخت  شکل  به 
تنها  خودش  با  بیشتر  کمی  خواهد  می  شاید 

باشد.
با  اگر  مشکالت|  انباشته شدن  از  جلوگیری 
هستید  روبه رو  مشترک  زندگی  در  مسئله  یک 
بهتری  نتیجه  کنید،  تالش  آن  حل  برای  و 
اجازه  و  باشید  گاه  آ بنابراین  گرفت.  خواهید 
انباشته  ندهید مسائل مختلف زندگی روی هم 
صورت  در  موقعیت ها  این  در  زیرا  شوند، 
مذاکره از هر مسئله ای به صورت کلی صحبت 
دلخواه  نتیجه  به  هیچ کدام  در  و  شد  خواهد 
زندگی مشترک  داشتن  امید  به  نمی رسید. 
/ زن وشوهرها.  همه  برای  موفق تر  و  شادتر 

► خبرانالین  

رایانه  بازی های  کارشناس حوزه  ◄     یک 
کاری  و  ساز  باید  پلتفرم  اینکه  بیان  با  ای 
اجرا  رده بندی،  بدون  بازی  که  کند  اتخاذ 
یک  که  ببینند  باید  والدین  گفت:  نشود، 

می کند. بازی ای  چه  ساله   ۸ کودک 
بازی  کرباسی زاده،  بابک  مهر،  گزارش  به 
گذشته  شب  برنامه  در  رسانه  کارشناس  و  ساز 
بازی های  تأثیرات  بررسی  و  نگاه  با   ۲۰ تهران 
کودکان  اجتماعی  رفتارهای  روی  به  رایانه ای 
ارشاد  وزارت  رسمی  آمار  طبق  اینکه  بیان  با 
داریم  ایران  در  گیمر  میلیون   ۳۰ حدود  امروز 
می کنند،  بازی  نیم  و  ساعت  یک  میانگین  که 
ایرانی  گیمرهای  رده سنی  میانگین  گفت: 
چرا  برگردیم؛  عقب  به  باید  که  است  سال   ۲۲

بازی  به  شروع  سالگی   ۱۳ سن  از  فرد  این  که 
است. کرده 

این کارشناس رسانه ادامه داد: در پی عدم 
 ۱۳ کودکان  بازی ها،  رده بندی  گرفتن  جدی 
و  شدند  مسائلی  درگیر  سال   ۸ حدود  ساله 
را  ساله   ۱۸ سنی  رده  بازی  کودک،  نتیجه  در 

دید. را  خشونت  و  کرد  تجربه 
سال  از  رایانه ای  بازی های  سنی  رده بندی 

است شده  رها   ۹۲
بازی های  سنی  رده بندی  اینکه  بیان  با  وی 
رایانه ای در ایران را از سال ۸۶ آغاز کردیم اما 
عنوان  است،  شده  رها   ۹۲ سال  از  متأسفانه 
بودن  تعاملی  جهت  به  بازی ها  برخی  کرد: 
من  برای  خشونت  این  دارد.  خشونت  بار  ذاتًا 

است. طبیعی  و  گذر  زود  بزرگسال 
یک  که  ببینند  باید  والدین  افزود:  وی 
بهترین  و  می کند  بازی ای  چه  ساله   ۸ کودک 
خانه  و  مدرسه  فرهنگ سازی  برای  مکان 

. ست ا
نوجوان  غریزه  سطح  با  رایانه ای  بازی های 

می کند برقرار  ارتباط 
رده بندی  شورای  عضو  شاهرودی، 
بازی های  اینکه  بیان  با  نیز  رایانه ای  بازی های 
برقرار  ارتباط  نوجوان  غریزه  سطح  با  رایانه ای 
مطابق  بدن  و  ذهن  فیزیولوژی  با  و  می کند 
بوده و با عقل او کاری ندارد، اظهار کرد: فرد 
بازی ها  نوع  سخت ترین  تا  بازی  ساده ترین  در 
ماشه  روی  دستش  باید  و  می جنگد  بقا  برای 

