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کسانی که القای ناامیدی 
و بن بست می کننـــــــد، 

ایران ستیزهستند

خاتمی 
مخالف براندازی

است

واردات گندم 
به قــــم ۲۵ درصـــــد 
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صفحه 8

آگهی مزایده عمومی 
عمومی  مزایده  گزاری  بر  طریق  از  قم  شهرداری  معامالتی  نامه  آیین  رعایت  با  دارد  نظر  در  قم  عمران  و  توسعه  سازمان 
نماید. اقدام  زیر  کلی  شرایط  و  مشخصات  با  خود  اختیار  تحت  امالک  از  زمین  قطعه  سه  فروش  به  نسبت  ذیل  شرح  به 

1( تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم و یا 
واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 1006220288 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم.

2( نحوه پرداخت:1- واریز وجه نقد و یا مطالبات نقد و غیر نقد تایید شده توسط سازمان.
3( هزینه خرید اسناد مزایده  3.000.000 ریال )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 1979967692 نزد بانک ملت 

بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
4(  سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

5( بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ، مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت  مهر شده ) در بسته ( تسلیم گردد. 
6( کلیه هزینه نقل و انتقال ) عوارض – مالیات و غیره ( ، هزینه درج آگهی ها و کارشناسی امالک به عهده برنده مزایده 

میباشد.
7( شرکت کنندگان میبایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت )مصوب 1337( اقدام نمایند. 

8( محل تحویل پاکات : قم ، بلوار امام موسی صدر ساختمان مرکزی شهرداری قم اداره کل حراست.
9( محل دریافت و بازگشایی اسناد مزایده: قم، میدان آزادگان، بلوار شهید عابدی نبش عابدی نهم ، ساختمان شهرداری 

منطقه 3، طبقه سوم.
10( متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با واحد اداره امور پیمانها و قراردادهای سازمان به آدرس قم، 
میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی نبش کوچه نهم، ساختمان شهرداری منطقه 3، طبقه سوم.مراجعه و یا با شماره تلفن 

گهی: 1412938( 36662251-025 داخلی 6380-6381 تماس حاصل فرمایند.) شناسه آ

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت دوم()نوبت دوم(

موقعیت ملک شماره یک: قم، بلوار موقعیت ملک شماره یک: قم، بلوار 1515 خرداد، خیابان فراشاهی فرعی دوم سمت چپ. خرداد، خیابان فراشاهی فرعی دوم سمت چپ.
موقعیت ملک شماره دوم و سوم: قم، بلوار الغدیر ،خیابان نیک اندیش.موقعیت ملک شماره دوم و سوم: قم، بلوار الغدیر ،خیابان نیک اندیش.

شرایط مزایده:شرایط مزایده:

زمان بازگشاییمهلت و محل تحویلمهلت خرید اسناد

1401/08/29 الی 1401/08/291401/09/09 الی 1401/09/09
ادره کل حراست شهرداری قم

1401/09/10
ساعت 9

بافت فرسوده قم استحکام الزم را نداردبافت فرسوده قم استحکام الزم را ندارد

سخنگوی شورای شهر قم: وقوع بحران سخنگوی شورای شهر قم: وقوع بحران 
صفحه صفحه 22  دور از انتظار نیست!دور از انتظار نیست!

آگهــــی مناقصــــــــه    
) نوبت سوم (

موضوع مناقصه: عملیات اجرای نمای دیوار و سردرب امامزاده سید علی علیه السالم واقع در بلوار 
15 خرداد مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم

اعتبار  با  بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  ریال   500/000/000  : مناقصه  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
3ماه حداقل 

صالحیت  دارای   حقوقی  های  شرکت  از  همچنین  و  باشند  قم  استان  بومی  باید  دهندگان  پیشنهاد 
باشند. ابنیه  رشته  در   5 حداقل  رتبه  با  پیمانکاری 

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 6 آذر 1401 از دفترفنی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک 
تحویل  مناقصه  اسناد  فروش  بابت  ریال   300/000 مبلغ  پرداخت  قبال  در  حضوری  صورت  به  قم 

می گردد.
امور  و  اوقاف  کل  اداره  دبیرخانه  به   1401 آذر   14 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  تحویل  مهلت  همچنین 

باشد. انقالب)چهارمردان(می  خیابان  انتهای  آدرس  به  قم،  استان  خیریه 
در  شرکت  سپرده  نشوند  مقرر  مهلت  در  قرارداد  عقد  به  حاضر  مناقصه  سوم  تا  اول  برندگان  هرگاه 

گردید. خواهد  ضبط  ترتیب  به  ایشان  مناقصه 
گهی مناقصه در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد هزینه درج آ

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن 37601595-025 - داخلی 5135 

آدرس: بلوار 15خرداد-جنب امامزاده سید علی علیه السالم - اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک 
قم شهرستان 

1412147 گهی:  شناسه آ

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402

بی بی سی فارسی »مستقل« »بی طرف« »راستگو«؟

 از داعیـه صداقت تـا حضیض 
ذلت                                                      
صفحه 4

آنچه در جنوب آذربایجان غربی می گذرد 

اسلحـه 
دست چه کسی است؟                                                      
صفحه 5

مهار قیمت ارز از مسیر کنترل تورم عبور می کند

اوراق ارزی جلوی جهش قیمت دالر را 
می گیـرد؟                                                     
صفحه 5

فاروق جویده در االهرام 

آیا سیاست بر جهان حکومت می کند 
یا اقتصاد؟                                                      
صفحه 7

گزیـده خبـرها

مساحت کاربریکد نوسازیپالک ثبتیردیف
مترمربع

قیمت پایه کارشناسی 
هر مترمربع)ریال(

سپرده شرکت در قیمت پایه کل)ریال(
مزایده )ریال(

نوع سند

تراکمقطعه

مشاع در دست 195.45180.000.00035.181.000.0001.760.000.000مسکونی110286/61-109-70-14
اقدام به 6 دانگ

متوسط4

مشاع در دست 239.2385.000.00020.334.550.0001.050.000.000مسکونی2456/9727-95-206-2
اقدام به 6 دانگ

متوسط14

مشاع در دست 242.5785.000.00020.618.450.0001.050.000.00مسکونی3456/972-206-95-26
اقدام به 6 دانگ

متوسط15
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

جنایت،  گفتند:عامالن  انقالب  رهبر      ◄
دکان  زدن  آتش  به  تهدید  یا  تخریب  قتل، 
با  که  کسی  آن  و  مردم،  و  کاسبان  ماشین  و 
هر  کرده،  کارها  این  به  وادار  را  آنها  تبلیغات 
شوند. مجازات  گناهشان  اندازه  به  باید  یک 
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش   به 

معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای صبح 
اصفهان،  مردم  از  نفر  صدها  دیدار  در  )شنبه( 
ایمان  و  علم  برانگیز  تحسین  شهِر  را  اصفهان 
اینکه  به  اشاره  با  و  خواندند  جهاد  و  هنر  و 
در  پیشرفت  چالش  ما،  امروز  اساسی  چالش 
افزودند:  ارتجاع« است  و  و رکود  مقابِل »توقف 
ملت  مقابل  در  مبنایی  صف آرایی  در  استکبار 
امکاناتش  همه  ستیزی،  ایران  تشدید  با  ایران 
اذهان  به  بست  بن  و  ناامیدی  القای  برای  را 
امروز  و  گرفته  بکار  جوانان  بخصوص  مردم 
فرد،  هر  ایران دوستی  اثبات  شاخص  مهمترین 
»ترویج  و  امیدسوزی«  و  یأس آفرینی  از  »پرهیز 

است. امید«  و  تالش  و  کار  روحیه 
روزافزون  تالش  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی گفتند: 
که  اخیر  اغتشاشات  اصلی  گردانان  صحنه 
درصددند  بیاورند  صحنه  به  را  مردم  نتوانستند 
کنند  خسته  را  مسئوالن  شرارت ها،  ادامه  با 
با  ملت  و  شد  خواهد  جمع  اغتشاشات  اما 
روحیه  و  بیشتر  نیروی  با  آنها  از  روزافزون  تنفر 

ادامه خواهد  پیشرفت  و  و تالش  به کار  تازه تر، 
داد.

به  که  غربی ها  شگرد  به  اشاره  با  ایشان 
مردم  و  آزادی  علیه  دموکراسی،  و  آزادی  اسم 
افزودند:  می کنند،  اقدام  کشورها  در  ساالری 
بارز است  و  نزدیک  نمونه  افغانستان یک  کشور 
نبودن حکومت،  بهانه مردمی  به  امریکاییها  که 
به آنجا حمله نظامی کردند اما بعد از 20 سال 
آن  علیه  که  حکومتی  همان  غارت،  و  جنایت 
با فضاحت  آنان  و  بودند، سرکارآمد  اقدام کرده 

شدند. خارج 
اگر  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
استکبار  و  امریکا  مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
آنها  زورگویی  و  قلدری  زیربار  و  آمد  می  کوتاه 
بر  آنها  اما  شد  می  کمتر  فشارها  رفت،  می 
این  در  افزودند:  شدند،  می  مسلط  کشور 
جمهوری  قدرتمندِی  صدای  هرگاه  سالها 
برای  بوده است، تالش دشمن  بلندتر  اسالمی 
است. شده  بیشتر  اسالمی  نظام  به  زدن  پنجه 
نمی  غلطی  هیچ  کشور  این  دشمنان 

بکنند توانند 
کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
چالش  ما،  کشور  امروز  و  اساسی  چالش 
است،  ارتجاع«  و  رکود  و  توقف  و  »پیشرفت 
قدرتهای  ولی  هستیم  پیشرفت  حال  در  ما  زیرا 
مضطرب  اسالمی  ایران  پیشرفت  از  استکباری 

خورند. می  حرص  و  شوند  می  ناراحت  و 
ناراحتی  همین  دلیل  به  افزودند:  ایشان 
همه  با  ها  اروپایی  و  امریکاییها  عصبانیت،  و 
غلطی  هیچ  اما  شوند  می  میدان  وارد  امکانات 
نمی توانند بکنند، همانطور که قبل از این هم 

توانست. نخواهند  هم  آینده  در  و  نتوانستند 
ساز  زمینه  را  پیشرفتها  انقالب  رهبر 

افزودند:  و  خواندند  نظام  اقتدار  و  استحکام 
نظام  اقتدار  ارکان  کردن  متزلزل  دشمن  هدف 
با  را  پیشرفت  موضوع  باید  همه  است،  بنابراین 

کنند. دنبال  جدیت 
با  ادامه  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
کنیم؟«  پیشرفت  »چگونه  که  سؤال  این  طرح 

متعددی  ابزارهای  نیازمند  پیشرفت  گفتند: 
است  امید  پیشرفت،  ابزار  مهمترین  اما  است 
بنابراین دشمن با همه توان خود بر روی القای 

است. شده  متمرکز  بست  بن  و  ناامیدی 
رسانه  گسترده  امکانات  به  اشاره  با  ایشان 
ای،  ماهواره  های  شبکه  همچون  دشمن  ای 
برای  مزدور  های  تلویزیون  و  مجازی  فضای 
این  همه  وجود  با  افزودند:  امید  بردن  بین  از 
برای  حرکت  و  امید  خوشبختانه  ها،  تالش 

است. زنده  کشور  در  پیشرفت 
تالش  دشمن  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
دارد تا عالوه بر مردم و جوانان، حتی مسئوالن 
متأسفانه  و  بدهند  دست  از  را  خود  امید  نیز 
دشمن یک امتداد داخلی هم دارد که آنها هم 
فضای  و  ها  روزنامه  از  استفاده  با  دارند  تالش 

بکنند. ناامیدی  و  یأس  القای  مجازی، 
ان شاءالله  که  داریم  اقتصادی  مشکل 

شد خواهد  حل 
مشکل  افزودند:  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
خواهد  حل  ان شاءالله  که  داریم  اقتصادی 

پیشرفت  حال  در  دیگر  های  بخش  در  اما  شد 
نسل  که  است  این  بر  تمرکز  همه  البته  هستیم 
به همین  گاه نشود،  آ پیشرفت ها  این  از  جوان 
علت دشمن و امتداد داخلی آن، این پیشرفت 

کنند. می  نمایی  کوچک  یا  و  کتمان  را  ها 
کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
در  هستند،  ایران  دشمن  که  کسانی  نگذارید 
کنند.  یأس  ملی،  القای  منافع  از  دفاع  قالب 
روحانیون  دانشمندان،  شاعران،  نویسندگان، 
و  کنند  امیدآفرینی  تأثیرگذار  افراد  همه  و 
در  پیشرفت  و  امید  های  نشانه  و  ها  شاخص 

بگیرند. دست  سِر  را  جامعه 
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
هدف اصلی صحنه گردانان اغتشاشات اخیر را 
حاال  گفتند:  و  دانستند  ملت  آوردن  میدان  به 
که نتوانستند مردم را به میدان بیاورند در حال 
خسته  را  مسئوالن  بتوانند  بلکه  تا  شرارتند 
کنند البته اشتباه می کنند چرا که این شرارتها 
بیزارتر  آنها  از  و  خسته،  مردم،  می شود  موجب 

شوند. متنفرتر  و 
حوادث  این  افزودند:  زمینه  این  در  ایشان 
مردم  برای  مشکالتی  تخریب ها  و  جنایت ها  و 
و  صحنه  در  افراد  اما  می کند  درست  کسبه  و 
آن  از  حقیرتر  بسیار  شرارتها،  این  صحنه  پشت 

بزنند. آسیب  نظام  به  بتوانند  که  هستند 
بساط  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
ملت  و  شد  خواهد  جمع  شک  بدون  شرارت 
با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر حرکت در  ایران 

داد. خواهد  ادامه  را  کشور  پیشرفت  میدان 
دیگری  نمونه  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
شهدای  تشییع  را  ملت  فرصت سازی  تجّلی  از 
مردمی،  شهدای  از  اعم  اخیر  اغتشاشات 
دانستند  انتظامی  و  بسیجی  شهدای  و  امنیت 

روح الله  همچون  ناشناخته ای  جوان  گفتند:  و 
جمعیت  اما  می رسد  شهادت  به  عجمیان 
به  مقابل خواست دشمن  نقطه  در  مردم  عظیم 
به  را  ما  جوان  شما  می گویند  و  می آیند  صحنه 
شهادت رساندید ولی ما همگی پشت آن جوان 

. هستیم

از  شده  ساخته  دیگر  فرصت  ایشان 
چهره  شدن  عیان  را،  اغتشاشات  دل 
ایران  ملت  طرفداری  مدعِی  صحنه گرداناِن 
برشمردند و افزودند: عداوت با همه خواسته ها 
با اسالم،  یعنی دشمنی  ایران  و مقدسات ملت 
و  ایران  با  دشمنی  مسجدسوزی،  قرآن سوزی، 
ملی،  سرود  به  بی احترامی  و  پرچم  سوزاندن 

کرد. روشن  را  واقعی  صحنه گردانان  چهره 
و  متنّبه  باید  باید  خورده  فریب  جوانان 

شوند موعظه 
ادعا  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
در  هستند  ایران  ملت  طرفدار  می کنند 
»ملت  و  مسلمان«  »ملت  ایران،  ملت  حالی که 
به  که  کسانی  آیا  است؛  حسین«  امام  و  قرآن 
میلیونی  راهپیمایی  و  اربعین  به  و  حسین  امام 
ملت  طرفدار  می کنند،  بی حیایی  و  اهانت  آن 

هستند؟ ایران 
عناصر  با  برخورد  چگونگی  تبیین  در  ایشان 
تفکیک  ضرورت  بر  اغتشاشات  با  مرتبط 
عامالن  فریب خوردگان،  صحنه گردانان، 
و  کردند  تأکید  گرفته  پول  افراد  و  جنایت 
را  کسی  نیستند.  یکجور  افراد  این  گفتند: 
او  با  دشمن،  حقیقی  خواست  به  بی توجه  که 
جنایتی  اما  خورده  فریب  یعنی  کرده  همراهی 
نکرده است چه دانشجو باشد چه غیر دانشجو، 
با  و  کرد  بیدار  و  هدایت  و  موعظه  و  متنّبه  باید 
پیشرفت  این حرکت موجب  آیا  که  او  از  پرسش 
او را به فکر کردن وادار  کشور است یا ضّد آن، 
و هوشیار کرد تا با دشمن هم صدایی نکند و به 
بر  دارند  فریاد  چه  هر  همه  بزرگوار  امام  تعبیر 

بزنند. آمریکا  سر 
عامالن  حکم  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
تأکید  و  خواندند  متفاوت  را  اخیر  جنایات 
تهدید  یا  کردند: عامالن جنایت، قتل، تخریب 
مردم،  و  کاسبان  ماشین  و  دکان  زدن  آتش  به 
این  به  وادار  را  آنها  تبلیغات  با  که  کسی  آن  و 
گناهشان  اندازه  به  باید  یک  هر  کرده،  کارها 

شوند. مجازات 
مجازات  البته  افزودند:  زمینه  این  در  ایشان 
و  قدرت  با  که  ای  قضائیه   قوه  به وسیله  باید 
سالمت و پر انگیزه است انجام شود و هیچ کس 
به  دست  خود  خیال  به  و  خودسرانه  ندارد  حق 

بزند. مجازات 
ترفند  بکارگیری  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
دروغ«  »انبوه سازی  و  کاذب«  »لشکرسازی 
تأثیرگذاری  هدف  با  ایران  ضد  رسانه های  در 
واقعیت  آنچه  گفتند:  بی خبر،  و  غافل  افراد  بر 
مختلف  میدانهای  در  مردم  انبوه  حضور  دارد، 
بدخواهان  به  آنها  تودهنی  و  انقالب،  از  دفاع 

است.
بخش  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
را  اقتصادی  مشکالت  سخنانشان،  از  دیگری 
نامگذاری  افزودند:  و  خواندند  واقعیت  یک 
تأکید  و  اقتصادی  شعارهای  با  متعدد  سالهای 
توجه  با  مشکالت،  این  برای عالج  مسئوالن  به 
اما  گرفت  صورت  اقتصاد  موضوع  اهمیت  به 
و  نبود  خوبی  دهه  اقتصادی  لحاظ  از  نود  دهه 
اگر به آن توصیه ها عمل می کردند و اقدامات 
و  کشور  امروز  وضع  دادند،  می  انجام  را  الزم 
در  هم  ها  تحریم  البته  شد  می  متفاوت  مردم 

بود. مؤثر  مشکالت 
در  و  جدی  تالش  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
برخی موارد مؤثر مسئوالن برای حل مشکالت 
ها  دستگاه  بیشتر  تالش  گفتند:  اقتصادی 
و  مردم  افزایی  هم  و  همدلی  و  همکاری  و 
موجود  مشکالت  حل  ساز  زمینه  مسئوالن، 
خواهد بود و ان شاءالله در این زمینه نیز مشت 
► زده خواهد شد.    بر دهان دشمن  محکمی 

رهبر انقالب در دیدار مردم اصفهان: کسانی که القای ناامیدی و بن بست می کنند، ایران ستیزهستند

بساط شرارت، بدون شک، جمع خواهد شد
هدف دشمن، متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است

بافت فرسوده قم استحکام الزم را ندارد
ع  سخنگوی شورای شهر قم: وقو

بحران دور از انتظار نیست!

قم  فرسوده  بافت  محدوده  اینکه  بیان  با  قم  شهر  شورای  سخنگوی 
بروز زلزله، وقوع بحران  ازنظر استحکام قابل قبول نبوده و در صورت 
در  تشویقی  طبقه  دو  مشوق  ارائه  با  گفت:  نیست،  انتظار  از  دور 
این  می شود،  طبقه   4 حداکثر  ساختمان  تراکم  فرسوده،  بافت های 
نیز  تراکم  طبقه   7 مجوز  دیگر  کالن شهرهای  در  که  است  حالی  در 

است. شده  صادر 
انتقاد  با  امراللهی  روح الله  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تجاری های  داشت:  اظهار  پردیسان  تجاری  اماکن  وضعیت  از 
دریافت  مبلغ  است،  مردم  به حق  و  مهم  دغدغه های  جزو  پردیسان 
بوده  الزم  و  است  بیشتر  بسیار  پردیسان  تجاری های  تمدید  در  شده 
تا با حمایت مجموعه مدیریت استان، نرخ تجاری های شهری به این 

کند. سرایت  نیز  منطقه 
فرسوده  بافت  احیای  برای  قم  شهر  شورای  تالش  به  اشاره  با  وی 
تراکم  فرسوده،  بافت های  در  تشویقی  طبقه  دو  مشوق  ارائه  با  گفت: 
در  که  است  حالی  در  این  می شود،  طبقه   4 حداکثر  ساختمان 

است. صادرشده  نیز  تراکم  طبقه   7 مجوز  دیگر  کالن شهرهای 
قم  فرسوده  بافت  محدوده  شد:  یادآور  قم  شهر  شورای  سخنگوی 
ازنظر استحکام قابل قبول نیست و در صورت بروز زلزله، وقوع بحران 
دور از انتظار نیست و ایمن سازی در آن ها بشدت مورد مطالبه است.
وی خاطرنشان کرد: قم نیازمند توسعه محدوده شهری است، چراکه 
قم یکی از پرتراکم ترین شهرهای کشور است و جمعیت ساکن در یک 

فضای بسته زندگی می کنند.
موقعیت  خاطر  به  قم  داشت:  بیان  همچنین  قم  شهر  شورای  عضو 
الزم  و  می دهد  پوشش  را  کشور  جنوب  به  شمال  ترافیک  جغرافیایی 

شود. دنبال  باقدرت  آن  مسافربری  پایانه های  تا  است 

برگزاری جلسه مدیریتی مترو 
قم با حضور مسئولین سازمان 

بازرسی استان

در جلسه راهبردی پروژه مترو قم با حضور نمایندگان سازمان بازرسی 
استان آخرین وضعیت این پروژه مهم شهر قم مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه  قم،  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
راهبردی پروژه مترو قم با حضور نمایندگان سازمان بازرسی استان در 

شد. برگزار  شهری  قطار  سازمان  جلسات  سالن 
با حضور سرپرست این سازمان برگزار شد، عالوه بر  در این جلسه که 
مدیران ارشد ارکان پروژه، مسئولین سازمان بازرسی استان نیز جهت 

داشتند. در مسیر هم افزایی حضور  راهبردی  تصمیمات  اتخاذ 
مجموعه پیمانکار و مشاوران، در خصوص تسریع در بخش های مختلف 
مهندسی و تأیید و حمل تجهیزات الزم به پروژه در جهت تکمیل فاز اول 

خط یک مترو قم تا تاریخ پنجم اسفندماه سال جاری متعهد شدند.
اشاره  با  قم  شهری  قطار  سازمان  سرپرست  باف،  انگشت  محمدرضا 
قابلیت  جاری  سال  در  که  بوده  پروژه هایی  جزء  مترو  پروژه  اینکه  به 
و  شهری  مسئولین  عملیاتی  و  مالی  حمایت  هرگونه  از  دارد،  تکمیل 

داد. خبر  استانی 
جلسه  پایان  در  نیز  استان  بازرسی  سازمان  نمایندگان  از  کیا  فاطمی 
برای رفع مشکالت و موانع موجود و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه 
نکات و الزامات قانونی را به عوامل کارفرما و پیمانکار خاطرنشان کرد و 
مقرر شد به منظور پایش پروژه مترو، نظیر این جلسه، به صورت دوره ای 

برگزار گردد.

