
 سید عباس صالحی؛ وزیر سابق ارشاد:  سید عباس صالحی؛ وزیر سابق ارشاد: 

دوقطبی سازی مقدمـه تجزیـه ملی استدوقطبی سازی مقدمـه تجزیـه ملی است
وب سایت: www.gooyeh-qom.com - پست الکترونيکی: gooyehqom@gmail.comدوشنبه 7 آذر 1401 شمسي / 3 جمادي االولي 1444 / 28 نوامبر 2022 ميالدي / سال هجدهم/ شماره 2063 / 8 صفحه / قيمت: 3000 تومان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
مطرح کرد؛

مدیرکل آموزش و پرورش قم خبر داد؛ معاون جهاددانشگاهی قم عنوان کرد:

ظرفیت اشتغال زایی 
۲۵۰۰ نفری با تسهیالت 

هزار میلیاردی 

محالت قم برای 
تخصیص بودجه بهینه 

رتبه بندی می شوند

استانداردسازی 
تجهیزات گرمایشی ۳۰ 
آموزشگاه در استان قم

صفحه 2 صفحه 3 صفحه 3

صفحه 5

قرار منع تعقیب مجتمع گردشگری زیتون در پرونده سوءقصد؛قرار منع تعقیب مجتمع گردشگری زیتون در پرونده سوءقصد؛

لزوم پاسخگویی معاونت امنیتی استانداری لزوم پاسخگویی معاونت امنیتی استانداری 
صفحه صفحه 22  و اداره کل راهداری قمو اداره کل راهداری قم

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
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صفحه 6

گزیـده خبـرها

گزاری  بر  طریق  از  قم  شهرداری  معامالتی  نامه  آیین  رعایت  با  دارد  نظر  در  قم  عمران  و  توسعه  سازمان 
مشخصات  با  استیجاری  بصورت  آماده  بتن  تولید  کارخانه  واگذاری  به  نسبت  ذیل  شرح  به  عمومی  مزایده 

. نماید  اقدام  زیر  کلی  شرایط  و 

موقعیت مورد اجاره: قم ، کیلومتر 15جاده قدیم قم ،کاشان 30 متری استیل ریزان،مجتمع تولیدی پژوهشی 
امیرکبیر.

شرایط مزایده :
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: واریز اجاره بهاء بصورت نقدی و ماهانه.

3(  سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
و  توسعه  سازمان  بنام  شهر  بانک  نزد   1006761844 حساب  شماره  به  استرداد(  قابل  )غیر  اسناد  خرید  هزینه   )4

گردد. واریز  قم  عمران 
5( بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ ، مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت  مهر شده ) در بسته ( تسلیم 

گردد. 
مزایده  برنده  عهده  به  بهاء  اجاره  کارشناسی  و  ها  گهی  آ درج  هزینه   ،  ) غیره  و  مالیات   – عوارض   ( هزینه  کلیه   )6

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

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

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

گهی: 1417183( شماره تلفن 36662251-025 داخلی 6380-6381 تماس حاصل فرمایند . )شناسه آ

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

مبلغ برآورد اجاره شرح کار
بهاء ساالنه )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده

مدت 
قرارداد

پیش تعدیل
پرداخت

نحوه 
پرداخت

هزینه خرید 
اسناد )ریال(

مهلت و محل 
دریافت اسناد

مهلت تحویل 
اسناد

زمان بازگشایی

اجاره 
کارخانه بتن

4.000.0001401/09/08نقدنداردندارد12 ماه6.000.000.000300.000.000
لغایت

1401/09/19
واحد پیمان

1401/09/19
اداره کل حراست  

شهرداری قم

 1401/09/20
ساعت 9

سالن جلسات 
سازمان

آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول()نوبت اول(

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد  /    تلفن: 09184480402
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جلوگیری از ۴۰ هزار متر 
ساخت وساز غیرمجاز و 

حاشیه نشینی در قم

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم گفت: از ابتدای 
توسعه  و  ساخت وساز  از  جلوگیری  متر  هزار   40 از  بیش  تاکنون  سال 

حاشیه نشینی در قم صورت گرفته است.
به تالش  اشاره  با  با خبرنگار شهرنیوز،  در گفت وگو  احمدرضا شفیعی 
مجموعه شهرداری برای جلوگیری از حاشیه نشینی و ساخت وسازهای 
غیرمجاز اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری نسبت به این موضوع 
حساسیت ویژه ای داشته و اکیپ های اداره کل پیشگیری شهرداری با 

قدرت در حال رسیدگی و پیشگیری هستند.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز اقدامات 
خوبی در سطح شهر انجام شده است، ابراز کرد: از ابتدای سال تاکنون 
از 40 هزار متر جلوگیری از ساخت وساز و توسعه حاشیه نشینی  بیش 

در قم صورت گرفته است.
داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
را  غیرمجاز  ساخت وساز  و  حاشیه نشینی  بیشترین   6 و   5  ،2 مناطق 
داشته اند که در منطقه شش این رقم بیش از 20 هزار متر بوده است.

حادثه فرونشست قسمتی از کارگاه پروژه مترو قم 
خسارت مالی و جانی نداشت

مسیر با حصول ایمنی و 
بی خطرسازی بازگشایی شد

بعداز  ابراهیم)ع(  امامزاده  خیابان  در  قم  مترو  پروژه  کارگاه  از  بخشی 
و  ایمن سازی  قم  شهرداری  مختلف  عوامل  تالش  با  فرونشست، 

شد. بازگشایی 
به گزارش واحد خبر سازمان قطارشهری قم، بامداد یکشنبه در جریان 
اجرای پروژه عمرانی مترو قم و در شیفت کاری شب و ورودی جنوبی، 
در  متر   4 عمق  به  ریزش  حادثه  قم  مترو  معصومیه  چهارراه  کارگاه 
هیچ گونه  خوشبختانه  که  داد  رخ  کارگاه  شده  تملک  محل  از  قسمتی 
خسارت جانی در برنداشته و آسیبی به منازل و محل کسب شهروندان 

نیز وارد نشده است.
در مورد علت این رخداد کارشناسان امر در حال بررسی میدانی بوده 
و به محض جمع بندی نهایی، نظرات متخصصان به اطالع شهروندان 

رسید. خواهد 
در پی این حادثه و به جهت رعایت مسائل ایمنی، چند ساعت قسمتی 
اطمینان  حصول  با  که  گردید  مسدود  )ع(  ابراهیم  امامزاده  خیابان  از 
رانندگی  و  راهنمائی  پلیس  مساعدت  و  احتمالی  خطر  وجود  عدم  از 
عادی  حالت  به  نقلیه  وسائل  تردد  و  بازگشایی  کامل  به صورت  خیابان 
برگشته و فعالیت کارگاه نیز در جهت بازسازی محل آسیب دیده و ادامه 

آغاز گردید. فعالیت ها  روند 

راه اندازی مترو قم نیاز به 
منابع و حمایت ملی دارد

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: در شهرداری 
مناطق  مدیران  و  معاونین  و  شهردار  حضور  با  و  ماهیانه  به صورت  قم 
حل  برای  و  بررسی شده  جزییات  با  آن ها  پیشرفت  و  پروژه ها  تمام 

می شود. برنامه ریزی  پروژه  هر  چالش های 
قم  امروز شهر  اظهار داشت:  در گفتگویی  اسماعیلی  ابوالفضل  سید 
بعد از سال ها به یک کالن شهر توسعه یافته تبدیل شده و مسیر توسعه 
و  می کند  طی  به خوبی  کشور  و  جامعه  اقتصادی  مشکالت  همه  با  را 

تغییرات در شهر محسوس است.
عوامل  از  یکی  را  پروژه ها  بر  دقیق  و  درست  نظارت  و  تعریف  وی 
به صورت  قم  شهرداری  در  افزود:  و  دانست  شهر  توسعه  در  موفقیت 
پروژه ها  تمام  و مدیران مناطق  معاونین  و  با حضور شهردار  و  ماهیانه 
هر  چالش های  حل  برای  و  بررسی شده  جزییات  با  آن ها  پیشرفت  و 

می شود. برنامه ریزی  پروژه 
حوزه  پروژه های  قم   شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
قم  شهرداری  در  کرد:  تصریح  و  قرارداد  موردبررسی  را  حمل ونقل 
برنامه ریزی  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  در  پروژه ها  کالن  از  بخشی 

است. مترو  اجرای  شهر  پروژه های  مهم ترین  از  یکی  و  می شود 
مالی  منابع  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  پروژه  این  داد:  ادامه  وی 
آن  نخست  فاز  در  و  داشته  خوبی  پیشرفت  شرایط  نسبت  به  دولتی 
مشکل  تحریم ها  باوجود  اما  می کند،  برطرف  را  نیازها  و  شده  کامل 
معضل  این  حل  برای  تالش  در  قم  شهر  مدیران  و  حل نشده  واگن ها 

. هستند
و  اختیارات  حوزه  از  مترو  واگن  تأمین  کرد:  تأکید  اسماعیلی 
توسط  مشکل  این  حل  منتظر  باید  و  بوده  خارج  شهرداری  توان 
و  منابع  به  نیاز  پروژه هایی  چنین  و  باشیم  باالدستی  دستگاه های 

دارد. ملی  حمایت 
و  قرارداد  موردبررسی  نیز  را  سازه  بخش  در  مترو  پیشرفت  وی 
خاطرنشان کرد: زمان بهره برداری پروژه مشخص نیست و نمی توانیم 
اما مدیریت شهری تالش می کند  آن پیش بینی کنیم،  برای  را  زمانی 
در  خارجی  شرکت های  با  نیز  مذاکراتی  و  کرده  حل  را  مشکل  این 

است. انجام  حال 

خبـر

سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل      ◄
سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گفت: 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار  الی   500 با  می توانیم 
یک  مدت  ظرف  اشتغال  نفر   500 و  هزار  دو  حدود 

کنیم. ایجاد  سال 
ویژه  منطقه  مدیرعامل  داودآبادی  محمود 
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سلفچگان  اقتصادی 
برای  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  اینکه  به  اشاره 
ریاست  سفرهای  دوم  دور  اعتبارات  از  استفاده 
خارج  سلفچگان  ویژه  منطقه  کرد:  اظهار  جمهوری، 
مجموعه  یک  اصل  در  و  بوده  گمرکی  قلمروی  از 

است. خودگردان 
سوی  از  ما  نیاز  مورد  پشتیبانی  اینکه  بیان  با  وی 
است،  زیرساخت ها  حوزه  در  شود  انجام  باید  دولت 
می کنیم  تالش  ما  نیز  حوزه  این  در  کرد:  مطرح 
باشیم  داشته  را  ویژه  منطقه  خود  در  الزم  پوشش 
مسیرهای  زیرساخت های  داریم  درخواست  ولی 

کند. تامین  دولت  را  منطقه  به  دسترسی 
با  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
کار  دستور  در  موضوع  این  البته  اینکه  به  اشاره 
است،  شده  انجام  نیز  خوبی  اقدامات  و  داشته  قرار 
منطقه  ریلی  خط  موضوع  مثال  طور  به  کرد:  عنوان 
دولت  در  ولی  بود  مانده  مسکوت   85 سال  از  ویژه 

می شود. دنبال  جدیت  با  سیزدهم 
نخست  سفر  مصوبات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه  آهن  راه  خط  موضوع  قم  به  جمهور  رئیس 
اعتباری  پروژه  این  برای  کرد:  خاطرنشان  بود،  ویژه 
درحال  و  شده  مصوب  تومان  میلیارد   250 معادل 
است. فعالیت  درحال  مخصوص  شرکت  نیز  حاضر 
راه  پروژه  این  متولی  اینکه  به  اشاره  با  داودآبادی 
کرد:  تصریح  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  آهن 
سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  آهن  راه  خط  پروژه 

دارد. قرار  ملی  پروژه های  گروه  در 
آهن  راه  خط  این  اتصال  اینکه  بیان  با  وی 

ویژه  منطقه  برای  بسیاری  آورده های  می تواند 
و  حمایت ها  شد:  یادآور  باشد،  داشته  همراه  به 
زیادی  بسیار  اثرگذاری  چنینی  این  پشتیبانی های 

دارد. ویژه  منطقه  در 
با  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
مسائل  ویژه  منطقه  بودن  خودگردان  اینکه  به  اشاره 

کرد:  بیان  است،  کرده  ایجاد  بسیاری  مشکالت  و 
کمک  می تواند  راستا  این  در  دولتی  حمایت های 

باشد. داشته  منطقه  به  زیادی  بسیار 
نیازمند  زیرساخت ها  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  هستیم،  تومان  میلیارد   300 بر  بالغ  اعتباری 
آسفالت  و  مناسب  دسترسی  راه  وجود  عدم  کرد: 
هستند. منطقه  این  چالش های  اصلی ترین  از  معابر 

فعالیت  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  داودآبادی 
صورت  این  به  شرایط  نباید  ویژه  منطقه  ساله   25
مختلف  حمایت های  اگر  کرد:  مطرح  باشد، 
جذب  پشتیبانی،  زیرساختی،  حوزه های  در  دولتی 
کند،  پیدا  افزایش   ... و  اخذ تسهیالت  سرمایه گذار، 
این عرصه برطرف خواهد  از مشکالت  قطعا بسیاری 

. شد
قیمت  ارزان  تسهیالت  تامین  اینکه  بیان  با  وی 
در  کرد:  عنوان  دارد،  بسیاری  اهمیت  ما  برای 
 500 با  می توانیم  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه 

و  هزار  دو  حدود  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار  الی 
کنیم. ایجاد  سال  یک  مدت  ظرف  اشتغال  نفر   500
سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
داریم،  طرح   21 منطقه  این  در  اینکه  به  اشاره  با 
این  برای  نیاز  مورد  تسهیالت  کرد:  خاطرنشان 
تومان است که می توانند هزار  میلیارد   500 طرح ها 

کنند. ایجاد  اشتغال  نفر   150 و 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  داد:  ادامه  وی 
دولت  از  خودمان  درخواست های  تمام  سلفچگان 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  طریق  از  را 

می کنیم. مطرح  قم  استانداری 
کیلومتری   40 مسیر  اینکه  بیان  با  داودآبادی 
است،  استان   17 ارتباطی  شاه راه  قم  تا  سلفچگان 
مطلوبی  شرایط  مسیر  این  متاسفانه  کرد:  تصریح 
نداشته و باید هرچه زودتر این مسیر سه بانده شود.
مسیر  این  شدن  بانده  سه  کرد:  اضافه  وی 
اهمیت  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  برای 
سرمایه گذار  صورت  این  در  چراکه  دارد  بسیاری 
به  اقبال  و  باشد  داشته  آمد  و  رفت  راحت تر  می تواند 
می کند. پیدا  افزایش  ویژه  منطقه  در  سرمایه گذاری 

سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
تسهیالتی  با  شده  انجام  پیش بینی های  طبق  افزود: 
مدت  ظرف  تومانی  میلیارد  هزار  الی   500 حدود 
هزار   7 تا   5 حداقل  می توانیم  آینده  نیم  و  سال  یک 
کنیم. جذب  منطقه  این  در  سرمایه  تومان  میلیارد 
اختیارات  حدود  قانون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  کرده  تعیین  ویژه  منطقه  برای  را  خوبی 
ویژه  منطقه  مجمع  رئیس  قم  استاندار  شد:  یادآور 
موجب  موضوع  این  و  است  سلفچگان  اقتصادی 
است. شده  منطقه  این  از  خوب  حمایت های  انجام 

در  تسهیالت  توضیع  اختیارات  از  داودآبادی 
شاخه های  و  خوشه ها  در  کشور  تولیدی  سیستم 
به  اختیارات  این  اگر  گفت:  و  کرد  یاد  اشتغال 
سوی  از  و  شود  واگذار  استان ها  مدیریت  مجموعه 

اتفاقات  شاهد  قطعا  نشوند  اتخاذ  تصمیمات  مرکز 
بود. خواهیم  مثبتی 

گره های  می توان  مواردی  در  اینکه  بیان  با  وی 
برای  کرد:  ابراز  کرد،  باز  کوچک  کارهای  با  را  بزرگ 
مدیریت  مجموعه  باید  کارهایی  چنین  زدن  رقم 

باشد. داشته  بیش تری  اختیارات  استان 
محدوده  به  اقتصادی  ویژه  مناطق  است،  گفتنی 
از  خارج  که  شوند  می  اطالق  قانونی  مصوب  های 
تسهیل  منظور  به  و  هستند  کشور  گمرکی  قلمرو 
صنعت  از  حمایت  و  کاال  صادرات  و  واردات  امر  در 
و  گذاری  سرمایه  جذب  همچنین  و  کشور  داخلی 
توسعه  و  تولید  امر  در  خارجی  نوین  های  فناوری 
امکان  داخلی  نیاز  تامین  بر  عالوه  که  دارند  فعالیت 
از  خارج  بازارهای  به  مجدد  صادرات  و  صادرات 

نمایند. می  فراهم  را  کشور 
مرکز  در  قم  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
در  و  هکتار  هزار  دو  از  بیش  با  ای  ناحیه  در  و  ایران 
در  و  ایران  پایتخت  تهران  کیلومتری   185 فاصله 

است. گردیده  واقع  کشور  ترانزیتی  شاهراه 
نزدیک ترین منطقه  و  بهترین  به عنوان  این منطقه 
کشور  اقتصادی  سیاسی،  مرکز  به  اقتصادی  ویژه 
راه  شبکه  ابریشم،  جاده  که  جایی  است  شده  واقع 
غرب  به  شرق  و  جنوب  به  شمال  بزرگراه های  و  آهن 
طور  به  و  می کنند،  مالقات  آنجا  در  را  یکدیگر  کشور 
کشورهای  که  گرفته  قرار  محلی  در  ویژه ای  و  خاص 
یکدیگر  به  را  فارس  خلیج  و  مرکزی  آسیای  اروپایی، 
خود  کاالهای  بتوانند  که  گونه ای  به  ساخته  متصل 

نمایند. نقل  و  حمل  یا  و  صادر  تولید،  را 
تصمیم  نقش  می تواند  همچنین  منطقه  این 
بر  نماید،  ایفا  کشور  کالن  اقتصاد  در  گیرنده ای 
در  شده  داده  اختصاص  ناحیه  بر  عالوه  اساس  این 
 1500 بر  بالغ  ناحیه دیگری  مربوطه  با طرح  ارتباط 
گرفته  نظر  در  فعلی  محل  توسعه  جهت  نیز  هکتار 

► است.    شده 

◄     در تاریخ 30 فروردین 1401 خبری با عنوان: 
و  به یک خبرنگار« روی خروجی سایت ها  »سوءقصد 
در  گسترده ای  بازتاب  که  گرفت  قرار  خبرگزاری ها 

داشت. جامعه 
به  تا  برآنیم  مقال  این  در  نیوز،  نامه  گزارش  به 
بیان  را  ماجرا  واقعیت  تا  داستان  از  خالصه  صورت 

. کنیم
سوت زنی  و  فساد  با  مبارزه  ادعای  با  خبرنگاری 
کرد. تهیه  زیتون  گردشگری  مجتمع  علیه  گزارشی 
پیگیری  برای  کرد  اعالم  خبرنگار  آن  متعاقب 
مسئولین  و  افراد  برخی  با  و  کرده  سفر  قم  به  مساله 
تهران  اتوبان  و در  از قم  بازگشت  دیدار داشته که در 
آنها  از  و  گرفته  قرار  زیتون  مسئولین  سوءقصد  مورد 
پیگیر مساله خواهد  نتیجه  تا حصول  و  شکایت کرده 

بود.
ناگهان، فضای سنگینی علیه زیتون شکل گرفت.