بقا  می خواهد  که  چرا  کند؛  شلیک  و  باشد 
کند. پیدا 

رایانه ای  بازی های  رده بندی  شورای  عضو 
به  مربوط  سرگرمی سازی  صنعت  اینکه  بیان  با 
حال  در  کرد:  اظهار  است،  شمالی  آمریکای 
این  هستیم.  بومی سازی  حال  در  ما  حاضر 
مدرسه  خانواده،  ضلع  بر  مشتمل  سه  صنعت 

است. حاکمیت  و 
امور  معاون  افراسیابی،  محمدصادق 
ساترا  سازمان  اجتماعی  تنظیم گری  و  کاربران 
خصوص  در   ۲۰ تهران  به  تلفنی  تماس  در 
و  افراد  روی  به  رایانه ای  بازی های  تأثیرات 
گفت:  محصوالت  این  سنی  رده بندی  اهمیت 
از دولت نهم شورای رده بندی سنی بازی های 

بازی  نوع  سه  امروز  کرد.  کار  به  آغاز  رایانه ای 
یک  می بینیم.  دیجیتال  و  مجازی  فضای  در 
مشابه  و  هستند  کامپیوتری  بازی ها  سری 
نوع  است.  فیزیکی  و  کنسول  بازی های  آن ها 
دوم بازی های موبایلی هستند که در مارکت ها 
بازی هایی است  نوع سوم  به فروش می رسند. 
زنده  شکل  به  کنسولی  چه  و  موبایلی  چه  که 
ساترا  که  است  جایی  اینجا  می شود.  پخش 

می کند. نظارت 
افرادی هستند  کرد:  افراسیابی خاطرنشان 
بازی  دیگران  و  می کنند  اجرا  را  بازی  یک  که 
از  آن ها  می کنند.  تماشا  را  افراد  این  کردن 
مخاطبان  می کنند.  کسب  درآمد  راه  این 
پلتفرم هایی  درون  در  را  فرد  هزینه های  بازی، 

می دهند. باشد،  داشته  را  پرداخت  امکان  که 
بازی  اتخاذ کند که  باید ساز و کاری  پلتفرم 

بدون رده بندی، اجرا نشود
تنظیم گری اجتماعی  و  کاربران  امور  معاون 
بازی های  ساترا  در  ما  افزود:  ساترا  سازمان 
که  اینجاست  می کنیم.  رصد  دائم  را  استریم 
ساز  باید  پلتفرم  خود  باشد.  داده  آموزش  باید 
رده بندی،  بدون  بازی  که  کند  اتخاذ  کاری  و 

نشود. اجرا 
در  را  خود  باید  پلتفرم  اینکه  بیان  با  وی 
وقتی  کرد:  اظهار  بداند،  مسئول  بازی  قبال 
خشن  و  مسهتجن  صحنه های  با  بازی  یک 
مصنوعی  هوش  با  باید  پلتفرم  می شود،  پخش 
► کند.    حذف  و  داده  تشخیص  را  صحنه 
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یک کارشناس حوزه بازی های رایانه ای:

● رده بندی سنی بازی های رایانه ای از سال 92 رها شده است    ●

چگونه ویتامین دی بیشتری دریافت کنیم؟ 

●    D عالئم و نشانه های کمبود ویتامین   ●

● گرایش به زیبایی از الگوی متعارف خانواده، جامعه و مدرسه خارج شود، آسیب زا است    ●

●  با همسر بی حوصله چه باید کرد؟     ●



از برگزاری دوره  ◄     مسوول کمیته آموزش هیات فوتبال استان قم 
رشته  این  برجسته  مدرسان  حضور  با  آسیا  فوتسال  یک  سطح  مربیگری 

در قم خبر داد.
مربیگری  دوره  کرد:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  گنجیان  حسین 
 AFC کهن  قاره  کنفدراسیون  مستقیم  نظر  زیر  آسیا  یک  سطح  فوتسال 
کمیته آموزش توسط هیات فوتبال استان قم در قالب دو بخش تئوری و 

شد. برگزار  فوتسال  آینده دار  مربیان  از  نفر   1٩ حضور  با  عملی 
وی با بیان اینکه این دوره 6 روز به طول انجامید، ادامه داد: مراسم 
میزبانی  و  همکاری  با  مربیگری  دوره  این  تئوری  بخش  و  افتتاحیه 
میزبانی  به  را  دوره  این  عملی  بخش  و  شد  برگزار  المپیک  هتل  مدیریت 

شد. برگزار  پردیسان  در  ملی  بانک  ورزش  مجموعه 
مسوول کمیته آموزش هیات فوتبال استان قم با اشاره به مدرسان این 

که  فوتسال  ملی  تیم  اسبق  بازیکن  صانعی  علی  استاد  کرد:  بیان  دوره، 
اکنون مسوولیت  و هم  بود  ایران در جام جهانی 2012  تیم ملی  سرمربی 
سرمربیگری تیم ملی جوانان را بر عهده دارد یکی از مدرسان این دوره بود.