سند جامع حمل و نقل و عمران شهر قم تهیه و تدوین شد
پیش بینی بودجه ۱۰۰ میلیارد 
تومانی برای خرید اتوبوس 

از  قم  شهر  اسالمی  شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
داد. خبر  شهر  این  عمران  و  نقل  و  حمل  جامع  سند  تدوین  و  تهیه 
سند  تدوین  و  تهیه  از  مهر،  با   گفتگو  در  دهناد  حسین  محمد  سید 
داد  توسط شورای اسالمی شهر قم خبر  و عمران  نقل  و  جامع حمل 
ترافیکی،  سازی  آرام  گفت:  سند  این  مهم  شاخص های  به  اشاره  با  و 
مسیر  ایمن سازی  راه ها،  پیاده  به  توجه  شهری،  تقاطع های  توسعه 
عابران پیاده در مجاورت طرح های عمرانی، کاهش تصادفات شهری 
سند  اصلی  موارد  جمله  از  دوچرخه سواری  زیرساخت های  توسعه  و 

است. عمران  و  نقل  و  حمل  جامع 
بیان  قم  نقل شورای اسالمی شهر  و  و حمل  رئیس کمیسیون عمران 
داشت: بخش حمل و نقل شهری از پرچالش ترین حوزه های شهری 
می گیرد  صورت  سفر  میلیون   2 از  بیش  قم  شهر  در  روزانه  و  است 
امیدواریم  که  است  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  با  آن  از  نیمی  که 
تعداد  از  بیشتری  سهم  تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  ناوگان  نوسازی  با 
کاهش  موجب  امر  این  تا  باشیم  داشته  را  شهری  دوران  سفرهای 

شود. شهروندان  سوی  از  شخصی  خودروی  استفاده 
پیش بینی بودجه 100 میلیارد تومانی برای خرید اتوبوس در قم

با اشاره به پیش بینی بودجه 100 میلیارد تومانی برای خرید  دهناد 
پایان سال جاری  تا  اتوبوس های جدید  اتوبوس در قم اظهار داشت: 

فرسوده می شوند. اتوبوس های  و جایگزین  خریداری 
دهناد یکی از مشکالت قابل توجه شهر قم را کمبود پارکینگ برشمرد 
قم  در  پارکینگ ها  توسعه ظرفیت  توجهی جهت  قابل  بودجه  و گفت: 
پارکینگ های  احداث  اجرایی  عملیات  که  شد  خواهد  گرفته  نظر  در 

جدید در شهر قم از سال آینده در دستور کار خواهد بود.
بودجه عمرانی شهر قم افزایش 

با  قم  شهر  اسالمی  شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اشاره به بودجه عمرانی شهر قم اظهار داشت: در سال جاری بودجه 
عمرانی  ردیف   50 قالب  در  تومان  میلیارد   530 قم  شهر  عمرانی 
که  گذشته  سال  بودجه  با  مقایسه  در  میزان  این  که  است  شاخص 
بودجه در  این  بوده رشد خوبی داشته که  تومان  میلیارد   220 حدود 

می گیرد. قرار  پایش  مورد  عملکرد  از  انحراف  و  پروژه های  اجرای 
قم  شهر  اسالمی  شورای  اولویت  را  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل  وی 
تقاطع  عمرانی  پروژه های  افزود:  و  برشمرد  امسال  بودجه ریزی  در 
امسال  پایان  تا  امام حسین )ع( قم  زیرگذر  و  نماز، شهدای روحانیت 
در  پروژه ها  این  برای  بودجه ای  و  می رسند  برداری  بهره  به  و  تکمیل 

داشت. نخواهیم  آینده  سال 
قم  شهر  سطح  در  ترافیک  سازی  سبک  برای  داشت:  ابراز  دهناد 
شهید  تونل  و  صدر  موسی  امام  زیرگذر  اندیش،  نیک  پل  پروژه های 

می شوند. عملیاتی  و  اجرایی  آینده  سال  در  کریمی 
همسطح  غیر  تقاطع  فردوسی،  همسطح  غیر  تقاطع  افزود:  دهناد 
در  )ع(  صادق  امام  همسطح  غیر  تقاطع  و  اعظم  پیامبر  بلوار  و  معلم 
محدوده جاده اراک و نیز کمربندی کاشان از جمله طرح های اولویت 
دار است که پس از نهایی شدن طرح این پروژه ها عملیاتی می شوند.

دولت سیزدهم ۱۵۳ میلیارد 
ریال اعتبار به میراث فرهنگی 

قم اختصاص داد
در  گفت:  قم  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
قم،  به  سیزدهم  دولت  هیات  اعضای  و  جمهور  رئیس  سفر  نخستین 
در مجموع 153 میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی، مرمت و تجهیز 

شد. داده  اختصاص  فرهنگی  میراث  طرح   9
دولت  در  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  ارجمندی  علیرضا 
استان  باستانی  آثار  مرمت  و  احیا  برای  اقدام هایی  چه  سیزدهم، 
سید  آیت الله  سفر  نخستین  در  کرد:  خاطرنشان  شده است  انجام 
این  شد،  انجام  گذشته  سال  ماه  دی  که  استان  به  رئیسی  ابراهیم 

گرفت. تعلق  فرهنگی  میراث  به  اعتبار 
از  به هر یک  َکرِد مربوط  رقم هزینه  و  این طرح ها  با ذکر عناوین  وی 
تیمچه  و  نو، کهنه  بازار  و مرمت مجموعه  برای ساماندهی  افزود:  آنها 

ریال هزینه شد. میلیارد   40 قم 
انبار  آب  و  کاروان سرا  مرمت  و  ساماندهی  همچنین  مسئول  این 
طرح  دومین  را  نیزار  آباد  دولت  قلعه  و  علی  چشمه  قلعه  طینوج، 

است. ریال  میلیارد   20 طرح  این  مبلغ  داشت:  بیان  و  دانست 
امامزاده  کمپینگ  تاسیسات  باقیمانده  عملیات  ادامه  همچنین  وی 
برای  گفت:  و  برشمرد  طرح  سومین  عنوان  به  را  )ع(  غریب  جعفر 
میلیارد   10 انگشتر  ملی  شهر  دبیرخانه  راه اندازی  و  تجهیز  ایجاد، 

یافته است. اختصاص  ریال 
عنوان  به  را  صدرآباد  کاروان سرای  ادامه،  در  استان  میراث  مدیرکل 
و  دانست  شد،  بهره مند  اعتبار  از  سفر  این  در  که  طرح هایی  از  یکی 
گفت: رقم تخصیص یافته به این طرح نیز پنج میلیارد ریال می باشد.
البرز  کاروان سرای  مرمت  برای  سفر  این  در  کرد:  تصریح  ارجمندی 
 45 نیز  نمک  کوه  کاروان سرای  مطالعه  و  مرمت  و  ریال  میلیارد  پنج 

شد. داده  اختصاص  ریال  میلیارد 
با اشاره به طرح های مرمت کاروان سرای دیرگچین و مرمت قلعه  وی 
به  نیز  2 طرح  این  برای  رقم تخصیصی  تصریح کرد:  سنگی علی آباد 

ریال است. 25 میلیارد  ریال و  ترتیب سه میلیارد 
آثار  مجموع  خود  سخنان  از  بخشی  در  قم  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
منقول  اثر   554 را  شده  ملی  ثبت  که  استان  این  تاریخی  و  باستانی 
حضرت  مطهر  حرم  کرد:  بیان  و  ذکر  معنوی  و  طبیعی  غیرمنقول،  و 
مدرسه  جامع،  مسجد  کهنه،  و  نو  بازار  تیمچه،  )س(،  معصومه 
آثار  شاخص ترین  از  غیاثیه  مدرسه  در  سر  و  سبز  گنبد  جهانگیرخان، 

می آید. شمار  به  استان  این  کهن  و  ماندگار 

خبـرخبـر



◄    معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت 
خانه  کار  به  آغاز  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مجموعه  این  گفت:  قم،  در  )فهم(  ملل  هنر  و  فرهنگ 
و  سلیقه  خوش  پیوسته،  و  دقیق  برنامه ریزی  با  باید 
ایده های متفاوت به معنای واقعی یک خانه پویا و سرآمد 
به  خواست  کسی  هر  تا  باشد  ملل  هنر  و  فرهنگ  برای 
یک کار تازه و مؤثر بین المللی اشاره کند اینجا را نشان 

دهد.
عصر  هاشمی  محمد  سید  »گویه«،  گزارش  به 
در  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  افتتاحیه  مراسم  در  امروز 
انقالب  ادعای  اینکه  به  اشاره  با  قم،  آوینی  تاالر شهید 
هست،  و  بوده  فرهنگی  ذاتًا  ادعای  یک  ایران  اسالمی 
اظهار کرد: انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی است 
که هدفش تفسیر نو و جدیدی از حکمرانی، نگاه جدید 
به انسان و انسانیت، ترویج این نگاه در جهان و تعامل 

است. جهان  با  فرهنگی 
فرهنگی  توفیقات  از  یکی  حتما  کرد:  اضافه  وی 
است،  امروز  نورانی  جمع  ایران  اسالمی  جمهوری 

حرکت ناب و طاهری که در مجموعه جامعه المصطفی 
شکل گرفت و امروز ما را میزبان قلوب مطمئنه و نفوس 
عزیزی از سراسر دنیا کرد؛ این افراد به عشق فراگیری 
تعالیم اهل بیت و اسالم و به عشق وجود حضرت امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب به ایران و قم تشریف 

ماست. با  ایران  در  آن ها  میزبانی  و  آوردند 
وزارت  استان های  و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: شاید یکی از جدی ترین 
توفیق های فرهنگی قابل اشاره اقداماتی است که برای 
طالب جامعه المصطفی العالمیه طی این سال ها انجام 

شده است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  کرد:  عنوان  وی 
ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  به  را  آوینی  شهید  مجتمع 
اختصاص داده است تا میزبان برنامه های فرهنگی برای 
و  مبارک  اقدام  یک  این  و  باشد  بین المللی  مخاطبان 

است. تقدیر  قابل 
و  فرهنگ  خانه  مخاطبان  کرد:  تصریح  هاشمی 
بر یادگیری دروس حوزوی جزو فعاالن  هنر ملل عالوه 

و  مستمر  حرکت  یک  و  هستند  نیز  هنری  و  فرهنگی 
زد. خواهند  رقم  قم  در  را  دار  ریشه 

وی از تالش های حجت االسالم والمسلمین عباسی 
رئیس جامعه المصطفی در راستای برپایی خانه فهم یاد 
کرد و گفت: مجموعه جامعه الزهرا نیز در راستای برپایی 
این خانه تالش بسیاری را رقم زده است و امیدواریم این 
کار منحصر به قم نباشد و با کارهای دنباله دار بتوانیم 

کار را در استان های دیگر دهیم.
هاشمی از عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با  باید  اداره کل  این  کرد:  عنوان  و  تقدیر  قم  استان 
ایده های  و  سلیقه  خوش  پیوسته،  و  دقیق  برنامه ریزی 
متفاوت به معنای واقعی به دنبال یک خانه پویا و سرآمد 
برای فرهنگ و هنر ملل باشد تا هر کسی خواست به یک 
کار تازه و مؤثر بین المللی اشاره کند اینجا را نشان دهد 

و این خانه را نباید منحصر به اسم و عناوین دانست.
در  باید  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
و  و قلوب که جنگ جهانی  این بستر آشوب زده اذهان 
است  گرفته  شکل  ایران  ملت  علیه  رسانه ای  تروریسم 

به هوش و بصیر باشیم؛ دشمن لحظه به لحظه درحال 
هجمه است و در این وضع فرهنگی امروز باید با قامت 
بلندتر، اراده آهنین تر سلیقه و تاثیرگذاری بیشتر به ارائه 
خدمت فرهنگی و تولید آثار فرهنگی بپردازیم.   ►
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)فهم(  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه       ◄
ظرفیت های  معرفی  و  توسعه  به منظور 
عرصه  در  ایران  هنری  و  فرهنگی 
از  میزبانی  همچنین  و  بین المللی 
طی  بین المللی  فرهنگی  رویدادهای 
و  فرهنگ  وزیر  معاون  حضور  با  مراسمی 

شد. افتتاح  قم  در  اسالمی  ارشاد 
افتتاحیه  مراسم  »گویه«،  گزارش  به 
حضور  با  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه 
مقیم  که  مختلف  کشورهای  هنرمندان 
از  جمعی  همچنین  و  هستند  قم  شهر 
شهید  تاالر  در  ملی  و  استانی  مسئوالن 

شد. برگزار  قم  آوینی 
هاشمی  سیدمحمد  مراسم  این  در 
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های 
عنوان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  کرد: 
هنری  فرهنگی  مجتمع  قم  استان 
هنر  و  فرهنگ  خانه  به  را  آوینی  شهید 
میزبان  تا  است  داده  اختصاص  ملل 

مخاطبان  برای  فرهنگی  برنامه های 
بین المللی باشد و این یک اقدام مبارک و 

است. تقدیر  قابل 
مخاطبان  از  بسیاری  کرد:  تصریح  وی 

بر  عالوه  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه 
جزو  قم،  در  حوزوی  دروس  یادگیری 
فعاالن فرهنگی و هنری نیز هستند و یک 
رقم  قم  در  را  ریشه دار  و  مستمر  حرکت 

زد. خواهند 
استاندار  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
و  فرهنگ  خانه  افتتاح  مراسم  در  نیز  قم 
از غرفه های هفته  هنر ملل حضور یافت و 
شهید  تاالر  در  قم  استان  هنری  فرهنگی 

کرد. بازدید  آوینی 
تاکید  با  بازدید  این  حاشیه  در  وی 
عرصه های  در  قم  استان  اینکه  بر 
خود  به  را  بسیاری  ظرفیت های  فرهنگی 
اختصاص داده است، مطرح کرد: معرفی 
در عرصه  قم  استان  فرهنگی  ظرفیت های 
فعال سازی  همچنین  و  بین المللی 
استان  این  فرهنگی  نهان  ظرفیت های 
با حمایت های ملی  باید  که  رسالتی است 
شود. دنبال  مربوطه  مسئوالن  اهتمام  و 

و  فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  امیرعلی 
حاشیه  در  نیز  قم  استان  اسالمی  ارشاد 
طالب  ظرفیت  به  اشاره  با  مراسم  این 
در  ساکن  اتباع  و  جامعه المصطفی 
است  این  ما  تالش  کرد:  عنوان  قم  شهر 

بتوانیم  افراد  این  از  حمایت  ضمن  که 
ایران  هنری  و  فرهنگی  داشته های 
از  بهره مندی  با  و  منتقل  آن ها  به  را 
بین المللی  عرصه  در  آنان  ظرفیت های 
ایرانی  هنر  و  فرهنگ  ترویج  و  تبلیغ  به 

. سیم بر
سالروز  با  همزمان  که  مراسم  این  در 
مهدی  و  مجید  شهیدان  شهادت 
نمادین  صورت  به  شد،  برگزار  زین الدین 
ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  عضویت  کارت 
از  که  قم  استان  شهدای  از  جمعی  برای 
مسئوالن  توسط  بودند  مختلف  ملیت های 

شد. صادر  و  امضا  حاضر 
عبدالحسین  ترکیه،  از  کایا  غزل  کمال 
محمدرضا  پاکستان،  از  رسولی  غالم 
مهدی  شاکر  عراق،  از  موسوی  بارودکو 
از  الحجاج  جالل  و  بحرین  از  ظهیری 
کارت  که  بودند  شهیدانی  عربستان 
هنر  و  فرهنگ  خانه  افتخاری  عضویت 

► شد.    صادر  آنان  برای  ملل 

◄     مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  فرهنگ  خانه  اینکه  بیان  با  قم  استان 
با هدف میزبانی فرهنگی  هنر ملل )فهم( 
است،  شده  برپا  بین المللی  مخاطبان  از 
گفت: آداب و رسوم و برنامه های فرهنگی 
ملل  و هنر  فرهنگ  در خانه  اقوام مختلف 
و  فرهنگی  هفته های  و  می شود  معرفی 
برپا  مجموعه  این  در  کشورها  دیگر  هنری 

شد. خواهد 
عموزاده  امیرعلی  »گویه«،  گزارش  به 
در حاشیه افتتاح خانه فرهنگ و هنر ملل 
و همچنین آغاز به کار هفته فرهنگ و هنر 
استان قم در دیدار با استاندار قم، اظهار 
فرهنگی  میزبانی  با هدف  فهم  کرد: خانه 
قرار  و  شده  برپا  بین المللی  مخاطبان  از 

ایرانی  هنر  و  فرهنگ  خانه  این  در  است 
معرفی و در صورت عالقه مندی مخاطبان 

به آن ها آموزش داده شود.
آموزشی  کالس های  کرد:  اضافه  وی 
انجمن ها  برنامه های  از  برخی  و  انجمن ها 
برای  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  در  نیز  را 
کرد. دنبال خواهیم  بین المللی  مخاطبان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  فرهنگ  رسوم،  آداب،  گفت:  قم  استان 
فرهنگ  خانه  در  مختلف  اقوام  موسیقی 
و  فرهنگی  هفته های  و  ترویج  ملل  هنر  و 
هنری دیگر کشورها از جمله لبنان و هند 
دنبال  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  در  نیز 

. د می شو
گسترده  اطالع رسانی  شد:  یادآور  وی 

طالب  ویژه  به  قم  استان  اتباع  میان  در 
فرهنگ  خانه  تا  می شود  انجام  خارجی 
و  گیرد  قرار  استقبال  مورد  ملل  هنر  و 
جامعه  با  هماهنگی هایی  راستا  این  در 
انجام  الزهرا  جامعه  و  العالمیه  المصطفی 
مجموعه  دو  این  چند  هر  است،  شده 
و  فرهنگ  خانه  برپایی  به  ویژه  اهتمام 
نیز  تفاهم نامه ای  و  داشته اند  ملل  هنر 
امضا  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با 

ند. کرده ا
از  کسی  اگر  کرد:  تصریح  عموزاده 
خانه  در  بیاید  ایران  به  کشور  خارج 
با  خوبی  به  می تواند  ملل  هنر  و  فرهنگ 
قم  استان  هنری  و  فرهنگی  ظرفیت های 

► شود.     آشنا  ایران  و 

ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  مدیر       ◄
)فهم( یکی از اهداف راه اندازی این مرکز 
هنری  و  فرهنگی  ظرفیت های  معرفی  را 
دانست  بین المللی  مخاطبان  به  ایران 
هنر  و  فرهنگ  هفته  برگزاری  گفت:  و 
»فهم«  بین المللی  جشنواره  و  قم  استان 
مجموعه  این  برنامه های  نخستین  از 

. ست ا
کاظم  محمد  »گویه«،  گزارش  به 
با  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  مدیر  رضوانی 
قرار  بین المللی  مرکز  این  اینکه  به  اشاره 
برای  فرهنگی  هفته های  میزبان  است 
کرد:  عنوان  باشد،  بین المللی  مخاطبان 
در  ملیت   120 از  نفر  هزار   250 از  بیش 
این  که  هستند  ساکن  قم  مقدس  شهر 
برای  را  قم  فرهنگی  ظرفیت های  موضوع 

می کند. آشکار  همگان 
ظرفیت های  قم  اینکه  بیان  با  وی 
جای  خود  در  را  مختلفی  بین المللی 
علمیه،  حوزه  کرد:  عنوان  است،  داده 
کریمه  مطهر  حرم  المصطفی،  جامعه 
جمکران  مقدس  مسجد  و  اهل بیت)س( 

و  دارند  بین المللی  مخاطبانی  کدام  هر 
هستند. استانی  فرا  جایگاه  یک  دارای 
تأکید  با  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  مدیر 
میزبان   که  است  این  ما  تالش  اینکه  بر 
قم  بین المللی  ساکنان  برای  خوبی 
خانه  در  ما  تالش  کرد:  عنوان  باشیم، 
بتوانیم  که  است  این  ملل  هنر  و  فرهنگ 
عموم  به  را  ایرانی  فرهنگی  ظرفیت های 

کنیم. ارائه  مخاطبان 
به اهداف پیش بینی شده  با اشاره  وی 
برای خانه فرهنگ و هنر ملل عنوان کرد: 
که  هستیم  این  دنبال  به  خانه  این  در 
ایرانی  هنر  و  فرهنگ  ظرفیت های  بتوانیم 
و  کنیم  معرفی  بین المللی  مخاطبان  به  را 
خانه،  این  در  فعالیت  نخستین  به عنوان 
برگزار  قم  استان  هنر  و  فرهنگ  هفته 

می شود.
هنر  و  فرهنگ  هفته  برپایی  از  وی 
یاد  تایلند  و  مالزی  نبطیه،  در  قم  استان 
فرهنگی  هفته های  این  در  گفت:  و  کرد 
تالش شده است تا قم و ظرفیت های این 
معرفی  بین المللی  مخاطبان  به  استان 

عنوان  به  ملل  هنر  و  فرهنگ  خانه  و  شود 
هنری،  قرآنی،  فرهنگی،  تبادل  مرکز 
تبدیل  رسانه ای  و  پژوهشی  علمی، 

. د می شو
رضوانی خاطرنشان کرد: دستاوردهای 
خوشنویسان،  انجمن های  دستی،  صنایع 
نمایش،  عکاسان،  تجسمی،  هنرهای 
مجمع  لباس،  و  مد  جوان،  سینمای 
اتحادیه  اسالمی،  دیجیتال  کتب  ناشران 
قم،  و عترت  قرآن  و تشکل های  مؤسسات 