استان؛ ادارات  به  اتهام زنی 
پلیس  صورتجلسه  در  خبرنگار  اظهارات  مطابق 
سوءقصدکنندگان  خودروی  پالک  حادثه،  شب  در 

است. بوده  مخدوش 
شکوائیه ی  در  موجود  مطالب  طبق  آنکه  حال 
به  سوء قصدکنندگان  خودرو  پالک  شماره  تنظیمی، 

می شود. اعالم  شکوائیه  این  در  کامل  طور 
علت  پرونده،  بررسی  جریان  در  پلیس  وقتی  اما 
این ماجرا )اعالم مخدوش بودن پالک در شب حادثه 
می شود،  جویا  را  شکواییه(  در  پالک  کامل  بیان  و 
سوی  از  مساعدت هایی  با   « می کند:  اظهار  خبرنگار 
پالک  توانستیم  راهداری  کل  اداره  و  قم  استانداری 

کنم.« پیدا  زمانی  بازه  آن  در  را  خودرو 
از استعالم دادسرای قم مبنی  ادامه و پس  اما در 
استان،  راهداری  کل  اداره  توسط  مستندات  ارائه  بر 
قم عنوان می کند: »دوربین های  راهداری  اداره کل 
داشته  ترافیکی  جنبه  صرفا  کل،  اداره  این  نظارتی 
و  سرنشین  تصویر  از  اعم  جزئیات  احصاء  به  قادر  و 
پالک خودروها در تصاویر این دوربین ها نمی باشد.«
مبنی  خبرنگار  ادعای  به  باتوجه  اساس  این  بر 
خارج  یعنی  شکایت  طرح  از  قبل  نهاد  دو  اینکه  بر 
است  داشته  همکاری  وی  با  قانونی  چهارچوب  از 
راستای  در  مربوطه  های  دستگاه  تا  است  مطلوب 
مورد  در  عمومی،  اذهان  شفافیت  و  تبیین  جهاد 
این خبرنگار، روشنگری کنند چراکه  ادعاهای واهی 
روحیه  واقعیت  با  مذکور  اظهارات  که  است  پرواضح 

است. مغایر  استانی  مسئولین  قانون مداری 
 ماجرای خسارت به خودرو؛

خبرنگار  خود  باید  یا  اشاره،  مورد  سوءقصد  در 

مورد  در  روزنامه  خبرنگار  که  خودرو،  یا  ببیند  آسیب 
آسیب خودش هیچ نکته ای ندارد و فقط در خصوص 
دارد. خسارت  جبران  حتی  و  آسیب  ادعای  اتومبیل 

کالنتری  توسط  که  خود  اظهارات  اولین  در  وی 
سوء قصدکنندگان  است  گفته  شده،  ثبت  قم   18
طبق  که  کردند  خودرو«  به  »سنگ پراکنی  به  اقدام 

در همان  اتومبیل خبرنگار  قم،   18 گزارش کالنتری 
در  سنگ پراکنی  آثار  هیچگونه  و  شده  بررسی  شب 

نمی شود. مشاهده  آن 
از  خود  شکواییه  در  و  بعد  روز  چند  خبرنگار 
»خسارت و تخریب خودرو با قمه و قداره« می نویسد.

صادر  را  جدید  ادعای  بررسی  دستور  بازپرس 
امنیت  پلیس  بلکه  کالنتری،  نه  بار  این  می کند، 
جدید  ادعای  و  بررسی  را  خبرنگار  خودروی  استان 

می کند. رد  را  وی 
با  تصادف  خبرنگار،  شکواییه  در  که  آنجا  از 
بود،  شده  مطرح  سوءقصدکنندگان  خودروی 
بررسی  امنیت  پلیس  توسط  نیز  اتهام  مورد  خودروی 
مشاهده  آن  روی  تصادفی  آثار  هیچگونه  و  شده 

است. نشده 
سوء قصدکنندگان  سوی  از  تعقیب  ادعای   

» ! ک خطرنا «

افراد  از  یکی  گفته  به  استناد  با  خبرنگار 
افراد  را  زیتون  مسئوالن  که  مالقات کننده 
»در  می دارد:  عنوان  می کند،  معرفی  »خطرناک« 
کردم  احساس  بهجت،  آیت الله  مزار  کنار  در  حرم 
از  می کرد«  تعقیبم  و  بود  نشسته  سرم  پشت  کسی 
رودخانه  بستر  در  که  خودرو  سمت  »به  مطهر  حرم 

احتمال  چون  دویدم،  سرعت  با  ]بود[  )پارکینگ( 
می دادم«. تعقیب 

زیتون  مسئولین  بودن  »خطرناک«  به  اشاره  با  او 
ادامه  در  حالیکه  در  تهران،  به  قم  از  شبانه  حرکت  و 
که  بود  خلوت  آنقدر  اتوبان  می کند  ادعا  اظهاراتش 
باشد،  درگیری  شاهد  تا  نکرده  تردد  خودرویی  هیچ 
80 کیلومتری که طی کرده بودم،  می گوید: »حدود 
و  می گشتم  مناسب  محل  یک  دنبال  استراحت  برای 
این  واقعیت  ایستادم«!  در شانه خاکی جاده  بالخره 
»خطرناک«  افراِد  تعقیِب  مورد  انسان  وقتی  که  است 
قرار بگیرد و در شرایطی که هیچ خودرویی در اتوبان 
شانه  در  استراحت  و  خواب  برای  نمی کند،  تردد 
مسیر  اینکه  خصوصا  نمی کند؛  توقف  جاده  خاکی 
کوره راهی  نه  بوده،  تهران  قم  اتوبان  خبرنگار،  تردد 
هم  اندکی،  فاصله  به  کمااینکه  کرمان!  ارزوئیه  در 
قم-  80 )کیلومتر  توقف  محل  از  بعد  هم  و  قبل 

وجود  استراحت  برای  راهی  بین  مجتمع های  تهران( 
دقیقه   2 تنها  فاطمیه  خدماتی  مجتمع  مثال  دارد، 

است. خبرنگار  توقف  محل  از  بعد 
تعقیب« منع  قرار  »صدور 

نهایت  در  ادعاها  دقیق  بررسی  با  قم  دادسرای 
نمود. صادر  تعقیب  منع  قرار  پرونده  این  برای 

به  پایان خبر مربوط  به هر روی، برخالف آنچه در 
زیتون  تخلفات  موضوع  است،  شده  مطرح  سوءقصد 
شکایت  و  قضاییه  قوه  مسئولین  پیگیری های  با 
مورد  مدعی العموم،  عنوان  به  قم  محترم  دادستان 
بررسی دستگاه قضا قرار گرفت و نهایتا در تاریخ 30 
از  زیتون  گردشگری  مجتمع  جاری،  سال  مردادماه 
ادعای  اساسی ترین  که  غیرمجاز  تغییرکاربری  اتهام 
قطعی  تبرئه  بوده،  زیتون  علیه  منتشره  گزارشات 

است. شده 
برای  انگیزه  تا  نبوده  لذا اساسا فسادی در کار 

باشد. سوءقصد 
وظیفه ای  و  مقدس  امری  فساد،  با  مبارزه  اگرچه 
در  رسانه ها،  که  است  ضروری  اما  است؛  همگانی 
آن ها،  اموال  صیانت  و  افراد  آبروی  و  حرمت  حفظ 
همچون  اقداماتی  تا  دارند  مبذول  را  دقت  نهایت 

► نشود.      کشیده  ابتذال  به  »سوت زنی« 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مطرح کرد؛

● ظرفیت اشتغال زایی ۲۵۰۰ نفری با تسهیالت هزار میلیاردی    ●

قرار منع تعقیب مجتمع گردشگری زیتون در پرونده سوءقصد؛ 

● لزوم پاسخگویی معاونت امنیتی استانداری و اداره کل راهداری قم    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با  تهران   316 1401/08/02 دفتر   -  127800 وکالت شماره  بموجب  آقای رشید کرم بخش 
مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 2677/7/326 اصلی )که  استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند 
ثبت  ذیل   198 دفتر   469 صفحه  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  یافته(  تغییر  اصلی   2677/7/905 بپالک 
34099 شماره سریال 858731 بنام حسین کربالئی محمد آقا صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته 
سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود گردیده است ، لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15910(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

برگ  دو  ارائه  با  تهران   316 1401/08/02 دفتر   -  127800 وکالت شماره  بموجب  آقای رشید کرم بخش 
مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 2677/7/325 اصلی )که  استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند 
ثبت  ذیل   198 دفتر   469 صفحه  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  یافته(  تغییر  اصلی   2677/7/907 بپالک 
34099 شماره سریال 858730 بنام حسین کربالئی محمد آقا صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته 
سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود گردیده است ، لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15909(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  



سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل       ◄
در  پدافند غیرعامل  الزامات  به  توجه  بر  قم  شهرداری 

کرد. تأکید  قم  شهری  فضاهای  ایجاد  و  طراحی 
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز 
امروزه  اینکه  بر  تأکید  با  جوادیان  پیام  قم،  شهرداری 
تهدیدهای  غیرطبیعی،  و  طبیعی  بحران های  تمام  در 
شناخته  معمول  پدیده  یک  به عنوان  شهری  مناطق 
برنامه هایی  ارائه  به همین خاطر  اظهار کرد:  می شود 
بر شهرها ضروری  آن  از  ناشی  اثرات  به منظور کاهش 

است.
اینکه در حال حاضر در طرح های  به  با اذعان  وی 
توسعه شهری برای موضوعات مهم مدیریت شهری از 
به  برنامه ریزی الزم  قبیل نظام کاربری ها و حمل ونقل 
عمل می آید تصریح کرد: اما امروز این طرح ها نشان 
امنیت شهر در آن سهم  و  می دهد که مباحث دفاعی 

ندارند. قابل مالحظه ای 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
محیط های  و  شهرها  در  امن  فضاهای  کمبود  قم، 
برای  بسیاری  مخاطرات  ایجاد  سبب  را  مسکونی 
افزود:  و  دانست  بحران  بروز  هنگام  در  آن ها  ساکنین 
پدافند  تدابیر  اجرای  راستای  در  منظور  همین  به 

دفاعی  معماری  مبانی  تحکیم  جهت  غیرعامل 
قالب  در  فضاها  این گونه  هوشمندانه  طراحی  با 
از  زیادی  حدود  تا  می توان  پارک ها،  و  سبز  فضاهای 

کرد. جلوگیری  بحرانی  شرایط  در  آسیب پذیری 
ابعاد  دادن  قرار  مدنظر  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  طراحی  راهکارهای  بر  تمرکز  و  غیرعامل  پدافند 

ارائه  بخشی  سه  چارچوبی  کالبدی،  برنامه ریزی 
طراحی  راهکارهای  شامل  چارچوب  این  که  می شود 
محوطه  طراحی  مکان یابی،  بعد  در  برنامه ریزی  و 
آن  کلیدی  ساختمان های  طراحی  و  مجموعه  داخلی 

. ست ا
در  سبزی  فضاهای  اینکه  بر  تأکید  با  جوادیان 
زمان  در  غیرعامل  پدافند  منظر  از  که  ایجادشده  قم 
بحران ها قابل استفاده است عنوان کرد: بوستان های 
قم  شهر  در  اضطراری  کمپ  دیدگاه  با  غدیر  و  فدک 
امکان  حد  تا  شده  تالش  و  ایجادشده اند  و  طراحی 
الزامات پدافند غیرعامل و امکانات الزم برای استفاده 

شود. ایجاد  آن ها  در  بحران ها  زمان  در  مردم 
شهری  مدیریت  مجموعه  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
عمومی  فضاهای  و  بوستان ها  که  است  این  بر  قم  در 
الزامات  دارای  تفریحی،  ظرفیت  عین  در  شهری 
پدافند غیرعامل نیز باشند خاطرنشان کرد: فضاهای 
ازجمله  شهری  عمومی  فضاهای  و  بوستان ها  سبز، 
به  و  هستند  بحران  زمان  در  مردم  رجوع  محل های 
بوستان های  شده  تالش  دیدگاه  این  با  خاطر  همین 
نیز  قدیمی  بوستان های  و  طراحی شده  قم  جدید 

► شوند.    بهسازی 
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مدیرکل آموزش و پرورش قم خبر داد؛
تجهیزات  استانداردسازی 

گرمایشی ۳۰ آموزشگاه در 
استان قم

از استاندارد سازی تجهیزات گرمایشی  مدیرکل آموزش و پرورش قم 
و سرمایشی 30 آموزشگاه در این استان خبر داد.

بی  رادیویی  برنامه  در  یکشنبه  صبح  رحیمی  علیرضا  مهر،  گزارش  به 
تعارف رادیو قم با اشاره به وضعیت نیروها در آموزش و پرورش استان 
و  آموزش  در  فرهنگی  نیروهای  خروج  و  ورود  تراز  داشت:  اظهار  قم 

مثبت است. امسال  قم  پرورش 
10 هزار کالس  و پرورش استان قم عنوان داشت:  مدیر کل آموزش 
درس در استان قم دایر است که ممکن است برخی از کالس ها معلم 
گزارش  مشکل  رفع  و  پیگیری  برای  خاص  موارد  که  باشیم  نداشته 

شود.
رحیمی بیان داشت: مدیران و معاونین آموزشی مدارس استان روند 
فعالیت های معلمان را نظارت می کنند و در سطح باالتر نیز گروه های 
بر  را  نظارت ها  این  پرورش  و  آموزش  مناطق  و  نواحی  در  آموزشی 

دارند. عهده 
داشت:  ابراز  مدارس  در  مربیان  و  اولیا  انجمن  نقش  به  اشاره  با  وی 
آموزشگاه ها  مدیران  کمکی  بازوی  حقیقت  در  مربیان  و  اولیا  انجمن 
درخواست  عزیزان  این  از  که  هستند  مشکالت  کردن  مرتفع  برای 
مدارس  در  مشکالت  بررسی  برای  را  ساعاتی  هفته  طول  در  داریم 

باشند. داشته  حضور 
دانش  اولیای  از  برخی  افزود:  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
اینکه به روش های جدید تدریس آشنایی الزم ندارند  به دلیل  آموزان 
داشته  انتقاداتی  معلمان  تدریس  نحوه  خصوص  در  است  ممکن 
رسیدگی های  مطالب  این  بودن  صحیح  صورت  در  البته  که  باشند 

می گیرد. صورت  الزم 
 30 قم  استان  فرسوده  مدارس  میان  در  داشت:  عنوان  رحیمی 
زمینه  در  که  نیز  مدارسی  سایر  و  شد  سازی  استاندارد  آموزشگاه 
خواهند  قرار  بررسی  مورد  هستند  مشکل  دچار  گرمایش  و  سرمایش 

می پذیرد. صورت  زمینه  این  در  الزم  اقدامات  و  گرفت 
رحیمی در خصوص استفاده از فضای مجازی برای امر آموزش بیان 
داشت: در سند تحول آموزش و پرورش بر موضوع استفاده از عرصه 
در  که  چند  هر  شده  اشاره  بهتر  آموزش  برای  دیجیتال  فناوری های 
و  است  ممنوع  مدارس  به  هوشمند  گوشی های  ورود  حاضر  حال 
در  و  مدارس  از  خارج  باید  شاد  شبکه  و  مجازی  فضای  در  فعالیت ها 

شود. استفاده  می بینند  ضرورت  معلم  که  مواردی 

معاون جهاددانشگاهی قم عنوان کرد:
محالت قم برای تخصیص بودجه 

بهینه رتبه بندی می شوند
طرح  اجرای  از  قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون 
های  پژوهش  مرکز  همکاری  با  شهرقم  محالت  بندی  رتبه  مطالعاتی 

داد. خبر  قم  کالنشهر  شهرداری 
ارائه خدمات  ایسنا گفت: طرح مطالعاتی  با  گفتگو  در  علی حسینی 
هدف  با  قم  شهر  های  محله  بندی  رتبه  مدل  تدوین  ای  مشاوره 
همکاری  با  محالت  یافتگی  توسعه  اساس  بر  بودجه  بهینه  تخصیص 
مرکز پژوهش های شهرداری و حمایت اعضای شورای شهر کالنشهر 

شد. خواهد  اجرا  قم، 
و  قم  شهرداری  های  پژوهش  مرکز  امسال،  مهرماه  داد:  ادامه  وی 
تفاهم  قم؛  استان  واحد  ایران)ایسپا(  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 
شهری  حوزه  های  پژوهش  و  مطالعات  های  زمینه  در  همکاری  نامه 
بندی  اولویت  پژوهشی  طرح  که؛  کردند  انعقاد  اجتماعی  علوم  و 
محالت شهرقم بر اساس توسعه یافتگی از جمله اولین همکاری های 

باشد. می  مذکور  نامه  تفاهم  ذیل  نهاد  دو  این  مشترک 
می  اجرایی  قم  شهر  در  است  بار  اولین  که  طرح  این  گفت:  حسینی 
شود؛ محالت 120گانه شهر مورد بررسی قرار می گیرند؛ تا بر اساس 
توسعه  میزان  اساس  بر  شهر  محالت  شهری،  توسعه  های  شاخص 

شوند. بندی  رده  یافتگی 
محالت  بندی  اولویت  طرح  افزود:  قم،  جهاددانشگاهی  معاون 
مرکز  توسط  آذرماه  ابتدای  از  ماهه  دو  زمانی  بازه  در  شهرقم 
اجرا  در دست  قم  استان  واحد  ایران)ایسپا(  دانشجویان  افکارسنجی 
و  سیاستگذاری  نظام  ارتقاء  منظور  به  نهایت  در  که  است  گرفته  قرار 

شد. خواهد  ارائه  قم  شهر  شهرداری  مدیران  به  ریزی  برنامه 

خبـر

◄     الگوی موفق تولید و صادرات برخی 
همچون  محصوالتی  و  گلخانه ای  تولیدات 
از  ارزی  درآمدهای  کسب  و  قم  در  پسته 
در  تجاری  رویکرد  اهمیت  طریق،  این 
مسئوالن  نگاه  در  را  کشاورزی  فعالیت های 
اقتصادی  مهم  بخش  این  بهره برداران  و 
هرچه   استفاده  موجب  و  ساخته  برجسته 
برای  استان  موجود  ظرفیت های  از  بهتر 

شده است. آن  تحقق 
محمد جنابان: فعالیت های کشاورزی در 
قم طی سال های اخیر نسبت به گذشته با 
تحوالت قابل توجهی در بخش های مختلف 
مهمترین  جمله  از  که  بوده است  همراه 
برابر  در  گلخانه ای  کشت های  توسعه  آن ها 
کشت های سنتی و همچنین کشت گیاهان 
جای  به  استان  این  آب وهوای  به  مقاوم 
زیای  آب  به  رشد  برای  که  است  گیاهانی 

دارند. احتیاج 
اجرای  و  طرح ها  این  شدن  عملیاتی 
قالب  در  که  آن  با  مرتبط  برنامه های  سایر 
سیاست های  و  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد 
شروع  قم  کشاورزی  بخش  در  دیگر  کالن 
که  می دهد  نشان  همگی  شده است، 
استفاده  در مسیر  استان  این  در  کشاورزی 
بهینه از منابع و رسیدن به نتیجه حداکثری 
با  موضوع  این  و  می رود  پیش  به  تولید  از 
استان  این  در  آبی  منابع  کمبود  به  توجه 
یک  دارد،   که  خاصی  اقلیمی  شرایط  و 

است. ضرورت 
تولید  برای  که  تالش هایی  همه  کنار  در 
صورت  قم  در  کشاورزی  محصوالت  پایدار 
در  که  دیگری  مهم  موضوع  می گیرد،  
این  تحول گرایانه  برنامه های  اجرای  جریان 
افزایش  لزوم  گرفته ،  قرار  توجه  مورد  بخش 
این  بهره برداران  درآمد  و  افزوده  ارزش 
می دهند  انجام  که  است  فعالیتی  از  بخش 
و در این راستا پرداختن به بحث صادرات و 
کشاورزی،  بخش  به  ارزی  درآمدهای  ورود 

دارد. زیادی  اهمیت 
برای  ایرنا  خبرگزاری  رابطه  همین  در 
بررسی بیشتر موضوع و پرداختن به مزایای 
محصوالت  تولید  در  تجاری  رویکردهای 
متخصصان  نگاه  زاویه  از  قم  در  کشاورزی 

و  مسئوالن  از  شماری  با  حوزه،  این 
به  استان  کشاورزی  بخش  کارشناسان 

پرداخت. گفت وگو 
نیاز  تامین  بر  عالوه  قم  کشاورزی 
داخلی، صادرات محصوالت را نیز دنبال 

می کند
در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
بودن  مواجه  وجود  با  قم  گفت:  زمینه  این 
و  خشک  و  گرم  هوایی  و  آب  شرایط  با 
یکی  آبی،  منابع  به  دسترسی  محدودیت 
امنیت  تامین  از استان های موفق در حوزه 
در  توجهی  قابل  ظرفیت  و  است  غذایی 
دارد  مردم  نیاز  مورد  انواع محصوالت  تولید 
برخی  توانسته  اخیر  سال های  در  حتی  و 
کشورهای  به  را  کشاورزی  محصوالت  از 

