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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 دوم()نوبت دوم(

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد  /    تلفن: 09184480402
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آیت الله حسینی بوشهری در دیدار 
مدیرکل ورزش و جوانان استان:

پیروزی تیم ملی دل یک ملت 
را شاد کرد

صحنه های فراموش نشدنی از انسجام ملی را دیدیم

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برد غرور آفرین تیم 
ملی فوتبال کشورمان در مقابل ولز گفت: پیروزی تیم فوتبال عزیز و 

دوست داشتنی ما، دل یک ملت را شاد کرد.
مدیرکل  دیدار  در  آذرماه   7 بوشهری  حسینی  هاشم  سید  الله  آیت 
ورزش و جوانان استان قم افزود:  این پیروزی سبب شد تا همه مردم 
صحنه ای  و  بگیرد  شکل  ملی  انسجام  یک  واقع  در  و  بیایند  صحنه  به 
به  لب  نیز  دشمنان  از  برخی  حتی  بخورد،  رقم  نشدنی  فراموش 

گشودند. تحسین 
و  آب  این  فرزندان  توسط  که  مبارک  رویداد  این  داشت:  اظهار  وی 
صمیمانه  ایران  ملت  و  دوستان  ورزش  همه  به  را  خورد  رقم  خاک 
بزرگی  اتفاق  و  بود  به هنگامی  اقدام  حقیقتًا  می کنم.  عرض  تبریک 

خورد. رقم 
به  ورزش،  که  است  داده  نشان  تجربه  داد:  ادامه  قم  جمعه  امام 
مخالفان،  تالش های  و  میل  رغم  علی  می تواند  فوتبال،  خصوص 
بر  که  کند،  تزریق  جامعه  به  را  فراگیری  خشنودی  و  شادمانی 
ملت  البته  می افزاید؛  قهرمانی  ورزش  امر  بر  سرمایه گذاری  اهمیت 
حاصل  نیز  موفقیت  این  ناکرده  خدایی  اگر  و  است  قدرشناس  ما 
قرار  مردم  تمجید  و  تحسین  مورد  هم چنان  ورزشکاران  این  نمی شد، 

. فتند می گر
بر  تأکید  ایسنا، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه ضمن  به گزارش 
ورزشی  زیرساخت های  ارتقاء  و  تکمیل  بر  خیرین  و  مسئولین  اهتمام 
و  امکانات  ورزشی،  الزم  زیرساخت های  افزود:  کشور،  سراسر  در 
متأسفانه  گرفته،  صورت  تالش های  همه  رغم  علی  مناسب،  فضاهای 
باید  وزارت ورزش  اولین گام  و  ندارد  به صورت کامل در کشور وجود 
برگسترش  تأکید  با  و  خیرین  و  مردم  کمک  با  زیرساخت ها  این  ارتقاء 

باشد. درجامعه  همگانی  ورزش 
گانه  دو  استانداردهای  خود،  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
ملت  این  با  آنان  دشمنی  از  نشان  را  ایران  ملت  با  برخورد  در  غرب 
ایران،  ملت  علیه  جانبه  یک  تحریم های  وضع  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
در  تابلویی  نمی توان  است.  مردم  این  با  غرب  دشمنی  از  نشان 
حمایت از این ملت بلند کرد و در کنار آن، پشت سر هم تحریم هایی 

می رساند. آسیب  ملت  بدنه  به  که  نمود  اعمال  را 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  سانی خانی  ابراهیم  جلسه،  این  ابتدای  در 
را  استان  در  ورزشی  کمبودهای  و  چالش ها  وضعیت،  از  گزارشی  قم 

کرد. ارائه 

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم مطرح کرد؛

پروژه جدید در قم نخواهیم 
داشت

قم گفت: درحال حاضر  استانداری  و شوراهای  امور شهری  مدیرکل 
پروژه های  تکمیل  فعلی  رویکرد  و  نداریم  جدید  پروژه  قم  استان  در 

است. درصد   50 پیشرفت  باالی 
متمم  اعتبارات  به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  گفت وگو  در  ملکی  ابراهیم 
خط  و  خانه  تصفیه  ایجاد  کرد:  اظهار  قم،  به  جمهور  رئیس  سفر 
بوده  پروژه هایی  اصلی ترین  از  یکی  قم  به  پردیسان  فاضالب  انتقال 

است. شده  دیده  اعتبارات  این  در  که 
وی ادامه داد: در دولت های گذشته بجای اعتبار، اوراق می دادند و 
اعتبارات  اما  بوده است،  مبلغ عنوان شده  50 درصد  اوراق ها  ارزش 
و  برگزار  مناقصه  پروژه ها  برای  می توان  و  بوده  نقدی  جدید  دولت 