سابق  سرمربی  کردی  رضا  استاد  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشورمان  فوتسال  برتر  لیگ  در  که  قطر  و  میانمار  فوتسال  ملی  تیم های 
به   AFC مدرسان  از  و  کرده  تجربه  را  باشگاهی  تیم  چندین  سرمربیگری 

داشت. حضور  دوره  این  در  مدرس  دستیار  عنوان  به  می رود  شمار 
گنجیان افزود: یکی از اتفاقات بسیار خوب در حین برگزاری این دوره، 
برجسته  مدرس  شمس  حسین  جمله  از  شاخص  میهمان  چند  حضور 
کنفدراسیون آسیا و سرمربی اسبق تیم ملی در جام  جهانی و جام ملت های 
آسیا، محسن حسن زاده و حسین صبوری مربیان شاخص فوتسال استان 
باقری  قدرت الله  دکتر  کنار  در  می کنند  مربیگری  برتر  لیگ  در  که  قم 
رئیس هیات فوتبال استان قم و روح الله رمضانی معاون اداره کل ورزش 
بهترین  به  این دوره مربیگری  تا  به دست هم داد  بود که دست  و جوانان 

شکل در قم برگزار شود.  ►

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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304

شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987
لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
0912762۵9۸7   

معاون سواد آموزی استان قم:
برای استان قم وجود حتی یک 

نفر بی سواد هم زیاد است

معاون سواد آموزی قم انسداد مبادی بی سوادی را از الزامات آموزش 
و پرورش رسمی دانست و گفت:برای استان قم وجود حتی یک نفر بی 

سواد هم زیاد است.
حجت االسالم والمسلمین محمد رضا قاسمی نیا ،معاون سواد آموزی 
و  بی سواد ی  ریشه کنی  قم گفت:  استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل 
ایران  آموزشی  نظام  محوری  هدف  دو  همواره  تحصیلی  کامل  پوشش 
سیاست ها،  گذشته  سال  صد  یک  طی  مستندات  به  توجه  با  و  بوده 

است. شده  تدوین  منظور  همین  به  بسیاری  قواعد  و  قوانین 
هم  سواد  بی  نفر  یک  حتی  وجود  قم  استان  برای  اینکه   بیان  با  او 
از ۳۰ قانون و مصوبات در  زیاد است،ادامه داد:علی رغم وجود بیش 
و اجرای طرح ها  آموزی  و سواد  آموزش  رایگان کردن  و  حوزه اجباری 
و برنامه های متعدد و اختصاص اعتبارات عمومی و ویژه در این مسیر 
وترک  تحصیل  از  بازماندگی  و  سوادی  بی  شوم  پدیده  با  همچنان 
کشورمان  زیبنده  این  و  هستیم  مواجه  مدرسه  از  خروج  و  تحصیل 

. نیست
از  بازمانده  کودکان  از  کرد:منظور  بیان  استان  معاونین  شورای  عضو 
تحصیل آن گروه سنی از جمعیت است که در سنین مدرسه یعنی بین 
۱۸ تا ۶ سال قرار دارند، ولی در ماه های تحصیلی در چرخه آموزشی 
کشور حضور ندارند. یعنی در زمان ساعت کار مدارس خارج از مدارس 
از مدت  بعد  یا  اند  آموزش نشده  وارد چرخه  یا  دلیلی  به هر  و  هستند 

کوتاهی از آن خارج شده اند.
از  بازماندگی  به  را مقصر  والدین  اینکه  از  بیشتر  بیان کرد:  نیا  قاسمی 
تحصیل فرزندان کنیم به همان میزان یا افزون بر آن باید مشکالت فقر 
و محرومیت های اقتصادی و عدم دسترسی به امکانات آموزشی برابر را 