کند. صادر  جهان  مختلف 
کرد:  بیان  رضا،  حاجی  رضا  محمد 
مهارت  با  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران 
در  می توانند  دادند  نشان  خود  باالی 
شرایط خاص آب و هوایی این استان نیز به 
باالترین میزان تولید محصول رسیده و برای 
سایر بهره برداران این بخش مهم اقتصادی 
شوند،  مطرح  موفق  الگوی  یک  عنوان  به  
برخی  و  پسته  همچون  محصولی  امروز 
تولیدات گلخانه ای تولید شده در قم،  دارای 

است. بین المللی  مشتریان 
از  برخی  حاضر  درحال  افزود:  وی 
باالی  از مهارت  استفاده  با  کشاورزان قمی 
توانسته اند  روز  دانش  از  بهره گیری  و  خود 
برابر  چند  به  را  محصولشان  تولید  سطح 
نشان  موضوع  این  برسانند؛  معمول  حالت 
در  بهره وری  موضوع  به  توجه  می دهد، 
دادن  نتیجه  حال  در  قم  کشاورزی  بخش 
ادامه  بیشتر  با جدیت  را  راه  این  ما  و  است 

داد. خواهیم 
اهمیت  پیرامون  همچنین  رضا  حاجی 
قم  در  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  گسترش 
کسب  و  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  برای 

ارزش  افزایش  برای  گفت:  نیز  بیشتر  سود 
در  کشاورزی  فعالیت های  انجام  افزوده  
سرمایه گذاری  به  عالقه مندان  از  استان 
استقبال  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  حوزه  در 
فرآوری  از  حاصل  سود  تا  می کنیم 

محصوالت خام کشاورزی برای خود استان 
دنبال  به  و  صادرات  تولید،  زمینه  و  باشد 
این  در  متعدد  ایجاد فرصت های شغلی  آن 

شود. فراهم  بخش 
گلخانه ها  گسترش  با  داشت:  بیان  وی 
بخش  در  جدید  ابزارهای  از  استفاده  و 
برخی  تولید  ظرفیت  استان،   کشاورزی 

صورت  به  بخش  این  در  محصوالت 
الزم  که  می کند  پیدا  افزایش  چشمگیری 
ارتقا  همچون  مولفه هایی  به  توجه  با  است 
و  جذاب  بسته بندی  و  فرآوری  کیفیت، 
برای  بین المللی  مشتریان  به  آن  معرفی 
در  که  چرا  شود،   اقدام  آن ها  صادرات 
بازار  محصوالت،  این  از  بسیاری  خصوص 
داخلی به دلیل فراوانی عرضه،  شرایط الزم 
برای فروش مناسب محصول را ندارد و این 
موجب ضرر کشاورزان می شود در حالی که 
با فراهم شدن شرایط صادرات آن ها، عالوه 
فرصت  بهره بردارن،  زیان  از  جلوگیری  بر 
کسب درآمدهای ارزی خوبی نیز برای آنان 

می شود. میسر 
رویکرد  با  قم  در  گلخانه ها  توسعه 

صادراتی محصوالت  تولید 
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
خصوص  این  در  نیز  قم  کشاورزی  جهاد 
رعایت  با  گلخانه  احداث  داشت:  بیان 
پرهزینه است  کاری  الزم  استانداردهای 
نظر  از  می تواند  زمانی  کار  این  انجام  و 
که  باشد  صرفه  به  مقرون  اقتصادی 
شرایط  و  تولید  آن  در  صادراتی  محصوالت 
فراهم  بهره بردار  برای  ارزی  درآمد  کسب 

. د شو
تولید  با  ما  افزود:  سالمی  علی  محمد 
می توانیم  گلخانه   در  صادراتی  محصوالت 
از محصوالت  بسیاری  واردات  برای  ارز الزم 
مورد نیازمان را تامین کنیم،  به عنوان مثال 
در یک هکتار  تولید محصوالت صادراتی  با 
گلخانه،  می شود حدود 500 ُتن گندم وارد 
کشورهایی  که  است  دلیل  همین  به  کرد، 

گلخانه ها  گسترش  روی  بر  ترکیه  همچون 
شده اند. متمرکز 

یک  معمول  طور  به  داشت:  بیان  وی 
 100 با  گلخانه ای  کشت های  از  هکتار 
می کند،  برابر  سنتی  کشت های  از  هکتار 
کشت های  برای  نیاز  مورد  آب  همچنین 
در  مصرفی  آب  از  کمتر  بسیار  گلخانه 

کشت های سنتی است به اضافه این که در 
گلخانه امکان مدیریت دما و شرایط محیطی 

می باشد. فراهم  زیادی  حد  تا  نیز 
سالمی گفت:  همچنین تولید محصولی 
امسال  ارزیابی ها  اساس  بر  که  پسته  مانند 
تولید آن درقم حدود هفت هزار ُتن بود برای 
صادرات و داشتن درآمدهای ارزی در بخش 
کشاورزی استان بسیار مهم است، پسته قم 
است  بهترین طعم  دارای  و  کیفیت  با  واقعا 
و فرآوری این محصول نیز در داخل استان 
موجب  نیز  موضوع  این  که  می شود  انجام 
محصول  این  تولید  افزوده  ارزش  افزایش 

آن شده است. بهره بردارن قمی  برای 
وی با اشاره به این که 14 هزار هکتار از 
باغ های استان زیر کشت پسته است،  بیان 
بخش  در  قم  پسته  باغ های  بیشتر  داشت: 
همچنین  و  قنوات  و  قمرود  مناطق  مرکزی 
کاشان   - قم  و  تهران   - قم  جاده  اطراف 
نفر   500 و  یک هزار  حدود  و  شده اند  واقع 
از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی 
استان در زمینه تولید این محصول و فرآوری 

می کنند. فعالیت  آن 
گفتنی است ارقام مختلف پسته همچون 
قم  در  حسینی  و  اکبری  آقایی،   احمد 
استان  این  کشاورزان  و  می شود  تولید 
پسته  تولید  زمینه  در  اخیر  سال های  طی  
قبولی  قابل  عملکرد  کیفیت،  بهترین  با 

داشته اند.
به  قم  در  شده  تولید  پسته  حجم  بیشتر 
بازارهای بین المللی صادر می شود و قیمت 
دالر   10 حدود  در  محصول  این  هرکیلوگرم 

است.

همان طور که بیان شد توسعه کشت های 
نیازمند  اما  الزم  اقدامی  قم،  در  گلخانه ای 
محصولی  تا  است  جانبه  همه  بررسی های 
که از این طریق تولید می شود در بازارهای 
درآمد  بتواند  و  بوده  جایگاه  دارای  جهانی 
داشته  به همراه  بهره برداران  برای  ارزی 
احداث  اکنون  کارشناسان  گفته  به  باشد؛ 

 15 حدود  در  مناسب  گلخانه  هکتار  هر 
میلیارد تومان هزینه دارد و در حالتی صرف 
قابل  می تواند  اقتصادی  نظر  از  هزینه  این 
را  الزم  درآمدزایی  فرصت  که  باشد  توجیه 
آن  الزمه  که  کند  ایجاد  گذار  سرمایه  برای 
در  صادراتی  محصوالت  تولید  به  پرداختن 
بازارهای  به  آن  و عرضه  استان  گلخانه های 

است. ارزی  درآمد  کسب  برای  جهانی 
محصوالتی  تولید  خصوص  در  همچنین 
دارای  که  استان  باغات  در  پسته  نظیر 
بازارهای  در  عرضه  و  صادراتی  موقعیت 
سطح  از  همواره  باید  است،   جهانی 
محافظت  کاال  کیفیت  و  محصول  مرغوبیت 
خارجی  نمونه های  برابر  در  آن  بازار  تا  کرد 
دچار مشکل نشود، همچنین تنوع بخشی 
و  پسته  فرآوری  از  حاصل  محصوالت  به 
هرچه  بندی  بسته  شیوه های  از  استفاده 
می تواند  بخش،   این  در  جذاب تر  و  بهتر 
سایر  بازار  در  آن  بهتر  فروش  برای  عاملی 

باشد. کشورها 
زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
 850 سال  در  استان  این  کشاورزی  بخش 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار 
است؛  گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را 
 50 حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.  

توسعه گلخانه ها در قم با رویکرد تولید محصوالت صادراتی؛

● کشاورزی تجاری بستر کسب درآمد ارزی در قم    ●

●  توجه به الزامات پدافند غیرعامل در طراحی و ایجاد فضاهای شهری قم   ●

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   1401114430002000351 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010200 شماره  رأی  1ـ 
در  مترمربع   108 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  لطفی  سعید 
نامه عادی و خریداری مع  ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  از پالک شماره 6 فرعی 1567 اصلی  قسمتی 

 )15207 الف  297.)م  دفتر   238 صفحه  افسر  اسماعیل  وراث  از  الواسطه 
آقای   1400114430002001791 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010148 شماره  2-رأی 
امیر غریب لکی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50/67 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره 2 فرعی از 2281 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از محمد دارابی صفحه 269 دفتر 538.)م الف 15209( 
آقای   1401114430002000423 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010919 شماره  رأی  3ـ 
امیر برجی پوراناری فرزند علی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2184 باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   114/75

مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد اسمعیل مطیع مالک رسمی طبق سند قطعی موجود در پرونده ثبتی 
به شماره 76625 – 1368/12/28 دفتر 3 قم.)م الف 15210( 

آقای  به پرونده کالسه 1401114430002000080  4- رأی شماره 140160330002010897 مربوط 
 90 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  نیکخواه  شهرام  محسن 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 5 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

سند قطعی صفحه 358 دفتر 354.)م الف 15211( 
به پرونده کالسه 1400114430002000239 آقای  5- رأی شماره 140160330002011205 مربوط 
حسن دلدار فرزند عبادله، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 54/44 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره 6 فرعی از 2184 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از حسن و معصومه فرخ و رقیه شوندی در صفحه 111 و 114 دفتر 654.)م الف 15212( 
آقای  به پرونده کالسه 1401114430002000698  6- رأی شماره 140160330002010542 مربوط 
بنا شده بمساحت 117 مترمربع  آن احداث  برجعلی ششدانگ یک قطعه زمین که در  فرزند  بوستانه  محرم 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از  1982 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از وراث اعظم میرشجاعی مقدم.)م الف 15213(

7- رأی شماره 140160330002010896 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000693 خانم 
تمام نجاتی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 185/50  مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2174 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از سید احمد فاتحی.)م الف 15260( 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/08/22
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/09/07

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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هیجان و احساسی که به پایان نمی رسد
این تیم ملی ماست؛ 

یوزپلنگ هایی که با آنها 
دویده ایم

یک  بخورد.  پستتان  به  ولز   – ایران  مثل  مسابقه ای  است  ممکن  کمتر 
بازی استثنایی با تصاویر و اتفاقاتی که نوشتن از آنها تمام نمی شود.
همه  موثر  حضور  دیروز  نبرد  بازی  نکته  عجیب ترین  راهبر:  پژمان 
در  تاثیرشان  و  بازی  این  در  ذخیره ها  و  اصلی ها  ایران،  بازیکنان 
نظر  به  که  بازیکنی  حتی  جایی که  تا  بود  آمده  به دست  نتیجه  کسب 
ضعیف ترین نمایش را در بین بقیه داشت هم، هم روی گل اول موثر 

بزند. را  دوم  گل  می توانست  هم  و  بود 
کرد.  ملی  تیم  سرمربی  متوجه  را  اعتبارش  باید  که  نکته ایست  این 
" هر  بازی  و در  و متحد بسازی  این حد موم در دست  تا  تیمی  اینکه 
بود  چنین  پس  بیاید."  جلوتر  قدم  یک  هست  که  جایی  هر  از  کسی 
بازی  و  ایستاده  پا  روی  ایران  نشینهای  نیمکت  80 همه  از دقیقه  که 
را از کنار زمین پیش می بردند. انگار که به آنها هم الهام شده بود که 
این بازی ماست، حتی اگر برای ثبت اولین گل 98 دقیقه )یاد بازی 

کنیم. صبر  به خیر(  پایانش  سوت  و  استرالیا 
آنها قبل از این فقط میلی مترها تا گل فاصله داشتند و با کمی خوش 
را  نام خودشان  )یکبار(  آزمون  و سردار  )دوبار(  شانسی علی قلی زاده 
در  آنها  اینکه  انگیز  شگفت  اما  بودند  کرده  بازی  نهایی  گزارش  وارد 
را  قلی زاده  بودند.  بازیکنان  میان  در  فعال ترین ها  بازی  پایان  جشن 
در آن لحظات تحت تاثیر رامین رضاییان در حال اشک ریختن دیدیم 
کارلوس  خونسرد  مرد  تنها  شاید  می کرد.  بارانداز  را  طارمی  سردار  و 
کی روش بود که او هم فقط نمایش می داد واال ضربان قلبش  از روی 
تا  و  گذاشته  سر  پشت  را  تندی  سرباالیی  چه  می داد  نشان  واچ  اپل 

کند. محبوس  سینه  قفس)ه(  پشت  را  احساسات  شده  موفق  کجا 
مشغول  بن علی  احمد  در  که  سفیدپوشهایی  بین  در  حال  عین  در 
مهدی  نداشت،  تغییری  زیاد  نفر  یک  صورت  بودند  خیز  و  جست 
طارمی. ستاره همه بازیهایی که از او می بینیم. سازنده گل دوم و پایه 
پیروزی  میز ضیافت  را سر  ما  نهایت  در  که  ولز  بر  برتری عددی  گذار 
نشاند. او روی گل دوم در زمین ایران توپ را از پای جو آلن درآورد و 
آماده گلزنی بودند  بازیکنی که  از بین دو  با پیشروی در زمین حریف 
)رامین و جهانبخش( اولی را انتخاب کرد که شاید هشتاد متر دویده 

برساند... گل  منطقه  به  را  خود  تا  بود 
انیمه ای دارد. طارمی در مسیر  این صحنه یک حالت  توی ذهن من 
دروازه با پیراهن هایی که در دوران فوتبالش به تن داشته، از شاهین 
)بوشهر( تا غرافه و از پرسپولیس تا ریوآوه و پورتو. سفید و آبی و سبز 
استارت طوالنی  در  آن طرف  و جهان.  ایران  به  متعلق  قرمز.  و  زرد  و 
و  اوستنده  و  پرسپولیس  و  آهن  راه  و  صبا  کیت های  با  او  رضاییان، 
و  خونسرد  جور  این  و  برسد  توپ  به  تا  می زند  برق  سپاهان  و  دحیل 
بغضش  بعد  و  بچسباند  تور  به  لستر  گلر  سر  باالی  از  را  توپ  تروتمیز 
بغل  را  آغوشش سفت همدیگر  در  و همه  بترکد  یوسفی  پیمان  و  ما  با 

. کنیم

لحظه ای. خدایا چه 
و  رفته  کنار  رامین  پیراهن  بازی  آخر  شادی  عکسهای  از  دریکی 
گنج  رنج  نابرده  کنیم  باور  تا  زده  بیرون  او  رونالدویی  شکم  عضالت 
شلیک  آن  و  دورخیز  آن  با  چشمی  روزبه  گل  اگرچه  نمی شود.  میسر 
بندی  پایان  به  ایران  درخشان  بازی  اما  بود  تماشایی  و  تاریخی 
که  کسی  توسط   هم  آن  باشکوه تر  جور  یک  داشت.  احتیاج  دیگری 
حضورش در این بازی پیش بینی نشده بود اما مومن ترین به خودش 
از  خروج  تلخ  روزهای  تا  کرد  تمرین  حاشیه  و  اعتراض  بدون  آنقدر 
طالیی  لحظه  این  با  را  ملی  فهرست  در  طوالنی  غیبت  و  پرسپولیس 

کند. جابجا 
از بچگی  او  رامین بچه سمسکنده، روستایی در اطراف ساری است. 
است.  چسبیده  آن  به  سفت  و  دویده  رویا  دنبال  شالیکارها  بین 
سعید   ، فالح(  )خیابان  محمدی  میالد  بوشهر(،  )بچه  طارمی  مثل 
جهانبخش  علی  )اردبیل(،  انصاری فرد  کریم   ، )انزلی(  اللهی  عزت 
)جیرنده(، وحید امیری )خرم آباد(، سید حسین )شیراز(، حاج صفی 
دردانه های  و...  )گرگان(  نور  احمد  آباد(،  )نظام  حسینی  )کاشان(، 
با  را  فوتبال  در  اولین دستمزدهای خود  بچه ها  این  که  خانواده هایی 

کرده اند. تقدیم  مادر  یا  پدر  به  ذوق 
این تیم ملی ماست. شایسته ترین ها از همه جای ایران. یوزپلنگهایی 

که با آنها دویده ایم.

خبر

◄    کارشناس فوتبال کشورمان ضمن تمجید 
از عملکرد شاگردان کی روش در بازی ولز، تاکید 

کرد که آمریکا حریفی سرسخت خواهد بود.
مقابل  ایران  ملی پوشان  مقتدرانه  پیروزی  با 
گروه  از  صعود  برای  امیدها  حاال  ولز  ملی  تیم 
امتیاز  مستلزم  که  موضوعی  است.  زیاد  بسیار 
شاگردان  آمریکاست.  نام  به  حریفی  از  گرفتن 
را خیلی  انگلیس  به  باخت  کارلوس کی روش که 
زود فراموش کردند و به زیبایی حریف اروپایی را از 
پیش رو برداشتند حاال برای مصاف با وایکینگ ها 

می شوند. آماده 
مورد  در  درخشان  حمید  خصوص  همین  در 
خبرنگار  به  ولز  مقابل  ایران  صفر  بر  دو  پیروزی 
بچه  بود.  خوبی  خیلی  بازی  نظرم  به  گفت:  ما 
و  بازی کردیم  فوروارد  دو  با  کار کردند.  ها خوب 
صرف  را  شدن  برنده  و  خواستن  فعل  بازیکنان 
کردند. از لحاظ روحی خیلی بهتر از بازی قبلی 
بودند و انگیزه دو چندانی داشتند و برای موفقیت 

بودند. برنامه تر  با  و  دادند  انجام  خوبی  تالش 
کارلوس  که  هایی  تعویض  درباره  همچنین  او 
به  ها  تعویض  کرد:  عنوان  داد،  انجام  کی روش 
تیم کمک کرد و در واقع با یک مجموعه باتجربه 
برسیم. در دقایق دیگر  به گل  توانستیم  و خوب 
بدشانسی  هم  گل  به  رسیدن  از  پیش  و  بازی 
آوردیم اما بچه ها با تالش بیشتر موفق شدند که 

برسانند. ثمر  به  گل  دو 
روزبه  گلزنی  مورد  در  فوتبال  پیشکسوت 

دو  این  داد:  ادامه  رضاییان  رامین  و  چشمی 
کمک  ملی  تیم  به  و  سپری  را  خوبی  روز  بازیکن 
و  از اول بازی داخل زمین بود  کردند. رامین که 
به نتیجه رسید.  خیلی تالش کرد و تالشش هم 
روزبه هم دقایق پایانی آمد و فشار رویش بود و با 

شد. برداشته  او  روی  از  فشار  گل  این 
در  ایران  متفاوت  سبک  دو  خصوص  در  وی 
شکست  همچنین  و  ولز  و  انگلیس  مقابل  بازی 
ولز  برابر  پیروزی  و  انگلیسی ها  مقابل  سنگین 

شویم  مسابقات  وارد  اینکه  از  قبل  داد:  توضیح 
کنیم  غلبه  انگلیس  بر  اگر  که  بودم  گفته  من 
می توانیم از لحاظ روحی روانی در مقابل ولز هم 

به پیروزی برسیم که متاسفانه در دیدار با انگلیس 
شکست سنگینی خوردیم. در مورد بازی با آمریکا 
سخت تر  بازی  این  مراتب  به  که  بگویم  باید  هم 
و  می کند  بازی  فوتبال  ولز  از  بهتر  آمریکا  است. 
باشیم  برنامه  بدون  اگر  این مشکل ساز می شود. 
و  خوب  برنامه  یک  با  اگر  شد.  خواهیم  اذیت 
هوشمندانه بازی کنیم بی شک می توانیم آمریکا 

بدهیم. شکست  را 
درخشان در پایان در مورد میزبانی قطر افزود: 

بهترین  ما  و  است  خوبی  خیلی  میزبان  نظرم  به 
جام جهانی را می بینیم. همه شرایط الزم در قطر 

فراهم است.     ►

درخشان: 