کرد. ایجاد  رقابتی  فضای 
در  اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
شاخص  پروژه های  در  اعتبارات،  کردن  پراکنده  بجای  فعلی  شرایط 
پروژه  قم  استان  در  حاضر  درحال  کرد:  مطرح  می شوند،  تقسیم 
 50 پیشرفت  باالی  پروژه های  تکمیل  فعلی  رویکرد  و  نداریم  جدید 

است. درصد 
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای استان توسعه گردشگری است، 
شاخص ها،  تمام  باید  موثر  پروژه های  انجام  منظور  به  کرد:  عنوان 

باشد. روز  به  اطالعات  و  آمارها 
اجرای  شهر  در  که  پروژه هایی  تمام  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ملکی 

باشند. داشته  اجتماعی  و  فرهنگی  پیوست  باید  می شوند 

خبـر

قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس      ◄
و  فعال  نیمه  طرح   28 قم  استان  در  اینکه  بیان  با 
میلیارد   70 معادل  اعتباری  با  گفت:  داریم،  راکد 
تولید  چرخه  به  را  طرح ها  این  تمام  می توانیم  تومان 

نیم. بازگردا
جهاد  سازمان  رئیس  حاجی رضا  محمدرضا 
به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفتگو  در  قم  استان  کشاورزی 
زراعی  اراضی  هکتار  هزار   65 قم  استان  در  اینکه 
وجود دارد، اظهار کرد: در این اراضی ساالنه حدود 

می شود. تولید  محصول  تن  هزار   390
باغی  تولیدات  نیز  تن  هزار   94 اینکه  بیان  با  وی 
همچنین  کرد:  مطرح  دارد،  وجود  قم  استان  در 
شیالت  تن  هزار   2 و  دامی  محصوالت  تن  هزار   324

می شود. تولید  قم  استان  در  نیز 
با اشاره  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم 
تولیدات کشور   0.76 تولیدات  از  این حجم  اینکه  به 
حاصل  افزوده  ارزش  کرد:  عنوان  می شود،  شامل  را 
ریال  میلیارد   271 و  هزار   325 معاون  نیز  آن  از 

است.
و  هزار  کشاورزی  بخش  برای  اینکه  بیان  با  وی 
شده  برنامه ریزی  اقتصادی  رشد  تومان  میلیارد   350
که  محدودیت هایی  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  بود، 
مرحله  در  دارد،  زمین  و  آبی  منابع  حوزه  در  استان 
قرار  کار  دستور  در  زمین  آمایش  موضوع  نخست 

. گرفت
دادیم  پیشنهاد  همچنین  داد:  ادامه  حاجی رضا 
 7 رشد  سرمایه گذاری  ظرفیت های  از  استفاده  با 

باشیم. داشته  کشاورزی  بخش  در  درصدی 
وی با اشاره به کشت های گلخانه ای در سطح 70 
تحقق رشد  منظور  به  کرد:  تصریح  قم،  استان  هکتار 
ازجمله  مختلفی  موارد  کشاورزی  بخش  درصدی   7
مکانیزاسیون  توسعه  فشار،  تحت  آبیاری  توسعه 

ایجاد،  کشاورزی،  ادوات  و  آالت  ماشین  ارتقاء  و 
و  تبدیلی  صنایع  واحدهای  نوسازی  و  توسعه 
سردابی،  ماهیان  پرورش  و  توسعه  ایجاد،  تکمیلی، 
تولید  زنجیره  واحدهای  تکمیل  خاویار،  و  گرمابی 
الگوی  اصالح  عسل،  زنبور  و  طیو  دام،  نژاد  اصالح 
کار  دستور  در   ... و  دارویی  گیاهان  توسعه  و  کشت 

گرفت. قرار 
بیان  با  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مسائل  فوق  موارد  عملیاتی  برنامه  راستای  در  اینکه 
بازار  نابسامانی  شد:  یادآور  داریم،  مشکالتی  و 
قوانین  کشاورزی،  محصوالت  فراوری  و  تولید  در 
بخش  پایین  درآمد  قوانین،  ثبات  عدم  موازی، 
آموزش  و  ماهر  کار  نیروی  وجود  عدم  کشاورزی، 
دیده، باال بودن سن تولید کنندگان، ضعف فناوری، 
و  کسب  فضای  بودن  نامناسب  زیرساخت ها،  کمبود 
این  ازجمله   ... و  مناسب،  کشت  الگوی  نبودن  کار، 