سهم عمده و موثر بدانیم.
کودکان  آموزشی  کامل  پوشش  گوید:  می  استان  آموزی  سواد  معاون 
و  رایگان  آموزش  از حکمرانی خوب وموفق است.  نشانه ای  یک کشور 
اجباری برای گروه سنی الزم التعلیم )۱۸-۶( ساله با اندکی تفاوت در 
و  حمایت  و  پشتیبانی  به  ملزم  دولت ها  و  است  پذیرفته  امری  کشور ها 

این گروه سنی هستند. برای  آموزشی  امکانات  آوردن  فراهم 
به  از مدرسه  اغلب کودکان خارج  نشان می دهند  واقعیت ها  افزود:  او 
ویژه کودکان کار در وضعیت های آسیب پذیری قرار می گیرند که زمینه 
او  تحصیل  از  مانع  عمدتا  کودک  کار  اند.  اجتماعی  مسائل  انواع  ساز 
می شود و کودک را از فرصت حضور در کالس درس محروم کرده یا او 
را مجبور به خروج زود هنگام از مدرسه می کند. کودکان کار و خیابان، 
انواع  به  زود  بسیار  فراری  کودکان  و  موثر  سرپرست  فاقد  کودکان 
مصائب و مسائلی گرفتار می شوند که حل آن ها سازمان های نظارتی و 
حمایتی اجتماعی را به چالش می کشدو هزینه های زیادی به مدیریت 

می کند. تحمیل  کالن  سطح  در  اجتماعی 

خبـر
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ناشنوایان  ورزش های  هیات  دبیر      ◄
فوتسالیست های  گفت:  قم  استان 
توانمندی  دیگر  بار  یک  قم  ناشنوای 
شایستگی  با  و  گذاشته  نمایش  به  را  خود 

شدند. ایران  قهرمان 
با خبرنگار  توحید محمدی در گفت وگو 
از  تیم   15 کرد:  اظهار  قم،  در  فارس 
سال  مسابقات  در  مختلف  استان های 
کشور  قهرمانی  ناشنوایان  فوتسال   1401
عنوان  با  رقابت ها  این  و  داشتند  حضور 
میزبانی  به  شوری زاده  شهید  یادواره 
شهر  در  بلوچستان  و  سیستان  هیات 

رسید. انجام  به  زاهدان 
هیات  منتخب  تیم  داد:  ادامه  وی 
سرمربیگری  به  قم  استان  ناشنوایان 
محمدرضا  سرپرستی  و  نوری  حسین 
اعزام  رقابت ها  از  دوره  این  به  ابوالحسنی 
مراحل  در  کننده  خیره  نمایشی  با  و  شد 

 6 در  مجموعا  فینال  و  حذفی  مقدماتی، 
به شکست حریفان و کسب  مسابقه موفق 

شد. رقابت ها  این  قهرمانی  عنوان 
ناشنوایان  ورزش های  هیات  دبیر 
در  قم  ناشنوایان  تیم  افزود:  قم  استان 
تیم  مصاف  به  رقابت ها  این  نهایی  دیدار 
میزبان  بلوچستان  و  سیستان  هیات 
که  تیم  این  مقابل  در  و  رفت  رقابت ها 
ناشنوایان  فوتسال  ملی پوشان  از  منتخبی 
بر   3 نتیجه  پنالتی  ضربات  در  است  ایران 
را  قهرمانی  جام  و  شد  برتری  صاحب   1

برد. سر  باالی 
قم  اعزامی  تیم  ترکیب  به  اشاره  با  وی 
به این رقابت ها افزود: اسماعیل شاه زید، 
آزادی فر،  محمدرضا  تبریزی،  مهدی 
خدایی زاده،  مهدی  فالح،  احسان 
محمدمهدی  عندلیب اردکانی،  شایان 
سیدمرتضی  جّدایی،  سیدمحمد  قربانی، 