دعوای فدراسیون فوتبال با کلینزمن باال گرفت؛باید مقابل آمریکا هوشمندانه بازی کنیم
توهین سرمربی سابق آمریکا 

به ایرانی ها

فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه ای اظهارات یورگن کلینزمن را محکوم 
فیفا  فنی  مطالعات  گروه  از  او  استعفای  و  عذرخواهی  خواستار  و  کرد 

شد.
به گزارش فدراسیون فوتبال، در پی اظهارات سرمربی سابق تیم ملی 
آمریکا علیه فرهنگ مردم ایران و توهین به تیم ملی ایران، فدراسیون 
فوتبال ایران، فیفا را مورد خطاب قرار داد و با محکوم کردن اظهارات 
از  کلینزمن  استعفای  خواستار  ایران  علیه  کلینزمن  یورگن  مغرضانه 

شد. فیفا  فنی  مطالعات  گروه 
آقای کلینزمن، عضو گروه مطالعات فنی فیفا، گفته است که در بازی 
و  کردند«  کار  داور  »روی  کادرفنی  و  ملی  تیم  بازیکنان  ولز،  و  ایران 
بازی  آنهاست که چگونه  از فرهنگ  این بخشی  »این تصادفی نیست، 

می کنند.«
فیفا  فوری  این خواستار شفاف سازی  از  پیش  ایران  فوتبال  فدراسیون 
از  استعفا  و  کلینزمن  آقای  عذرخواهی  خواستار  و  شده  مورد  این  در 
در  است.  شده  فیفا  فنی  مطالعات  گروه  عضو  عنوان  به  خود  وظایف 
همین حال فدراسیون فوتبال ایران از آقای کلینزمن دعوت می کند تا 
از کمپ تیم ملی در دوحه برای یادگیری در مورد فرهنگ غنی ایرانی و 

بازدید کند. و ورزش  فوتبال  ارزش های 
که  می شود  داده  قول  او  به  است،  آلمانی  یک  کلینزمن  که  آنجایی  از 
 ،»82 گیخون  »ننگ  جهانی،  جام  تاریخ  قسمت  شرم آورترین  برای 
قضاوت  مورد  زدند،  رقم  را  نتیجه  اتریش  و  غربی  آلمان  که  زمانی 
دراماتیک  شیرجه های  با  سابق،  بازیکن  یک  عنوان  به  او  و  نگیرد  قرار 

شد. نخواهد  قضاوت  معروفش 
موضوع  هیچ  برای  فوتبال  حرفه ای  بازیکن  یک  عنوان  به  او  مطمئنًا 
قضاوت  مورد  باشد  کشورش  به  مربوط  که  دیگری  تاریخی  و  سیاسی 
قرار نخواهد گرفت. در این بازدید، به آقای کلینزمن پیشنهاد می شود 
که 99 دقیقه آخرین بازی ایران مقابل ولز را مرور کند، حتی اگر این 
بازی قباًل در سراسر جهان پخش شده باشد و برای بسیاری به عنوان 
شناخته  جهانی  جام  تاریخ  بازی های  زیباترین  و  عادالنه ترین  از  یکی 

می شود.
نیز  فوتبال کشورمان  تیم ملی  این کارلوس کی روش سرمربی  از  پیش 
بعد  که  بود  خواسته  او  از  و  بود  کرده  محکوم  را  کلینزمن  صحبت های 
از استعفا در فیفا، به کمپ تمرینی ایران در قطر حضور پیدا کند تا با 

شود. آشنا  ایرانی  فوتبال 

شکایت ایران از آمریکا به کمیته 
اخالق فیفا

فدراسیون فوتبال کشورمان به دلیل رفتار زشت آمریکایی از این تیم به 
کمیته اخالق فیفا شکایت می کند.

جمهوری  پرچم  به  ها  آمریکایی  اهانت  مورد  در  در  فغانپور  الله  صفی 
هر  از  قبل  داشت:  اظهار  الله،  آرم  بدون  آن  انتشار  و  ایران  اسالمی 
می  تبریک  ایران  شریف  مردم  به  را  ولز  مقابل  ملی  تیم  پیروزی  بحثی 
ما  تیم  و  کرده  پیدا  ادامه  بعدی هم  بازی  در  روند  این  امیدوارم  گویم. 
مقابل آمریکا هم پیروز از زمین بیرون بیایدتا باعث شادی همه ایرانی 

شود. ها 
الگو  یک  کشور  یک  پرچم  به  احترام  المللی  بین  عرف  در  افزود:  وی 
است و همه کشورها باید آن را رعایت کند به همین دلیل اقدامی که در 
خصوص پرچم ایران صورت گرفته خالف مقررات بین المللی و اخالق 
از طریق کمیته اخالق  را  این موضوع  فوتبال  فدراسیون  و قطعا  است 

باید پاسخگو باشند. فیفا پیگیری خواهد کرد و آمریکایی ها 
می  ها  آمریکایی  قطعا  کرد:  تصریح  فوتبال  فدراسیون  حقوقی  مشاور 
خواهند با این اقدام در آستانه این بازی مهم تیم ما را تحت تاثیر قرار 
دهند. فعال باید روی این بزای تمرکز کنیم و ان شاء الله پس از حصول 

موفقیت، تیم حقوقی در زمان مناسب از آمریکا شکایت خواهد کرد.
فغانپور در خصوص اظهارات توهین آمیز اخیر کلینزمن، توضیح داد: 
اتفاق  به  و  گرفته  موضع  کلینزمن  حرکت  این  مورد  در  ها  رسانه  همه 
گفتند او کار غیر اخالقی انجام داده است. کلینزمن باید حرف هایش 
جهانی  فدراسیون  باید  و  است  فیفا  فنی  کمیته  عضو  او  کند.  ثابت  را 
هم به اظهارات کلینزمن هم واکنش نشان دهد. جدا از اینکه خودمان 
این  به  نسبت  خواهیم  می  فیفا  از  وی،  علیه  شکایت  طرح  صدد  در 
موضوع موضع گیری کند. می خواهیم فیفا فوری واکنش نشان داده 
از عضویت در کمیته فنی  را  او  یا  و  از کلینزمن بخواهد استعفا دهد  و 
او  علیه  حقوقی  و  قانونی  اقدامات  هم  خودمان  کند.  خارج  خودش 
همه  دید  از  او  شد  سبب  شده  مطرح  موضوع  زیرا  داد  خواهیم  انجام 
کرده،  صحبت  فنی  غیر  و  نابخردانه  که  فردی  عنوان  به  ها  ورزشی 

شود. شناخته 
البته  و  شده  کلینزمن  به  زیاد  هجمه  سبب  اظهارات  این  افزود:  وی 

است. باز  قانونی  و  حقوقی  اقدامات  انجام  برای  هم  ما  دست 
اگر کلینزمن فنی  اینکه  مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در خصوص 
اما اظهارات غیر فنی اش که محلی  ایرادی نداشت،  صحبت می کرد 
از  فوتبال  اهالی  همه  گفت:  است،  مشکوک  تاحدی  ندارد  اعراب  از 
کلینزمن  توقع داشتند اگر قرار است در مورد تیم ها و کشورها اطهار 
نطر کند، فنی باشد، اما از او صحبت خارج از مسائل فنی توقع نمی 
رفت. اگر علیه کشور و تیم ملی فنی صحبت می کرد ایرادی نداشت و 
می گفتیم نظرش را اعالم کرده است، اما این اظهارات خارج از مسائل 
هم  ما  و  است  پیگیری  قابل  فیفا  و  المللی  بین  مجامع  در  قطعا  فنی، 

این کار را انجام می دهیم.

خبـر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی    42 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
صدوقی-  خیابان  قم-  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   10914
امان  فرزند  شاباز  احمد  بنام  5که  پالک   10 فرعی   24 کوچه  لقمان  خیابان 
اله می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، 
تحدیدحدود   1401/09/3   -  1/9435 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
صبح   12 الی   8 ساعت    1401/10/4 مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک 
در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به 
و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور 
تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20
اداره ثبت  با  اعتراض  از تسلیم  73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 
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مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

فوتبال  ملی  تیم  پیشین  مهاجم      ◄
داشتن  با  تیم  این  دارد  اعتقاد  کشورمان 
آزمون  و سردار  بازیکنانی چون مهدی طارمی 

باشد. دفاعی  بازی  دنبال  نباید 
پیروزی  به  تسنیم  با  گفتگو  در  روشن  حسن 
مقابل  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  صفر  بر   2

جهانی  جام  گروهی  مرحله  از  دوم  دور  در  ولز 
2022 اشاره کرد و گفت: بهتر از این نمی شد 
یک  انگلیس  با  بازی  خالف  خوشبختانه  و 
و  گذاشتیم  نمایش  به  را  تهاجمی  فوتبال 
قبلی  بازی  در  ما  کردند.  بازی  آزادتر  بچه ها 
گل  کمتر  که  شدیم  زمین  وارد  هدف  این  با 
سمت  از  گل  چهار  فقط  متأسفانه  و  بخوریم 
شرایط  ولز  مقابل  دیدار  در  اما  خوردیم،  چپ 
نتیجه  برد  آن  که  من  اعتقاد  به  کرد.  تغییر 
دفاع  وقتی  بود.  بازیکنان  تالش  و  زحمات 

می دهد  نشان  این  می زند  گل  ملی  تیم  راست 
بین  در  تهاجمی  بازی  انجام  و  بردن  میل  که 

است. داشته  وجود  بازیکنان 
ملی  تیم  مهاجمان  درخشش  درباره  وی 
انگلیس  با  بازی  تأکید کرد: شما دیدید که در 
هم  آزمون  سردار  و  زد  گل  دو  طارمی  مهدی 

داشت.  خوبی  عملکرد  زمین  به  ورود  از  بعد 
حیف  واقعًا  و  هستند  خوبی  مکمل های  آنها 
دنبال  بازیکنان  این  داشتن  با  ما  تیم  که  است 
حتی  می کنم  فکر  من  باشد.  کردن  دفاع 
هم  ملی  تیم  فنی  کادر  و  فدراسیون  مسئوالن 
تیم  چون  شدند،  سورپرایز  ولز  برابر  برد  بابت 
کند!  بازی  تهاجمی  ندارد  عادت  معمواًل  ملی 
باید  و  داشتند  نقش  بازیکنان  فقط  برد  این  در 

گفت. نباشید  خسته  آنها  به 
فوتبال  پیشرفت  به  اشاره  با  ادامه  روشن در 

عربستان  که  دیدید  شما  داشت:  اظهار  آسیا 
آلمان  و  آرژانتین  مقابل  نمایشی  چه  ژاپن  و 
در  ما  کرده اند.  پیشرفت  چگونه  و  داشتند 
گذشته خیلی برتر از آنها بودیم و حاال نباید از 
آسیایی  تیم های  دیگر  همچنین  و  تیم  دو  این 
پیشرفت  دنبال  باید  هم  ما  بمانیم.  عقب 

تورنمنت های  چنین  در  و  باشیم  فوتبال  در 
دادن  شکست  بگیریم.  خوبی  نتایج  مهمی 
باید  و  نیست  کافی  ما  تیم  برای  تنهایی  به  ولز 

باشیم. بزرگ تر  کارهای  دنبال 
کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  مهاجم 
مرحله  به  تیم  این  صعود  شانس  مورد  در 
نشان  خاطر  قطر   2022 جهانی  جام  حذفی 
که  را  نمایشی  همین  آمریکا  مقابل  اگر  کرد: 
ارائه کنیم قطعًا موفق  با ولز داشتیم،  بازی  در 

► شد.    خواهیم 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  بازیکن      ◄
نباید  کی روش  کارلوس  شاگردان  کرد،  تأکید 
بازی  تساوی  نتیجه  کسب  برای  آمریکا  برابر 

. کنند
ضمن  تسنیم،  با  گفتگو  در  بیانی  شاهین 
فوتبال  ملی  تیم  برتری  از  خرسندی  ابراز 

مرحله  از  دوم  دور  در  ولز  مقابل  کشورمان 
از  بعد  گفت:   2022 جهانی  جام  گروهی 
امتیاز  سه  کسب  انگلیس  به  سنگین  باخت 
شانس  ایران  حاال  و  بود  مهم  بسیار  بازی  این 
دارد.  حذفی  مرحله  به  صعود  برای  خوبی 

غیر  بود  مشخص  هم  جهانی  جام  از  قبل 
صعود  برای  باید  دیگر  تیم  سه  انگلیس،  از 
اینجاست  جالب  و  بجنگند  دوم  تیم  به عنوان 
به عنوان  که  دارد  را  شانس  این  ایران  حاال  که 

کند. صعود  هم  اول  تیم 
کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  مدافع 

خوبی  نمایش  ما  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در 
که  است  این  من  اعتقاد  و  داشتیم  ولز  برابر 
داریم  خوبی  بازیکنان  حمله  خط  در  وقتی 
نتیجه  اینگونه  تا  کنیم  بازی  مهاجم  دو  با  باید 
بازی  مزد  ولز  با  بازی  در  شک  بدون  بگیریم. 

روند  این  امیدوارم  و  گرفتیم  را  خود  شجاعانه 
باشد. داشته  ادامه 

وی در پاسخ به این پرسش که »به نظر شما 
از  کدامیک  ولز   - ایران  دیدار  بازیکن  بهترین 
فکر  کرد:  تصریح  است؟«،  بوده  ملی پوشان 
بهترین  جام  این  در  طارمی  مهدی  می کنم 
بازی اش  کالس  که  داده  نشان  و  است  بوده 
است.  ملی  تیم  بازیکنان  دیگر  از  باالتر 
خوبی  نمایش  هم  حسینی  سیدحسین 
که  داد  نشان  و  داشت  ولز  مقابل  بازی  در 
اعتمادبه نفس خوبی دارد. وی در این مسابقه 

کرد. بازی  اشتباه  بدون  حساس 
تیم  بازیکنان  شادی  به  اشاره  با  بیانی 
که  داریم  را  ادعا  این  ما  داشت:  اظهار  ملی 
جام  یک  در  وقتی  هستیم.  آسیا  اول  تیم 
و  آرژانتین  شکست  به  موفق  ژاپن  و  عربستان 
برای  ما  که  نیست  درست  این  می شوند  آلمان 
پرت  هوا  به  را  سرمربی مان  ولز  دادن  شکست 

نبود. جالب  چندان  کار  این  کنیم. 
بازی  با  ارتباط  در  ملی  تیم  پیشین  بازیکن 
بعدی این تیم برابر آمریکا تصریح کرد: شانس 
آمریکا  صعود  شانس  و  درصد   70 ایران  صعود 
به  مساوی  با  اینکه  احتمال  است.  درصد   30
برای  نباید  ما  ولی  است،  زیاد  برویم  بعد  دور 
بازی  انجام  با  باید  ایران  کنیم.  بازی  مساوی 
► باشد.     امتیاز  سه  گرفتن  دنبال  تهاجمی 

حسن روشن: 

حیف است تیم ملی با داشتن طارمی و آزمون دنبال دفاع باشد

بیانی: 

ایران مقابل آمریکا نباید برای مساوی بازی کند
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وزیر کشور: 
اتفاقات اخیر عفونت های جامعه 

را نمایان کرد

و  اجتماعی  مشکالت  شد  سبب  اخیر  اتفاقات  گفت:  کشور  وزیر 
بروز  و  ظهور  هست  ما  جامعه  بزرگ  پیکره  درون  در  که  عفونت هایی 

کند. پیدا  بیشتری 
به گزارش مهر، نشست فصلی مصیر، قرارگاه مردمی تحول اجتماعی 
و  استان ها  سطح  در  قرارگاه  مسئول   36 حضور  با  اسداللهی  شهید 
مجموعه  در  ملی  سطح  در  شتاب دهنده  و  مرکز   16 شهرستان ها، 

شد. برگزار  سرچشمه  فرهنگی 
احمد وحیدی، وزیر کشور با حضور در هشتمین نشست فصلی قرارگاه 
هشتادی  دهه  جوانان  شهادت  و  مجاهدت  اجتماعی  تحول  مردمی 
ضمن  و  دانست  جامعه  بالندگی  و  رشد  نشانه  را  اخیر  اغتشاشات  در 
کرد:  بیان  کشور  سراسر  در  انقالبی  مؤمن  جوانان  مجاهدت  از  تشکر 
ما امروز با دو نوع روایت مواجهه هستیم. یک جریانی هست که سعی 
بدهد.  نشان  مشکالت  از  سرشار  و  رسیده  بست  بن  به  را  جامعه  دارد 
یک روایت هم روایت انقالبی است، روایتی که نشان می دهد انقالب با 

است. پیشرفت  حال  در  قدرت 
و  حفظ  اول  وهله  در  ما  وظیفه  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  وحیدی 
تقویت ایمان است، و الزم است به مسیرمان و راهی که می رویم ایمان 
بسیاری  دهیم.  نشان  را  دشمن  بزرگ  دروغ  اینکه  دوم  باشیم.  داشته 
می آید  بر  اغتشاشات  این  پس  از  آنچه  شدند.  شناختی  اشتباه  دچار 

شد. خواهد  قوی تر  اسالمی  جمهوری  که  است  این 
و  پیچیده  بسیار  شرایط   1360 دهه  در  ما  داشت:  اظهار  کشور  وزیر 
تعداد  روز  هر  تهران  همین  در  گذاشتیم،  سر  پشت  قباًل  را  سخت تری 
و  کردستان  گلستان،  در  می کردند،  شهید  را  هموطنان مان  از  زیادی 
شهید  امثال  ما  عزیزان  داشت.  وجود  فراوانی  مشکالت  دیگر  جا های 
از ما گرفتند در حالی که درگیر دفاع مقدس  را  بهشتی ها و مطهری ها 

بودیم. هم 
اتفاقات اخیر سبب شد مشکالت اجتماعی و عفونت هایی  وی افزود: 
پیدا  بیشتری  بروز  و  ظهور  هست  ما  جامعه  بزرگ  پیکره  درون  در  که 
کند تا همه مسئولین جهت رفع آن به تقال بیفتند و برای جامعه قوی 
داشته  انسجام  که  است  جامه ای  قوی،  جامعه  کنند.  مضاعف  تالش 
باشد، تعهد و مسئولیت پذیری داشته باشد، روابط انسان ها به دور از 

بگیرد. شکل  شیاطین  دخالت های 
وزیر کشور در رابطه با شهادت جوانان دهه هشتادی و هفتادی مانند 
دانیال  شهید  عجمیان،  سیدروح اله  شهید  وردی،  علی  آرمان  شهید 
و…  شهرکی  سجاد  شهید  شیخ  و  زینال زاده  حسین  شهید  رضازاده، 
در  هشتادی ها  دهه  از  حتی  جوانانی  ایام  همین  در  اینکه  کرد:  بیان 
بالندگی  نشانه  رسیدند  شهادت  به  امنیت  برای  و  شدند  حاضر  صحنه 
جامعه ما است. اساس حرکت انقالب همین جریان های مردمی است. 
کرد.  تقویت  را  و مدرسه  بایستی محله، مسجد  انقالبی  این حرکت  در 

مردمی. نیرو های  حضور  با  جز  شد  نخواهد  محقق  امر  این 

سید عباس صالحی: 
دوقطبی سازی مقدمه تجزیه ملی 

است
دوقطبی سازی  نوشت:  توئیتر  در  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول 
نباشد،  سرزمینی  تجزیه  از  آفت تر  پر  اگر  است.  ملی  تجزیه  مقدمه 
متعهد،  و  متخصص  چون  قطبی هایی  دو  از  نیست.  آن  از  کم خطرتر 
جدید  دوقطبی های  تا  اصولگرا  و  اصالح طلب  خودی،  غیر  و  خودی 
پیش درآمد  تفرقه  و..ادبیات  صورتی  مذهبی  و  واقعی  مذهبی  مانند 

نکنیم. همدلی  آن  با  است.  نفرت  و  تبعیض 

یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 
۴۷ کشور در اغتشاشات اخیر 

مشارکت داشتند
در  کشور   47 مشارکت  بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اغتشاش  ایجاد  برای  بهانه ای  دنبال  به  دشمنان  گفت:  اغتشاشات 
و  مدارس  بازگشایی  با  همزمان  ماه،  مهر  اول  آنها  هدف  و  بودند 
موج  شد  باعث  امینی  مهسا  مرحومه  فوت  اما  بود؛  ها  دانشگاه 
سواری دشمنان علیه نظام جمهوری اسالمی زودتر از مهر آغاز شود. 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  یزدی خواه،  سیدعلی 
کرد:  اظهار  ری  شهر  الرضا)ع(  مسجد  نمازگزاران  جمع  در  اسالمی، 
سقوط  از  صحبت  همواره  دشمنان  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس 
شدن  ساقط  بحث  بولتن  جان  و  کردند  می  اسالمی  جمهوری  نظام 
ایران را قبل از 40 سالگی انقالب مطرح کرد و اکنون در 43 سالگی 