آهنگ های  و  سرود  موسیقی،  انجمن 
هفته  این  در  مطبوعات  خانه  و  اسالمی 
کرده اند. معرفی  را  خود  توانمندی های 

»فهم«  بین المللی  جشنواره  *برگزاری 
مختلف رشته   13 در 

رضوانی با اشاره به رونمایی از نخستین 
و  فرهنگی  بین المللی  جشنواره  پوستر 
کرد:  اظهار  »فهم«  عنوان  با  ملل  هنری 
دبیرخانه این جشنواره از امروز به صورت 
جذب  و  کرد  آغاز  را  خود  کار  رسمی 

و  فرهنگی  رشته های  آموزش  هنرمندان، 
هنری، خلق آثار، ارائه، داوری، اختتامیه 
سال  یک  طی  برگزیده  آثار  از  تجلیل  و 

می شود. دنبال  آینده 
است  این  ما  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
را در  و هنری  که همه رشته های فرهنگی 
پوشش  زیر  »فهم«  بین المللی  جشنواره 
این  است  قرار  کرد:  عنوان  دهیم،  قرار 
فراخوان های  با  رشته   13 در  جشنواره 
کند  دنبال  را  خود  فعالیت  جداگانه 
و  آغاز  دی ماه  یکم  از  آثار  دریافت  و 
در  نیز  رشته  هر  اختتامیه  مراسم های 
بهمن ماه  در  و  می شود  برگزار  آینده  سال 
پایانی  مراسم  برگزاری  شاهد  آینده  سال 
ملل  هنر  و  فرهنگ  سراسری  جشنواره 

بود. خواهیم 
به  »فهم«  نشان  اهدای  از  رضوانی 
برگزیدگان این جشنواره خبر داد و گفت: 
عرصه  در  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  معرفی 
هنری  استعدادهای  پرورش  و  بین المللی 
اهداف  از جمله  ایران  اتباع مقیم  از میان 

► است.    جشنواره  این 

● خانه فرهنگ و هنر ملل در قم افتتاح شد  ●

● ظرفیت های فرهنگی و هنری قم در خانه »فهم« به مخاطبان بین المللی معرفی می شود    ●

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008125 شماره  -رأی   1
در  حسن  فرزند  افضل  وصالی  حسین  آقای   1401114430001001139
 286 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10965 شماره  پالک  مترمربع 
اداره یک قم سند رسمی شماره 38911 مورخ 1398/04/22 دفترخانه 42 
قم.)   18 دفترخانه   1401/08/03 مورخ   207436 شماره  رسمی  سند  و  قم 

 )15380 الف  م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008126 شماره  رأی   -2
سه  در  اسمعلی  فرزند  رحمانی  حسن  آقای   1401114430001001140
 286 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10965 شماره  پالک  مترمربع 
اداره یک قم سند رسمی شماره 39052 مورخ 1398/05/04 دفترخانه 42 
قم.)   18 دفترخانه   1401/08/03 207436مورخ  شماره  رسمی  سند  و  قم 

)15381 الف  م 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 

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

عصراقتصاد(  و  گویه  بود.)  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/29
تاریخ انتشار دوم :  1401/09/14

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مدیرکل غله قم:
واردات گندم به قم ۲۵ درصد 

افزایش یافت

مدیرکل غله قم گفت: طی هشت ماه سپری شده از سال جاری 127 
هزار و 800 ُتن گندم وارد استان شده است که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل غله قم، سعید محمدی بیان کرد: 
سیلوی  به  دیگر  گندم  ُتن  هزار    20 حمل  برای  الزم  اقدام  همچنین 
سازی  ذخیره  وضعیت  نظر  از  قم  و  است  انجام  حال  در  نیز  استان 

دارد. مطلوبی  بسیار  شرایط  مردم  نیاز  تامین  برای  گندم 
برنج  همچون  اساسی  کاالهای  سایر  تامین  خصوص  در  افزود:  وی 
دیده  مناسبی  تدارک  نیز  استان  بازار  در  عرضه  برای  شکر  و  خارجی 
شده است که در همین رابطه بیش از یک هزار و 271 ُتن برنج خارجی 
انبارهای  در  ُتن شکر   70 و  و سه هزار  پاکستانی(  و  تایلندی  )هندی، 

است. موجود  ما 
وی با اشاره به این که در سال جاری چهار هزار 561 ُتن برنج خارجی 
و 6 هزار و 600 ُتن شکر در قم توزیع شده است، ادامه داد: از ابتدای 
برنج  با  رابطه  در  گذشته  سال  مشابه  مدت  نسبت  به  تاکنون  امسال 

45 درصد و در خصوص شکر نیز 113 افزایش توزیع داشتیم.
مورد  اساسی  کاالهای  سایر  و  گندم  حمل  برنامه  گفت:  محمدی 
ارتباط  همین  در  می شود  دنبال  مستمر  صورت  به  قم،   به  مردم  نیاز 
و  غله  کل  اداره  انبارهای  در  کاالها  این  ذخیره سازی  سطح  همواره 

است. مطمئنی  وضعیت  در  استان  بازرگانی  خدمات 
خارجی  برنج  ُتن  هزار  چهار  حمل  برنامه  رابطه  همین  در  افزود:  وی 
این  در  استان  موجودی  تا  شده  آغاز  قم  به  شده  یاد  میزان  بر  عالوه 
افزایش قابل توجهی همراه باشد،  همچنین وضعیت ذخیره  با  بخش 
تامین  خوبی  به  را  مردم  نیاز  می تواند  که  است  حدی  به  شکر  سازی 

. کند

مدیرکل فنی و حرفه ای قم:
۱۵7 آموزشگاه آزاد فنی و 
حرفه ای در قم فعال است

آزاد  آموزشگاه   157 حاضر  حال  در  گفت:  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل 
این استان در 26 رشته و 140 حرفه به عالقه مندان رشته های فنی و 

می کند. ارایه  آموزش  حرفه ای 
محمود تقی پور در گفتگو با ایرنا، افزود: 96 آموزشگاه ویژه بانوان، 9 

آموزشگاه ویژه آقایان و 52 آموزشگاه نیز دومنظوره است.
اضافه  قم،  آزاد  آموزشگاه های  در  مربی   221 فعالیت  به  اشاره  با  وی 
کرد: در این آموزشگاه ها 149 مربی خانم و 72 مربی آقا آموزش های 

ارایه می کنند. فنی و حرفه ای 
این  در  آموزشی  دوره   569 امسال  نخست  ماه   6 در  داد:  ادامه  وی 
ارایه  آموزش  دوره  نفر-   525 و  هزار  چهار  و  شده  برگزار  آموزشگاه ها 

است. شده 
دوره   435 شده  برگزار  دوره های  تعداد  از  این که  بیان  با  پور  تقی 
کرد:  بیان  است،  بوده  آقایان  برای  نیز  دوره   134 و  خانم ها  برای 
به  مربوط  دوره   336 خانم ها  برای  شده  برگزار  دوره های  مجموع  از 
13 دوره  23 دوره فرهنگ و هنر و  63 دوره صنعت،  بخش خدمات، 

است. بوده  کشاورزی  به  مربوط 
 105 نیز  آقایان  برای  شده  برگزار  دوره های  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  مربوط  دوره   12 و  هنر  و  فرهنگ   7 صنعت،   10 خدمات،  دوره 

است. بوده  کشاورزی 
در  مهارتی  آموزش های  ارائه  و  مهارت  فاقد  افراد  توانمندسازی  وی 
را  آن  پایدار در جامعه و حفظ  ایجاد اشتغال  به  یاری رساندن  راستای 
کرد. عنوان  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رسالت  مهم ترین 

اغلب  بودن  محور  بازار  به  اشاره  با  قم  ای  حرفه  و  فنی  مدیرکل 
این  ویژگی  کرد:  خاطرنشان  استان،  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
از  پس  افراد  که  معنی  این  به  است؛  کارآفرین  پرورش  آموزش ها، 
کسب مهارت و دانش فنی، قادر به کسب فرصت های شغلی مناسبی 

می نمایند. ایجاد  شغلی  فرصت  نهایت  در  یا  و  بود  خواهند 

خبـر

معاون وزیر ارشاد در قم:

● خانه فرهنگ و هنر ملل به مرکزی پویا و سرآمد برای مخاطبان بین الملل تبدیل می شود    ●

مدیرکل ارشاد قم:

● خانه فرهنگ و هنر ملل میزبان هفته های فرهنگی می شود    ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ناصر قوامی، فعال سیاسی اصالح طلب:
خاتمی مخالف براندازی است

و  است  اصالحات  به  پایبند  همچنان  خاتمی  آقای  گفت:  قوامی  ناصر 
در همین سخنان اخیرش هم مشاهده کردیم که او بار دیگر از ضرورت 

گفت. سخن  اصالحات 
که  سخنانی  شد؛  منتشر  خاتمی  محمد  سید  از  سخنانی  گذشته  روز 
را  براندازی  حال  عین  در  اما  بود  مسئوالن  به  انتقادهایی  حاوی  گرچه 

مطلوب. نه  و  است  ممکن  نه  که  گفت  و  دانست  ناپسند  امری 
در  اصالح طلب،  سیاسی  فعال  و  ششم  مجلس  نماینده  قوامی،  ناصر 
تحلیل سخنان خاتمی به سایت »خبرسراسری« گفت: »آقای خاتمی در 
صحبت های گفته است که نه براندازی ممکن است و نه مطلوب. خالصه 
حرف او نفی انقالب است. به نظر من هم انقالب امر خوبی نیست و همه 
چیز را برهم می زند و آینده مبهمی را پیش روی مردم قرار می دهد و وضع 

بدتر از حاال می شود«.
او ادامه داد: »آقای خاتمی همچنان پایبند به اصالحات است و در همین 
سخنان اخیرش هم مشاهده کردیم که او بار دیگر از ضرورت اصالحات 
سخن گفت اما در عین حال ابراز تأسف کرد که برخی نمی خواهند حتی 

سخن از اصالحات را بشنوند چه رسد به اجرای آن«.
این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: »25سال پیش جریان 
جامعه  از  عظیمی  بخش  این سال ها  تمام  در  و  گرفت  اصالحات شکل 
خواهان اصالح امور بودند اما متأسفانه برخی زیر بار اصالحات نرفتند 
که امروز نتیجه اش را می بینیم. آنچه در این نزدیک به دوماه دیده شد، 
تلخ بود. از هر طرف که کشته شدند، مایه اندوه همه بود؛ چه آن بسیجی 
این  این دو طرف فرزندان  که کشته شد، چه آن شعاردهنده. هر دوی 
کشور هستند. اگر از سال ها پیش اصالحات صورت می گرفت و همه به 

ضرورت اصالحات تن می دادند، کار به اینجا نمی رسید«.
»همین  کرد:  تصریح  کنونی  وضعیت  از  برون رفت  کار  راه  درباره  او 
و اگر همین حاال هم مسئوالن  امروز هم مردم خواهان اصالح هستند 

می یابد«. کاهش  هزینه ها  از  خیلی  بپذیرند  را  واقعی  اصالحات 
در  چه قدر  خاتمی  سخن  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پایان  در  قوامی 
به  که  مردمی  این  از  »بخشی  گفت:  دارد،  نفوذ  امروز  جامعه  میان 
از تحقق اصالحات  بلکه  نیستند،  با اصالحات مخالف  خیابان می آیند 
شما  می گویند  اما  دارند  قبول  را  خاتمی  آقای  آنها  شده اند.  مأیوس 
جز  گذشت  که  25سالی  این  در  و  ندارید  اصالح  توان  اصالح طلبان 
حرف از اصالحات زدن چه کاری از دستتان برآمد؟ درست هم می گویند 
امروز  اگر  اما  ندادند  اجازه  زیرا  نرفتند  پیش  در عمل اصالحات  واقعا  و 
واقعا  و  می شود  شنیده  خاتمی  آقای  حرف های  که  کنند  احساس  هم 
اراده ای بر اصالح امور هست، حتما هنوز هم به سخنان آقای خاتمی 

می دهند«. نشان  اقبال 

عباس امیری فر
مسئوالن مشخص کنند سازوکار 

تجمع قانونی چگونه است
برای تجمعات  امیری فر گفت: مسئوالن گفتند که می خواهیم  عباس 
مجوز بدهیم. خب معلوم کنند سازوکارش چیست و چه مکانی محل 
اعتراض است. وزارت کشور چارچوب را مشخص کند یا اگر الزم است 
در  مصرح  حق  این  از  بتوانند  مردم  تا  کند  تصویب  را  قانونی  مجلس 

کنند. استفاده  اساسی  قانون 
از  یکی  نمی کند،  تجربه  را  نرمالی  روزهای  کشور  که  شرایطی  در 
مهم ترین بحث ها آن است که راه اصالح  شیوه حکمرانی چیست؟ چه 
اصالحاتی را می توان رقم زد که هم وضعیت کشور از گذشه بهتر شود 

داده شود؟ پاسخ  روز مردم  به مطالبات  و هم 
عباس امیری فر، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع 
به »نامه نیوز« گفت: »مشکالت اقتصادی مهمترین علت سوءاستفاده 
تومان  بدون دلیل چندهزار  اینکه دالر  و معاندان است.  اغتشاشگران 
آسیب پذیر  روی قشر  است. فشارش هم  بیمار  اقتصاد  یعنی  برود  باال 
می آید و مسئوالن باید فکری بکنند و نمی شود روزبه روز قیمت کاالها 
می گوید  دولت  حاال  بگیرند.  قرار  بیشتر  فشار  تحت  مردم  و  برود  باال 
بر  واقعیت  در  می گویند  و  نمی پذیرند  مردم  اما  است  40درصد  تورم 
روی بعضی کاالهای اساسی بسیار بیشتر از اینهاست اما دولت اصرار 

را اعالم کند«. دارد که میانگین 
که  است  این  شود  داده  سامان  باید  که  دیگری  »نکته  داد:  ادامه  او 
کار  روی  که  وزیری  کند.  را مشخص  اقتصادی خود  برنامه  باید  دولت 
می آید، نباید فکر کند که در پاییز و زمستان بیماری بیشتر می شود؟ 
وزیر  با  باید  رئیسی  آقای  نمی شود.  پیدا  داروخانه ها  در  سرم  یک 
وزیر  می شوند.  متوجه  را  اینها  مردم  کند.  برخورد  شدت  به  بهداشت 
مسکن هم همین طور مدام وعده می دهد. هر کشوری بود اگر چنین 

می شد«. برخورد  او  با  بود  دولت  در  وزیری 
فرق  باید  اینها  بر  »عالوه  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
می خواهیم  که  گفتند  مسئوالن  اغتشاش.  و  اعتراض  بین  بگذاریم 
و  چیست  سازوکارش  کنند  معلوم  خب  بدهیم.  مجوز  تجمعات  برای 
چه مکانی محل اعتراض است. وزارت کشور چارچوب را مشخص کند 
این  از  بتوانند  تا مردم  را تصویب کند  قانونی  اگر الزم است مجلس  یا 

کنند«. استفاده  اساسی  قانون  در  مصرح  حق 

دبیر پیشین ستاد نهی از منکر: 
شماها سرعقل نخواهید آمد! 
نه پیام 8 ماده ای امام را اجرا خواهید 

کرد،نه پیام آقا را

خود  توییتر  حساب  در  منکر  از  نهی  ستاد  پیشین  دبیر  محبی،  جلیل 
نوشت:

ماده   8 پیام  نه  آمد،  نخواهید  اما شماها سر عقل  روزها می گذرد  این 
افتاد  خواهید  فکر  این  به  نه  را،  آقا  نه  کرد  خواهید  اجرا  را  امام  ای 
وقانون  می خواهد  نمیشود،حزب  اداره  کش  کیف  و  باند  با  کشور  که 
درست انتخابات، نمی شود با علم وحوزه دانش قطع ارتباط کرد و در 

بود... تمدن سازی  دنبال  به  آشپزخانه 
وقتی می گفتیم باالترین منکر شکاف اجتماعی است تکفیرمی کردید، 
می گفتیم  میکردید،  تفسیق  نیستی  مسلمان  شمافقط  می گفتیم 
مطلق  حق  را  خودتان  شود  ضعیف  مردم  ایمان  که  نزن  حرفی 
فاالهم  االهم  کنید،  مبارزه  فساد  با  می گفتیم  وقتی  می دانستید، 
میگفتید تقوا  از  دارد  نیازهایی  جوان  این  می گفتیم  وقتی  میکردید، 
وقتی می گفتیم الناس علی دین ملوکهم تشکیک میکردید، می گفتیم 
دروغ باالترین گناه است از مصلحت میگفتید، وقتی از علم می گفتیم 
تجربه تان را به رخ میکشیدید، وقتی از آزادی می گفتیم فوری یاد بی 
یک  به  می گفتیم  رهبری  از  تبعیت  از  وقتی  افتادید،  می  باری  و  بند 

باره مجتهد می شدید
وقتی از شما انتقاد میکردیم خودتان اصل انقالب می شدید و دیگران 
وقتی  دشمن،  مسیر  در  و  میخ  به  یکی  و  نعل  به  یکی  و  لحاف  وسط 

بودید... شما  خواه  آزادی  اصل  می کردید  انتقاد 
می گذرد ولی شما آدم نمی شوید.

میعادفر مطرح کرد؛
تخریب ۱۵۰ آمبوالنس در 

اغتشاشات
در  آمبوالنس  دستگاه   150 گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
استفاده  قابل  غیر  آنها  از  تعدادی  که  شد  تخریب  اخیر  اغتشاشات 

است.
اینکه  بیان  با  اورژانس  رئیس سازمان  به گزارش  مهر، جعفر میعادفر 
که  دارند  عمر  سال   15 از  بیش  اورژانس  آمبوالنس  هزار   3 حدود 
و  هزار   3 حدود  همچنین  گفت:  است،  اصولی  غیر  آنها  از  استفاده 
100 پایگاه داریم که هر پایگاه باید دارای یک آمبوالنس بوده و هر 3 
پایگاه هم یک آمبوالنس رزرو داشته باشد تا در صورتی که آمبوالنسی 
به  خدمات  ارائه  و  کرده  رسانی  خدمات  بتواند  شود  مواجه  مشکل  با 

نشود. مختل  مردم 
حداقل عمر آمبوالنس های اورژانس 5 سال است

وی با بیان اینکه حدود 4 سال است که حتی یک دستگاه آمبوالنس 
 5 حدود  آمبوالنس مان  عمر  کمترین  افزود:  است،  نشده  خریداری 
کمبودها  رفع  برای  که  است  سال   15 از  بیش  نیز  بیشترین  و  سال 
از  به  نسبت  بتوان  تا  شود  جایگزین  آمبوالنس  هزار  سه  حداقل  باید 
عملیات های  کرد؛  اقدام  فرسوده  آمبوالنس های  کردن  خارج  رده 
آمبوالنس ها  عمر  که  حالی  در  است  ساعته   24 و  پیوسته  اورژانس 
سال   15 عمر  با  آمبوالنس هایی  از  هنوز  ما  اما  است  سال   5 دنیا  در 

می کنیم. استفاده 
خروج  کشور  فعلی  اقتصادی  شرایط  در  اینکه  یادآوری  با  میعادفر 
انتظار  داد:  ادامه  نیست،  پذیر  امکان  آمبوالنس  هزار  سه  یکباره 
تأمین  برای  جدی  فکری   1402 بودجه  در  مجلس  و  دولت  داریم 
از مراکز تنها خدمت آمبوالنسی  آمبوالنس داشته باشند؛ در بسیاری 
اگر  آمبوالنس کمترین هزینه در حوزه وزارت بهداشت است.  و  است 
بهبود خدمات  و  تقویت کنیم، کاهش هزینه های دولت  را  اورژانس ها 

دارد. پی  در  را  مردم  به  رسانی 
خواهند  مواجه  مشکل  با  مردم  نشود،  تأمین  نیاز  مورد  آمبوالنس  اگر 

شد
نیروی  و  آمبوالنسی  ناوگان  تقویت  کشور،  اورژانس  سازمان  رئیس 
بهبود  برای  جدی  گامی  را  بیمارستانی  پیش  اورژانس  در  انسانی 
به  مهم  این  داریم  انتظار  گفت:  و  دانست  مردم  به  رسانی  خدمات 
دیده   1402 بودجه  الیحه  در  جمهور  رئیس  و  مردم  دغدغه  عنوان 
شود؛ دو هفته گذشته در نشست شورای عالی سالمت مصوب شد که 
ساالنه 15 درصد ناوگان فرسوده اورژانس جایگزین شود که می طلبد 
مجلس و سازمان برنامه و بودجه به تحقق این مهم کمک کنند چراکه 
خواهند  مواجه  مشکل  با  مردم  نشود،  تأمین  نیاز  مورد  آمبوالنس  اگر 

شد.
تأمین  برای  خواستار  مجلس  و  دولت  جدی  توجه  خواستار  وی 
در  آمبوالنس  150 دستگاه  و گفت:  1402 شد  بودجه  در  آمبوالنس 
استفاده  قابل  غیر  آنها  از  تعدادی  که  شد  تخریب  اخیر  اغتشاشات 
الزم  اعتبار  باید  که  دیدند  جدی  آسیب های  دیگرهم  تعدادی  و  است 

شود. تأمین  آنها  واردات  و  جایگزینی  برای 
5 مأموریت  میعادفر گفت: در واقع هر آمبوالنس در طول 24 ساعت 
 750 از  روزانه  مردم  دستگاه،   150 این  تخریب  با  که  می دهد  انجام 
مورد  آمبوالنس  اگر  شد؛  خواهند  محروم  رسانی  خدمات  و  مأموریت 

شد. خواهند  مواجه  مشکل  با  مردم  قطع  طور  به  نشود  تأمین  نیاز 

خبـرخبـر

سی  بی  بی  برابر  ده  حدود  بودجه ای  با  »اینترنشنال«  شبکه    ◄
صرف  با  بود،  گذاشته  پا  دروغ پرداز  معاند  رسانه های  میدان  به  فارسی 
از  بسیاری  نجومی،  دستمزدهای  پیشنهاد  و  هنگفت  هزینه های 
سی  بی  بی  تلویزیون  مهمان  کارشناسان  حتی  و  اخبارگویان  و  مجریان 