و  بهرامی  سعید  خلیلی،  سعید  هاشمی، 
اعضای  رقابت ها  این  در  کربالیی  علیرضا 

بودند. قم  ناشنوایان  تیم 
ملی پوشان  اینکه  بیان  با  محمدی 
سیاوش  و  زینل وند  علی  قم  ناشنوای 
در  رقابت ها  از  دوره  این  در  زینل وند 
تصریح  نداشتند،  حضور  قم  تیم  ترکیب 
دلیل  این  به  قهرمانی  این  ارزش  کرد: 
قم  ناشنوایان  تیم  که  است  باال  بسیار 
عنوان  بود  توانسته  هم   1400 سال  در 
و بدین ترتیب  را کسب کند  ایران  قهرمانی 
از قهرمانی خود دفاع کرد تا یک بار دیگر 
توانمندی ناشنوایان ورزشکار قم در رشته 

بگذارد. نمایش  به  را  فوتسال 
با  فالح  احسان  اینکه  بیان  با  وی 
تیم  اردوی  به  مسابقات  این  در  درخشش 
این  کرد:  اظهار  پایان  در  یافته،  راه  ملی 
محسوب  نیز  ملی  تیم  انتخابی  رقابت ها 

می شد  و علی رعدی مربی شناخته شده 
تیم  سرمربی  اکنون  هم  که  ایران  فوتسال 
برای  را  بهترین ها  است  ناشنوایان  ملی 

ملی  تیم  و  کرده  انتخاب  اردو  به  دعوت 
میدان  به  پیش رو  برون مرزی  مسابقات  در 

► برود.  

●   فوتسالیست های ناشنوای قم قهرمان ایران شدند   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۹۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۷۳ شماره  رأی  ۱ـ 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حبیب   فرزند  شهناززاده  محمدصادق  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۷۵ از  فرعی   ۱۴۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    ۷۲/۸۰
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مریم و مرتضی و سرور و هادی و محمدرضا و مهدی شهرت 

 )۱۵۲۷۱ الف  ۱۰۹.)م  دفتر   ۳۱۰ صفحه  کوتی  زکیه  و  نیزاری  همگی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۳۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۰۴ شماره  رأی   -۲
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   جمشید   فرزند  عابدینی  علی  آقای 
۲۳۰۳ اصلی واقع در بخش  ۸۹ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از  بنا گردیده است بمساحت 
 –  ۳۵۸۶۴ قطعی  سند  طبق  رسمی  مالک  عزیزیان  معین  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 
بنامش   ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۲۷۳ شماره  به  الکترونیکی  دفتر  در  که  قم   ۵۴ دفتر   ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

)۱۵۳۵۱ الف  است.)م  گردیده  ثبت 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۳۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۰۵ شماره  رأی  ۳ـ 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   جعفر   فرزند  عابدینی  صفیه  خانم 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۳ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۸۹ بمساحت  گردیده  بنا 
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ دفتر   – ۳۵۸۶۴ از معین عزیزیان مالک رسمی طبق سند قطعی  الواسطه  نامه عادی مع 
است.)م  گردیده  ثبت  بنامش   ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۲۷۳ شماره  به  الکترونیکی  دفتر  در  که  قم   ۵۴

)۱۵۳۵۲ الف 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۲۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۰۴ شماره  رأی   -۴
گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  ویردی  اله  فرزند  پور  ولی  حسن  غالم  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۶۸ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۴۵ بمساحت  است 
 –  ۶۸۵۴ شماره  به  ثبتی  پرونده  در  موجود  قطعی  سند  موجب  به  متقاضی  رسمی  مالکیت  قم  ثبت 

 )۱۵۳۵۳ الف  قم.)م   ۳۱ دفتر   ۱۳۸۷/۰۲/۱۲
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۹۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۵۵۸ شماره  رأی   -۵
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  الهی  فضل  حمیدرضا  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۹۶/۲۶ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۵۱/۲۵

 )۱۵۳۵۴ الف  م   (.۲۲۰ دفتر   ۵۸۳ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۱۷ شماره  رأی   -۶
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  علی،  نوبت  فرزند  چرلی  خان  مرضیه  خانم 
۲۲۰۷ اصلی واقع در بخش دو  از  از پالک شماره فرعی  ۷۶/۶۰ مترمربع در قسمتی  بنا شده بمساحت 
شماره  قطعی  سند  طی  تپه  قره  بابائی  محمدعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱۵۳۵۵ الف  قم.)م   ۱۳ دفترخانه   ۱۳۸۱/۱۰/۸ مورخ   ۲۲۰۸۱
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۱۸ شماره  رأی   -۷
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  علی،  فرزند  قراباغی  معصومه  خانم 
ثبت قم  دو  واقع در بخش  ۲۲۰۷ اصلی  از  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی   ۷۶/۶۰ بمساحت 
 ۲۲۰۸۱ تپه طی سند قطعی شماره  قره  بابائی  از محمدعلی  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه 