دارند.  ناامنی  ایجاد  در  سعی  اخیر  توطئه  با  انقالب، 
وی با بیان اینکه در جریان اغتشاشات اخیر 47 کشور و 11 سرویس 
جاسوسی مشارکت فعال داشته اند، تصریح کرد: کشورهایی از جمله 
توان  تمام  جاسوسی  های  سرویس  و  امارات  ترکیه،  مصر،  عربستان، 

خود را علیه ایران به کار بستند تا کار کشور را یکسره کنند. 
پرونده   1398 سال  از  کرد:  اضافه  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
که  شد  سپرده  آمریکا  به  و  گرفته  صهیونیستی  غاصب  رژیم  از  ایران 
فرهنگی،  ترکیبی  جنگ  به  کنونی  شرایط  در  دالر  میلیاردها  هزینه  با 
مواضع،  تمام  دادن  قرار  با هدف  و  آوردند  روی  دیپلماسی  و  سیاسی 

کردند. طراحی  را  اسالمی  جمهوری  نظام  براندازی 

تصمیم گیری درباره وضعیت 
حجاب با کدام نهاد است؟

شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  آصفری 
امر جزو  »این  کرد:  بحث حجاب، مطرح  درمورد  پرسشی  به  پاسخ  در 
به اختیارات شورا  باتوجه  انقالب فرهنگی است.  وظایف شورای عالی 
بر گرفتن  قرار  اگر  و کمیسیون های خاص مجلس،  قوا  و حضور سران 

شود.« اتخاذ  شورا  این  توسط  باید  باشد،  خصوص  این  در  تصمیمی 
کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  ایسنا،  گزارش  به 
از  تن  چند  زبان  از  پیشتر  که  ساختاری  اصالحات  درباره  شوراها  و 
می گوید  بود،  شده  مطرح  مجلس  رئیس  جمله  از  مجلس،  نمایندگان 
قانونمند"  اعتراضات  و  "تجمعات  نام  به  قانونی  یک  می خواهیم  که 
این اعتراضات در حوزه اطالع محور  تصویب کنیم که موضوع و اصل 
است تا اینکه مجوز محور باشد. بدین معنا که تشکالت، اصناف و مردم 
اگر اعتراضاتی نسبت به عملکردها و بخش ها دارند، بتوانند با اطالعی 
که به دستگاه مسئول می دهند، تجمعات و اعتراضات قانونمند خود را 
برگزار کنند. او همچنین بیان می کند که اگر در زمینه حجاب تصمیمی 
برای تغییراتی باشد، با شورای عالی انقالب فرهنگی است، نه مجلس.
چهره های  از  بسیاری  اعتراضات  شروع  و  امینی  مهسا  مرگ  زمان  از 
سیاسی و نمایندگان مجلس از اصالحات در ساختارها و لزوم بازنگری 
در قوانین سخن گفتند. از جمله محمدباقر قالیباف که از »حکمرانی 
رئیسه  هیئت  عضو  آصفری،  محمدحسن  بود.  گفته  سخن  نو« 
مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  شوراها،  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون 
است  قرار  زمانی  چه  و  است  زمینه ای  چه  در  اصالحات  این  اینکه  بر 
صورت گیرد، بیان کرد: »مجلس شورای اسالمی جلسات متعددی را 
با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و.. داشته است. می خواهیم یک قانونی 
و  موضوع  که  کنیم  تصویب  قانونمند"  اعتراضات  و  "تجمعات  نام  به 
محور  مجوز  اینکه  تا  است  محور  اطالع  حوزه  در  اعتراضات  این  اصل 
باشد. بدین معنا که تشکالت، اصناف و مردم اگر اعتراضاتی نسبت به 
به دستگاه مسئول  که  با اطالعی  بتوانند  دارند،  و بخش ها  عملکردها 

کنند.« برگزار  را  خود  قانونمند  اعتراضات  و  تجمعات  می دهند، 
این نماینده مجلس افزود: »بدین ترتیب مردم می توانند صدای خود را 
به مطالبات  پاسخگویی  باید ملزم  و مسئوالن هم  برسانند  به مسئوالن 
با  اولین جلسه اش  و  قانونگذاری است  این مهم در حال  باشند.  مردم 
حضور مراکز پژوهشی، دولت و دستگاه امنیتی برگزار شده و در حال 
بررسی در کمیته خاص خود است تا انشاالله زودتر به کمیسیون بیاید 
قانون  یک  عنوان  به  علنی  صحن  در  را  این  بتوانیم  تا  شود  تصویب  و 
پیرو  طریق،  این  از  و  دارد  ماده   20 از  بیش  طرح  این  کنیم.  تصویب 
از  تا  شد  خواهد  ایجاد  اعتراضی  ساختار  اساسی،  قانون   27 اصل 
جلوگیری  مردم  حق  به  اعتراضات  از  مختلف  جریان های  استفاده  سو 

کند.«
کرد:  مطرح  حجاب،  بحث  درمورد  پرسشی  به  پاسخ  در  آصفری 
به  باتوجه  است.  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  وظایف  جزو  امر  »این 
اختیارات شورا و حضور سران قوا و کمیسیون های خاص مجلس، اگر 
شورا  این  توسط  باید  باشد،  خصوص  این  در  تصمیمی  گرفتن  بر  قرار 

شود.« اتخاذ 

وزیر ارشاد: 
روزنامه جهان صنعت اصرار بر 

توهین داشت

در  و  جهان صنعت  روزنامه  توقیف  درباره  اسماعیلی  محمدمهدی 
با  داخلی  رسانه های  کار  فرآیند  که  شرایطی  در  که  این  به  پاسخ 
محدودیت هایی مواجه است و با یک جنگ رسانه ای در خارج از کشور 
با تذکر  را  آن  اگر هم مساله ای وجود دارد  آیا نمی شد  مواجه هستیم، 
پیگیری کنیم، گفت: همین روزنامه ای که اشاره می کنید، بیش از دو 
بار پرونده اش به دادگاه ارسال شده است، بیش از چند بار تذکر کتبی 
بار  چندین  مسئولش  مدیر  است،  شده  داده  روزنامه  این  به  شفاهی  و 
در این ماه اخیر به معاونت مطبوعاتی آمد و از ایشان خواهش کردیم 

کنند. همکاری  تا 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که ما در دوره جدید یک مورد 
اصرار  حال  این  با  کرد:  خاطرنشان  نداشتیم،  را  رسانه ها  تعطیلی  هم 
بر توهین داشتند. مثال شما نگاه کنید در آن مصاحبه چه توهینی به 
نیروی انتظامی شد، خب این حرف، حرف نادرستی است. این خالف 
زد  را  ناروایی  اتهامات  پلیس چنین  به  امنیت ملی است، مگر می شود 
و بر آن اصرار کرد. وی ادامه داد: شما حق دارید به من بگویید فالنی 
روزنامه(  )توقیف  داده اید  انجام  را  کاری  چنین  بار  اولین  برای  چرا 
با  بار  از چندین  بیش  که  زمانی  اما  با شماست.  من هم می گویم حق 
تذکر داده شده است، خب همکاری  و  ایشان حضوری صحبت کرده 
افرادی که تالش می کنند مدام  یا همین  افزود:  نمی شود. اسماعیلی 
خطا  دچار  که  کسانی  مورد  در  گفته ام  بار ها  من  کنند،  قانون شکنی 
اما  شود.  حل  مساله شان  تا  کنیم  کمک  که  هستیم  آماده  ما  شده اند، 

کنیم؟  باید  چه  ما  می کنند،  قانون شکنی  به  تجری  مرتب  که  زمانی 

خبـر خبـر

برخی  بین  دیدارهایی  بر  مبنی  زمزمه هایی  اخیر  روز  چند  در       ◄
آن  جزییات  درباره  و  شده  شنیده  کشور  مسئوالن  با  سیاسی  فعاالن 

می شود. مطرح  زنی هایی  گمانه 
که  آن  از  قبل  روزهای  خالف  بر  اخیر  روز  چند  تابناک،  گزارش  به 
به  کشور  سیاسی  جناح های  از  برخی  سخنان  و  تحرکات  از  خبری  هیچ 
بر دیدارهایی  زمزمه هایی مبنی  خصوص اصالح طلبان شنیده نمی شد 
درباره  و  شده  شنیده  کشور  مسئوالن  با  سیاسی  فعاالن  برخی  بین 
که  دیدارها  این  شود  می  گفته  و  مطرح  زنی هایی  گمانه  آن  جزییات 
میان  در  بوده  کشور  در  اخیر  تحوالت  یابی  ریشه  و  بررسی  محوریت  بر 
زنی  گمانه  این  اما  است  داشته  جریان  هم  کشور  ارشد  مسئوالن  برخی 

تکذیب! یا  شدند  تایید  یا  ها 
که  بود  شده  مدعی  ژورنال  استریت  وال  آمریکایی  روزنامه  تازگی  به 
از  محرمانه  پیش  ماه  ملی،  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی،  علی 
درخواست  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  و  خمینی)ره(  امام  خانواده های 
این  خانواده  دو  این  اما  کنند؛  کمک  اوضاع  کردن  آرام  به  که  کرده 

کرده اند. رد  را  درخواست 
بر  ژورنال مبنی  استریت  وال  ادعای  ارشد مرحوم هاشمی،  فرزند  اما 
به  برای کمک  از خانواده وی  امنیت ملی  درخواست دبیر شورای عالی 

تکذیب کرد. را  اخیر  ناآرامی های  کنترل 
دریابان  درخواست  ادعای  به  واکنش  در  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
شمخانی از خانواده های امام خمینی)ره( و مرحوم هاشمی رفسنجانی 
با  گفت وگو  در  درخواست  این  رد  و  اوضاع  کردن  آرام  به  کمک  برای 
شمخانی  آقای  سوی  از  درخواستی  چنین  نه  اساسا  کرد:  اظهار  ایلنا 
تشکیل  جلسه ای  چنین  نه  و  مطرح  هاشمی  مرحوم  خانواده  به  خطاب 
از  قبل  به  مربوط  که  داشتیم  شمخانی  آقای  با  دیداری  ما  است.  شده 

است. بوده  اتفاقات  این  و  اعتراضات 
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  به  وابسته  جماران  سایت  اما 
خمینی)ره( نیز در پی انتشار این خبر در روزنامه وال استریت ژورنال به 
موسسه  این  ارتباطات  و  هنری  فرهنگی  معاون  نیا،  عارف  امین  از  نقل 
انجام مالقات علی شمخانی با اعضای بیت حضرت امام را تکذیب کرد.

از  درخواستی  اخیر  ماه های  در  است:  گفته  جماران  به  نیا  عارف 
جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر دیدار با اعضای بیت امام 
تقاضایی  گونه  هیچ  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه  و  نبوده  مطرح 

است. نداشته  راحل  امام  بیت  از 
از  یکی  بین  دیداری  درباره  ادعایی  با  ارتباط  در  دیگر  خبر  اما 
به  که  بود  انقالب  رهبر  فرزندان  از  یکی  با  هاشمی  مرحوم  فرزندان 

منبع  رفسنجانی،  هاشمی  آیت الله  موزه  خانه  اطالع رسانی  پایگاه  جز 
به نقل  ایلنا  این خبر منتشر نکرد. خبرگزاری  دیگری توضیحاتی درباره 
از این منبع خبری نوشت: در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی 
والمسلمین  حجت االسالم  با  رفسنجانی  هاشمی  فاطمه  خانم  دیدار  بر 
اعالم  افکارعمومی  تنویر  برای  موثق  منبع  یک  خامنه ای،  مجتبی  سید 
نقل  بیشتر  اینکه  ذکر  قابل  مهم  نکته  دیدار،  اصل  تایید  ضمن  کرد: 

است. کذب  و  واقع  خالف  خبر،  در  اشاره  مورد  موضوعات  و  قول ها 
با  دیدارهایی  طلبان  اصالح  از  جمعی  شد  می  گفته  پیش  روز  چند 
عالی  دبیر شورای  و  قوه قضاییه  رییس  از  ارشد کشور  مقامات  از  برخی 
شده  مطرح  دیدارها  این  در  هایی  درخواست  و  اند  داشته  ملی  امنیت 
است. روز گذشته برخی رسانه ها به نقل از علی شکوری راد ضمن تایید 

کردند. منتشر  را  مطالبی  دیدار  این  محتوای  خصوص  در  دیدارها  این 
دیدار  درباره  اصالحات  جبهه  سخنگوی  شکوری راد،  علی 
عالی  شورای  دبیر  و  قضاییه  قوه  رییس  با  اصالحات  جبهه  هیات رییسه 
در  روزها  این  آنچه  از  تحلیلی  دیدارها  این  »در  گفته است:  ملی  امنیت 
و  خواست ها  درباره  توضیحاتی  همچنین  شد.  ارایه  دارد  جریان  ایران 
مردم  اعتراض  حق  شناختن  رسمیت  به  بر  و  مطرح  معترضان  مطالبات 

امن  فرصت  ایجاد  نیز  و  اعتراضات  همه  نامیدن  اغتشاش  از  اجتناب  و 
دیگری  نکات  از  دانشگاه ها  در  خصوص  به  مردم  اعتراضات  طرح  برای 

► است.«       پرداخته شده  آن  به  که  بود 

خبری در راه است؟  

بازتاب دیدارهای خبرساز در روزهای اخیر

◄    فعال سیاسی اصولگرا گفت: نمایندگان 
های  صحبت  و  بیاستند  آینه  جلوی  مردانه 
کنند  مرور  مجلس  انتخابات  زمان  را  خودشان 
شده  محقق  ها  وعده  آن  درصد  چند  بگویند  و 

است.
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اما  دانستند  می  اقتصادی  نامطلوب  وضع 
و  برگرداند  را  ورق  یازدهم  مجلس  انتخابات 
گرفت  قرار  رقیب  جناح  اختیار  در  پارلمان 
کارآمد  نظارت  با  را  اوضاع  بود  مدعی  که 
هیچ،  نکرد  تغییری  اوضاع  دهد،  می  تغییر 
رئیسی  سیدابراهیم  دولت  سرکارآمدن  حتی 
این  حاال  افزود.  قبلی  مشکالت  حجم  بر  نیز 
مسئول  رئیسی  دولت  که  است  مطرح  سئوال 
یازدهم؟ مجلس  یا  است  مردم  به  پاسخگوی 
نیوز  نامه  با  گفتگو  در  پور  قاضی  نادر 

گفت:  مردم  به  پاسخگویی  مسئول  قوه  درباره 
با رأی مردم  نمایندگان مجلس و رئیس جمهور 
باشند.  باید جوابگو  و هر دو  انتخاب می شوند 
نمایندگان  اما  است  داده  وعده  رئیسی  آقای 
در حوزه  انتخابات  زمان  رئیس جمهور  از  بیش 
مردانه  آنها  دادند.  وعده  شان  انتخابیه  های 

خودشان  های  صحبت  و  بیاستند  آینه  جلوی 
بگویند  و  کنند  مرور  مجلس  انتخابات  زمان  را 

است. شده  محقق  ها  وعده  آن  درصد  چند 
وی افزود: همه ما مسئول هستیم، حتی من 
اوضاع آشفته  این  بازنشسته در  پور  نادر قاضی 
پاسخگو  استثنا  بدون  باید  همه  هستم.  سهیم 
هستند  مسئول  ها  رسانه  و  خبرنگاران  و  باشیم 
نشده  پیگیری وعده های عملی  با  را  مسئوالن 
شان به چالش بکشند. اینکه مجلس توپ را به 
زمین دولت می اندازد و دولت توپ را به زمین 

اگر  است.  بدی  بسیار  کار  اندازد  می  مجلس 
نبود  مناسب  مسئولیت  زمان  در  عملکردمان 

کنیم. عذرخواهی  مردم  از  و  باشیم  مرد  باید 
به  اشاره  با  مجلس  ادوار  نماینده  این 
کرد:  اظهار  انتخابات  در  مردم  کم  مشارکت 
از  کمتر  با  مجلس  انتخابات  در  نامزدی  وقتی 
یک بیستم آرا به مجلس راه پیدا می کند دیگر 
گذاشت.  مردم  نماینده  را  نامش  توان  نمی 
زمان  در  که  است  کسی  مردم  واقعی  نماینده 
کسب  را  آرا  یک  عالوه  به  درصد   50 انتخابات 
کند تا مردم او را واقعا نماینده خود در مجلس 

. نند ا بد
و  قانونی  مطالبات  حساب  اینکه  بیان  با  وی 
به حق مردم را باید از ضدانقالب، اغتشاشگران 
و اراذل و اوباش جدا کرد، افزود: منتخب مردم 
وقتی به مجلس آمد کیف به دست نباید باشد و 
رسیدگی به مشکالت حاد جامعه را از مسئوالن 
گوناگونی  نظارتی  ابزار  مجلس  کند.  پیگیری 
کفایت  عدم  استیضاح،  سئوال،  تذکر،  از  اعم 
اختیار  در  را  تحص  و  تحقیق  و  جمهور  رئیس 
حق  به  های  خواسته  تواند  می  بنابراین  دارد، 

کند. پیگیری  را  مردم 
وجود  به  وضعیت  در  همه  گفت:  پور  قاضی 
دو  هر  مجلس  و  دولت  و  هستند  سهیم  آمده 
دولتمردان  و  نمایندگان  باشند.از  پاسخگو  باید 
بار  امام را یک  نامه سیاسی  می خواهم وصیت 
رهنمودهای  درصد   10 ما  اگر  بخوانند  دیگر 
کنیم  عملیاتی  را  انقالب  معظم  رهبر  و  امام 
آید.  نمی  وجود  به  جامعه  در  مشکلی  هیچ 
فراموش  زود  را  امام  فرمایشات  ما  متأسفانه 

► کردیم.    

از  یکی  که  بود  آذرماه  اول  شنبه  سه      ◄
این  از  همیشه  برای  سیزدهم  کابینه  وزرای 

کرد. کوچ  کابینه 
رئیسی  دولت  ساله   68 وزیر  قاسمی  رستم 
وزارت  تصدی  سابقه  نیز  دهم  دولت  در  که 
آنچه سخنگوی  به دلیل  برعهده داشت  را  نفت 
با  بود  خوانده  وی  زمینه ای  بیماری  دولت 

کرد. خداحافظی  سیزدهم  دولت 
در  دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی 
آقای  استعفای  به  توجه  با  بود:  گفته  باره  این 
بیماری شان،  تشدید  دلیل  به  قاسمی  رستم 
این  سرپرست  عنوان  به  افندی زاده  آقای 
حضور  دولت  هیات  امروز  جلسه  در  وزارتخانه 

داشت.
زنی ها  گمانه  تا  شد  باعث  که  موضوعی 

شود. تشدید  نیز  وی  جایگزین  درباره 
سعید  نیکزاد،  علی  بذرپاش،  مهرداد 
سیدمهدی  و  میرکاظمی  مسعود  محمد، 
استعفای  از  پس  که  بودند  افرادی  هاشمی 
در  اما  افتاد  زبان ها  سر  بر  نامشان  قاسمی 
پارلمانی  معاون  حسینی  سیدمحمد  نهایت  
داد  پاسخ  اینگونه  باره  این  در  جمهور  رئیس 
بذرپاش«  »مهرداد  آقای  لحظه  این  تا  که  
و  راه  وزارت  تصدی  برای  اصلی  گزینه 

است. شهرسازی 
پور شخصیت  علیرضا خجسته  این  بر  عالوه 
است:  گفته  باره  این  در  نیز  اصولگرا  حزبی 
مهمترین  از  یکی  شهرسازی  و  راه  وزارت 
یکی  جز  زیرا  است؛  دولت  در  خانه ها  وزارت 
است  دولت  زیربنایی  خانه های  وزارت  از 
نیست  پوشیده  کسی  بر  آن  اهمیت  بنابراین 
این  این قاعدتا وزیر که قرار است در  بر  عالوه 
باید  اوال  بگیرد  بر عهده  وزارت خانه مسئولیت 

و  باشد  پایبند  زمینه  این  در  دولت  برنامه های 
خصوصی  بخش  برای  که  را  فضایی  اینکه  دوم 
همانطور  بازگردارند.  را  دارد  مسکن  زمینه  در 
که میدانید بخش خصوصی در کشور ما بسیار 

دارد. مهمی  نقش 
وی افزود: همچنین در زمینه راه نیز انصافا 
انقالب  سال   40 این  در  بسیاری  اقدامات 
هم  بسیاری  کار های  اما  است،  گرفته  صورت 
در  خصوص  به  ما  زیرا  است،  مانده  زمین  بر 
داریم  بسیاری  تمام  نیمه  کار های  ریلی  زمینه 
این جز موضوعاتی است که وزیر پیشنهادی  و 
اقدامات  زمینه  این  در  بتواند  باید  دولت 
باید  شده  معرفی  وزیر  و  دهد  انجام  را  مهمی 
مجلس  نظیر  حاکمیت  دیگر  ارکان  با  بتواند 
سازمان  با  دولت  ارتباط  است  الزم  کند؛  کار 
از همان  این هم  و  تقویت شود  نظام مهندسی 
پیشنهادی  وزیر  انشالله  که  است  جنبه هایی 

کند. توجه  آن  به  باید  دولت 
پیشنهادی  گزینه  درباره  شخصیت  این 
دولت برای این وزارت خانه بیان کرد: انشالله 
زمینه  این  و در  پاش معرفی می شود  بذر  آقای 
و  دولت  تعامل  با  که  امیدواریم  باشد؛  موفق 
مجلس او بتواند رای خوبی بیاورد و با پشتوانه 

► باشد.     مفید  دولت  در  خوبش  رای 

نادر قاضی پور فعال سیاسی اصولگرا:

رئیسی وعده داد اما وعده های مجلس بیشتر بود

نیکزاد، بذرپاش یا سعید محمد؛ چه کسی جایگزین رستم قاسمی می شود؟



www.gooyeh-qom.com6دوشنبـه 7 آذر 1401/ شماره 2063 گزارش

کوک کردن حقوق فرهنگیان با 
تورم جهانی!                             