کرد. جذب  خود  به  را 
بی بی سی فارسی در گزارشی نوشت: »بی بی سی در میان مخاطبان 
اطمینان  قابل  اخباری  دهنده  ارائه  عنوان  به  جهان  و  بریتانیا  در  خود 
تولید  دنبال  به  رادیو  و  تلویزیون  مانند  هم،  ما  وبسایت  است.  مشهور 
ارزش های  طبق  است.  منصفانه  و  مستقل  بی طرفانه،  دقیق،  خبرهایی 
تولیدی  محتوای  به  ما  مخاطبان  که  »اعتمادی  بی بی سی  خبری 
مستقل،  ما  ماست.  خبری  فعالیت های  همه  زیربنای  دارند،  بی بی سی 
بی طرف و راستگو هستیم. ما متعهد به دستیابی به باالترین استاندارد 
روی  از  هرگز  می کنیم  تالش  و  هستیم  انصاف  و  عمل  دقت  زمینه  در 

نکنیم.« گمراه  را  خود  مخاطبان  عمد 
»راستگو«؟  و  »بی طرف«  »مستقل«  فارسی  بی بی سی 

پاراگراف فوق به این دلیل در ابتدای گزارش آمده که بعد از خواندن 
»مستقل«  فارسی  بی بی سی  واقعا  آیا  که  کنیم  رجوع  خود  درون  به  آن 
آیا خود  »بی طرف« و »راستگو« است؟ چقدر این ادعا قابل باور است؟ 
که  مخاطبی  به  رسد  چه  دارند  باور  ادعا  این  به  هم  رسانه  این  پرسنل 

است؟ گذرانده  ذهن  از  را  بی بی سی  عملکرد  تمام  سال ها  این  طی 
1401 تا   88 اغتشاشات  از  سیر قهقرایی بی بی سی 

سال  اغتشاشات  با  تاسیسش  که  ابتدا  همان  از  فارسی  بی بی سی 
کرد.  خواهد  طی  را  تنزلی  سیری  که  بود  مشخص  خورد  گره   1388
مستقل  رسانه های  ادای  می خواست  آغازین  روزهای  در  که  تلویزیونی 
تا برای همگان مشخص شود که  اما خیلی زود دستش رو شد  را درآورد 
خصومت  به  رسانه  لوای  در  تا  بریتانیا  دولت  دست  در  وسیله ایست  تنها 
قالب  در  و  خصوص  همین  در  بپردازد.  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
روزهای  این  فعالیت  تا  کار  به  آغاز  روند  بر  داریم  مروری  گزارش  این 

می خوانید: ادامه  در  که  فارسی  بی بی سی 
بی سی  بی  فارسی  تلویزیون  برنامه های  رسانه،  این  اعالم خود  طبق 
بلند مدت )feature( )شامل مستندها(   ،  )news( بر سه نوع کلی خبر

)interactive( است. و متعامل 
هستند،  فارسی  سی  بی  بی  تلویزیون  تولید  برنامه ها  از  »برخی 
هم  برخی  و  شده اند  خریداری  دیگر  تولیدکنندگان  از  برنامه ها  برخی 
اکثر  می شوند.  برگردان  فارسی  به  انگلیسی  سی  بی  بی  برنامه های  از 
تلویزیون  تولیدی  برنامه های  محتویات  تولید  و  فنی  امور  اتفاق  به  قریب 
فارسی بی بی سی به صورت داخلی و توسط کارکنان بی بی سی انجام 
به  دبیری  مسائل  خصوص  در  فارسی  سی  بی  بی  تلویزیون  می شود. 
و  می کند  تبعیت  سی  بی  بی  مشی های  خط  و  مقررات  از  کلی  صورت 
کلی  اصول  این  از  خود،  مخاطب  فرهنگ  و  نیاز  براساس  است  ممکن 

نماید«. محلی  قرائت 
بی بی سی  هدف  کشور  سه  تاجیکستان  و  افغانستان  ایران، 

سی ر فا
رسانه  این  غایی  هدف  و  ماجراست  ظاهر  تنها  فوق،  ادعای 
افغانستان  ایران،  کشور  سه  برای  عمدتا  اصطالح  به  که  زبان  فارسی 
اسالمی  جمهوری  می برد،  آنتن  روی  به  را  برنامه هایش  تاجیکستان  و 
قلمداد  ایران  اسالمی  جمهوری  با  عداوت  دقیق تر  معنی  به  یا  ایران 

. د می شو
دادن  نشان  بی طرف  برای  ابتدا  در  بی بی سی  تلویزیون  تالش 

رسانه این 
رسانه  این  که  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نکته  این  ذکر 
ارائه  را  خود  رسانه ای  نمود  گونه ای  به  کرد  سعی  ابتدا  از  اما  تلویزیونی 
و  »بی طرف«  »مستقل«  یعنی  خود  اصلی  شعار  سه  همان  که  دهد 
به  و  کند  نهادینه  ایرانی  مخاطب  بویژه  مخاطب  ذهن  در  را  »راستگو« 
ُبعد  از  صرفا  می کند  منتشر  هرچه  و  دارد  صحت  خبرش  که  بقبوالند  او 
خبری بوده و هیچ گونه سوگیری یا هدف غایی در پس آن وجود ندارد. 
بود  اصول  این  دادن  نشان  در  سعی  شدت  به  هم  تاسیس  ابتدای  در 
بلکه نهایت دقت  این معنا که مطلقا راستگو و بی طرف باشد  به  نه  البته 
را به خرج می داد تا اینچنین به نظر برسد که تا حدود بسیار زیادی هم 

برسد. خود  هدف  به  توانست 
فارسی بی بی سی  و جانبداری  وابستگی  اوج  ملکه  مرگ 

شدن  پوش  سیاه  ملکه،  مرگ  به  برنامه ها  درصد   90 اختصاص  از 
از  بخشی  تنها  این ها  کاربران  نظرات  بخش  بستن  و  شبکه  مجریان 
ملکه  مرگ  از  پس  فارسی  بی بی سی  مستقل  اصطالح  به  رسانه  عملکرد 

بود.
خدمت  در  فارسی زبانان  مختص  مدعی  رسانه  اخبار  درصد   90

بریتانیا! ملکه  مرگ 
فارسی  رسانه  را  خود  که  فارسی  سی  بی  بی  که  بود  اینجا  جالب 
که  ملکه  مرگ  موضوع  به  را  خودش  اخبار  درصد   90 می نامید،  زبانان 
حتی  داد.  اختصاص  است،  پایین  خبری  ارزش  دارای  ایرانیان  برای 
لباس  با  زن  مجریان  و  سیاه  کراوات  با  همه  شبکه  این  مرد  مجریان 
را مغموم  و اخبارگویان عامدانه خود  برنامه اجرا کردند. مجریان  مشکی 
بودند  ایرانیان  همان  که  را  هدف  مخاطب  و  می دادند  نشان  ملکه  مرگ 
به  نزدیک  که  می کردند  سوگواری  ملکه ای  برای  روز  شبانه  و  کرده  رها 

بود. زیسته  قرن  یک 
فارسی بی بی سی  تنزل  تسریع  در  اینترنشنال  نقش 

به  الیزابت دوم  بی شک پوشش اغراق آمیز و به قول فرنگی ها اگزجره 
شدت دست این تلویزیون را بویژه در خصوص استقالل رسانه ای خبری 
رو کرد و باعث ریزش شدید مخاطبینش شد. البته در این بین رسانه ای 
رسانه های  عرصه  به  پا  شبه  یک  که  هم  اینترنشنال«  »ایران  نام  به 
سعودی  عربستان  بودجه  با  و  زبانان  فارسی  بین  در  و  گذاشته  تصویری 
به  قبل،  از  که  نیز  »منوتو«  شبکه  سو  یک  از  و  بود  رسیده  شهرت  به 
ریزش  از  پیش  از  بیش  تلویزیون  این  تا  آمد  فارسی  سی  بی  بی  خواب 

ببیند. کابوس  پشت  کابوس  مخاطبینش 
جذب  برای  سعودی  رسانه  راهبرد  بر  می زنیم  گذری  بین  این  در 
سی  بی  بی  تنزل  اصلی  انگیزه های  از  یکی  که  مخاطب  حداکثری 

شد. فارسی 
و  کارشناسان  مجری،  قاپیدن  برای  سعودی  رسانه  راهبرد 

فارسی بی بی سی  مخاطبین 
سی  بی  بی  برابر  ده  حدود  بودجه ای  با  که  »اینترنشنال«  شبکه 
صرف  با  بود،  گذاشته  پا  دروغ پرداز  معاند  رسانه های  میدان  به  فارسی 
هزینه های هنگفت و پیشنهاد دستمزدهای نجومی، بسیاری از مجریان 
به خود جذب  را  بی بی سی  تلویزیون  کارشناسان  و حتی  اخبارگویان  و 
40هزار  بی بی سی،  در  کار  دهه  یک  از  بعد  که  کسی  نمونه،  برای  کرد. 
پوندی  100هزار  حقوق  می کرد،  دریافت  حق الزحمه  سال  در  پوند 
سی  بی  بی  کارکنان  تدریج  به  و  بود  کننده  اغوا  بسیار  »اینترنشنال« 
به بی بی  از دو جنبه  این مساله  اینترنشنال کوچ می کردند.   به  فارسی 
تلویزیون  این  معروف  مجریان  می شد  باعث  اینکه  اول  زد.  ضربه  سی 
باعث  هم  سویی  از  و  ببرند  »اینترنشنال«  به  را  مخاطبانشان  و  خود 
برای جذب  و  میزان مخاطب  فروکش کردن  از ترس  بی بی سی  می شد 
استانداردهای  از  حتی  و  بزند  خبری  هر  انتشار  به  دست  حداکثری 
رویدادهایی که  از  ویدیوها  از  آن بسیاری  نمونه  و  قبلی خود عدول کند 
اطمینان  ویدیو  صحت  از  چون  می کرد  ادعا  فارسی  سی  بی  بی  پیش تر 
حاصل نکرده آن را پخش نمی کرد اما بعد از به میان آمدن اینترنشنال، 
از  تا  می رسید  دستش  به  که  ویدیویی  هر  فله ای  پخش  به  کرد  شروع 

نماند. عقب  قافله 
اینترنشنال به  فارسی  بی بی سی  از  پولی  کارشناسان  مهاجرت 

داشت  اخبارگویان،  و  مجریان  بر  عالوه  سی  بی  بی  دیگر،  طرف  از 
یک به یک کارشناسان مدعّو برنامه هایش را نیز از دست می داد زیرا آن 
می کردند  کوچ  بالفاصله  می دادند  بیشتر  پول  هرجا  پولی،  کارشناسان 
و به تدریج اینترنشنال داشت کارشناسان بی بی سی را به انحصار خود 

درمی آورد.
رقابت  تا  بی طرفی  و  صداقت  و  استقالل  ُپز  از  فارسی  بی بی سی 

معلوم الحال اینترنشنال  با 
با  غیرحضوری  مصاحبه  یک  برای  فارسی  بی بی سی  مثال  برای 
اما حق الزحمه شبکه سعودی  45 دالر می دهد،  ارتباط تصویری حدود 
تا دو  75 دالر شروع می شود که گاهی ممکن است  از   برای همین کار 
سایر  دست  مرور  به  شد  باعث  مسأله  این  باشد.  داشته  افزایش  برابر 
حاال  شود.  خالی  کارشناس  از  فارسی  سی  بی  بی  بخصوص  شبکه ها 
و  اخبارگویان  مجریان  تنها  نه  فارسی  سی  بی  بی  که  بکنید  را  فکرش 
از  می داد  ازدست  هم  را  مخاطبانش  داشت  نهایت  در  و  کارشناسان 
خبر  صحت  و  استقالل  ُپز  و  قبلی  ظاهرسازی های  برای  مجالی  رو  این 
درپیش  قهقرایی  سیر  سرعت  به  ازاینرو  نمی ماند  صداقت  و  بی طرفی  و 
جا  منوتو  و  اینترنشنال  چون  پایینی  سطح  شبکه های  قافله  از  تا  گرفت 

یافت. نزول  تلویزیون  دو  این  سطح  به  سرعت  به  و  نماند 
اخبار جعلی رسانه های جعلی! فارسی در صدر  بی بی سی  و 

بی  رسانه   5 عملکرد  فارس،  خبرگزاری  افکارسنجی  مرکز  گزارش  به 
وابسته  اینترنشنال  ایران  انگلیس،  دولت  به  وابسته  فارسی  سی  بی 
آمریکا،  دولت  به  وابسته  فردا  رادیو  و  آمریکا  صدای  سعودی،  دولت  به 
می  دهد  نشان  آنها  مجازی  صفحات  و  بهائیت  جریان  به  وابسته  تو  منو 
مجموعا  روز(  مهر،)25   16 تا  شهریور   23 زمانی  بازه  در  رسانه ها  این 

► کرده اند.    منتشر  ایران  اخیر  حوادث  درباره  را  دروغ   17312

بی بی سی فارسی »مستقل« »بی طرف« »راستگو«؟

 از داعیه صداقت تا حضیض ذلت
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲۵987   

روایت مستند مهر از یک جنایت؛ 
حمیدرضا روحی را چه کسی و 

چگونه کشت؟

یکی از مدافعان امنیت درباره ماجرای کشته شدن حمیدرضا روحی که 
پنجشنبه شب در محله زیباشهر تهران اتفاق افتاد، توضیحاتی داد.

خبر فوت حمیدرضا روحی در جریان حوادث پنج شنبه شب تهران در 
و  دارد  او وجود  فوت  پیرامون  متفاوتی  روایت های  که  منتشر شد  حالی 
ویدئوهای سبک زندگی وی در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای 
در میان کاربران داشته است. برای روشن شدن زوایای این حادثه با یکی 
از مدافعان امنیت حاضر در صحنه گفتگو کردیم که به شرح زیر است:

روز پنج شنبه )26 آبان ماه( و حدود ساعت 9 شب بود که دیدیم عده ای 
در حوالی بلوار شهر زیبا چند سطل اشغال را آتش زدند و همین که ما به 
سمت آنان رفتیم، فرار کردند. از آن خیابان عبور کردیم که یک خیابان 
طوالنی بود و دیدیم اغتشاشگران به فاصله هر 15 متر سطل آشغال ها را 
آتش زده اند. ما سر خیابان رفتیم و دیدیم که از ته خیابان به سمت ما لیزر 
رفتیم  اما کمی جلوتر  ناجا هستند،  می اندازند که فکر کردیم بچه های 
به سمت  نارنجک دستی هم  و حتی  اغتشاشگران هستند  که  دیدیم  و 
بچه های مدافع امنیت پرتاب کردند. شاید 10 تا 12 نارنجک دستی به 

سمت بچه ها زدند.
تیر  بود، یک  رفته  امنیت که جلو  بچه های مدافع  از  یکی  به  آنان  حتی 
هم  شکاری  اسلحه  اغتشاشگران  آن  که  فهمیدیم  و  بودند  زده  شکاری 
آنجا  که  ناجا  و  بسیج  سپاه،  نیروهای  که  است  حالی  در  این  داشتند. 
اما  داشتند  باتوم  و  اشک آور  النچر  بال،  پینت  چون  سالح هایی  بودند، 

نداشتند. گرم  سالح  اصاًل 
نیروهای مدافع امنیت به سمت اغتشاشگران پینت بال و اشک آور زدند و 
همین مسئله باعث شد که آنان عقب تر بروند و ما جلوتر رفتیم. کوچه اول 
و دوم را رد کردیم و بچه ها به سمت اغتشاشگران حمله کردند و آنان فرار 
کردند و ما زمانی که رسیدیم، دیدیدم که تمام کف کوچه پر از میخ های 
ستاره ای است. آنان کل کوچه را روغن و گازوئیل ریخته بودند و نمی شد 
آمده  با موتور  امنیت هم که  از بچه های مدافع  تا  راه رفت. سه  آنجا  در 

بودند، روی زمین افتادند.
کوچه دوم و سوم را که رد کردیم، به یک کوچه فرعی رسیدیم و دیدیم که 
اغتشاشگران دارند از انتهای کوچه فرار می کنند و در این میان، دیدیم 
که در انتهای کوچه فردی با صورت روی زمین است و ما تصور کردیم که 
افتاده روی زمین، اما زمانی که وی را برگرداندیم دیدیم که بدنش سرد 
و صورتش کاماًل سفید شده است. یک پزشک هم همراه ما بود و ضربان 
قلب وی را گرفت و گفت که او فوت کرده است و مشخص شد که حدود 

یک ساعت است که در آنجا افتاده و تمام کرده بود.
خورده  وی  سینه  قفسه  به  تیر  یک  که  بود  روحی«  »حمیدرضا  فرد  آن 
بود. بچه ها شک داشتند که وی از نیروهای بسیج بوده است یا از طرف 
مقابل. تا ما پیکر را سر خیابان آوردیم، چند نفر از رفقای وی گفتند که 
آنجا همهمه شد  بعد  و  بچه های بسیج است  از  و  این حمیدرضا روحی 
افراد  از  که بچه های بسیج را زدند و شهید شد. در این میان، چند نفر 
دیگری که خیلی تیپ و قیافه آنان به بچه های بسیجی نمی خورد، به آن 
جمع اضافه شدند و گفتند که حمیدرضا روحی بسیجی بوده است و بعد 

برخی از افراد گریه کردند.
سپس فردی آمد و حمیدرضا روحی را شناسایی کرد و گفت که او لیدر 
است. دوباره ما به شک افتادیم که از کجا معلوم که وی شهید است و 
شاید از طرف مقابل بوده است. فرمانده ناحیه و حوزه آمدند و فرمانده 
حوزه گفت که قباًل وی با من کار می کرده است. تا اورژانس آمد که پیکر 
را ببرد، این همهمه وجود داشت و معلوم نبود که روحی بسیجی بوده 

است یا خیر.
آن شب خود ما صفحه اینستاگرام »حمیدرضا روحی« را پیدا کردیم که 
در پروفایل وی مطالبی علیه جمهوری اسالمی وجود داشت. همچنین 
هم  اعتراضات  درباره  بود.  گذاشته  آزادی  زندگی،  زن،  درباره  مطالبی 
پست و استوری داشت که ما به قطعیت رسیدیم که وی آن طرفی بوده 

است.
و  بسیج  سابقه  اینکه  بر  مبنی  آمد  بیرون  وی  از  هم  عکس هایی  البته 
کارهای جهادی و هیئتی داشته، اما چیزی که قطعیت دارد، این است 
»حمیدرضا  اغتشاشگران،  بود.  شده  کشته  اغتشاشگران  توسط  که 
روحی« را با ُکلت کشته و به قفسه سینه وی تیر زده بودند. وی در محل 
تجمع اراذل و اغتشاشگران افتاده بود و قبل از رسیدن ما فوت کرده بود.
آنجا  اهالی  شدیم.  صحنه  آن  وارد  ناجا  با  که  بودیم  نیروهایی  اولین  ما 
می گفتند که اغتشاشگران یک ساعت قبل از آنکه مدافعان امنیت به آن 
محل برسند، در آنجا بودند، نارنجک دستی می زدند و سطل آشغال ها را 
آتش زدند و آنقدر وقت داشتند که کل خیابان را گازوئیل و میخ ریخته 
بودند و جنازه روحی هم آنجا بود. این اقدام هم در راستای همان پروژه 

و توهم کشته سازی است.

آنچه در جنوب آذربایجان غربی می گذرد
اسلحه دست چه کسی است؟

پیرانشهر  و  مهاباد  در  اغتشاشگران  بودن  مسلح  از  فیلم هایی  انتشار 
به خوبی نشان می دهد، آشوب ها در این شهرها وارد فاز مسلحانه شده 

این جریان است. از  پشتیبانی  و کشته سازی سناریوی 
از سالح های گرم طی  استفاده  با  افراد  از  تعدادی  مرگ های مشکوک 
انتشار  و  پیرانشهر  و  مهاباد  بوکان،  شهرستان های  در  اخیر  روزهای 
تروریستی  گروه های  عضو  که  اغتشاشگران  بودن  مسلح  از  فیلم هایی 
عناصر  میدان  کف  در  می دهد  نشان  به خوبی  شهرها  این  در  هستند، 
آشوب می کشند و در میدان رسانه، بوق های تبلیغاتی معاندان بر طبل 

می زنند. سازی  کشته 
مسلح  تروریست های  حضور  از  مهر  با   گفتگو  در  نیز  گاه  آ منبع  یک 
عضو گروهک های تجزیه طلب در جریان آشوب های چند روز اخیر در 
منتشرشده  تصاویر  در  که  موضوعی  است،  داده  خبر  بوکان  و  مهاباد 
است. قابل تأیید  نیز  تروریستی  جریانات  این  به  وابسته  رسانه های  در 

نقش گروهک های تروریستی در کشته سازی های اخیر
از  بیش  اغتشاشات  ابتدای  از  که  دارد  آن  از  حکایت  آمارها  برخی 
غربی  آذربایجان  در  تروریستی  گروهک های  اعضای  از  نفر   100
نقش  اخیر  کشته سازی های  در  گروهک ها  این  دستگیرشده اند، 

داشته اند. مستقیم 
بوکان،  شهرهای  در  اخیر  روز  چند  طی  مهر  خبرنگار  میدانی  بررسی 
ناشی  اغتشاشات  ابتدایی  آتش  می دهد  نشان  هم  پیرانشهر  و  مهاباد 
اجرای  طریق  از  معاندین  به  وابسته  رسانه ای  گروه های  فراخوان  از 

است. روشن شده  شهرها  این  در  سازی  کشته  سناریوی 
توسط  مشکوکی  طرز  به  شهرها  این  در  افرادی  اخیر  روز  چند  در 
این  تشییع  و  کشته شده اند  گرم  سالح های  از  استفاده  با  و  آشوبگران 

است. آشوب  چرخه  تکرار  برای  بهانه ای  کشته ها 
اعتصاب،  عدم  دلیل  به  فروشگاه ها  غارت  عمومی،  اموال  تخریب 
حمله  بوکان،  شهرستان  در  امنیت  مدافعان  از  نفر  سه  شهادت 
تخریب  و  بوکان  شهرداری  به  تروریستی  روش های  با  اغتشاش گران 
اموال  تخریب  هدف  با  مولوتوف  کوکتل  پرتاب  شهرداری،  ساختمان 
معابر  در  عمومی  و  مردمی  خودروهای  تخریب  و  زدن  آتش  عمومی، 
طی  که  بود  اقداماتی  جزو  معابر  در  مردم  مسلحانه  تهدید  درنهایت  و 

بودیم. شاهد  غربی  آذربایجان  جنوبی  شهرهای  در  اخیر  روزهای 
شده  مجروح  گلوله  ضرب  به  که  مهابادی  ساله   22 جوان  یک  مادر 
است، می گوید: چند فرد مسلح که صورت خود را پوشانده بودند بعد 