)۱۵۳۵۶ الف  قم.)م   ۱۳ دفترخانه   ۱۳۸۱/۱۰/۸ مورخ 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۷۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۰۲ شماره  رأی   -۸
 ۶۴/۱۷ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  قاسم  فرزند  سیار  نوری  علی  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۸۹ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)۱۵۳۵۷ الف  ۳۶۴.)م  دفتر   ۱۵۵ صفحه  بیگدلو  علی  شاه  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۱۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۹۰۹ شماره  رأی   -۹
 ۶۹ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  اسماعیلی  اصغر  آقای 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۶۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

)۱۵۳۵۸ الف  م  میری.)  محمد  سید  مرحوم  ورثه  میری  ابوالقاسم  از  الواسطه  مع  خریداری 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

عصراقتصاد( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

آگهی مزایده اتومبیل
نقره   –  GLX۴۰۵ پژو  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۳۴ ۸۴۴و  شهربانی  شماره  به  ای 

۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۸ ۷
بایگانی  شماره  با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۱۸۷ کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
الزم  موضوع  با  براتی  نرجس  له:  متعهد   – براتی  مجید  متعهد:   )۱۴۰۱۰۲۳۴۴
بهار  تمام  سکه  ۱۴عدد  تعداد  و  ریال   ۵۲۴۴۵۰۴۰۰ مهریه  وصول  االجرای 
سند  تاریخ   ۲۵۳۵۲ سند:  شماره  ازدواج:  سند  استناد  به  ایران  رایج  آزادی 
طالق  و   ۳۳ شماره  ازدواج  دفترخانه  صادرکننده:  دفترخانه   ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
به  ای  نقره   –  GLX۴۰۵ پژو  سواری  خودروی  دستگاه  یک  قم  شهر   ۹ شماره 
پارکینگ  قم  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   ۱۶ ایران   ۳۴ ۸۴۴و  شهربانی  شماره 
سینا  متعلق به آقای مجید براتی بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش 

رسد:  می 
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: 

ایران   ۳۴ ۸۴۴و  به شماره شهربانی  ای  نقره   –  GLX۴۰۵ پژو  خودروی سواری 
۱۶

موتور:  شماره   -  NAAM۰۱CA۰۹E۳۹۴۳۰۴ شاسی:  شماره 

۱ ۲ ۴ ۸ ۷ ۲ ۵ ۸ ۱ ۱ ۵
مشخصات بدنه بر اساس گزارش کارشناس محترم دادگستری: 

ها  الستیک  و  است  روشن  ماشین  که  است  این  اساس  بر  شده  تعیین  قیمت 
 ) موتور  درب  سینی  )گلگیرها  شامل  جلو  قسمت  از  و  قبول  قابل  حد  در 
و  عقب  سینی  عقب  قسمت  از  و  است  شده  آمیزی  رنگ  و  بازسازی  و  تعویض 
سمت  جلو  گلگیر  حاضر  حال  در  و  است  شده  صافکاری  و  تعمیر  صندوق  کف 
تاریخ  ثالث آن در  بیمه شخص  و  راست و درب عقب راست کمی خوردگی دارد 
به  را   مذکور  دادگستری  رسمی  کارشناس  گردد.  می  منقضی   ۱۴۰۲/۴/۱۲
مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل )نهصد و پنجاه میلیون ریال(  ارزیابی نموده 

است.
شنبه  سه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
۱۴۰۱/۰۹/۸ در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ – طبقه فوقانی اداره 
ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودروی مذکور از مبلغ  پایه مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نهصد و پنجاه 
میلیون ریال(  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در 

واریز  شناسه  با   ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳IR شبا   شماره  به  ثبت 
بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
را  ۱۰ درصد  بایست  دارد می  را  مزایده  در  رقابت  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی  پرداخت نمائید ( و حضور خریدار 
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز 
از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت 
مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد 
تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری 
یا نشده باشد به  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  تاریخ مزایده اعم  تا  و غیره 
بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  در صورت  بود.  مزایده خواهد  برنده  عهده 
حقوق  و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و 