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
درست است از قدیم و ندیم گفته اند علم از ثروت بهتر است 
چون  هم  ثروت  و  علم  فرموده  بیامرز  خدا  بلخی  شهید  حتی  و 
»گل و نرگس« می مانند که »به یک جای نشکفند به هم« یا چه 
عرض کنم »هر که را دانش هست خواسته نیست« و »وان که را 
خواسته است دانش کم « ولی با همه این  تفاصیل، گوش وزیر 
آموز  پند  و  حکیمانه  جمالت  این  بدهکار  ما  پرورش  و  آموزش 
نیست و حقوق معلمان را جوری با تورم جهانی و داخلی تنظیم 
از خوشحالی زوزه بکشد.  کرده است که آدم دلش می خواهد 
کارکنان  و  مدیران  روزها  این  که  رفته  در  خرک  از  جایی  تا  کار 
بانک ها که 90 درصد منابع وام های قرض الحسنه به آنها می 
و  وام  و  پاداش  خورجین  یک  حقوق،  بر  عالوه  سال  در  و  رسد 
افزایش حقوق  این  به  و نجومی دریافت می کنند،  تپل  مزایای 

به روایت جراید ... اما اصل خبر  فرهنگیان غبطه می خورند. 
تالش  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  ساناپرس،  گزارش  به 
افزایش  معلمان  حقوق  داخلی  و  جهانی  تورم  با  متناسب  شده 

شود. کمتر  قشر  این  بر  اقتصادی  فشار های  تا  یابد 
به قول شاعر مالحظه فرمودید؟ 

ما  البته  است!«   مسئوالن  صحبت  در  که  کیمیاییست   «  
چه  ولی  نیستیم  بپاش  و  بریز  قدر  این  و  وزیر  زحمت  به  راضی 
کنیم که وزیر نقدًا بهبود معیشت فرهنگیان را نشانه رفته است 
و تا حقوق فرهنگیان را با معیارهای جهانی کوک نکند، ول کن 
از رتبه بندی  از اول اعالم شده بود هدف  البته  معامله نیست. 
رقابت  حس  ایجاد  و  معلمی  جایگاه  و  شأن  »ارتقای  فرهنگیان 
دانستیم  می  ما  اگر  وگرنه  است  معلمان«  بین  نشاط  و  شور  و 
نشاط  و  شور  ایجاد  البالی  و  بیفتد  زحمت  به  خواهد  می  وزیر 
حقوق  و  شود  جیب  به  دست  معلمان  جایگاه  و  شان  ارتقاء  و 
مدارک  و  شدیم  نمی  سامانه  وارد  اصاًل  دهد،  افزایش  نیز  را  ما 

کردیم! نمی  بارگذاری 
تازه این فقط یک الیه از ترمیم حقوق است و همه فرهنگیان 
رتبه اولی در نظر گرفته شده اند. در واقع اگر بدخواهان اجازه 
و  خارجی  پانسمان  باندهای  این  با  را  زخم  این  وزیر  بدهند 
را  حقوق  زخم  و  کند  پانسمان   کامفیل  هوشمند  های  چسب 
دستمزد  با  فرهنگیان  حقوق  است  ممکن  کند،  ترمیم  حسابی 
بماند  شود!  برابر  ها  خواننده  و  ها  هنرپیشه  و  ها  فوتبالیست 
که ترکش های اقتصاد فشل و بند تنبانی جهانی را نیز وزیر به 
پیدا  افزایش  جهانی  تورم  با  حقوق  کرده  سعی  و  خریده  جان 

! کند
های  رسانه  و  ملی  رسانه  چرا  باشید  شده  متوجه  شاید  حاال 
می  منتشر  را  فرهنگیان  حقوق  افزایش  فقط  مجازی  و  مکتوب 
سازند و کاری به حقوق و مزایای دریافتی کارکنان سایر ادارات 

باید رسانه ای کرد!   ندارند! باالخره کار بزرگ را 
فقط این البال ما نفهمیدیم چرا برخی از سایت ها به معرفی 
کارمندان  از  هیچکدام  و  پردازند  می  معلمان  برای  دوم  شغل 
ظهر  از  بعد  و  نیستند  آژانس  راننده  ادارات،  سایر  و  ها  بانک 
بنگاه  کشاورزی،  زمین  مغازه،  خصوصی،  آموزشگاه  در  ها 
دوم  شغل  اساسًا  و  کنند  نمی  کار   ... و  جاده  ملکی،  معامالت 

؟!  چرا  دانید  می  شما  راستی  ندارند!؟ 

ر ـُ َتَلنگ

ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲۷6۲۵98۷   

◄     پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی 
خود از مرحله گروهی جام جهانی 2022 در برابر ولز، 
برانگیخت.  را  بیگانه  فارسی زبان  رسانه های  خشم 
نشان  کم ارزش  و  متن  جای  به  حاشیه   به  پرداختن 
برد  به  رسانه ها  این  واکنش  ایرانیان،  شادی  دادن 

بود. ایران 
از  بازی خود  آذرماه در دومین  ایران جمعه چهارم 
با 2 گل تیم ولز  رقابت های جام جهانی 2022 قطر، 
سرود  با  ملی  تیم  اعضای  هم خوانی  داد.  شکست  را 
بازیکنان  همکاری  و  اتحاد  ایران،  اسالمی  جمهوری 
طرفدار  تماشاگران  پرتعداد  حضور  بازی،  زمین  در 
شادی  مسابقه،  برگزاری  محل  ورزشگاه  در  ملی  تیم 
به   ... و  ایران  هواداران تیم ملی در شهرهای مختلف 
تداوم  که مدت هاست خط خبری  رسانه ها  این  مذاق 
نمادهای  همه  کردن  بی اعتبار  و  کشور  در  ناآرامی 
را دنبال می کنند،  اتحادبخش در کشور  و  همبستگی 

نیامد. خوش 
این رسانه ها ناراحتی و خشم خود از بی نتیجه بودن 
و  گزارش ها  لحن  و  موضوع  در  را  تالش هایشان 
زاویه های  از  و  داده  نشان  خود  تولیدی  محتوای 
متعددی تالش کردند موضوع ناآرامی ها را در اولویت 

دارند. نگه  مخاطبان  ذهنی 
محتوای  محوربندی  و  بررسی  به  گزارش،  این  در 
»دویچه وله  همچون  رسانه هایی  تلگرامی  کانال 
اینترنشنال«  »ایران  فارسی«،  »بی بی سی  فارسی«، 
ولز  مقابل  ایران  برد  از  پس  آمریکا«  »صدای  و 

. ختیم ا پرد
ایجاد دوقطبی میان مردم و حاکمیت

این  کردند  تالش  فارسی زبان  خارجی  رسانه های 
استادیوم  در  حاضر  هواداران  که  کنند  القا  را  گزاره 
صورت  به  و  نبوده  عادی  مردم  بن علی«،  »احمد 
ایران  اسالمی  جمهوری  سوی  از  سازمان یافته 
صدای  بودند.  شده   اعزام  قطر  به  و  شده  گردآوری 
را »نیروهای  تیم ملی حاضر در قطر  آمریکا هواداران 
شد  مدعی  و  دانست  مقاومت«  پایگاه  و  بسیج 
اسکان  و  اعزام  برای  باالیی  هزینه  اسالمی  جمهوری 

است. شده  متحمل  آنها 
این رسانه مدعی شد ایران با استفاده از بلیت های 
فروخته نشده و بلیت های برگشت داده شده، بسیاری 
و  بنگالدشی  کارگران  با  را  تماشاچیان  جایگاه  از 
بودند  سوریه  همچون  کشورهایی  تبعه  که  افرادی 
برای  بیشتر  پیروزی  این  ترتیب  این  به  و  کرد  پر 
معترض  مردم  تا  بوده  شادی آور  حکومتی  تماشاگران 
جمهوری  فرستادگان  »صف آرایی  عنوان  ایران.  در 
از  یکی  برای  که  قطر«  در  معترضان  مقابل  اسالمی 
گویای  کامال  شد،  انتخاب  رسانه  این  گزارش های 

است. آن  رویکرد 
برخی  اظهارات  به  استناد  با  نیز  ایران اینترنشنال 
ایرانی  غیر  افراد  به  شد  مدعی  قطر  در  حاضر  افراد 
هواداری  ایران  تیم  از  تا  داده اند  را  ایران  پرچم های 

. کنند
از ورزشگاه ادعای اخراج تماشاچیان معترض 

نمادهای  با  تماشاچیان  حضور  از  جلوگیری 
که  بود  ادعاهایی  دیگر  از  نیز  ورزشگاه  در  اعتراضی 
شد.  مطرح  حکومتی«  »تماشاگران  ایده  القای  برای 
بشر  حقوق  نقض  و  ایران  با  قطر  همدستی  ادعای 
و  شیر  پرچم  با  که  تماشاچیانی  با  برخورد  طریق  از 
ورزشگاه  به  ورود  دنبال  آزادی  زندگی  زن  و  خورشید 

بود. برجسته  رسانه ها  این  در  بودند، 
مردم،  گزارش های  به  استناد  با  ایران اینترنشنال 
و  نمادها  با  تماشاچیان  ورود  از  جلوگیری  مدعی 
نیروهای  توسط  ورزشگاه  به  اعتراضی  نوشته های 
رسانه   این  ادعاها،  این  وجود  با  شد.  قطر  پلیس 
حرکت های  و  شعارها  نمادها،  برجسته سازی 
کار  دستور  در  را  بازی  محل  ورزشگاه  در  اعتراضی 

. شتند ا د
معترض  تماشاچیان  کرد  ادعا  حتی  آمریکا  صدای 
تعداد  دلیل  همین  به  و  شدند  اخراج  ورزشگاه  از 
تماشاچیان معترض در ورزشگاه نسبت به تماشاچیان 
دو  بازداشت  است.  بوده  کمتر  بسیار  حکومتی 
خانواده  توسط پلیس قطر و شکایت هایی که از پلیس 
قطر به فیفا شده نیز از دیگر ادعاهای این رسانه بود.

ملی  تیم  هواداران  شادی  از  جهت دار  روایت 
کشور در 

در  ملی  تیم  هواداران  شادی  موارد،  این  کنار  در 
کشورمان نیز به مذاق رسانه های خارجی فارسی زبان 
این شادی ها  به گونه ای که تالش کردند  نیامد  خوش 
را سازماندهی شده و متعلق به گروهی خاص معرفی 
امنیت  مدافع  نیروهای  شادی  گسترده  انتشار  کنند. 

بود. معنادار  رسانه ها  این  در 
یک  از  نقل  به  گزارشی  در  فارسی  بی بی سی 
روی  این  از  پیش  که  امنیتی  ماموران  آورد:  شهروند 
می کردند  تیراندازی  آنها  به  و  می زدند  را  مردم  موتور 
پس از برد ایران با گذاشتن ُگل در لوله اسلحه خود، 

می کردند.  حرکت  گیشا  خیابان های  در  فریاد  با 
مبهم  وضعیت  از  دیگر  گزارشی  در  رسانه  این 
هواداری  طرف  یک  از  نوشت:  ملی  تیم  از  هواداری 
دیگر  طرف  از  و  ملی  تیم  از  حکومت  مخالفان  برخی 
بازی ها  تحریم  برای  مخالفان  از  دیگر  برخی  تالش 
اعتراض ها  از  علنی  که  بازیکنانی  کردن  محکوم  و 
پیچیده ای  شرایط  شده  موجب  نکردند،  حمایت 
به  عالقه مندان  در  چندگانه  احساساتی  و  بخورد  رقم 

بخورد. رقم  ملی  تیم  این  به  نسبت  فوتبال 
مردم  برخی  که  ادعا  این  با  فارسی  بی بی سی 
شادی  به  اعتراضی  شعارهای  با  کشور  در  معترض 
تالش  دادند،  نشان  واکنش  ملی  تیم  هواداران 
در  رسانه  این  کند.  برجسته تر  را  تقابل  این  کرد 
گزارش های خود، حضور مردم در شادی پیروزی تیم 
معترضان  از  زیادی  شمار  نوشت:  و  کرد  انکار  را  ملی 
حضور  پیروزی  این  از  پس  خیابانی  شادی های  در 

ندارند.
روایتی  کردند  تالش  رسانه ها  این  حالی  در 
که  دهند  ارائه   کشور  در  مردم  شادی  از  جهت دار 
»روایت  را  ملی  رسانه  در  شادی ها  این  بازتاب  خود 

ادعا  این رسانه ها  نامیدند.  از شادی مردم«  حاکمیت 
حاکمیت،  طرفدار  رسانه های  و  صداوسیما  کردند 
مردم«  »شادی  جای  به  را  امنیتی  نیروهای  شادی 
از  تصاویری  انتشار  رسانه ها،  این  کردند.  معرفی 
و  خبرگزاری ها  برخی  در  بی حجاب  و  کم حجاب  زنان 
راستا  این  در  را  بودند  ملی  تیم  هوادار  که  روزنامه ها 
تفسیر کرده و آوردند: رسانه حکومتی سانسور را کنار 

شد. حل  برایش  حجاب  مساله  گویا  گذاشته 
با  حکومت«  »شادی  آنچه  میان  سازی  دوقطبی 
بود.  کار  دستور  در  نیز  شد  خوانده  مردم«  »ناراحتی 
در  را  حکومتی«  رسانه های  »شادی  آمریکا  صدای 
مقابل »ناراحتی و خشم مردم« قرار داد و با به تصویر 
برخی  در  ناآرامی  و  ویژه  نیروهای  شادی  کشیدن 

داد. قرار  هم  مقابل  در  را  رخدادها  این  شهرها، 
ایران  جمله  از  فارسی زبان  غربی  رسانه های 
فوتبال  اسالمی  جمهوری  که  ادعا  این  با  اینترنشنال 
حافظ  نیروهای  شادی  کرده،  سیاسی«  و  »امنیتی  را 
هیچ  که  خواند  سرکوب«  نیروهای  »شادی  را  امنیت 
و  غمگین  مردم  زیرا  ندارد  عادی  مردم  به  ارتباطی 

هستند. داغدار 
ایران در  ناآرامی ها  برجسته سازی 

ناآرامی ها  از  ویدئوهایی  و  تصاویر  پرتعداد  انتشار 
اقدامی  ملی،  تیم  پیروزی  از  پس  شهرها  برخی  در 
بود که برای کم رنگ کردن تاثیر اخبار شادی ایرانیان 

گرفت. صورت 
ایران  خونین  »رویدادهای  را  آنچه  آمریکا  صدای 
از  نقل  به  و  کرد  برجسته  خواند  فوتبال«  دریچه  از 
امسال  جام جهانی  نیویورک تایمز،  ایرانی  ستون نویس 
مقایسه   1357 سال  در  آرژانتین  جام جهانی  به  را 
در  هم  امسال  »جام جهانی  آورد:  او  از  نقل  به  و  کرد 
انقالب  یک  زمینه  پس  در  و  دموکراسی  فاقد  کشوری 

می شود.« برگزار  وطن  در 
با  مرتبط  متنوع  تحلیل های  و  اخبار  انتشار 
تبار  بر  تاکید  و  فوتبالیست  غفوری«  »وریا  بازداشت 
این  کار  دستور  در  هدف  همین  با  بازیکن  این  ُکردی 

. ست نه ها رسا
جمله  از  رسانه ها  این  هواداران،  شادی  میانه  در 
ارگان های  گزارش  به  استناد  با  فارسی  دویچه وله 
فعاالن  »ارگان  همچون  غیررسمی  و  غیرمستند 

از  غریب  و  عجیب  آمارهایی  ایران«،  در  بشر  حقوق 
مبادا  تا  دادند  ارائه  اخیر  حوادث  کشته شدگان  شمار 
ناآرامی ها  از  را  مردم  ذهن  ملی  تیم  پیروزی  شادی 
 448 را  کشته شدگان  شمار  رسانه  این  کند.  منحرف 

کرد. اعالم  نفر 
تالش برای بیگانه سازی مردم از تیم ملی

تالش برای تشدید احساس بیگانگی نسبت به تیم 

این  شد.  دنبال  رسانه ها  این  در  مردم  میان  در  ملی 
به  بی توجه  را  ملی  تیم  بازیکنان  می خواهند  رسانه ها 
مسائل اجتماعی و مطالبات مردم نشان داده و خاطر 

کنند. بازیکنان مکدر  به  نسبت  را  مردم 
تیم  بازیکنان  و  مردم  میان  بیشتر  فاصله  ایجاد 
خارجی  رسانه های  در  محورها  ازبرجسته ترین  ملی 
این  است.  اینترنشنال  ایران  جمله  از  فارسی زبان 
صراحت  به  خود  گزارش های  و  مصاحبه ها  در  رسانه 
قرار  تخطئه  مورد  را  ملی  سرود  با  بازیکنان  همنوایی 
از مردم تعبیر  داد و این حرکت را به جدایی تیم ملی 

کرد.
»محمد تقوی« در گفت وگو با این رسانه مدعی شد 
نخواندن  با  انگلیس  برابر  بازی  در  ملی  تیم  بازیکنان 
به  را  مردم  دل  کردند  تالش  اسالمی  جمهوری  سرود 
وقتی  اما  کنند  جلب  را  آنان  حمایت  و  آورند  دست 
فقط  و  دارند  جدی تری  خواسته های  مردم  فهمیدند 
عقب نشینی  نمی شوند،  راضی  نمادین  حرکت  یک  با 

کردند.
سوی  از  ملی  تیم  اعضای  تطمیع کردن  ادعای 
مطرح  رسانه  این  در  هم  اسالمی  جمهوری  نظام 
بدبین  ملی  تیم  اعضای  به  نسبت  را  مردم  تا  شد 
جمهوری  »تیم  مانند  عبارت هایی  از  استفاده  کند. 
به   ... و  اعزامی«  »تیم  حکومتی«،  »تیم  اسالمی«، 
انجام  با همین هدف  این رسانه ها  تیم ملی، در  جای 

. شد
نیز خط خبری  وریا غفوری  بازداشت  به  واکنش ها 
پررنگی است تا حواس ها را از جام جهانی و پیروزی 
ایران منحرف کنند. تالش برای القای »بی توجهی به 
بازداشت وریا غفوری از سوی بازیکنان تیم ملی« نیز 
خارجی  رسانه های  که  بود  توجهی  قابل  خبری  خط 
فارسی زبان برای بیگانه سازی مردم از تیم ملی انجام 