گریختند. محل  از  پسرم  سمت  به  تیراندازی  از 
می کند:  روایت  اینگونه  را  پسرش  شدن  مجروح  هم  جوان  این  پدر 
شیالن  طرف  تپ  پشت  منطقه  در  دقیقه   30 و   22 ساعت  حادثه  این 
مهاباد زمانی رخ داده که خانواده قصد بازگشت به منزلشان در یکی از 
روستاهای بخش خلیفان را داشتند و بعد از خارج شدن از منزل، چند 
آنان تیراندازی کرد که یکی از گلوله ها  فرد مسلح و ناشناس به سمت 
به پسرشان اصابت کرده در حالی که آن زمان در آن منطقه هیچ گونه 

است. نبوده  اغتشاشی  یا  تجمع 
اعضای تیم تروریستی شناسایی و دستگیر شد

کشف انبوه سالح طی روزهای گذشته خود مهر دیگری بر تأیید ورود 
فاز مسلحانه دارد. در آخرین مورد سازمان  به  این شهرها  آشوب ها در 
اطالعات سپاه آذربایجان غربی اعالم کرد: یک تیم تروریستی که قصد 
داشتند با انتقال اسلحه و مهمات به داخل کشور و به کارگیری آن ها در 
امام  گمنام  پاسداران  هوشیاری  با  کنند  ناامن  را  شهرها  اغتشاشات، 
آن دستگیر  اعضای  تمامی  و  غربی شناسایی  آذربایجان  در  )ع(  زمان 

شدند.
شد،  ضبط  و  کشف  جنگی  نارنجک  عدد   20 تروریستی،  تیم  این  از 
دستگیرشدگان این تیم تروریستی با اقرار صریح اعالم کرده اند که قرار 
و  اغتشاشات شهرهای مختلف علیه مردم  را در جریان  نارنجک ها  بود 

کنند. استفاده  امنیت  حافظان 
گروهک های  سوی  از  مستقیم  به طور  که  تروریستی  تیم  این  اعضای 
تروریستی آن سوی مرز و برخی عناصر ضدانقالب ساکن در کشورهای 
تور  در  تروریستی  اقدام  هرگونه  از  قبل  می شدند  هدایت  غربی 

شدند. گرفتار  سپاه  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  اطالعاتی 
فعالیت  هرگونه  کرده  تأکید  غربی  آذربایجان  سپاه  اطالعات  سازمان 
دارد. قرار  سازمان  این  اطالعاتی  اشراف  در  تروریستی  و  امنیتی  ضد 

اعتراف اغتشاشگران دستگیر شده به پروژه کشته سازی
هفته  هم  کشور  غرب  شمال  )ع(  سیدالشهدا  حمزه  قرارگاه  فرمانده 
گذشته در جریان حمالت موشکی سپاه به مقر تروریست ها در شمال 
گروهک ها  این  عناصر  از  تعدادی  کرد:  اعالم  عراق  کردستان  اقلیم 
فعالیت  سازی  کشته  و  اغتشاش  ایجاد  هدف  با  که  کشور  داخل  در 
اعتراف  نیز  افراد  این  از  تعدادی  داشتند شناسایی و دستگیرشده اند، 
کرده اند که در داخل کشور با استفاده از افراد تسلیمی گروهک ها در 

داشتند. حضور  اغتشاشات 
حضور  گروهک ها  این  افراد  اینکه  بیان  با  اوصانلو  محمدنقی  سردار 
ورود  و  کشته سازی  پروژه  بانک ها،  به  حمله  اخیر،  اغتشاشات  در 
سالح های جنگی به کشور را در کارنامه خود داشتند، گفت: تعدادی 

کرده اند. اعتراف  و  دستگیرشده  افراد  این  از 

خبـر خبـر

یک کارشناس اقتصادی می گوید: فارغ از این که از اوراق ارزی      ◄
چقدر استقبال می شود و چقدر مورد تقاضای مردم خواهد بود و چقدر 
باید  دولت  که  است  این  اصلی  مساله  کند،  بلوکه  را  نقدینگی  می تواند 
روی کنترل تورم متمرکز شود؛ این در حالی است که هنوز شواهدی از 

نمی شود. مشاهده  تورم  کنترل 
تصمیم  با  را   1401 آبان ماه  پایانی  روز  سه  ارز  بازار  فکری:  مریم 
شرایطی  در  هم  آن  کرد،  خواهد  آغاز  ارز  بازار  برای  مرکزی  بانک  جدید 
سر  پشت  را  زیادی  فرودهای  و  فراز  دالر  پاییز،  میانی  ماه  طول  در  که 
 37 کانال  وارد  احتماال  که  داشت  وجود  نگرانی  این  حتی  و  گذاشت 

شود. تومان  هزار 
در  تومان،   766 و  هزار   32 از  دالر  قیمت  تاکنون  آبان ماه  ابتدای  از 
حال حاضر به 34 هزار و 751 تومان تغییر کرده است. نقطه اوج قیمت 
دالر  قیمت  که  است  آبان ماه  هفدهم  به  مربوط  گذشته  ماه  یک  در  دالر 

ایستاد. تومان   670 36 هزار و  نقطه  روی 
تالش  گذاشتیم،  پشت سر  که  هفته ای  در  مرکزی  بانک  حال،  این  با 
کرد تا با انتشار اخباری مبنی بر فروش اوراق ارزی و تزریق سنگین ارز 
در بازار توافقی و پیشی  گرفتن میزان عرضه از تقاضا، سیگنال کاهشی 
دولت  معتقدند  اقتصادی  تحلیلگران  اما  کند.  ارسال  دالر  نرخ  برای 

دهد. ادامه  روند  این  به  درازمدت  در  نمی تواند 
راهکار گذرا و موقت

خبرگزاری  با  گفتگو  در  اقتصادی  کارشناس  شقاقی شهری،  وحید 
ارز  بازار  کنترل  و  مهار  برای  مرکزی  بانک  جدید  ابزار  درباره  خبرآنالین 
راهکارهای  مرکزی،  بانک  اجرایی  بسته  می گوید:  ارزی  اوراق  فروش  و 
ما  صرفا  و  نیست  مساله  حل  عبارتی،  به  است.  کوتاه مدت  و  گذرا 

کنیم. نگاه  زمان  یا  وقفه  ایجاد  عنوان  به  آن  به  می توانیم 
بدهید  را  ریال خود  که شما  کرده  اعالم  مرکزی  بانک  وی می افزاید: 
آن  در  و  کنید  دریافت  آینده  سال  سررسید  برای  ارزی  اوراق  عمال  و 

بگیرید. تحویل  را  خود  دالر  و  کنید  مراجعه  بانک  به  هم  سررسید 
در  مردم  نقدینگی  کردن  بلوکه  عمال  کار  این  می کند:  عنوان  او 
هم  شکل،  این  به  نکنند.  مراجعه  ارز  بازار  به  که  است  کنونی  شرایط 
نقدینگی عمال جمع  این که  و هم  ارز گرفته شود  بازار  در  التهاب  جلوی 

شود.
ارزی التهاب  برای فروکش  خرید فرصت 

راهکار  عمال  این ها  می کند:  تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
تا  التهاب  تا  است  زمانی  فرصت  یک  گرفتن  و  وقفه  یک  ایجاد  نیست، 
ارز،  بازار  ساماندهی  مساله  برای  اساسی  راه حل  کند.  فروکش  حدودی 
کنیم،  مهار  را  تورم  نتوانیم  که  زمانی  تا  و  است  اقتصاد  در  تورم  کنترل 

کنیم. ساماندهی  را  ارز  بازار  نمی توانیم 
را  تورم  درصد   40 از  بیش  امسال  ما  می کند:  تصریح  شقاقی شهری 
درصد   10 از  کمتر  ایران  شرکای  که  حالی  در  داریم،  ایران  اقتصاد  در 
بین  را  درصدی   30 تورمی  شکاف  یک  حداقل  ما  بنابراین  دارند،  تورم 

داریم. تجاری مان  شرکای  و  ایران 
که  است  مفهوم  این  به  مساله  این  می کند:  عنوان  شقاقی شهری 
قیمت دالر در پایان امسال هر عددی باشد، به میزان این شکاف تورمی 
آینده به  30 درصد خواهد بود، در سال  یا بیش از  30 درصد  که حدود 
امسال  پایان  در  کنید  فرض  اگر  یعنی  شد.  خواهد  افزوده  دالر  قیمت 
دالر 40 هزار تومان یا 35 هزار تومان باشد، 30 درصد در سال آینده به 

شد. خواهد  افزوده  دالر  کنونی  قیمت 
دور  همچنان  کنیم،  مهار  را  تورم  نتوانیم  اگر  ما  می شود:  متذکر  وی 
باال می رود، قیمت دالر  تورم  باطل تورم و دالر را خواهیم داشت. وقتی 
را با وقفه افزایش می دهد و در ادامه با افزایش قیمت دالر، دوباره تورم 
ایجاد می شود  معیوب  و یک چرخه  باطل  دور  واقع یک  در  باال می رود. 

بود. خواهد  ادامه دار  تسلسل  یک  و عمال 
ارز بازار  کنترل  نسخه 

گفتم،  که  همان طور  می گوید:  ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
راه حل کنترل بازار ارز، از تورم عبور می کند و دولت ها باید سیاست های 
کنترل تورم را در دستور کار قرار دهند؛ یعنی حل 4 ناترازی به انضمام 
ناترازی  بودجه ای،  ناترازی  بانکی،  ناترازی  تورمی.  انتظارت  مدیریت 
4 ناترازی داریم؛ به  ارزی و ناترازی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد. ما 

هستند. ایران  اقتصاد  در  تورم  ریشه  که  تورمی  انتظارات  اضافه 
یعنی  دارد؛  بخش  دو  هم  ارزی  ناترازی  می افزاید:  شقاقی شهری 
حساب،  این  با  سرمایه.  حساب  کسری  و  غیرنفتی  تجاری  کسری های 

داریم. ناترازی   5 ما 
که  زمانی  تا  و  است  ایران  اقتصاد  در  تورم  ناترازی ها،  این  ماحصل 

و شکاف  بود  باال خواهیم  تورم های  دارای  نکنیم،  را حل  ناترازی ها  این 
افزایش  می شود.  منجر  ارز  قیمت  افزایش  به  هم  خارج  و  داخل  تورم 

می رود. باالتر  را  تورم  بعدی،  دور  یک  در  هم  ارز  قیمت 
وی عنوان می کند: بر این اساس، انتشار اوراق ارزی صرفا یک ابزار 
در  التهاب  جلوی  و  کنیم  بلوکه  را  نقدینگی  بتوانیم  تا  است  کوتاه مدت 

بگیریم. را  کنونی  در شرایط  ارز  بازار 
شبهه در انتشار اوراق ارزی

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که خرید اوراق ارزی 

از  می کنم  احساس  من  که  است  این  واقعیت  می گوید:  دارد؟  جذابیت 
این  دنبال  اگر  مردم  یعنی  شد،  نخواهد  چندانی  استقبال  ارزی  اوراق 

کنند. بازار خریداری  از  را  ارز  باشند، می روند  بحث 
نرخی  یک  با  ارزی  اوراق  این که  مگر  می افزاید:  شقاقی شهری 
نرخ  اگر  شاید  باشد.  داشته  جذابیت  که  کنند  عرضه  بتوانند  مناسبی 
با  فاصله ای  یک  صرافی  نرخ  احتماال  می دهند،  قرار  مدنظر  را  صرافی 
قیمت  زیر  تومان  هزار   3  ،2 صرافی ها  نرخ  مثال  برای  دارد.  بازار  نرخ 

کند. ایجاد  را  جذابیتی  یک  فاصله  این  شاید  است.  بازار 
به  اما  کردیم،  استفاده  را  ابزار  این  یک بار  ما  می کند:  تصریح  وی 
این ها  همه  اساس،  این  بر  نکردیم،  عمل  تعهدمان  به  که  دارم  خاطر 

کند. بیشتر  را  شبهات  می تواند 
ارز قیمت  افزایش  ترمز 

مورد  ابزار هم  این  اگر  تاکید می کند: حتی  اقتصادی  کارشناس  این 
در  که  بود  خواهد  ترمزی  یک  فقط  نیست،  راهکار  گیرد،  قرار  استقبال 
کنترل  را  تورم  اگر  اما  بگیریم،  را  ارز  بازار  التهاب  جلوی  کنونی  شرایط 

بود. خواهیم  مواجه  کشور  در  گرفتاری  با  همچنان  نکنیم، 
وی می افزاید: به طور طبیعی اگر مردم بخواهند این اوراق را بخرند، 

در سررسید سال بعد باید این ها را تحویل دهیم.
تورم کنترل  فراموشی 

اوراق  از  این که  از  فارغ  می کند:  عنوان  اقتصادی  کارشناس  این 
خواهد  مردم  تقاضای  مورد  چقدر  و  شد  خواهد  استقبال  چقدر  ارزی 
که  این است  اصلی  بلوکه کند، مساله  را  نقدینگی  و چقدر می تواند  بود 
هنوز  که  است  حالی  در  این  شود؛  متمرکز  تورم  کنترل  روی  باید  دولت 

نمی شود. مشاهده  تورم  کنترل  از  شواهدی 
تورم  کنترل  جهت  در  دولت  سیاست های  هنوز  می افزاید:  وی 
تجاری  و  بودجه ای  بانکی،  نظام  در  اصالحاتی  به  نیاز  چون  نیست. 
تا شاهد خروج  باشیم  باید داشته  و اصالحاتی در حساب سرمایه  است 

نباشیم. سرمایه 
اصالحاتی  همچنین  می کند:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این 
صورت  اقتصاد  کل  تقاضای  و  عرضه  طرف  در  ایران  کالن  اقتصاد  در 
مدام  و  کنید  اضافه  موضوع  این  به  هم  را  نااطمینانی ها  موضوع  گیرد. 

می شود. افزوده  نااطمینانی ها 
بر  باید  هم  دولت  اساس،  این  بر  می کند:  عنوان  شقاقی شهری 
انتظارات  مدیریت  بر  هم  و  شود  متمرکز  ناترازی ها  ساختاری  اصالحات 
و یک مدیریت درست الزم  واقعا کار سختی است که یک عزم جدی  که 

دارد.
انتشار  با  مجموع  در  می کند:  خاطرنشان  اقتصادی  کارشناس  این 
اوراق، هدف بانک مرکزی این است که بتواند ریال را بلوکه کند و این که 

را بگیرد. آزاد  بازار  به  ریال  جلوی هجوم 
در  ارزی  اوراق  باشد.  خوب  استقبال  این  اگر  کرد:  تاکید  شقاقی 
این  باید  قطعا  ولی  گرفت،  خواهد  بازار  در  را  التهاب  جلوی  کوتاه مدت 

► باشد.    همراه  تورم  کنترل  سیاست های  با  باید  اقدام 

مهار قیمت ارز از مسیر کنترل تورم عبور می کند

اوراق ارزی جلوی جهش قیمت دالر را می گیرد؟

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   15 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  10/1400ج/778  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   10 شعبه 
پرداخت  به  زاده علیه محمد عباسی محکوم علیه محکوم است  له مجید یوسف 
حق  در  عشر  نیم  46/687/353ریال  و  له  محکوم  حق  990/347/064ریال 
از  فرع   22 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
10584 اصلی بخش 1 قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده 
است ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 3/2646سهم مشاع از 228/36 سهم 
مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار 
از 240 سهم ششدانگ عرصه و  از 228/36 سهم مشاع  0/1539 سهم مشاع 
به  عطف  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان 
ابالغ صادره جهت اجرای قرار کارشناسی در خصوص دعوی مجید یوسف زاده 
به طرفیت محمد عباسی ، که اینجانب به عنوان جهت ارزیابی پالک 22 فرعی 
از 10584 اصلی بخش یک قم انتخاب شده ام گزارش کارشناسی به شرح ذیل 
طرفین  با  ان  محتویات  بررسی  و  پرونده  مطالعه  از  پس  رسد.  می  استحضار  به 
پرونده تماس گرفته شد ، ازطرف خواهان با وکیل ایشان گفتگو شد ولی خوانده 
در  اینکه  به  توجه  با  نشد.  فراهم  ایشان  اظهارات  بررسی  امکان  و  نبود  پاسخگو 
پرونده مشخصات و مدارک رسمی ملک از قبیل سند مالکیت و گواهی پایانکار و 
شهرداری و ... از ملک موردنظر وجود نداشت لذا با راهنمایی وکیل خواهان به 
محل معرفی شده توسط ایشان مراجعه شد. در مرحله اول ساکن در محل اجاره 
ورود ندادند و در مرحله دوم با دستور اجرای احکام و همراهی نیروی انتظامی به 
محل مراجعه شد و این بار ساکن در محل در را باز کردند و اجازه بازدید دادند. 
لیکن پاسخ هیچ یک از سواالت کارشناس را نداده و اظهار بی اطالعی نمودند. 
با این گزارش تقدیمی براساس مشاهدات محلی به عمل امده می باشد. ملک 
محل  باشد.  12می  پالک   47 کوچه   ، امین  بلوار  خیابان   ، قم  در  واقع  مذکور 
مورد بازدید یک ساختمان سه طبقه زیرزمین ، همکف و طبقه اول ، جنوبی ساز 
با نمای سنگ و اجری ، سیستم سازه ای دیوار باربر در طرفین و ستون فوالدی 
تیر اهنی می باشد. عرصه ملک حدود 200 مترمربع و اعیان در  وسط و سقف 
هر طبقه حدود 155 متر و یک واحد پارکینگ بین همکف و زیرزمین به مساحت 
مترمربع  مترمربع که جمعا حدود 487  به مساحت 10  و خرپشته  مترمربع   12
کف  صورت  به  و  یکدیگر  مشابه  مسکونی  واحد  یک  کدام  هر  طبقات  باشد.  می 
سرامیک ، دیوا رسفید کاری با گچ ، سقف گچبری با نور مخفی ، اشپزخانه اپن 
MDF ، دو اطاق خواب و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی با کف و  با کابینت 
ایفون   ، مترمربع   15 حدود  مساحت  با  حیاط  جلو  بالکن  یک   ، سرامیک  دیوار 
برای  مجزا  ابی  کولر  سرمایش   ، ابگرمکن  و  سنگی  شومینه  گرمایش   ، تصویری 
هر طبقه ، درب و پنجره فلزی ، درب داخلی تخته سه الیی رنگ شده می باشد 

کف و دیوار پارکینگ سنگ می باشد. درب طبقه زیرزمین بسته بود ولی با توجه 
به اظهارات به عمل امده مشابه سایر طبقات می باشد. ساختمان دارای حیاط 
جلو  سبز  فضای  و  اجر  و  سنگ  نمای  با  مترمربع   60 حدود  مساحت  با  سازی 
زیرزمین گلخانه ای ، کباب پز اجری ، سرویس پله و دیواره تا 1/20 متر سنگ 
و  گاز  کنتور  یک   ، زیرزمین  پله  سرویس  زیر  انباری  یک  شده  رنگ  اهنی  نرده   ،
دو کنتور برق و .. می باشد. قسمت های از سقف طبقه اول و خرپشته نم داده 
است. نظریه کارشناسی: با توجه به مشخصات فوق الذکر ملک مورد نظر به شرح 
ذیل ارزیابی می گردد: 1- عرصه به مساحت 200 مترمربع از قرار هر مترمربع 
به  اعیان   -2 60/000/000/000ریال  مبلغ  کل  در  و  300/000/000ریال 
مساحت 487 مترمربع به طور کلی از قرار هر مترمربع 25/000/000ریال و در 
.. کال مبلغ  و  انشعابات ، حیاط سازی  کل مبلغ 12/175/000/000ریال 3- 
72/805/000/000ریال  مبلغ  فوق  موارد  کل  جمع  630/000/000ریال 
معادل هفت میلیارد و دویست و هشتاد میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی می 
و عدم وجود هر گونه دیون احتمالی  بود  قابل معامله  با فرض  گردد. مبلغ فوق 
مغایرت  شدن  مشخص  صورت  در  ضمنا  باشد  می  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
مبلغ   ، شهرداری  مدارک  یا  مالکیت  سند  مندرجات  با  اعالمی  های  مساحت 
اظهارات  به  توجه  با  گردد.  محاسبه  مجددا  جدید  اعداد  براساس  باید  ارزیابی 
و  مبلغ  خصوص  در  و  باشد  می  اجاره  در  اول  و  همکف  طبقات  محل  در  ساکن 
گردید  مقرر  کردند.  اطالعی  بی  اظهار  زیرزمین  همچنین  و  اجاره  مشخصات 
موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/9/13 ساعت 9/15الی 9/30صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
بها را فی  باید ده درصد  به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده  را  اموال 
از  نماید. حداکثر مهلت مزبور  اجرا تسلیم  به قسمت  به عنوان سپرده  المجلس 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  نوبت در یکی  اگهی یک 

نمائید.  به واحد  مراجعه  بیشتر 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

تایید نموده اند.  آراء ذیل  شرح 
خانم   1401114430002000555 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010861 شماره  رأی  1ـ 
در  مترمربع   56 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  شیرعلی  فرزند  قلیزاده  گوهر 
قسمتی از پالک شماره فرعی 1980 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از صفدر سلیمی مرام 

الف 15140(  صفحه 149 دفتر5.) م 
خانم   1401114430002000458 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011228 شماره  2-رأی 
راضیه میرزائی فرزند محمدحسین ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 57/50 مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره 51178 مورخ 1401/3/2 دفترخانه 90 قم.) م الف 15141( 
آقای   1399114430002002841 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010124 شماره  رأی  3ـ 
جابر رضوانی  فرزند حسنعلی در ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 60/28 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 1870/8/274 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی 

که در صفحه 181 دفتر 277 ثبت گردیده است.)م الف 15142( 
خانم   1401114430002000417 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011201 شماره  رأی   -4
باستثناء  مترمربع  مساحت84  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  توکل  فرزند  زنگنه  فاطمه 
ثمنیه اعیانی در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2263/1 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

و خریداری مع الواسطه از مروتعلی نجف پور.)م الف 15143( 

آقای   1401114430002000721 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011047 شماره  رأی   -5
مساحت  به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  اسمعیل  فرزند  فشکی  مجید 
64/70 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از2389 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی 

 )15144 الف  است.)م  گردیده  ثبت  بنامش   513 دفتر   233 صفحه   83581 ثبت  ذیل  متقاضی 
آقای   1401114430002000529 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011093 شماره  رأی   -6
روح اله بیات ورکشی فرزند براتعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است بمساحت 
75 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 2 فرعی از  2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی  
الواسطه از محسن کریمی آمره مالک رسمی که در صفحه 398 دفتر334 بنامش ثبت گردیده است.)م  مع 