الف ۱۵۸۷۶(  دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. )م 
گهی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ تاریخ انتشار آ

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

تیم  عضو  قمی  کار  فرنگی  دو  عبدی  امیر  و  جواهری  مهدی       ◄
جهان  قهرمانی  عنوان  به  که  جهانی  جام  مسابقات  در  ایران  ملی 

شدند. تجلیل  کشتی  فدراسیون  سوی  از  رسیدند، 
ملی  تیم  عضو  قمی  کار  فرنگی  دو  عبدی  امیر  و  جواهری  مهدی 

عنوان  به  که  آذربایجان  کشور  در  جهانی  جام  مسابقات  در  ایران 
تجلیل  مورد  کشتی  فدراسیون  سوی  از  رسیدند،  جهان  قهرمانی 

شدند. واقع  مالی 
کشتی  فدراسیون  محل  در  ماه  آبان   ۲۲ یکشنبه  مراسم  این 

فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا  حضور  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
میرجلیلی  ورزش،  وزارت  ریاست  حوزه  رئیس  احمدی  کشتی، 
وردی  علی  آرمان  شهید  خانواده  و  ورزشکاران  بسیج  سازمان  رئیس 

► رسید.     انجام  به 

پومسه  یک  دسته  و  برتر  لیگ  رقابت های       ◄
هفته  دیدار های  برگزاری  با  مردان  گروه  در  کشور 
در  آبان ماه   ۲۱ تا   ۱۹ روز های  ششم،  تا  چهارم 

شد. پیگیری  تکواندو  فدراسیون 
این  در  که  قم  استان  تکواندو  هیات  تیم 
پیدا  حضور  مختلف  سنی  گروه های  در  رقابت ها 
هفته  پایان  در  و  یک  دسته  لیگ  در  است،  کرده 
نفره،  سه  تیمی  استاندارد  پومسه  بخش  در  ششم 
رضا  محمد  از  متشکل  سال   ۳۰ تا   ۱۸ گروه سنی 

فرجی  سروش  و  غفاری  امیرحسین  تمیمی، 
مقام  گذشته  هفته های  چون  هم،  شدند  موفق 
سال   ۱۷ تا   ۱۵ گروه سنی  در  و  کنند  کسب  را  اول 
رضا  و  روحی  مهدی  هدایت خواه،  علی  باحضور 
رده بندی  جدول  سوم  رده  در  توانستند  یارم طاقلو 

بگیرند. قرار 
تکواندو  هیات  پومسه رو های  مابقی  نتایج   

است؛ ذیل  شرح  به  قم  استان 
سعادتمند  علیرضا  سال:   ۱۱ زیر  رده سنی 

نهم جایگاه 
تیموری  ماهان  سال:   ۱۴ تا   ۱۲ رده سنی   

هشتم جایگاه 
هدایت خواه  علی  سال:   ۱۷ تا   ۱۵ رده سنی   

پنجم جایگاه 
تمیمی  رضا  محمد  سال:   ۳۰ تا   ۱۸ رده سنی   

چهارم جایگاه 
غفاری  حسین  امیر  سال:   ۳۰ تا   ۱۸ رده سنی 

هشتم جایگاه 

عبداللهی  حسین  سال:   ۵۰ تا   ۴۱ رده سنی   
هجدهم جایگاه 

رفیعی  عباس  استاد  برتر،  لیگ  رقابت های  در   
پومسه  بخش  در  و  سال   ۶۰ تا   ۵۱ رده سنی  در 

گرفت. قرار  چهارم  رتبه  در  استاندارد  انفرادی 
رفیعی  عباس  اساتید  عهده  بر  تیم  این  هدایت   
عنوان  به  عبداللهی  ابوالفضل  سرمربی،  عنوان  به 
سرپرست  عنوان  به  صادقیان  حسن  محمد  و  مربی 

► می باشد.    

● دوره مربیگری فوتسال آسیا در قم برگزار شد    ●

● تجلیل از ملی پوشان قم توسط فدراسیون کشتی    ●

● جایگاه های اول و سوم تکواندوکاران استان قم تا پایان هفته ششم رقابت های لیگ    ●