دادند.  ►

واکنش رسانه های خارجی فارسی زبان به برد تیم ملی فوتبال در برابر ولز؛

● رسانه هایی که چشم دیدِن پیروزی ایران را نداشتند    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با  تهران   316 1401/08/02 دفتر   -  127800 وکالت شماره  بموجب  آقای رشید کرم بخش 
مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 2677/7/328 اصلی )که  استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند 
ثبت  ذیل   198 دفتر   469 صفحه  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  یافته(  تغییر  اصلی   2677/7/902 بپالک 
34099 شماره سریال 858733 بنام حسین کربالئی محمد آقا صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته 
سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود گردیده است ، لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15911(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

برگ  دو  ارائه  با  تهران   316 1401/08/02 دفتر   -  127800 وکالت شماره  بموجب  آقای رشید کرم بخش 
مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 2677/7/327 اصلی )که  استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند 
ثبت  ذیل   198 دفتر   469 صفحه  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  یافته(  تغییر  اصلی   2677/7/906 بپالک 
34099 شماره سریال 858732 بنام حسین کربالئی محمد آقا صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته 
سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود گردیده است ، لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15911(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   10 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
مرادی  ابوالفضل  و  صفری  امیرحسین  علیه  بابائی  فاطمه  له  گردیده  ثبت  10/97ج/884  شماره  به  قم 
له و 153/669/638ریال  به پرداخت 3/120/692/765ریال در حق محکوم  محکوم علیه محکوم است 
 271 از  4706 فرعی  ثبتی  له در قبال بدهی محکوم علیه پالک  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت 
و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   5 بخش  اصلی 
و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   31/308 مقدار   135
فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   1/541 مقدار 
شده  ارجاع  کارشناسی  خصوص  در   970884 بایگانی  شماره  و   9709982512900474 رسید.  خواهد 
به اینجانب جهت ارزیابی آپارتمان مسکونی معرفی شده به پالک ثبتی شماره 4706 فرعی از 271 اصلی 
قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از 4692 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش پنج حوزه ثبت قم ؛ به 
نشانی قم ، شهرک قدس ، بلوار شهید آوینی جنوبی ، کوچه شماره 14 ، پالک 16 ؛ پس از حضور در محضر 
تاریخ 1401/6/26 در  بازدید به عمل آمده در  و  محترم شعبه و مطالعه پرونده و پیرو هماهنگی های الزم 
معیت و راهنمایی آقای امیر حسین صفری از محل مورد نظر و انجام بررسی های الزم و تحقیقات میدانی 
ملک  ثبتی  مشخصات   -1 گردد.  می  تقدیم  استحضار  جهت  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  بدینوسیله   ،
)براساس مندرجات تصویر نامه بازداشت دائم موجود در پرونده به شماره 13998563630001010734 
تاریخ 1399/8/27 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره یک قم و تصویر سند مالکیت ابرازی توسط آقای 
امیرحسین صفری(: ملک معرفی شده یک واحد آپارتمان مسکونی دارای سند مالکیت تک برگ به شماره 
سریال 037922/د/91 به پالک ثبتی 4706 فرعی از 271 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده 
به شماره  پنج ثبت قم شماره دفتر امالک 207 شماره صفحه 252  از اصلی مذکور بخش  از 4692 فرعی 

مالکیت  میزان  به  فرزند محمد علی  امیرحسین صفری  آقای  بنام   1392/10/1 ثبت  تاریخ   181743 ثبت 
پیشرفتگی  ان  مترمربع   4/5 که  دو  طبقه  در  واقع  مترمربع   104/1 مساحت  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
است. بانضمام انباری قطعه 6 تفکیکی به مساحت 2/4 مترمربع واقع در طبقه چهار با قدرالسهم از عرصه 
اعیانی  مشخصات  آن.2-  اجرایی  نامه  آئین  و  ها  آپارتمان  تملک  قانون  طبق  مشترکات  و  مشاعات  سایر  و 
بلوک جنوبی ساز دارای سه  از یک   ، بازسازی شده در طبقه دوم  اپارتمان مسکونی  اپارتمان معرفی شده: 
طبقه روی همکف )پیلوت( واقع است. هر طبقه دارای یک واحد و یک واحد در پیلوت واقع می باشد. بلوک 
می  طبقات  به  دسترسی  جهت  پله  سرویس  دستگاه  یک  و  آسانسور  دستگاه  کی  دارای  مذکور  آپارتمانی 
دیوار  بقیه  و  متر سنگ  ارتفاع حدود یک  تا  ها  پله  بغل  و  نوع سنگ  از  ها  پاگرد  و پوشش کف  پله ها  باشد. 
پله دارای حفاظ نرده استیل است. درب های ورودی به ساختمان  و سقف آن سفید کاری است. سرویس 
شامل نفر رو و ماشین رو از نوع آهنی و درب ماشین رو مجهز به جک بازویی اتوماتیک است. نمای آپارتمان 
آپارتمان مسکونی معرفی شده به مساحت 104/01 مترمربع دارای سالن پذیرایی ، دو  سنگ است. واحد 
اتاق خواب ، آشپزخانه ، سرویس بهداشتی ، حمام و بالکن می باشد. پوشش کف واحد سرامیک ، پوشش 
دیوار ها قرنیز از نوع _PVC و کاغذ دویاری و سقف ان سفید کاری و رنگ است. سقف سرویس بهداشتی 
PVCاست. درب ورودی به واحد از نوع درب مقاوم در برابر سرقت و درب  و حمام به صورت کاذب و از نوع 
درب  است.   HDF روکش  با  چوبی  نوع  از  حمام  و  بهداشتی  سرویس   ، دیواری  کمد   ، ها  خواب  اتاق  های 
کاری  سفید  آن  سقف  و  سنگ  بدنهآن  و  بالکن  کف  پوشش  است.   upvc نوع  از  واحد  های  پنجره  و  بالکن 
سینک   ،  mdf نوع  از  کابینت  به  مجهز  واحد  آشپزخانه  است.  دیواری  کمد  دارای  ها  خواب  اتاق  است. 
ظرفشویی ، اجاق گاز رومیزی و هود است. سیستم گرمایش واحد از نوع پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش 
آن دو دستگاه کولر گازی اسپیلت است. واحد مورد نظر دارای انباری واقع در طبقه چهارم و فاقد پارکینگ 

آپارتمانی موصوف  و گاز مستقل است. شایان ذکراست واحد  ، آب  تکفاز  برق  انشعابات  است. واحد دارای 
جدیدا بازسازی شده و در حال حاضر در اختیار برادر آقای امیر حسین صفری )آقای سامان صفری( است. 
با  آن  منضمات  و  ملحقات  کافه  با  موصوف  شده  بازسازی  مسکونی  آپارتمان  ششدانگ  ارزش   : ارزیابی   -3
عنایت به موارد و مشخصات فوق الذکر ، شرایط موجود ، موقعیت محلی ، شارع دسترسی ، مساحت واحد ، 
کاربری مسکونی ، کمیت و کیفیت اعیانی احداثی و سایر عوامل موثر و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات 
هر گونه بدهی به شهرداری ، دارایی ، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به نظر اینجانب در حال حاضر 
مبلغ 23/922/300/000ریال بیست و سه میلیارد و نهصد بیست و دو میلیون و سیصد هزار ریال تعیین و 
اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/10/4 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
نام  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال  حداکثر مهلت مزبور 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

به واحد  مراجعه نمائید. روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی مزایده
گهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی 10637/112 اصلی )یکصد و دوازده فرعی از ده هزار و ششصد و سی  آ
 139904030011000082 کالسه  اجرایی  پرونده  موضوع  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی(  هفت  و 
بر علیه : خانم منصوره آسائی )وام گیرنده   ، بانک شهر   : له   9900090 پرونده اجرایی شماره  به موجب 
، ششدانگ پالک  قم   11 اسناد رسمی شماره  دفتر  تنظیمی   77353 رهنی شماره  راهن( مستند سند  و 
در  واقع  اصلی(  هفت  و  سی  و  ششصد  و  هزار  ده  از  فرعی  دوازده  و  )یکصد  اصلی   10637/112 ثبتی 
به خانم  متعلق   91 7 پالک  بلوار جمهوری خیابان حافظ کوچه شماره   – قم  نشانی  به  قم  ثبت  بخش یک 
منصوره آسائی از طریق مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی شماره 112 
حوزه   00 ناحیه   01 بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی  از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   10637 از  فرعی 
ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت 364/4 مترمربع : به حدود : شماال : به طول سی متر ، مرز 
سانتی  چهار  و  بیست  و  متر  یازده  طول  به   : شرقا  شده(  احداث  )دیوار  اصلی   10649 پالک  با  اشتراکی 
اشتراکی  مرز  متر  سانتی  چهل  و  متر  سی  طول  به   : جنوبا  متری  هشت  شارع  به  است  دیوار  و  درب  متر 
، درب  متر  و هفتاد سانتی  متر  یازده  به طول   : غربا  احداث شده(  )دیوار  فرعی  و شانزده  یکصد  با قطعه 
حسین  فرزند  آسائی  منصوره  مالکیت  مالکیت:  مشخصات  احداثی  متری  هشت  شارع  به  است  دیوار  و 
شماره شناسنامه 97499 دارای شماره ملی 0380891247 با جز سهم 4 از کل سهم 6 به عنوان مالک 
 471299 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ، اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار 
منصوره  مالکیت  است.  گردیده  ثبت   43027 شماره  ذیل   283 جلد  امالک  دفتر   142 صفحه  در  که 
مشاع  دانگ  دو  مالک  عنوان  به   6 سهم  کل  از   2 سهم  جز  با   0380891247 ملی  شماره  دارای  آسائی 
 145 صفحه  در  که   471300 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ، اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از 
نامبرده( محدودیت  مالکیت  )در مجموع  است.  ثبت گردیده   43027 ذیل شماره   283 امالک جلد  دفتر 
 11 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1394/9/25 مورخ   77353 شماره  رهنی  دارد  مازاد   : امالک  دفتر 
 5 25/506/000/000ریال به مدت  271 به مبلغ  شهر قم استان قم که به نفع بانک شهر شعبه قم کد 
: ملک  مزایده  مورد  ملک  و ظاهری  فنی  ندارد مشخصات   : ارتفاقی  ندارد حقوق   : بیمه  ثبت شده.  سال 
و  ماشینی  اجر  نمای  با  طرف  هر  در  اول   ، همکف   ، زیرزمین  طبقه  سه  در  و  کله  دو  صورت  به  نظر  مورد 
آجر ماشینی  از  مابقی  و  ارتفاع یک متر سنگ  تا  و دیوار ها  و حیاط سازی دارای کف سنگ  سنگ چینی 
شده  احداث  بلوک  تیرچه  سقف  و  دیوار  با  بنایی  مصالح  اسکلت  و  است  باغچه  با  ای  گلخانه  زیرزمین  و 
و  ها  خواب  اتاق  سه  شامل  مسکونی  واحد  یک  شامل  طبقه  هر  و  بوده  تیپ  صورت  به  طبقات  است. 
جزئیات  در  طبقات  اما  باشد.  می  جداگانه  حمام  و  دستشویی  و  اوپن  اشپزخانه  و  سرهم  پذیرایی  و  هال 

ارتفاع  تا  ها  دیوار  و  موزاییک  کف  دارای  سالن   : زیرزمین   : باشد  می  زیر  شرح  به  هایی  تفاوت  دارای 
سرویس  و  اشپزخانه  وسط  گل  و  دور  ابزار  با  کاری  سفید  سقف  است  گچ  مابقی  و  چینی  سنگ  متر  یک 
موزاییک  کف  دارای  خواب  های  اتاق  هستند  سرامیک  کف  و  کاشی  های  دیوار  دارای  بهداشتی  های 
و  آبی  کولر  سرمایش  متعارف  حد  در  روشنایی   – دور  ابزار  با  و  تزئینات  بدون  کاری  سفید  سقف  و  بدنه 
شده  ساخته  شده  رنگ  ساده  البی  سه  از  ها  درب  است  گازی  بخاری  گرمایش  و  گازی  کولر  دستگاه  یک 
از سنگ چینی  متر  ارتفاع یک  تا  بدنه  و  از سنگ چینی  پله  است. سرویس  فلزی  آشپزخانه  کابینت  است 
شده  کاری  سفید  ها  دیوار  و  موزاییک  کف  همکف:  است  فلزی  نرده  دارای  و  کاری  سفید  مابقی  و  فتیله 
از سه الیی  داخلی  و درب های  و دکوراتیو شامل سه گل وسط  کاری شده  و سقف سفید  قرنیز سنگی  با 
های  سرویس  و  اشپزخانه  است  جداره  تک  های  شیشه  با  فلزی  پنجره  و  درب  و  است  شده  رنگ  ساده 
در  است  اف  دی  ام  از  اشپزخانه  کابینت  و  باشد  می  کاشی  های  دیوار  و  سرامیک  کف  دارای  بهداشتی 
دیواری  کمد  دارای  و  دور  تزئینات  با  شده  کاری  سفید  سقف  و  ها  دیوار  و  موزاییک  کف  خواب  های  اتاق 
است  گازی  بخاری  گرمایش  و  مختلف  های  سایز  با  گازی  کولر  دستگاه  سه  وسیله  به  سرمایش  باشد  می 
سفید  سقف  و  ها  دیوار  است  پائین  طبقات  از  کوچکتر  سالن   : اول  طبقه  است.  تصویری  ایفون  دارای  و 
و  در  است  شده  رنگ  ساده  الیی  سه  از  ها  در  مشخصات  همین  با  خواب  اتاق  سه  و  وسط  گل  با  کاری 
سنگ  متر  یک  ارتفاع  تا  متر  یک  دورچین  با  خواب  بهار  و  جداره  تک  شیشه  با  فلزی  قوطی  از  ها  پنجره 
و  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  گازی  کولر  دستگاه  یک  دارای  است  ماشینی  پالک  اجر  از  نما  مابقی  و 
آثار  در سقف  است  کابینت  فاقد  آشپزخانه  و  باشد  دیوار های کاشی می  و  دارای کف سرامیک  اشپزخانه 
کاذب  روی سقف  بر  بهداشتی  و خاک سرویس  است گچ  رویت  قابل  از رطوبت  ناشی  ترک های  و  رطوبت 
سه  کنتور  یک  و  فاز  تک  برق  کنتور  دارای  ساختمان  دارد.  تعمیر  به  نیاز  سقف  عایق  لذا  است  فروریخته 
نظر دارای کد  22 سال دارد. ملک مورد  و قدمتی در حدود  باشد  و دو کنتور گاز می  و سه کنتور آب  فاز 
بازسازی  در  قم  شهرداری  سایت  از  شده  استخراج  اطالعات  مطابق  و  باشد  می   4-402-35-6 نوسازی 
زیربنا  مترمربع   724/44 مجموعا  و  مترمربع   242/48 طبقه  هر  مساحت  با  پیلوت  روی  طبقه  دو  شامل 
ارزیابی  است.  مترمربع   344/62 شهرداری  برداری  نقشه  مطابق  موجود  مساحت  ازطرفی  شد  خواهد 
موجود  بنای  کیفیت  و  ملک  وقوع  محل  به  توجه  با  را  فوق  بثتی  پالک  دادگستری  رسمی  کارشناس   :
ذیل  شرح  به  موصوف  ملک  مزایده  پایه  قیمت  ممکنه  دیون  سایر  احتساب  بدون  و  موثر  عوامل  سایر  و 
300/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   346/4 مساحت  به  عرصه   -1  : است  نموده  ارزیابی 
مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   217 زیرزمین  طبقه  اعیانی   -2 103/920/000/000ریال  جمعا 

هر  ارزش  مترمربع   210 همکف  طبقه  اعیانی   -3 4/991/000/000ریال  جمعا  23/000/000ریال 
ارزش  مترمربع   195 اول  طبقه  اعیانی   -4 5/250/000/000ریال  25/000/000ریال جمعا  مترمربع 
هر مترمربع 22/000/000ریال جمعا 4/290/000/000ریال 5- حیاط سازی و انشعابات و بهار خواب 
بیست  و  یکصد  120/451/000/000ریال  مبلغ  به  ملک  کل  2/000/000/000ریال  جمعا  سایر  و 
صبح   9 ساعت  از  مذکور  ملک  مزایده  است.  شده  ارزیابی  ریال  میلیون  یک  و  پنجاه  و  چهارصد  و  میلیارد 
ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1401/9/19 مورخه  شنبه  روز  ظهر   12 الی 
)لواسانی( نبش کوچه 7- طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی 
قم انجام می شود. مزایده از مبلغ 120/451/000/000ریال یکصد و بیست میلیارد و چهارصد و پنجاه 
و یک میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 
 980100004076013207895693IRدرصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا
هم  پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   965108576100000002171323512006 واریز  شناسه  با 
یا  خریدار  حضور  نماید(  پرداخت  را  درصد  ده  بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر 
فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده 
تودیع  مذکور  به شماره حساب شبا  ثبت  به حساب صندوق  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 را ظرف مدت 
، مبلغ مذکور  واریز نکند  به حساب سپرده ثبت  را  ، مانده فروش  نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
درجه  از  فروش  عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل 
خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق  گردد  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار 
اینکه رقم  از  تا تاریخ مزایده اعم  از مالیات و عوارض شهرداری و غیره  بوددر ضمن بدهی های ملک اعم 
بر  مازاد  مبلغ  وجود  صورت  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و  ائین   125 طلب بستانکار وفق ماده 
)درصورت  گردد.  می  اقدام  اجرا  نامه  ائین   125 ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار  چنانچه  همچنین 
شد  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  براساس  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  نقدی  غیر  واریز  بر  توافق 
به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق 
واریزی  باشد در ضمن فیش  و مراجع ذی صالح دیگر می  و عنداللزوم  و شهرداری  دارایی  مفاصا حساب 
تعارض  رفع  مسئولیت  که  است  ذکر  به  الزم  باشد.  شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  توسط  بایست  می 

باشد. می  مزایده  برنده  عهده  بر   ، شهرداری  برداری  نقشه  و  مالکیت  سند  مساحت  بین 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم  

در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   10 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  5/1400ج/780  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   5 شعبه 
ابوالفضل ترابی شاخص علیه مرتضی و محسن هر دو خرسندی رفعتی محکوم 
له  محکوم  حق  در  5/826/600/000ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
 9 و   2 های  شعبه  مقدم  های  توقیفی  عشر  نیم  55/000/000ریال  مبلغ  و 
اجرای احکام مدنی در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم 
 1 بخش  اصلی   11055 از  فرعی   28 ثبتی  پالک  از  ایشان  االرث  سهم  علیه 
نموده است. ضمنا سهم  ارزیابی  به شرح ذیل  کارشناس  نموده که  توقیف  قم 
ارث محکوم علیه به مقدار 40 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ به استثنای 
فوق  پالک  از  5/366/666/666ریال  پایه  مبلغ  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت 
مورخ   780/5/400 شماره  نامه  به  بازگشت  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به 
علیه  شاخص  ترابی  ابوالفضل  له  اجرایی  پرونده  خصوص  در   1401/6/9
از  فرعی   28 شماره  ثبتی  پالک  ارزیابی  جهت  خرسندی  محسن  و  مرتضی 
نظر  مورد  محل  از  بود  شده  ارجاع  اینجانب  به  قم  یک  بخش  اصلی   11055
 13 نوسازی  کد  و  فتاح  امالک   75 کوچه  از  بعد  رسالت  خیابان  آدرس  به 
نظریه  آمده  عمل  به  های  بررسی  از  پس  که  آمد  عمل  به  بازدید   4-43-121–
مورد  محل  ثبتی  مشخصات  دارم.  می  اعالم  ذیل  شرح  به  را  خود  کارشناسی 
 124/2 به مساحت عرصه وضع موجود  زمینی  در  معاینه  مورد  : محل  بازدید 
شماره  به   14010583000014096 الکترونیکی  بازداشتی  دفتر  در  که  متر 
ثبت 157934 در صفحه 204 دفتر 851 ششدانگ عرصه و اعیان به نام آقای 
ملک   : شهرسازی  مشخصات  است.  گردیده  ثبت  رفعتی  خرسندی  الله  عزت 
 1401/304/33523 شماره  به  شهرداری  جوابیه  گزارش  مطابق  نظر  مورد 