الف 15145(
آقای   1400114430002001551 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010574 شماره  رأی   -7
  157/50 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محرمعلی  فرزند  آالداغلو  رجبعلی 
مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده 2380 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2380/13 اصلی 
از خلیل و عبدالعلی زندیه  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

الف15146(  و 24.)م  و 502 دفتر 52  صفحه 166 
آقای   1400114430002000464 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010841 شماره  رأی   -8
وحید طریقی اسالم پور فرزند حسین  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 48  مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 51 فرعی از 1897 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از علی خانعلی صفحه 550 دفتر 268.) م الف 15147( 
آقای   1400114430002002429 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010603 شماره  رأی   -9

محمد رحیمی پیام فرزند محمدرضا  در ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1755 از   فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   55/75
 -  80498 شماره  به  ثبتی  پرونده  در  شده  مشاهده  قطعی  سند  طبق  زهرا فالح  خانم  از  الواسطه  مع  عادی 

 )15148 الف  م  قم.)   3 دفتر   1369/12/28
10- رأی شماره 140160330002010754 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001826 آقای 
مساحت  به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  جعفرعلی  فرزند  قربانی  علی 
متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از 2531  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   49
طبق صورتمجلس مزایده 325/ج87/1 – 1399/11/06 خریداری از وراث احمد محمدی و محمد کهندانی 

مالکین رسمی که مالکیت ایشان در صفحه 420 دفتر 176 بنامشان ثبت گردیده است.) م الف 15149(   
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 15 روز آگهی تا 
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

)گویه و آسیا(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/08/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/08/29

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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲۵987   

● مدال آوران قم در المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران تجلیل شدند    ●

● بدمینتون بازان تیم انقالب قم به هدف زدند    ●

ورزش صبحگاهی ناجی زنان است 
برای سالمت خود صبح ها 

ورزش کنید

اما  از قلب محافظت کند  بر کسی پوشیده نیست که ورزش می تواند 
است.  اهمیت  حائز  نیز  ورزشی  تمرینات  زمان بندی  می رسد  نظر  به 
به گفته محققان انجمن قلب و عروق اروپا، فعالیت بدنی صبحگاهی 
را  بیماری قلبی و سکته  و کمترین خطر  تقویت کننده است  بزرگترین 

می کند. ایجاد 
پزشکی  مرکز  از   )Gali Albalak( آلباالک  گالی  ساینس،  از  نقل  به 
ورزش  که  است  شده  ثابت  خوبی  »به  می گوید:  هلند  لیدن  دانشگاه 
که  می دهد  نشان  اکنون  ما  مطالعه  و  است  مفید  قلب  سالمت  برای 

است«. مفیدتر  صبحگاهی  فعالیت 
داده  مرکز  از  را  نفر  85هزار  از  بیش  داده های  وی  گروه  و  آلباالک 
این تحقیق شامل سوابق  تحلیل کردند.  و  تجزیه  بیوبانک  انگلستان، 
بزرگساالن بین 42 تا 78 سال بود که در شروع مطالعه بیماری قلبی 
متوسط  62  به طور  کار  این  مشمول  افراد  نداشتند.   )CVD( عروقی 
روز متوالی،  به مدت هفت  بودند.  58 درصد زن  و  سال سن داشتند 
و  کردند  استفاده  پوشیدنی  فعالیت  ردیاب  یک  از  شرکت کنندگان 
گروه تحقیق آنان را برای بیماری قلبی عروقی یا اولین بستری شدن 
مغزی  سکته  یا  کرونر  عروق  بیماری  از  ناشی  مرگ  یا  بیمارستان  در 

کردند. دنبال 
پس از 6 تا هشت سال پیگیری، 2911 شرکت کننده به بیماری قلبی 
مقایسه  با  شدند.  مغزی  سکته  دچار  نفر   796 و  شدند  مبتال  عروقی 
زمان فعالیت، محققان دریافتند که فعالیت بین ساعت 8 تا 11 صبح 

کمترین خطر را برای هر دو رویداد به همراه دارد.
را  شرکت کنندگان  و  داد  انجام  را  دوم  تحلیل  و  تجزیه  تحقیق،  گروه 
به  گروه  چهار  کرد.  تقسیم  گروه  چهار  به  تمرین  اوج  زمان  اساس  بر 
صبح(   10( صبح  اواخر  صبح(،   8( زود  صبح  ظهر،  تمرینی  گروه  دو 
بین  روابط  نویسندگان مطالعه  تقسیم شدند.  از ظهر(  بعد   7( و عصر 
از ورزش  با استفاده  زمان اوج فعالیت و بروز بیماری قلبی عروقی را 

کردند. ارزیابی  مرجع  گروه  عنوان  به  ظهر 
روندهای  همچنان  و  شدند  تنظیم  جنسیت  و  سن  پایه  بر  گروه  این 
به  صبح  اواخر  یا  اوایل  در  فعال  افراد  کردند.  مشاهده  را  مشابهی 
بیماری  به  ابتال  خطر  معرض  در  کمتر  درصد   16 و  درصد   11 ترتیب 
افرادی  این،  بر  عالوه  بودند.  ظهر  گروه  با  مقایسه  در  عروقی  قلبی 
سکته  خطر  کاهش  درصد   17 بودند،  فعال  بیشتر  صبح  اواخر  در  که 

داشتند. مغزی 
پس از تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس جنسیت، محققان دریافتند که 
نتایج در زنان قابل توجه است اما در مردان اینطور نیست. خطر بروز 
بیشترین  صبح  اواخر  یا  اوایل  در  که  زنانی  در  عروقی  قلبی  بیماری 
فعالیت را داشتند به ترتیب 22 و 24 درصد کمتر بود. عالوه بر این، 
35 درصد کمتر  را داشتند،  بیشترین تحرک  اواخر صبح  زنانی که در 

قرار داشتند. در معرض خطر سکته مغزی 
این  مشاهده ای  ماهیت  دلیل  به  که  کردند  خاطرنشان  محققان 
)به ویژه در مورد جنسیت( دشوار است.  نتیجه گیری قطعی  مطالعه، 
صبحگاهی  ورزش  که  می دهد  ارائه  خوبی  شواهد  این،  وجود  با 

دارد. شبانه  تمرینات  به  نسبت  بیشتری  مزایای 
توضیح  نمی توانیم  بنابراین  بود  مشاهده ای  مطالعه ای  بررسی  این 

بودند. برجسته تر  زنان  در  نتایج  این  چرا  که  دهیم 
سالمتی  برای  بدنی  فعالیت  فواید  مورد  در  شواهدی  ما  یافته های 
اواخر  به ویژه  و  و نشان می دهد که فعالیت صبحگاهی  اضافه می کند 
صبح، ممکن است سودمندترین باشد. برای توصیه های رسمی برای 
یک  این  زیرا  است  زود  خیلی  صبحگاهی  ورزش  به  دادن  اولویت 
بتوانیم  روزی  که  امیدواریم  اما  است  جدید  کاماًل  تحقیقاتی  زمینه 
»برای  که  کنیم  اصالح  خط  یک  افزودن  با  صرفًا  را  فعلی  توصیه های 

کنید«. ورزش  صبح ها  خود  سالمت 
نتایج این تحقیق در نشریه Preventive Cardiology منتشرشده است. 

دانش ورزش

مسابقات  دوره  پنجمین  پرونده       ◄
با  ورزشکاران همودیالیزی قهرمانی کشور 
میزبانی  به  رشته  سه  برترین های  معرفی 

شدند. تجلیل  برترین ها  و  شد  بسته  قم 
مسابقات  دوره  پنجمین  جعفری:  رضا 
به  کشور  قهرمانی  همودیالیز  ورزشکاران 
مدت سه روز به میزبانی هیات ورزش های 
قم  استان  اعضاء  پیوند  و  خاص  بیماران 
در هتل شاهد و مجموعه ورزشی شهدای 
برترین های  و  رسید  انجام  به  قم  هفتم تیر 

شناخت. را  خود 
پتانک  شطرنج،  در  ورزشکاران  رقابت 

دارت و 
قهرمانی  مسابقات  از  دوره  این  در 
اعم  نفر   90 به  نزدیک  مجموعا  کشور 
مربی  و  سرپرست  داور،  ورزشکار،  از 
و  داشتند  حضور  مختلف  استان های 
سوم  تا  اول  مقام های  کسب  برای  رقابت 
پتانک  شطرنج،  رشته های  انفرادی  بخش 
استان   9 از  ورزشکار   46 بین  دارت  و 

شد. برگزار 

دو بخش  در  در شرایطی  این مسابقات 
دختران و پسران برگزار شد که ورزشکاران 
تهران،  همدان،  اصفهان،  استان های 
اروند،  آزاد  منطقه  آذربایجان شرقی، 
نماینده های  البرز  و  زنجان  یزد،   سمنان، 
کرده   اعزام  ورزشی  رویداد  این  به  را  خود 
بودند و شرکت کنندگان در دو گروه سنی 

کردند. رقابت  سال   30 باالی  و   30 زیر 
در  قم  و  سمنان  ورزشکاران  درخشش 

نج شطر
شطرنج  سال   30 زیر  رقابت های  در 
سمنان  از  عرب احمدی  مبینا  بانوان 
قهرمان شد و در گروه سنی باالی 30 سال 
رتبه  قم  از  موسوی  زهراسادات  رشته  این 
قهرمانی  مقام  به  و  کرد  کسب  را  نخست 
دیگر  رضوی  فاطمه  اینکه  ضمن  رسید، 
و  شد  نایب قهرمان  قم  بانوان  تیم  عضو 

گرفت. نقره  مدال 
شطرنج  سال   30 زیر  پیکارهای  در 
از تیم هیات  آقایان ناصرعلی صفرعلی پور 
به  تهران  اعضاء  پیوند  و  خاص  بیماران 

مقام قهرمانی رسید و در گروه سنی باالی 
30 سال به ترتیب مهدی عرب از سمنان، 
و  قهرمان  تهران  از  رضابخش  مسعود 
مشترک  سوم  مقام  و  شدند  نایب قهرمان 
به محمدعلی کوکبی از قم و علی شاکری 

رسید. همدان  از 
اختیار  در  پتانک  رشته  نخست  سکوی 

نی ها سمنا
پتانک  رشته  نهایی  رده بندی  در 
ورزشکاران  مسابقات  دوره  پنجمین 
نخست  رتبه  کشور،  قهرمانی  همودیالیز 
نادعلی  مائده  به  سال   30 زیر  سنی  رده 
از تیم سمنان رسید و در گروه سنی باالی 
راضیه  و  قم  از  شاهینی  لیال  سال   30
و  قهرمانی  مقام های  اصفهان  از  رجبی 

کردند. کسب  را  نایب قهرمانی 
رشته  پیکارهای  انفرادی  بخش  در 
پتانک آقایان که مسابقات آن در مجموعه 
شد،  انجام  قم  هفتم تیر  شهدای  ورزشی 
قهرمان  سمنان  از  مقصودی  حسن 
مقام  به  قم  از  شکاری  حسین  شد، 

مشترک  سوم  مقام  و  رسید  نایب قهرمانی 
وحید  و  قم  از  تحویل داری  سیدرضا  را 

کردند. کسب  اصفهان  از  معینی 
در  تهران  و  قم  ورزشکاران  قهرمانی 

دارت رشته 
جذایت  از  نیز  دارت  رشته  رقابت های 
باالیی برخوردار بود و در بخش بانوان زیر 
30 سال عنوان قهرمانی به فاطمه قنبری 
 30 باالی  گروه سنی  در  و  رسید  تهران  از 
تهران،  از  بخشی  گلی  ترتیب  به  سال 
از  رستمی  زهرا  زنجان،  از  نادری  سلمه 
رتبه های  قم  از  پرویزی  راضیه  و  سمنان 
اول تا سوم مشترک را نصیب خود کردند.
دارت  پیکارهای  مردان  بخش  در 
ورزشکاران  مسابقات  دوره  پنجمین 
علیرضا  قم،  در  قهرمانی کشور  همودیالیز 
کسب  را  نخست  رتبه  همدان  از  امینی 
کرد، رضا درویش از اصفهان نایب قهرمان 
شد، محمد تنگسیری از منطقه آزاد اروند 
سکوی  قم  هیات  تیم  از  ذکاوتی  بهمن  و 

آوردند. دست  به  را  مشترک  سوم 

تیمی  بخش  قهرمانان  قم  و  سمنان 
بانوان و  مردان 

تیمی  بخش  نهایی  رده بندی  در 
ورزشکاران  مسابقات  دوره  پنجمین 
قسمت  در  کشور،  قهرمانی  همودیالیز 
امتیاز   136 کسب  با  سمنان  تیم  مردان 
 105 با  قم  آورد،  دست  به  را  نخست  رتبه 
تهران  تیم  و  ایستاد  دوم  در جایگاه  امتیاز 

رسید. سوم  مقام  به  امتیاز   100 با 
سمنان  و  قم  تیم های  بانوان  بخش  در 
قهرمان  امتیاز   145 کسب  با  مشترکا 
و   110 با  تهران  اینکه  ضمن  شدند، 
و  دوم  رتبه های  امتیاز   75 با  اصفهان 
و  اختتامیه  مراسم  و  کردند  کسب  را  سوم 
نایب رئیس  و  دبیر  حضور  با  جوایز  اهدای 
خاص،  بیماران  ورزش  فدارسیون 
ویدا  و  قم  هیات  رئیس  فرمانی  علی اصغر 
ورزش  کل  اداره  ورزش  کارشناس  فرحان 
و جوانان استان قم در سالن همایش های 

► شد.   برگزار  قم  شاهد  هتل 

بدمینتون  تیم  قاطع  پیروزی       ◄
برابر هدف سمنان موجب شد  قم  انقالب 
روند  به  قم  استان  بدمینتون  نماینده  تا 
برتر  لیگ  در  خود  متوالی  پیروزی های 

دهد. ادامه  کشور  باشگاه های 
در  قم  انقالب  باشگاه  بدمینتون  تیم 
رقابت های  برگشت  دور  از  هفته  دومین 
فصل 1401 لیگ برتر باشگاه های کشور، 
تاالر  در  ماه  آبان   26 پنجشنبه  شامگاه 
سمنان  هدف  میزبان  قم  فرهمندموحد 
را  خود  حریف   0 بر   5 نهایت  در  و  بود 

داد. شکست  مقتدرانه 

 انفرادی اول
2 مهدی رضایی)انقالب قم( 

1 محمد ستاره )هدف سمنان( 
 انفرادی دوم

2 علی حیاتی )انقالب قم( 
صفر سمنان(  )هدف  معصومی  محسن 

دونفره اول
علیرضاقاسمی  و  بابیانی  سعید 

  2 قم(  )انقالب 
)هدف  مقیمی  متین  و  ستاره  محمد 

1 سمنان( 
 دونفره دوم 

)انقالب  کشاورز  معین  و  حیاتی  علی 
 2 قم( 

)هدف  داودی  امیرعلی  و  مداح  ایلیا 
0 سمنان( 

انفرادی سوم:
2 )انقالب قم(  بابیانی  سعید 

صفر سمنان(  )هدف  مقیمی  متین 
 1401 بدمینتون  برتر  لیگ  دهم  هفته 
دلیل  به  برتر  لیگ  تعطیلی  ماه  از یک  بعد 
بدمینتون  ملی  های  تیم  اردوی  تشکیل 
پیگیری  مرزی  برون  اعزام های  برای 

► می شود.  

افتخار  و  مدال آور  ورزشکاران       ◄
 1401 سال  المپیاد  در  قم  ورزش  آفرین 
اهدای  با  ایران  ورزش  برتر  استعدادهای 

شدند. تجلیل  نقدی  هدیه  و  لوح 
تجلیل  مراسم  فارس،  گزارش  به 
ورزش  افتخارآفرینان  و  مدال آوران  از 
المپیاد  بازی های  دوره  سومین  در  قم 
سال  در  کشور  ورزش  برتر  استعدادهای 
ابراهیم سانی خانی مدیر  با حضور   1401
کل کل ورزش و جوانان و علیرضا رحیمی 
جمع  در  قم  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
هیات های  دبیران  و  نایب رئیسان  روسا، 
ورزشی و همچنین ورزشکاران و قهرمانان 
شد. برگزار  باشکوه  شکلی  به  قم  ورزش 
دبیرخانه  همت  به  که  مراسم  این  در 
اداره  برتر  استعدادهای  المپیاد  ستاد 
برگزار  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
روسا،  جوانان ،  و  ورزش  معاونین  شد، 
ورزشی،  هیات های  دبیران  و  رئیس  نواب 
والدین  همچنین  و  قهرمانان  و  ورزشکاران 
آیین  این  و  داشتند  حضور  نیز  مدال آوران 
قم  جوان  فرهنگسرای  بعثت  تاالر  در 

شد. برگزار 
ورزشکاران  اجرای  با  زیبا  آیین  این 
کشتی  و  زورخانه ای  ورزش  نوجوان 
ابراهیم  ادامه  در  و  شد  آغاز  پهلوانی 
جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  سانی خانی 
حاضر  حال  وضعیت  پیرامون  قم  استان 
پیشرفت ها  دستاوردها،  قم،  ورزش 
سخن  ایراد  به  پیش رو  برنامه های  و 

. خت ا د پر
برتر  استعدادهای  المپیاد  ستاد  دبیر 
در  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
گفت وگو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: از 
مجموع رشته های ورزشی فعال در کشور، 
این  مسابقات  برگزاری  شرایط  رشته   22
استعدادهای  المپیاد  بازی های  از  دوره 
برتر ورزش ایران در سال 1401 را داشتند 
تیم های  مربیان  مدال آور،  هیات های  از  و 
تجلیل  آفرین  افتخار  ورزشکاران  و  اعزامی 

آمد. عمل  به 
بررسی های  با  افزود:  فرحان  ویدا 
صورت گرفته در اداره کل ورزش و جوانان 
ورزشی  تیم   21 قالب  در  ورزشکار   206
سکوهای  کسب  برای  مربی   64 با  همراه 
برنز سومین  و  نقره  طال،  نشان  های  و  برتر 

ایران  ورزش  برتر  استعدادهای  المپیاد 
المپیاد مهر ماه امسال  اعزام شدند و این 
شناخت. را  خود  برترین های  و  شد  برگزار 

این  حاصل  کرد:  خاطرنشان  فرحان 
و  ورزش  اعزامی  کاروان  برای  المپیاد 
نقره   6 طال،  نشان  پنج  کسب  قم  جوانان 
عملکرد  با  مقایسه  در  قم  تا  بود  برنز   9 و 
سوم  گروه  در  خود  همطراز  استان های 
از  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات  رتبه  بندی 
قرار  نخست  رتبه  در  متبوع  وزارتخانه  نگاه 

. بگیرد
ورزشکاران  و  تیم ها  عملکرد  به  نگاهی 
که  می دهد  نشان  قم  استان  اعزامی 
المپیاد  بازی های  از  دوره  این  در 
ایران،  ورزش  برتر  استعدادهای 

بوکس،  تکواندو،  بدمینتون،  رشته های 
و  زورخانه ای  ورزش  جودو،  تیراندازی، 
با  گلف  و  فرنگی  کشتی  پهلوانی،  کشتی 
درخشش ورزشکاران مستعد خود و کسب 
برای  برنز  و  نقره  رنگارنگ طال،  مدال های 

کردند. آفرینی  افتخار  قم  ورزش 

بخش  دو  هر  در  بدمینتون  رشته 
به  رقابت ها  از  دوره  این  پسران  و  دختران 
بخش  در  حاج اسماعیلیان  امیر  مربیگری 
دختران  قسمت  در  نعمتی  فائزه  و  پسران 
مدال هایی  شد،  مدال  کسب  به  موفق 
و  فراهانی  پرهام  توسط  طال  رنگ  به  که 
رها  توسط  برنز  رنگ  به  و  کنعانی  مهدی 
وحیدی خواه و مینا بهرامی به دست آمد.
و  استعدادها  بیشتر  که  بوکس  در 
منطقه  در  المپیکی  رشته  این  نخبه های 
می کنند،  فعالیت  قم  نیروگاه  قهرمان پرور 
به  المپیاد  بازی های  از  دوره  این  در 
را  خود  تیم  کاظم پور  رضا  سرمربیگری 
رحیمی  امیررضا  نهایت  در  که  کرد  اعزام 
بازی ها  این  نقره  نشان  کسب  به  موفق 

. شد
المپیاد  تکواندو  رشته  رقابت های 
سال  در  ایران  ورزش  برتر  استعدادهای 
تیم  که  شد  برگزار  حالی  در   1401
به سرمربیگری  قم  تکواندو  منتخب هیات 
سرانجام  و  شد  اعزام  سلیمانی  بالل 

یافت  دست  طال  مدال  به  کاظمی  کامران 
برنز  نشان  صاحب  نائیه  محمدحسن  و 

شد. مسابقات 
در رشته تیراندازی نیز تیم های دختر و 
افتخار  نقره  مدال  چهار  کسب  با  قم  پسر 
به  پسران  تیم  که  طوری  به  شدند،  آفرین 
مبین  توسط  جعفرغفار  محمود  مربیگری 
متین  و  چوبین  محمدمهدی  پایداری، 
مربیگری  به  قم  دختران  تیم  و  خلیل خانه 
حسنی  فاطمه  توسط  صباغی  نرجس 

شد. مدال  صاحب 
جودو دیگر رشته مدال آور ورزش قم در 
ورزش  برتر  استعدادهای  المپیاد  سومین 
مربیگری  به  و  بود   1401 سال  در  ایران 
اشرفی  محمدامین  توسط  زیبایی  رضا 

صاحب نشان نقره شد و دو نشان برنز نیز 
شکارچی  عمادرضا  و  شاکری  علی  توسط 

آورد. دست  به  بازی ها  این  از 
کشتی  و  زورخانه ای  ورزش  هیات 
برای  رقابت ها  از  این دوره  نیز در  پهلوانی 
مربیگری  به  و  بود  مدال آور  قم  ورزش 
درخشش  با  خاکدوست  علی اکبر 
و  درگومه  مجتبی  نادری فرد،  محمدمعین 
این دوره  برنز  مهدی حسن زاده سه نشان 

کرد. کسب  را  رقابت ها  از 
مدال آور  رشته  یک  همواره  که  کشتی 
و  داخلی  میادین  در  قم  ورزش  برای 
در  انتظار  مطابق  بوده،  برون مرزی 
ورزش  برتر  استعدادهای  المپیاد  سومین 
به  که  تیمی  و  شد  ظاهر  پرفروغ  ایران 
تیم  مربی  میکائیلی  روح الله  رهبری 
نشان  یک  شد  اعزام  ایران  جوانان  ملی 
نشان  دو  شیری،  ابوالفضل  توسط  طال 
محمدامین  و  قادری  حسین  توسط  نقره 
درخشش  با  برنز  مدال  دو  و  ابوالحسنی 
به  جباری  علی اصغر  و  بیگدلی  علی 

آورد. ارمغان 
توانست  که  رشته ای  و  هیات  آخرین 
سومین  در  و  شده  ظاهر  انتظار  از  فراتر 
ایران  ورزش  برتر  استعدادهای  المپیاد 
گلف  کند،  مدال آوری  قم  ورزش  برای 
به  دختران  بخش  در  توانست  که  است 
درخشش  با  لطفی  راهله  خانم  مربیگری 
معصومه محمدی و اسراء قدسی دو نشان 
اضافه  قم  ورزش  دستاوردهای  به  طال 

. کند
آموزش  کل  مدیر  رحیمی  علیرضا 
مراسم  این  در  نیز  قم  استان  پرورش  و 
دانش آموزان  به  پاداش  اختصاص  از 
استعدادهای  المپیاد  سومین  در  مدال آور 
پرورش  و  آموزش  توسط  ایران  ورزش  برتر 
خبر داد و به خانواده ها نوید داد که نگران 
برای  فرزندانشان  تحصیلی  مرخصی 
اعزام های  و  تمرینات  اردوها،  در  حضور 

► نباشند.   ورزشی 

پایان رقابت ورزشکاران همودیالیز در قم  

● قمی ها در 3 رشته درخشیدند   ●



◄  سیاست، تا دهه ها یا حتی بیشتر، کنترل تصمیمات 
سیاستمداران،  و  داشت  دست  در  را  ها  ملت  و  کشورها 
ناخدایان این کشتی در جنگ، صلح، امنیت و ثبات بوده 
اند. سرنوشت جنگ ها را سیاستمداران تعیین می کردند 
و اگر ارتش ها، این ماموریت را انجام می دادند، در واقع 

شدند. می  محسوب  جوامع  های  ستاره  سیاستمداران، 
این مطلب آمده است: روابط ویژه ای بین سیاست  در 
اول  حرف  سیاست  که  هرچند  داشت  وجود  سرمایه  و 
و  حاکم  سیاستمدار،  ها،  نزدیکی  همین  تا  زد.  می  را 
رسد  می  نظر  به  اما  بود  جنگ  و  صلح  در  گیرنده  تصمیم 
به  اقتصاد  و  کشیده  پس  پا  جهانی  عرصه  در  سیاست  که 
فصل الخطاب تبدیل شده است هرچند که سیاستمداران 
وجود  زیادی  قراین  و  شواهد  باشند.  نپذیرفته  را  آن  هنوز 
دارد که نشان می دهد اکنون اقتصاد حرف اول را می زند 
سلطه  زیر  اکنون  جهان  سراسر  و  است  گیرنده  تصمیم  و 

است: زیر  موارد  جمله  آن  از  است.  اقتصاد 
برد.  را پیش می  اکنون سرمایه است که سیاست  اول: 
شاید در گذشته این موضوع در خفا رخ می داد اما اکنون 
خود  های  تصمیم  و  منافع  اهداف،  افشای  از  سرمایه 
ها  حکومت  کند.  می  دخالت  امور  همه  در  ندارد.  ابایی 
کند  می  تعیین  را  گیرندگان  تصمیم  کند.  می  سرنگون  را 
آن،  از  قبل  و  دارد  برعهده  را  المللی  بین  روابط  کنترل  و 
کنترل بازارهای ارز، بورس ها و قیمت ها را در دست دارد. 

بازرگانان و تجار، قیمت ها، درجه تورم و درآمد شهروندان 
چند  های  شرکت  صاحب  بزرگ  تاجر  کنند.  می  کنترل  را 
قیمت  و  سود  کننده  تعیین  جهان،  سراسر  در  ملیتی 
او عرضه کننده،  زیرا  تجار خرد در کشورهای جهان است 
مالک کاال و تصمیم گیرنده است. از همین جا اقتصاد در 
بر  ارتش  بدون  و  است  شده  گیرنده  تصمیم  ای  حانه  هر 

کند. می  حکمرانی  ها  وزارتخانه  و  موسسات 
کنترل  و  تولید  پول،  منابع،  با  بزرگ  کشورهای  دوم: 
مثال  اند.  کرده  حکمرانی  دیگر  کشورهای  درآمدی  منابع 
آمریکا اکنون با دالر بر جهان حکمرانی می کند نه ناوهای 
هواپیمابر. قدرت، الزم است اما دالر قویتر است. کشورها 
اکنون می دانند که استقالل واقعی در منابع آنها و توانایی 
تاجر،  است.  نهفته  زندگی  مایحتاج  تامین  برای  آن  های 
تاجر غذا می  از سیاستمدار مهمتر شده است زیرا  اکنون 
فروشد در حالی که سیاستمدار شعار سر می دهد و مردم 

هم اکنون غذا و دالر می خواهند.
سوم: هنگامی که جنگ بین روسیه و اوکراین در گرفت، 
و  نفت  بین  درگیری  آغاز  و  زد  می  را  اول  حرف  اقتصاد 
تحریم های اقتصادی بود. روسیه، گاز را قطع کرد و آمریکا 
و اروپا نیز تحریم ها را اعمال کردند و نبردها هم در میادین 
جنگ دایر بود. جنگ روسیه و اوکراین ثابت کرده است که 
جنگ جدیدی غیر از سالح های کشتار جمعی وجود دارد 
اکنون  باید  و جهان  باشد  ویرانگری جدید  تواند  گاز می  و 

برای جنگ اقتصادی جدید آماده باشد زیرا خطرناک ترین 
است  زمانی  کند،  می  تهدید  را  ها  انسان  جان  که  چیزی 
که غذا پیدا نمی کنند و بدون شلیک حتی یک گلوله می 

میرند.
چهارم: عصر آینده، عصر اقتصاد، و سیاست در خدمت 
را  اول  حرف  امور  همه  در  اقتصاد  بود.  خواهد  اقتصاد 
و  شود  جدید  حاکم  این  تسلیم  باید  جهان  و  زد  خواهد 
ها  ملت  و  کشورها  و  جهان  به  منحصر  جدید  واقعیت  این 
رسید. خواهد  هم  افراد  و  خانواده  به  بلکه  بود  نخواهد 

بنابراین آینده ی بسیار نزدیک، بیشتر از آنکه به شعارهای 
نیاز  اقتصاد  ِخرد  به  باشد،  داشته  نیاز  سیاستمداران 

داشت. خواهد 
پنجم: اینجا باید این سوال خودش را مطرح کند که ما 
اخیر  سال های  در  داریم؟  قرار  سریع  تحوالت  این  کجای 
از  کامل  طور  به  سیاستمداران  اکثر  که  شده ام  متوجه 
میان  در  خردمندان  شاید  که  کرده اند  کناره گیری  صحنه 
آنها احساس می کنند که زمانه تغییر کرده و قدرت پول بر 
خیابان  و  کوچه  مردم  و  دارد  غلبه  فکر  و  اندیشه  روشنایی 
غذا می خواهند نه قصیده شعر، و نیازهای شکم ها بیشتر 
فرهنگ،  افول  است.  شده  خردها  نیازهای  از  مهمتر  و 
اینها در بورس و قیمت دالر  خالقیت، هنرهای زیبا وهمه 
جایی ندارند و دنیای اندیشه در برابر افزایش قیمت و تورم 
و فریاد شبکه های ماهواره ای در شرف محو شدن است 

و الزم بود که سیاستمداران در لباس های اقتصاد مخفی 
شوند. جهان به یک روستای کوچک تبدیل شده است و به 
نظر می رسد که سیاست هیچ آینده ای ندارد و اقتصاد بر 

کرد. خواهد  حکمرانی  جهان 
کشورهای در حال توسعه و فقیر باید به توانمندی های 

با سرنوشت  تا  متوسل شوند  منابع  و  مردم  در  واقعی خود 
مبهمی که موجودیت آنها را تهدید می کند، روبرو نشوند. 
بهترین  از  ها  ملت  که  است  آن  نیازمند  اکنون  جهان 
تجربیات خود کمک بگیرند زیرا چالش ها بسیار بیشتر از 
► آنهاست./شفقنا      پتانسیل های  و  افراد  توانایی های 

نگاه  و   2024 انتخابات  در  ترامپ  نامزدی  ابعاد    ◄
بر  اوکراین  احتمالی  پیروزی  او/تاثیر  به  جمهوری خواهان 

دموکرات ها آرای 
کارشناس مسائل آمریکا گفت: اظهارات معاون پیشین 
به  او  برای  جدی  خطر  زنگ  یک  آمریکا  رئیس جمهوری 
حساب می آید و حتی می تواند در به راه افتادن یک موج 

شود. واقع  مفید  وی  علیه  مخرب 
آمریکا  مسائل  کارشناس  میرکوشش«  »امیرهوشنگ 
پیشین  رئیس جمهوری  مجدد  نامزدی  دالیل  تشریح  در 
این   2024 انتخابات  در  شرکت  برای  متحده  ایاالت 
آنکه  از  قبل  کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  کشور 
در  حضور  برای  ترامپ  دونالد  نامزدی  مورد  در  بخواهم 
بگویم،  سخن  آمریکا   2024 جمهوری  ریاست  انتخابات 
آن  نتایج  و  آمریکا  دوره ای  میان  انتخابات  به  نگاهی  باید 
انتخابات  این  از  قبل  که  است  این  واقعیت  باشیم.  داشته 
احتمال  سیاسی  مفسران  و  تحلیلگران  از  بسیاری 
قوی  را  نمایندگان  مجلس  در  جمهوری خواهان  پیروزی 
نفع  به  نهایت در مورد سنا هم تحلیل ها  و در  می دانستند 
باید  سیاسی  جامعه شناسی  منظر  از  بود.  دموکرات ها 
رأی  گونه ای  به  همیشه  عمومًا  آمریکا  مردمان  که  بدانیم 
داده اند که هر دو حزب بتوانند در ساختار سیاسی ایاالت 

متحده حاضر باشند و به همین دلیل 218 کرسی مجلس 
نمایندگان به جمهوری خواهان و 211 کرسی دیگر هم به 
سنا  مجلس  در  کرسی ها  نسبت  گرفت.  تعلق  دموکرات ها 
هم 51 به 49 به نفع دموکرات ها رقم خورد و بدین ترتیب 

شد. بسته  آمریکا  میان دوره ای  انتخابات  پرونده 
مورد  باید  میان  این  در  که  نکته ای  داد:  ادامه  وی 
در سیاست خارجی  اصواًل  که  است  این  بگیرد  قرار  اشاره 
ما  کشور  این  داخلی  مسائل  از  برخی  در  حتی  و  آمریکا 

یکسری  که  هستیم  حزب  دو  هر  تصمیم گیری  شاهد 
از  راهبردهای کالن را در دستور کار خود قرار می دهند و 
اعالم  از  پس  که  است  حالی  در  این  می کنند.  پیروی  آن 
نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا، یکباره دونالد ترامپ، 
 2024 انتخابات  برای  کشور  این  پیشین  جمهور  رئیس 
است  این  مهم  نکته  کرد.  نامزدی  اعالم  جمهوری  ریاست 
کرد  اعالم  صراحت  به  کشور  این  فعلی  جمهور  رئیس  که 
و  است  کرده  روبه رو  عدیده  مشکالت  با  را  آمریکا  ترامپ 
کارزار  وارد  ترامپ  که  هستیم  آن  شاهد  مجددًا  هم  حاال 
است.  شده  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ترامپ  معتقدند  جمهوری خواهان  از  برخی  و  بایدن  اینکه 
این  به  بیاورد  رأی  آمریکا   2024 انتخابات  در  نمی تواند 
دلیل است که او باز هم با همان شعار های قبلی خود وارد 
نتیجه  تندروی وی می تواند  به همین دلیل  و  میدان شده 

بزند. رقم  او  برای  را  عکس 
معتقدند  دیگر  برخی  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
فلوریدا  فرماندار  عنوان  به  حاال  که  دیسانتیس«  »ران  که 
برای  جدی  چالش  یک  به  می تواند  می کند  نقش  ایفای 
را  او  جمهوری خواه  حزب  نهایت  در  و  شود  تبدیل  ترامپ 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  خود  آخر  گزینه 
معرفی می کند که این هم برای ترامپ یک مانع به حساب 

ترامپ  برای  شده  مفتوح  پرونده های  بین  این  در  می آید. 
اعم از پرونده حمله هواداران او به کنگره آمریکا در ششم 
او  ویالی  در  سری  اسناد  وجود  پرونده  عالوه  به  ژانویه 
دموکرات ها  سوی  از  وی  علیه  فشار  اهرم  یک  به  می تواند 
تبدیل شود. از سوی دیگر باید متوجه بود که مایک پنس، 
کرده  اعالم  هم  جمهوری  ریاست  زمان  در  ترامپ  معاون 
دارند  وجود  جمهوری خواه  حزب  در  بهتری  اشخاص  که 
آنها حمایت شود. اظهارات معاون رئیس  از  بهتر است  که 
جمهور پیشین آمریکا به نوعی یک زنگ خطر جدی برای 
ترامپ به حساب می آید و حتی می تواند در به راه افتادن 

شود. واقع  مفید  او  علیه  مخرب  موج  یک 
اگر  که  است  این  بعدی  فرضیه  گفت:  میرکوشش 
در  خود  گزینه  عنوان  به  را  ترامپ  جمهوری خواه،  حزب 
وارد  و  کند  معرفی   2024 جمهوری  ریاست  انتخابات 
با  مواجهه  در  که  دارد  احتمال  شک  بدون  شود  رقابت ها 
خدشه دار  او  وجهه  حداقل  یا  بخورد  شکست  دیسانتیس 
شود. موضوع بعدی این است که مقام های ارشد کرملین 
این  و  کردند  تایید  را   2016 سال  انتخابات  در  دخالت 
موضوع از نظر بسیاری از مخالفان ترامپ یک تهدید علنی 
به حساب می آید؛ چراکه آنها معتقدند تندروی های ترامپ 
و همچنین رفتارهای رادیکال او باعث شده تا روسیه بتواند 

تا این سطح در آمریکا نفوذ پیدا کند و به این جهت است 
داده  باد  به  را  آمریکا  سیاسی  آبروی  ترامپ  می گویند  که 
است. نکته نهایی که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 
آمریکا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر اوکراین 
در جنگ با روسیه پیروز شود بدون شک این موضوع برای 
و  می آید  حساب  به  سیاسی  بزرگ  آورده  یک  دموکرات ها 
می تواند در جهت مثبت برای آنها عمل کند و حتی نتایج 

دهد. تغییر  آنها  نفع  به  را  انتخابات 
نظر  یک  میان  این  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
متحده  ایاالت  مردم  می گوید  که  دارد  وجود  هم  دیگری 
در  حضور  برای  آنها  تکرار  و  قدیمی  سیاسی  چهره های  از 
شهروندان  نظریه  این  اساس  بر  دارند.  انتقاد  قدرت  رأس 
را  جدید  چهره  دو  که  هستند  آن  دنبال  به  متحده  ایاالت 
مشاهده  آمریکا    2024 جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
رو در روی  بایدن بخواهند  یا  ترامپ  اینکه مجددًا  نه  کنند 
از  هم  بایدن  جو  که  باشید  داشته  توجه  بایستند.  یکدیگر 
حیث جسمی و هم از نظر روانی با انتقادات زیادی روبه رو 
ریاست جمهوری  گرداندن  توانایی  می رسد  نظر  به  و  است 
را نخواهد داشت. بر همین اساس معتقدم که ممکن است 
تغییرات شگرفی در این راه صورت بگیرد و اوضاع و احوال 

► در اردوگاه هر دو حزب دستخوش تغییر شود.     

واشنگتن  تالش های  با  همزمان    ◄
پکن  نفوذ  افزایش  از  جلوگیری  برای 
از  چین  جمهوری  رئیس  منطقه،  در 
متحدان  با  خود  روی  در  رو  نشست های 
 2020 سال  از  آمریکا  آسیا-پاسیفیک 
تا  کرده  استفاده  تاکنون  میالدی 
رقم  جدیدی  دیپلماتیک  پیشرفت های 

. بزند
خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: »شی 
از  چین  جمهوری  رئیس  جینپینگ، 
تایوان  به  نسبت  پکن  دیرینه  ادعاهای 
جنوبی  چین  دریای  اعظم  بخش  و 
عقب نشینی نکرده است. اما صحبت های 
اجالس  در  مختلف  رهبران  با  اخیرش 
در  آسیا-پاسیفیک  اقتصادی  همکاری 
بانکوک، بیشتر بر نقش اقتصادی حیاتی 
بوده  متمرکز  همسایگانش  برای  پکن 

. ست ا
چین،  جایگاه  رفتن  باال  با  همزمان 
دیپلماسی اش نیز نسبت به رویکرد آمرانه  
و متکبرانه ای که در گذشته گاهی اوقات 
ظریف تر  می شد،  دیگران  خشم  باعث 

است. شده 

ارشد  محققان  از  یکی  تامپسون،  درو 
کوآن  لی  عمومی  سیاست  دانشکده  در 
گفت:  سنگاپور  ملی  دانشگاه  در  یو 
مشارکت های دیپلماتیک شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین و پیام های تبلیغاتی 
نشان  هدف  با  همگی  حمایت کننده اش 
صورت  خوشروتر  و  نرم تر  وجهه ای  دادن 
گرفته اند تا بتوانند اختالفات و تنش ها به 
ویژه با آمریکا و کشورهای اروپایی را که به 
شدت منتقد پکن شده و متعهد به رقابت 

این کشور شده اند، کاهش دهند. با 

شی جینپینگ در جریان سخنرانی در 
نشست ساالنه اپک که 21 اقتصاد عضو 
آن اقیانوس آرام را احاطه کرده اند،  گفت: 
صلح آمیز  همزیستی  تا  است  آماده  چین 
بر  کشورها  تمامی  با  مشترک  توسعه  و 
مبنای احترام، برابری و مزایای متقابل را 

کند. دنبال 
یک  عنوان  به  که  جینپینگ  شی 
ناسیونالیست سرسخت شهرت پیدا کرده 
که همیشه منافع چین را در اولویت قرار 
می دهد و هرگز "یک اینچ" از خاک چین 

به  چین  افزود:  نمی کند،  تسلیم  نیز  را 
جهان  با  توسعه ای  فرصت های  تشریک 
ادامه  آسیا-پاسیفیک  منطقه  با  ویژه  به 

داد. خواهد 
شی  مجدد  حضور  گفت:  تامپسون 
از  پس  جهانی  عرصه  در  جینپینگ 
سال  دو  از  بیش  برای  چین  در  قرنطینه 
در جریان پاندمی کرونا، برای بسیاری از 
ارتباط  برقراری  دنبال  به  که  کشورهایی 
با باالترین و شاید تنها تصمیم گیرنده در 

بود. اطمینان بخش  بودند،  چین 
مهم  نشست  سومین  اپک  اجالس 
تالش  آن  در  آمریکا  که  بود  آسیا  در 
نفوذ  افزایش  با  مقابله  با  همزمان  کرد 
واشنگتن  که  برساند  را  پیغام  این  چین، 
قابل  اقتصاد  یک  و  امنیتی  شریک  یک 

است. اطمینان 
به  پکن  و  توکیو  رهبران  اوقات  گاهی 
خاطر اختالفات دیرینه بر سر حمله ژاپن 
در جنگ جهانی دوم و اشغال چین و دیگر 
یکدیگر  با  سال ها  است  ممکن   مسائل، 
جینپینگ  شی  باشند.  نداشته  دیداری 
در نشست روز پنجشنبه با فومیو کیشیدا، 
کرد،  تاکید  بانکوک  در  ژاپن  وزیر  نخست 

نه  باشند،  هم  شریک  باید  کشور  دو  این 
هم. برای  تهدید 

 45 نشست  این  از  پس  کیشیدا 
دقیقه ای به خبرنگاران گفت: گفت وگویی 
با شی جینپینگ داشتم  صریح و مفصل 
به  نسبت  را  خود  جدی  نگرانی های  و 
شرقی  چین  دریای  در  چین  فعالیت 
مناقشه  مورد  جزایر  پیرامون  جمله  از 
از  پکن  نظامی  فعالیت های  و  سنکاکو 
بالستیک  موشک های  پرتاب های  جمله 

کردم. ابراز 
چین  رهبر  به  همچنین  کیشیدا  اما 
مورد  در  بسیاری  احتماالت  که  گفت 
همکاری وجود دراد و دستیابی به روابطی 
مهم  چین  و  ژاپن  برای  باثبات  و  سازنده 

است.
از  یکی  ژاپن  همانند  سنگاپور  گرچه 
کشور  این  اما  نیست،  آمریکا  متحدان 
کوچک تا حد زیادی مظهر تمایل منطقه 
واشنگتن  با  روابطش  برای متعادل کردن 
و پکن است. ناوگان هفتم نیروی دریایی 
آمریکا نقش فعالی در دریای چین جنوبی 
که از نظر استراتژیکی بسیار مهم است و 
چین نیز تقریبا بر کل آن ادعای مالکیت 

دارد، ایفا می کند و سنگاپور نیز از حضور 
می کند. حمایت  آمریکا  نظامی 

از  استفاده  هدف  می رسد  نظر  به 
اقتصادی  روابط  و  توسعه ای  فرصت های 
نزدیک با پکن و در عین حال مقاومت در 

باشد. چین  سلطه  برابر 
رهبر چین در جریان دیدار با لی هسین 
لوونگ، نخست وزیر سنگاپور متعهد شد 
از  عمدتا  آن  جمعیت  که  کشور  این  با  تا 
نظر قومی چینی هستند همکاری کند تا 
"در مسیر درست یکپارچگی اقتصادی و 

منطقه ای حرکت کنند."  
با  دیگری  دوجانبه  دیدار  در  وی 
جمهوری  رئیس  مارکوس،  فردیناند 
و  متحدان  از  یکی  کشورش  که  فیلیپین 
گفت:  آمریکاست،  مهم  امنیتی  شرکای 
چین تمایل دارد تا واردات خود در بخش 
فیلیپینی  دیگر محصوالت  و  مواد غذایی 
زمینه های  در  کشور  این  با  و  تقویت  را 
تبادل  و  انرژی  ها،  زیرساخت  کشاورزی، 