مساحت  به  عرصه  دارای   131214034 ثبتی  پالک  به   1401/6/19 مورخ 
و  زیرزمین  طبقات  در  مجاز  غیر  بنا  متر   230 اعیان  و  مترمربع   124/2
شهرداری  از  موجود  بنای  احداث  بابت  مجوزی  هیچگونه  که  اول  و  همکف 
امالک  مشاور  صورت  به  ساختمان  در  ای  مغازه  همچنین  ننموده  دریافت 
کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  تجاری  مجوز  فاقد  نیز  ان  که  گردیده  احداث 
 : اینجانب  نظر  به  موثر  عوامل  سایر  و  مساحت  و  موقعیت  ابعاد  به  توجه  با 
ارزش  گرفته  قرار  اصلی  خیابان  بر  اینکه  به  توجه  با  فوق  پلکا  عرصه  برای   -1
مترمربع   124/2 برای  و  250/000/000ریال  مبلغ  زمین  مترمربع  هر 
اعیان  برای   -2 گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  31/050/000/000ریال  مبلغ 
مبلغ  ان  از  مترمربع  ارزش هر  انشعابات  و  به حیاط سازی  توجه  با  فوق  پالک 
اسکلت  با  مجاز  غیر  احداثی  بنای  متر   230 برای  و  25/000/000ریال 
مبلغ  ثقلی  بنای  استحکام  و  اجری  آهنی  ضربی  طاق  و  اجری  باربر  دیوار 
5/750/000/000ریال ارزیابی می گردد. در کل برای عرصه و اعیان پالک 
ارزیابی  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  36/800/000/000ریال  مبلغ  مذکور 
ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  احتمالی  دیون  احتساب  فاقد  فوق  گرفته  انجام 
مذکور می باشد. ضمنا در خصوص بند 4 ماده 138 گزارش کالنتری به شرح 
و  کند  می  زندگی  طهماسبی  فاطمه  پدرخانم  مرحوم  همسر  باشد.  می  ذیل 
هیچ رهن و اجاره ای نمی دهد از اول در اینجا ساکن می باشد طبقه همکف 
دخترش  و  نداشت  حضور  خودش  که  باشد  می  ساکن  محمدی  اله  امر  اقای 
طبق  و  ندارم  خبر  رهن  و  اجاره  موضوع  از  و  باشیم  می  مستاجر  داشت  بیان 
اجاره  تومان  میلیون  یک  و  رهن  تومان  میلیون  صد  یک  خرسندی  اقای  گفته 
ماهانه تا مرداد سال 1402 مدت اجاره می باشد طبقه باال اقای روحانی سید 

علی حسینی مستاجر می باشم و 50 میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه 700 
هزار تومان تا مرداد سال 1402 قرارداد دارد و نامبرده خودش حضور نداشت 
می  مستاجر  نداشت  حضور  خودش  که  بختیاری  جواد  اقای  همکف  مغازه  و 
باشد و سال هاست اینجا می باشد و پول رهن ندارد و اجاره یک سال ساالنه 
اظهارات  که  نماید  می  پرداخت  تومان  میلیون   12 حدودا  سال  اول  همان 
رسید.  ترابی  ابوالفضل  اقای  له  محکوم  امضای  به  و  جلسه  صورت  نامبرده 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/10/3 ساعت 8/30 الی 8/45 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
توانند در مدت  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد. 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
و در صورتی  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   19 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  13/1400ج/265  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   13 شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  سلیمی  احمد  علیه  کنعانی  عرفان  له 
1/970/000/000ریال در حق محکوم له و 98/500/000ریال نیم عشر در 
قبال بدهی محکوم  ثالث )محمدرضا سلیمی( در  حق صندوق دولت ، شخص 
علیه پالک ثبتی 1085 فرعی از 1956 اصل بخش 2 قم به عنوان مال معرفی 
حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  و 
به گزارش  به فروش خواهد رسید. احتراما ؛ عطف  درخواست مالک کل ملک 
 140102100003253373 شماره  ابالغیه  خصوص  در  قبل  کارشناسی 
221 فرعی  از  1085 فرعی  ثبتی  ارزیابی پالک  با موضوع   1401/4/4 مورخ 
از 1956 اصلی و درخواست ان شعبه محترم گزارش تکمیلی ارسال می گردد. 
ماده 138قانون اجرای احکام: 1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک: براساس 
ثبت  سازمان  از  مدنی  احکام  اجرای  هشتم  شعبه  استعالم  نامه  چاپی  تصویر 
اعیان  و  عرصه  دانگ   6 مالک  سلیمی  محمدرضا  اقای   ، قم  امالک  و  اسناد 
در  واقع  مذکور  پالک   ... و  ملک  وقوع  محل   -2 باشد  می  فوق  ثبتی  پالک 
باشد. مساحت عرصه پالک  49 می  42- پالک  – کوچه  امام  یادگار  بلوار   – قم 
به   1385/6/22 مورخ   83 619203الف  شماره  سند  استناد  به  الذکر  فوق 
زیرزمین  طبقه  شامل  شده  احداث  اعیانی  باشد.  می  مترمربع   150 متراژ 
شامل  طبقه  سه  درهر  فوق  پالک  باشدمعماری  می  اول  وطبقه  همکف  طبقه 
درطبقه  درپاگردوحمام  وحمام  بهداشتی  و2سرویس  خواب  خانه  اشپز  هال 
زیرزمین و دستشویی در حیاط می باشد. در ضمن طبقه اول و همکف دارای 
اتاق خواب دارند کف اشپزخانه ها در طبقه   1 زیرزمین  و طبقه  اتاق خواب   2
در  طبقات  کف  همچنین  باشد.  می  سرامیک  طبقات  باقی  و  سنگ  زیرزمنی 
دیوار  و  کاشی  عمدتا  ها  اشپزخانه  دیوار  باشد.  می  موزاییک  سالن  و  ها  اتاق 
دیوار  از نصف  ارتفاعی کمتر  در  زیرزمین  باشند که در طبقه  ها عمدتا گچ می 

کابینت  جنس  باشد.  می  سرامیک  متر  یک  حدود  در  اول  طبقه  در  و  سنگ 
سیستم  باشد.  می   MDF همکف  طبقه  و  فلزی  اول  طبقه  و  زیرزمین  های 
گرمایش  و  گازی  کولر   1 و  ابی  کولر   2 طبقات  کل  برای  مجموع  در  سرمایش 
یا نه : براساس تصویر  اینکه ملک ثبت شده است  بخاری می باشد. 3- تعیین 
اسناد  ثبت  سازمان  از  مدنی  احکام  اجرای  هشتم  شعبه  استعالم  نامه  چاپی 
و  مفروز  اصلی   1956 از  فرعی   1085 ی  شماره  با  ثبتی  پالک  قم  امالک  و 
 2 ملک  ثبت  حوز   2 بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی   221 از  شده  مجزا 
تاریخ   10856 مالکیت  و شماره ی مستند  مترمربع   150 با مساحت  است  قم 
سری   619203 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکین  سند  موضوع   1384/11/18
الف سال 83 که در صفحه 89 دفتر امالک جلد 509 ذیل شماره 85885 ثبت 
بازدید  ....: در زمان  نه  یا  اینکه ملک در اجاره است  تعیین   -4 گردیده است. 
ساختمان در اختیار مستاجرین بود که عدم همکاری با کارشناس ، اطالعاتی 
کارشناس  اختیار  در  داد  قرار  مدت  و  میزان  و  مستاجرین  هویت  خصوص  در 
تصویر  در   :... مفروز  یا  است  مشاع  ملک  اینکه  به  تصریح   -5 نشد.  داده  قرار 
و  اسناد  ثبت  سازمان  از  مدنی  احکام  اجرای  هشتم  شعبه  استعالم  نامه  چاپی 
حقوقی  تعیین   -6 باشد.  می  دانگ   6 ثبتی  پالک  کل  اعیان  و  عرصه  امالک 
که اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر عنوان دارند: در استعالم شعبه هشتم 
اجرای احکام مدنی از سازمان ثبت اسناد  امالک قم اقای محمدرضا سلیمی 
بیشتری  اطالعات  باشد.  می  ثبتی  پالک  این  اعیان  و  عرصه  دانگ   6 مالک 
ان  از  مزایده  که  قیمتی   -7 باشد.  نمی  کارشناس  اختیار  در  خصوص  این  در 
در  فوق  پالک   ، ارزیابی  در  موثر  جهات  جمیع  به  عنایت  با   : شود  می  شروع 
نظر گرفتن هر گونه بدهی به افراد حقیقی و حقوقی و بدون در نظر گرفتن هر 
گونه معارض ، مبلغ 24/470/000/000ریال معادل : دو میلیارد و چهارصد 
ذکر  به  الزم   :  1 مهم  تذکر  گردد.  می  ارزیابی  تومان  میلیون  هفت  و  چهل  و 
و  نقل  که   ، است  گردیده  تعیین  اساس  این  بر  الذکر  فوق  ملک  ارزش  است 

به وضعیت موجود هیچگونه  با توجه  و  انتقال ان هیچگونه منع قانونی نداشته 
بدهی به شهرداری ، بانک ها و سایر ادارت ، سازمان ها و شرکت های دولتی 
قانونی  شرایط  هر  تحت  غیره  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص   ، دولتی  غیر  و 
مزایده  افرادی که قصد شرکت در  کلیه  : همچنین   6 تذکر مهم  باشد.  نداشته 
را دارند ، بایستی قبال در مورد ملک مذکور از اداره ی ثبت اسناد و امالک قم 
و  کم  خصوص  در  الزم  استعالمات  مربوطه  ادارات  دیگر  و  منطقه  شهردرای  و 
کیف ملک ثبتی مذکور به عمل اورده و ملک را بطور کامل و از هر جهت مورد 
بازدید قرار دهند. ضمنا حسب گزارش کالنتری ملک تا مورخه 1402/5/10 
در قبال مبلغ 4/000/000/000ریال وجه رهن در تصرف مستاجر می باشد. 
11/30الی  ساعت   1401/10/04 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  11/45صبح 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با  تهران   316 1401/08/02 دفتر   -  127800 وکالت شماره  بموجب  آقای رشید کرم بخش 
مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 2677/7/330 اصلی )که  استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند 
ثبت  ذیل   198 دفتر   472 صفحه  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  یافته(  تغییر  اصلی   2677/7/904 بپالک 
34100 شماره سریال 858735 بنام حسین کربالئی محمد آقا صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته 
سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود گردیده است ، لذا باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام  ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و 
ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15911(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

برگ  دو  ارائه  با  تهران   316 1401/08/02 دفتر   -  127800 وکالت شماره  بموجب  آقای رشید کرم بخش 
مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 2677/7/329 اصلی )که  استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند 
ثبت  ذیل   198 دفتر   472 صفحه  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  یافته(  تغییر  اصلی   2677/7/903 بپالک 
34100 شماره سریال 858734 بنام حسین کربالئی محمد آقا صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته 
سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود گردیده است ، لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15911(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم:
پرداخت تسهیالت رونق تولید 

برای افزایش اشتغال صنعتی در 
قم جریان دارد

پرداخت  روند  گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
تسهیالت رونق تولید و کمک به تامین نقدینگی مورد نیاز بهره برداران 
فرصت های  افزایش  و  حفظ  برای  کشاورزی  و  صنعتی  واحدهای 
دارد. به خوبی جریان  استان  اقتصادی  مهم  دو بخش  این  در  شغلی 
در  داشت:  بیان  ابدالی  اکبر  قم،  صمت  عمومی  روابط  گزارش  به   
همین رابطه با همکاری بانک های عامل، طی روزهای آینده در بخش 
صنعت استان،  به هشت طرح و واحد صنعتی فعال در قم، تسهیالت 
رونق تولید در قالب تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به ارزش 

523 میلیارد ریال پرداخت می شود. از  بیش 
در  تسهیالت  این  دریافت  متقاضی  واحدهای  که  این  به  اشاره  با  وی 
زمینه تولید محصوالتی همچون مواد غذایی،  صندلی، مواد شوینده،  
پروفیل فوالدی  و  لوازم پزشکی  آلومینیم، موتورسیکلت،  مفتول،  ورق 
بخش  در  تنها  تسهیالت،  این  پرداخت  با  افزود:  می کنند،  فعالیت 
واحدهای  در  مستقیم  صورت  به  نفر   242 برای  ثابت  سرمایه  تامین 

می شود. ایجاد  جدید  شغلی  فرصت  آن،   دریافت  متقاضی 
وی ادامه داد: همچنین با طی شدن مراحل الزم و معرفی متقاضیان 
27 واحد  به  به زودی در بخش کشاورزی استان  بانک های عامل،  به 
و  ثابت  تامین سرمایه  تولید در قالب  اقتصادی فعال، تسهیالت رونق 

سرمایه در گردش به ارزش 200 میلیارد ریال پرداخت خواهد شد.
از  پس  استان  تولید  رونق  و  تسهیل  ستاد  کارشناسان  گفت:   ابدالی 
صنعتی  واحدهای  فعالیت  نحو  بر  متقاضیان،   به  تسهیالت  پرداخت 
هدف های  تا  دارند  نظارت  کرده اند  دریافت  را  تسهیالت  این  که 
افزایش  و  حفظ  همچنین  و  تولید  وضعیت  ارتقا  بخش  در  نظر  مورد 

شود. محقق  صنعتی  واحد  آن  در  شغلی  فرصت های 
فعال  قم  در  پروانه  دارای  صنعتی  واحد   335 و  هزار   2 گفتنی است 
اقتصادی  مهم  بخش  این  در  نفر  هزار   64 حدود  همچنین  است، 
زمینه  در  قمی  صنعتگران  حاضر  حال  در  هستند.  فعالیت  مشغول 
پایین  صنایع  و  پالستیک  و  الستیک  همچون  محصوالت  انواع  تولید 
سوهان،  مبلمان،  دمپایی،  و  کفش  چسب،  پتروشیمی،  دستی 
قطعات  خانگی،  لوازم  سیکلت،  موتور  انواع  کم مصرف،  المپ های 
نساجی،  غذایی،  صنایع  معدنی،  صنایع  بسته بندی،   صنایع  خودرو، 

می کنند. فعالیت  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  دیگر  و  فوالدی  شمش 
 25 استان  افزوده  ارزش  کل  از  صنعت  بخش  افزوده  ارزش  سهم  
اقتصاد  محرک  موتورهای  از  یکی  عنوان  به  بخش  این  و  است  درصد 
بیشتر  تقویت هرچه  به هدفگذاری های کمی،  با رسیدن  قم  توسعه  و 
را  استان  تولیدی  فعالیت های  به  بخشی  عمق  و  کیفی  رویکردهای 
شرکت های  می کند.  دنبال  شده  تعیین  راهبردی  برنامه های  مطابق 
و دارای  پیشرفته، کم آب بر  دانش بنیان و همچنین طرح های صنعتی 
سازگاری بیشتر با محیط زیست در اولویت دریافت زمین و راه اندازی 

هستند. قم  صنعتی  شهرک های  در  تولیدی  واحد 

خبر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲۷6۲۵98۷   

از آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند، روزنامه گویه بر پایه همین رسالت، در نظر دارد ستون } تریبون شهروندان { خویش 
را مجددا فعال نماید. تا بر اساس آن مردم بتوانند مشکالت، پیشنهادات و انتقادات خویش را با مقامات ارشد استان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شهری با مسئووالن  
در میان بگذارند. مقامات مسئوول هم می توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و در اختیار گویه قرار دهند تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم برسد. 
از این رو روزنامه گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه هر مطلبی که مستدل، مستند و همراه با مدارک و آدرس صحیح 
باشد را منتشر خواهد کرد و پاسخی که مسئووالن  در اختیار روزنامه گویه قرارمی دهند نیز در همین ستون منعکس خواهد شد. امید است این ستون مورد استقبال مردم 

و مسئووالن قرار گیرد تا با این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظر در ایتا به قرار زیر می باشد.     09122524638    
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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 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده 

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 1401114430001000034 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006769 شماره  -رأی   1
70/21 مترمربع پالک  به مساحت  باب ساختمان  فرزند محمد در ششدانگ یک  آقای رضا سبزی وشنوه 
شماره 6432 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در 
دفتر 234 صفحه 103 خریداری به موجب سند رسمی شماره 114985 مورخ 1386/08/17 دفترخانه 

 )15200 7 قم.)م الف 
 1400114430001001850 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006667 شماره  رأی   -2
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  صدم   53 و  دانگ  یک  در  عباسعلی  فرزند  آبادی   عیسی  مجید  آقای 
یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   11157 شماره  پالک  مترمربع   215/91 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان 
 -2 75 قم  1398/04/03 دفترخانه  18827 مورخ  1- سند رسمی شماره  اداره یک قم  حوزه ثبت ملک 

 )15201 الف  قم.)م   72 دفترخانه   1401/02/26 مورخ   29559 شماره  رسمی  سند 
3- رأی شماره 140160330001006668 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001851 آقای 
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در  اله  امان  فرزند  فرد   قدیری  رضا 
215/91 مترمربع پالک شماره 11157 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد 
قم.)م   72 دفترخانه  دفترخانه   1400/08/26 مورخ   28449 و   28448 و   28447 های  شماره  رسمی 

)15202 الف 
 1400114430001001852 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006669 شماره  رأی   -4
آقای حسین زارعی فرزند حسین در یک دانگ و 47 صدم یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11157 شماره  پالک  مترمربع   215/91 ششدانگ  مساحت  به 
 )15203 الف  75 قم.)م  1398/04/03 دفترخانه  18826 مورخ  اداره یک قم سند رسمی شماره  ملک 

 1400114430001001853 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006670 شماره  رأی   -5
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در  رضا  فرزند  احمدی  علی  آقای 
215/91 مترمربع پالک شماره 11157 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد 
رسمی شماره های 28447 و 28448 و 28449 مورخ 1400/08/26 دفترخانه دفترخانه 72قم.)م الف 

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

)15205 الف  )م  قم.   72 دفترخانه  خانه  دفتر   1400/08/26
 1401114430001000322 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006566 شماره  رأی   -7
مترمربع   176/75 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اسماعیل  فرزند  باباغالمی  حسین  آقای 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11153 شماره  پالک 
آبادی و علی اکبر  آبادی و عباس غفوری احمد  آقایان حسین صادقی و محمد محمدی احمد  از  الواسطه 
به  192خریدای  صفحه   878 دفتر  در  و   264 صفحه   331 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  اسناد  قمی 

 )15206 الف  قم.)م   21 دفترخانه   1392/01/05 مورخ   75833 شماره  رسمی  سند  موجب 
 1400114430001001176 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005161 شماره  رأی   -8
مترمربع پالک   82/90 به مساحت  باب ساختمان  فرزند عباسعلی در ششدانگ یک  نادعلی  نسرین  خانم 
شماره 37 فرعی از 4096 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
صادره در دفتر 206 صفحه 574 خریداری به موجب سند رسمی شماره 126972 مورخ 1396/12/28 

دفترخانه 5 قم.) م الف 15208(  
 1401114430001000384 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006217 شماره  رأی   -9

به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  سیدعلی  فرزند  منش  رضوی  سیدمهدی  آقای 
مساحت ششدانگ 170/52 مترمربع پالک شماره 11005 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم 1- به موجب خریداری طبق سند رسمی شماره 7671 مورخ 1399/05/21 دفترخانه 76 
قم نسبت به 29/155 سهم 2- مبایعه نامه عادی از خانم ها رقیه و زهرا ادیبی گرکانی.)م الف 15214(  
 1401114430001000385 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006218 شماره  رأی   -10
به مساحت  باب ساختمان  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در  فرزند محمدتقی  گرکانی  ادیبی  رقیه  خانم 
ششدانگ 170/52 مترمربع پالک شماره 11005 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 

  )15215 76 قم.)م الف  1399/05/21 دفترخانه  7671 مورخ  قم سند رسمی شماره 
 1401114430001000386 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006219 شماره  رأی   -11
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  در  محمدتقی  فرزند  گرکانی  ادیبی  زهرا  خانم 
ششدانگ 170/52 مترمربع پالک شماره 11005 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 

  )15216 الف  76 قم.)م  1399/05/21 دفترخانه  7671 مورخ  قم سند رسمی شماره 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  و دادخواست خود  به دادگاه مراجعه  ثبت  اداره  به  اعتراض 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره 

بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/22
تاریخ انتشار دوم :  1401/09/07
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