کند. همکاری  انسانی  نیروی 
در  کشورها  دیگر  و  ویتنام  فیلیپین، 
و  قلمرویی  اختالفات  آسیا  شرق  جنوب 
در  ادعاهایش  سر  بر  چین  با  دیرینه ای 

دریای چین جنوبی دارد. شی جینپینگ 
چین  دریای  مورد  در  گفت:  مارکوس  به 
رایزنی های  باید  کشور  دو  هر  جنوبی 
و  اختالفات  و  دهند  ادامه  را  دوستانه 

کنند. حل  درستی  به  را  مناقشات 
شرق  جنوب  مجمع  نشست  در  شی 
جای  به  و  نداشت  شرکت  )آسه آن(  آسیا 
رویداد  این  در  چین  وزیر  نخست  وی 

یافت. حضور 
شی جینپینگ در حاشیه نشست های 
جو  با  اندونزی  بالی  در   20 گروه  اخیر 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. 
شدن  گرم  از  توجهی  قابل  نشانه  هیچ 
روابط میان پکن و واشنگتن از این دیدار 

نیامد.   دست  به 
سیاست  بر  دیدار  این  در  بایدن  جو 
دیرینه واشنگتن مبنی بر "چین واحد" بار 
دیگر تاکید کرد. شی جینپینگ نیز تاکید 
کلیدی ترین  جزء  تایوان  موضوع  که  کرد 
منافع اصلی چین است. تامپسون گفت، 
گرچه شی جینپینگ ممکن است رویکرد 
مورد  در  اما  باشد،  کرده  اتخاذ  نرم تری 
هیچ موضوع اساسی تسلیم نمی شود.«/

ایسنا     ►
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آگهی مزایده اتومبیل
به   1397 مدل  تیبا  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   16 ایران   43 ن   114 شهربانی  شماره 

 1 4 0 0 0 4 0 3 0 0 1 1 0 0 1 3 4 0
شماره  با   140004030011001340( کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
متعهدله:   - کندی  حاجی  مختاری  هادی  متعهد:   )140001396 بایگانی 
سکه  عدد  چهارده  و  یکصد  تعداد  االجرای  الزم  ع  موضو با  محمدی  مبینا 
تاریخ   6746 سند:  شماره  ازدواج:  سند  استناد  به  آزادی.  بهار  تمام  طالی 
 23 شماره  ازدواج  دفترخانه  کننده:  صادر  دفترخانه   1396/09/03 سند: 
شهربانی  شماره  به   1397 مدل   - تیبا  سواری  خودروی  دستگاه  یک  قم  
 - جعفریه  جاده   - قم  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   16 ایران   43 ن   114
بازداشت  کندی  حاجی  مختاری  هادی  آقای  به  متعلق  ایران  پارکینگ 

رسد: می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده 
دادگستری: رسمی  کارشناس  گزارش  اساس  بر  خودرو  فنی  مشخصات 

ایران   43 ن   114 شهربانی  شماره  به   1397 مدل   - تیبا  سواری  خودرو 
موتور:  شماره   –  NAS811100J5802559 شاسی:  شماره   -  16

  M 1 5 8 4 5 3 0 0 2
دادگستری: محترم  کارشناس  گزارش  اساس  بر  بدنه  مشخصات 

جزئی،  خش  و  خط  دارای  ظاهری  نظر  از  خودرو  بدنه  و  اتاق  )بدنه(:  اتاق 
و عقب  و رنگ رفتگی دارد. سپرها: سپر جلو  تو رفتگی  لبه گلگیر جلو راست 
سالم دارای خط و خش جزئی چراغها: چراغ خطر عقب سمت چپ شکسته 
وضعیت  در  سالم  بنظر  گیربکس:  و  موتور  سالم  ها:  شیشه  سالم  ها:  آیینه 
تایرها:  غیرفعال  باتری:  سالم  ها:  صندلی  و  تودوزی  شد.  بازدید  خاموش 

پنل  فاقد  صوتی:  سیستم  شده  فرسوده  پارکینگ  در  طوالنی  توقف  بعلت 
باشد. می  ثالث  شخص  نامه  بیمه  فاقد  فوق  خودرو 

کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ 1/100/000/000 
تومان(  میلیون  ده  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  )یک  ریال 

است. نموده  ارزیابی 
یکشنبه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در   1401/09/13
قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم  یک  بخش  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره 
 1/100/000/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  خودرو  مزایده  شود.  می  انجام 
تومان(  میلیون  ده  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  )یک  ریال 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ع  شرو
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 

واریز  شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره 
بستانکار  )حتی  باشد  می   965108576100000002171323512006
10 درصد  بایست  دارد می  را  مزایده  رقابت در  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم 
مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و   ) نمائید  پرداخت  را 
ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی 
شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 مدت 
مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای  حساب 
نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش 
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از 
خودرو  های  بدهی  ضمن  در  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه 
رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم 
در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی 
بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت 
طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس 

)15884 الف  )م  شد.  خواهد  وصول  مقررات 
1401/08/29 گهی:  آ انتشار  تاریخ 

اسناد رسمی قم اجرای  اداره  رئیس   –  مهدی روزخوش 

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲۵987   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

میرکوشش در گفت وگو یی تشریح کرد:

● پیامد وتبعات احتمالی حضور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴    ●

آسوشیتدپرس

● چین به دنبال نفوذ دیپلماتیک بر رهبران آسیایی    ●

فاروق جویده در االهرام  

● آیا سیاست بر جهان حکومت می کند یا اقتصاد؟    ●



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
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آشوب  و  تلخ  وقایع  و  اخیر  حوادث       ◄
و  مردم  از  بسیاری  کشور  کنار  و  گوشه  در  ها 
تقریبا  است.  کرده  آشفته  و  نگران  را  دلسوزان 
امنیت  مدافعان  شهادت  خبر  که  نیست  روزی 
به  بسیج  و  انتظامی  و  داوطلب  نیروهای  و 
گوش نرسد. شهر قم در دفاع از مردم و امنیت 
و  است  بوده  پیشگام  گذشته  همچون  جامعه 
ناآرامی  شروع  از  ماه  دو  به  نزدیک  که  امروز  تا 
بهترین  آنکه  بر  عالوه  میگذرد  اغتشاشات  و  ها 
شهدایی  و  فرستاده  میدان  به  را  خود  فرزندان 
و  بصیرت  با  است؛  کرده  تقدیم  راه  این  در  را 
و  فتنه  جریان  از  را  خود  فاصله  خویشتنداری 

است. کرده  حفظ  آشوب 

نیز  قم  نخبگان  و  فرهیختگان  همزمان 
کمک  در  سعی  متنوع  راهکارهای  ارائه  با 
به  ثبات  بازگشت  و  آرامش  و  خردورزی  به 

اند. داشته  کشور  صحنه 

اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات  زمینه  این  در 
کنگره  برگزاری  دست اندرکاران  دیدار  در 
برگزار   1401 آبان   8 تاریخ  در  که  قم  شهدای 
شده بود و در محل برگزاری این همایش در قم 
منتشر شد فصل تازه ای در فهم شرایط کنونی 

برابر  در  جاری  تحوالت  با  مواجهه  کیفیت  و 
گشود. عمومی  دیدگان 

با  دیدار  این  در  خامنه ای  آیت اله  حضرت 
و  شهیدان  یاد  داشتن  نگه  زنده  لزوم  بر  تأکید 
اقامه«  و  »قیام  شهر  را  قم  آنها،  پیام  شنیدن 
خواندند و گفتند: »قم هم قیام کرد، هم ایران 
را به قیام واداشت که این از برکات حرم حضرت 
همچنین  و  علمیه  حوزه  و  معصومه  فاطمه 
راه  در  زیادی  شهدای  که  بود  آن  خوب  مردم 
همچون  شهیدانی  البته  کردند،  تقدیم  مبارزه 
مطهری، بهشتی و باهنر نیز که پرورش یافتگان 
قم هستند و بلکه همه شهدای ایران، شهیِد قم 
پاسخ  با  که  بود  قم  که  چرا  می شوند،  محسوب 

کرد«. آغاز  را  نهضت  بزرگوار،  امام  ندای  به 

دهد  می  نشان  قم  منزلت  به  نگاه  این 
این شهر دارای استعداد اتخاذ تصمیم های 
تعیین کننده برای خود و کشور است و می 
ملت  برای  تاریخی  مفاصل  و  مقاطع  تواند 

نماید. خلق  تشیع  جهان  بلکه  ایران 

رهبر فرزانه انقالب در بیانات تازه خود درباره 
جایگاه قم، با اشاره به نقش درخشان مردم قم 
در پیروزی انقالب و دفاع مقدس و امتحان های 

ویژگی های  دادن  نشان  بر  امروز،  تا  پی  در  پی 
خاطرنشان  و  تأکید  هنر  زبان  با  شهدا  برجسته 

کردند: »هر یک از حوادث درخشان قبل و بعد 
از انقالب مانند ستاره و نقطه درخشان تاریخی 
این  از  یکی  نیز  شاهچراغ  اخیر  حادثه  و  است 
و  داغدار  را  عده ای  اگرچه  که  است  ستاره ها 
اما در  اندوه کرد  و  از غم  دلهای همه را سرشار 

تاریخ کشور ماندگار می شود و نشانه زنده بودن 
افتخار و سربلندی است«. و مایه  ملت، 

شهادت  و  شهید  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 
ملی،  ارزشهای  از  مجموعه ای  دربردارنده  را 
افزودند:  و  برشمردند  و اخالقی  انسانی  دینی، 
و  صالح  عمل  و  صادق  ایمان  مظهر  »شهید 
ارتقاء  را  ملی  هویت  و  است  خدا  راه  در  جهاد 

فداکاری های  امروز  همچنانکه  می دهد 
عظمت  موجب  آنها  مادران  و  پدران  و  شهیدان 

است«. شده  ایران  ملت 

که  حرکتی  انقالب  فرزانه  رهبر  منظر  در 
عالوه  است  بوده  آن  سرمنشاء  قم  شهر 
مستقیم  بطور  مذهب  و  ایمان  تقویت  بر 
موجب تحکیم هویت ملی ایرانیان نیز شده 
ارزنده  دستاورد  این  است  شایسته  و  است 

گیرد. قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیش 

فداکاری  مظهر  را  شهادت  همچنین  ایشان 
دفاع  »شهیِد  افزودند:  و  خواندند  شجاعت  و 
و  خبیث  دشمن  تا  داد  را  خود  جان  مقدس 
تهران  به  رسیدن  یعنی  خود  وعده  نتواند  ظالم 
شهیِد  و  کند  عملی  را  ملت  کشیدن  ذلت  به  و 
آسایش  و  امنیت  برای  را  خود  جان  نیز  امنیت 
تجسم  فداکاری ها  این  که  می کند  فدا  مردم 
همه معارف اخالقی نهفته در شهید و شهادت 

است«.
و  خدا  با  معامله  را  شهادت  انقالب،  رهبر 
گفتند:  و  دانستند  ملی  مصالح  تأمین کننده 
تسبیحی  نخ  و همچون  مایه همدلی،  »شهادت 
زبانهای  و  قومیتها  از  مجموعه ای  که  است 

هر  در  و  زده  پیوند  هم  به  میهن  در  را  مختلف 
یک  با  که  است  برجسته  شهیدانی  نام  شهر 
خود  هموطنان  دیگر  با  صف  یک  در  و  هدف 
برای عزت اسالم و عظمت جمهوری اسالمی و 

رسیده اند«. شهادت  به  ایران  تقویت 
و شرح  دفاع مقدس  انتقال جزئیات  ایشان، 
احوال شهیدان و پدران و مادران آنها را ضروری 
خواندند و گفتند: »این کار نیازمند زبان هنر و 
و سریال، مستند  فیلم  تولیدات هنری همچون 

و شعر است«.
پایان  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
کسانی  همه  کردند  امیدواری  ابراز  سخنانشان 
دارند  ملت  و  انقالب  و  اسالم  گروی  در  دل  که 
عزیز  ایران  برای  و  نو  نسل های  و  کودکان  برای 
و  یاد  تا  گیرند  بکار  را  و ظرفیت خود  توان  همه 

شود. منتقل  و  یابد  استمرار  شهیدان  پیام 

انقالب  رهبری  تازه  و  ارزشمند  تعابیر 
اسالمی درباره مقام رفیع قم را باید رهنمود 
قم  کننده  تعیین  قیام  ضرورت  بر  تأکیدی  و 
از  حراست  و  دفاع  برای  آن  امکانات  همه  با 
نو  نسل  یعنی  کشور  انسانی  های  سرمایه 

► دانست.   اسالمی  ایران 

»گویه« گزارش می دهد:

● ضرورت قیام تعیین کننده قم برای حراست از نسل نو   ●

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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   1401114430001000583 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006182 شماره  -رأی   1
 84/40 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اصغر  سیدعلی  فرزند  مدرسی  میرزازاده  سیدمصطفی 
مترمربع پالک شماره باقیمانده 10466 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از آقایان محمدرضا و محسن هردو محمدزاده مطلق سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
28 صفحه 584 خریداری به موجب اسناد رسمی شماره 24127 و 24128 مورخ 1399/06/10 دفترخانه 

52 قم.)م الف 15128( 
آقای   1401114430001000581 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006180 شماره  رأی   -2
 92 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اصغر  سیدعلی  فرزند  مدرسی   میرزازاده  مصطفی  سید 
مترمربع پالک شماره باقیمانده 10466 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از آقایان محمدرضا و محسن هردو محمدزاده مطلق سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
28 صفحه 584 خریداری به موجب اسناد رسمی شماره 24127 و 24128 مورخ 1399/06/10 دفترخانه 

52 قم.)م الف 15129( 
خانم   1401114430001000167 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005420 شماره  رأی   -3
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  دانگ  نیم  و  یک  در  اکبر  علی  فرزند  محمدی  زهرا 
111/45 مترمربع پالک شماره 1فرعی از 6691  اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
باقر آخوندی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 77 صفحه  از وراث محمد  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه 
 )15130 الف  م   (.1400/07/28 مورخ   140002390001833723 شماره  وراثت  حصر  موجب  به   292
خانم   1401114430001000168 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005421 شماره  رأی   -4
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  و  چهار  در  محمدباقر  فرزند  آخوندی  فاطمه 
از 6691  اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  ششدانگ 111/45 مترمربع پالک شماره 1فرعی 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث محمد باقر آخوندی سندمالکیت مشاعی صادره در دفتر 
الف  1400/07/28.)م  مورخ   140002390001833723 شماره  وراثت  حصر  موجب  به   292 صفحه   77

)15131

آقای   1401114430001000611 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005874 شماره  رأی   -5
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  عباس  فرزند  نشان  عزت  محمد 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10455 شماره  پالک  مترمربع   184/50

 )15132 الف  قم.)م   18 دفترخانه   1400/04/02 مورخ   204626 شماره  رسمی 
خانم   1401114430001000612 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005875 شماره  رأی   -6
راضیه فاطمی زاده گان فرزند بیداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10455 شماره  پالک  مترمربع   184/50

رسمی شماره 204626 مورخ 1400/04/02 دفترخانه 18 قم.) م الف 15133( 
7- رأی شماره 140160330001005552 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000700 تقاضای 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  قم   ابیطالب  بن  علی  سپاه  نمایندگی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
مساحت 109 مترمربع پالک شماره 1/19 فرعی از 11237 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 

اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دردفتر 643 صفحه 536.)م الف 15134(  
خانم   1401114430001000302 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005916 شماره  رأی   -8
منیر قاسمی خاوه فرزند مجتبی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 132 مترمربع پالک شماره 2 
فرعی از 10418 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی اکرم و افسر و 

اقدس و اختر شهرت همگی خلیل زادگان وراث مرحوم حسین خلیل زادگان. )م الف 15135( 
آقای   1401114430001000431 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006171 شماره  رأی   -9
مترمربع   86 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غالمعلی  فرزند  مقدم  امیرخانی  حسین  محمد 
مبایعه   -1 قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10391 از  فرعی   17 شماره  پالک 
شماره  وراثت  حصر  موجب  به  سابق(  حسینی  )استاد  مقدم  امیرخانی  غالمعلی  مرحوم  وراث  از  عادی  نامه 
9609982524002340 بنام های حورا و اعظم و اکرم شهرت همگی امیرخانی مقدم و زهرا دالل موسوی 
بانضمام سهم االرث خود به عنوان احدی از وراث 2-   مبایعه نامه عادی از وراث مرحوم حورا امیر خانی مقدم 
احدی از ورثه مرحوم غالمعلی امیر خانی مقدم بنام های های زهرا دالل موسوی و علی و محسن و مهدی و 
مریم و مهری شهرت همگی امیرخانی منفرد به موجب حصر وراثت شماره 140102390000069005 و 3- 
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 189 صفحه 307 خریداری به موجب سند رسمی شماره 92714 مورخ 
الواسطه از محمود  1378/12/22 دفترخانه 7 قم نسبت به 43 سهم از 86 سهم 4- مبایعه نامه عادی مع 

عرب خراسانی خریداری به  موجب سند رسمی شماره 74270 مورخ سال 1368 دفترخانه 3 قم نسبت به 
 )15136 الف  مترمربع.)م   18

10- رأی شماره 140160330001006405 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000163 آقای 
به مساحت 122/51 مترمربع پالک  باب ساختمان  اله  در ششدانگ یک  فرزند هدایت  سبزعلی اخالصی  
شماره 375 فرعی از 11285 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 

صادره در دفتر الکترونیکی 140120330001001380. ) م الف 15137( 
11- رأی شماره 140160330001005270 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000121 آقای 
ابوالفضل مهر علی فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 84 
مترمربع پالک شماره 11002 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از محمود و عباس ولی وراث غالمرضا ولی به موجب اظهار نامه ثبتی و سند رسمی شماره 33371 

مورخ 1333/03/19 دفترخانه 8 قم.) م الف 15138( 
12- رأی شماره 140160330001005271 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000122 خانم 
اشرف محمدی فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 84 
مترمربع پالک شماره 11002 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از محمود و عباس ولی وراث غالمرضا ولی به موجب اظهار نامه ثبتی و سند رسمی شماره 33371 

مورخ 1333/03/19 دفترخانه 8 قم.) م الف 15139( 
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 15 روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه1 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 

و آسیا( 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/14
تاریخ انتشار دوم :  1401/08/29

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

9 اجرای احکام مدنی  19 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
محکوم  زاده  مهدی  علی  علیه  خواه  شریفی  غالمرضا  له  گردیده  ثبت  9/1400ج/773  شماره  به  قم 
124/311/031ریال  و  له  محکوم  حق  در  2/503/530/638ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
سرقفلی  از  ایشان  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
 10591 و   10590 از  فرعی   25 ثبتی  ک  پال از  امین  تجاری  مجتمع   4007 ک  پال به  مغازه  باب  یک 
آقای غالمرضا  ارزیابی نموده است. در خصوص دادخواست  به شرح ذیل  1 قم کارشناس  اصلی بخش 
کارشناسان  هیات  اعضای  رساند  می  استحضار  به   ، زاده  مهدی  علی  اقای  طرفیت  به  خواه  شریفی 
 – امین  بلوار   – قم   : آدرس  به  نظر  مورد  محل  از   1401/5/13 مورخ  در  خوانده  راهنمایی  و  معیت  در 
به  بازدید   4007 ک  پال  – چپ  سمت  هفتم  مغازه   – غربی  راهروی   – همکف  طبقه   – امین  تجاری  مجتمع 
تجاری  مجتمع   : بازدید  گزارش  شرح  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  نظریه  و  آوردند  عمل 
احداث  مترمربع   4767/5 مساحت  با  تجاری  طبقه   6 و  پارکینگ  طبقه  سه  شامل  طبقه   9 در  امین 
قم می  اصلی بخش یک   10591 و   10590 از  فرعی   25 ثبتی  ک  از پال این مجتمع جزئی  شده سات. 
عملیات  و  نرسیده  کامل  برداری  بهره  به  همچنان  اما  بوده  آسانسور  و  برقی  پله  دارای  مجتمع  باشد. 

زیرزمین  و  همکف  طبقه  در  مغازه  اندک  است.  انجام  حال  در  بعد  به  دوم  طبقات  در  تکمیلی  اجرای 
آن  مساحت  و  شده  واقع  همکف  طبقه  غربی  راهروی  در   ، نظر  مورد  مغازه  هستند.  فعالیت  مشغول 
باشد.  می  متر   3 حدود  ارتفاع  با   2/60 در   5/10 آن  داخلی  مفید  ابعاد  و  مترمربع   15/6 حدود 
شیشه  نمای  و  درب  با  کوب  دیوار   ، بدنه  پوشش  و  تایل   ، سقف  پوشش  و  سرامیک   ، آن  کف  پوشش 
 ، حاضر  حال  در  مغازه  باشد.  می  مرکزی  موتورخانه  صورت  به  سرمایش  و  گرمایش  سیستم  است.  ای 
دانگ  سه   ، پرونده  در  موجود  مستندات  طبق  است.  اداری  یا  تجاری  تجهیزات  فاقد  و  سکنه  از  خالی 
سهم   63/578 و  است  مجتمع  مالک  به  متعلق  سهم(   240 از  سهم   120 عبارتی  به  )یا  فوق  مغازه  از 
توقف  نیز  240 سهم  از  56/422 سهم مشاع  و  آقای غالمرضا شریفی خواه  نام  به  240 سهم  از  مشاع 
 ، موقعیت   ، امکانات  گرفتن  نظر  در  و  شده  انجام  بررسی  به  توجه  با   : کارشناسی  نظریه  باشد.  می 
ملک  سرقفلی  ششدانگ  ارزش   ، اینجانبان  نظر  به   ، احداثی  بنای  کمیت  و  کیفیت   ، ابعاد   ، مساحت 
10/800/000/000ریال  ریال  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  ده  میزان  به  مزایده  پایه  برای  موصوف 
میلیارد  دو   2/538/990/000 با  برابر  سهم   240 از  مشاع  سهم   56/422 ارزش  گردد.  می  تعیین 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  ریال  هزار  نود  و  نهصد  و  میلیون  هشت  و  سی  و  پانصد  و 

ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   8/45 الی   8/30 ساعت   1401/9/27 تاریخ 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده 
بیشتر  اطالعات  درج می گردد. جهت  روزنامه های محلی  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  خواهد شد. 

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