هستند. مشکالت 
وی از پروژه های دولتی جهاد کشاورزی یاد کرد و 
ازجمله  پروژه هایی  بندی شاهد  این دسته  در  گفت: 
احداث زیرساخت های شهرک پرورش ماهیان زینتی 
گلخانه ای  شهرک  زیرساخت های  ایجاد  طغرود، 

گیاهان  توسعه  و  کشت  الگوی  اصالح  طغرود، 
تولیدی  مجتمع های  زیرساخت های  تکمیل  دارویی، 
متراکم  کشت های  توسعه  و  ایجاد  دامپروری،  و 
نوین  سامانه های  استقرار  و  توسعه  گلخانه ای، 
مکانیزاسیون  توسعه  اراضی،  لوله گذاری  و  آبیاری 
کشاورزی،  ادوات  و  آالت  ماشین  ناوگان  ارتقاء  و 
و  تبدیلی  صنایع  واحدهای  نوسازی  و  توسعه  ایجاد، 
واحدهای  توسعه  و  تکمیل  تکمیلی بخش کشاورزی، 
زنجیره تولید و اصالح نژاد دام، طیور و زنبور عسل، 
و  گرمابی  سردابی،  ماهیان  پرورش  توسعه  و  ایجاد 

هستیم.  ... و  خاویار 
مورد  کل  اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  حاجی رضا 
ریال  میلیارد   25 و  هزار   2 پروژه ها  این  برای  نیاز 
میلیارد   437.1 جاری  سال  در  کرد:  بیان  است، 

است. یافته  تخصیص  آن  ریال 
نیمه  طرح   28 قم  استان  در  اینکه  بیان  با  وی 
معادل  اعتباری  با  کرد:  ابراز  داریم،  راکد  و  فعال 
به  را  طرح ها  این  تمام  می توانیم  تومان  میلیارد   70

بازگردانیم. تولید  چرخه 
قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
پروژه   48 قم  استان  در  مجموع  در  کرد:  اضافه 
تومان  میلیارد   350 و  هزار  سرمایه گذاری  با 

کرده ایم. برنامه ریزی 
اهداف  این  تحقق  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیازمند  کشاورزی  جهاد  سازمان  مجموعه  در 
طی  داشت:  اظهار  هستیم،  استانی  حمایت های 
جهاد  سازمان  در  مختلفی  اقدامات  گذشته  سال   6
کشاورزی انجام شده است که ازجمله آن ها می توان 
منجر  که  کرد  اشاره  آالت  ماشین  ارتقاء  و  توسعه  به 
به اضافه شدن 10 هزار تنی محصوالت تولیدی شد.
و  توسعه  ایجاد،  همچین  افزود:  حاجی رضا 
بخش  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  واحدهای  نوسازی 

تولیدات  تنی  هزار   5 افزایش  به  منجر  نیز  کشاورزی 
. شد

زنجیره  واحدهای  توسعه  و  تکمیل  داد:  ادامه  وی 
 7 نیز  عسل  زنبور  و  طیور  دام،  نژاد  اصالح  تولید، 
است. داشته  همراه  به  را  تولیدات  افزایش  تن  هزار 
با  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
افزایش  تن  هزار   24 مجموع  در  اینکه  به  اشاره 
اقدامات  همچنین  کرد:  مطرح  داشته ایم،  تولید 
خدمت رسانی،  در  تسریع  مانند  دیگری  مختلف 
 1 از  پاسخ  کاهش  و  غیرضروری  استعالمات  حذف 
مجوزها  صدور  فرآیند  یکپارچه سازی  روز،   15 به  ماه 
دریافت  فرآیند  اصالح  مجوزها،  صدور  ملی  درگاه  در 
سامانه  در  فرآیند  کردن  الکترونیکی  و  تسهیالت 
سیتا، اجرای بند »خ« ماده 33 قانون برنامه ششم و 

است. شده  انجام   ...
با  عالمانه  حرکت  ما  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
موجود  موانع  و  محدودیت ها  قراردادن  مدنظر 
تجهیز  و  توسعه  کرد:  عنوان  است،  استان  در 
به  کمک  بیمه ای،  خدمات  عرضه،  زنجیره های 
 ... و  هوشمند  کشاورزی  امنیت،  تامین  بازار،  تنظیم 
انجام  آن ها  برنامه ریزی  که  هستند  مواردی  ازجمله 

است. شده 
حاجی رضا با اشاره به پیشنهادهای کالن سازمان 
این  در  کرد:  قم، خاطرنشان  استان  جهاد کشاورزی 
گلخانه ها،  توسعه  مانند  مگاپروژه ها  توسعه  راستا 
پسته،  تولید  زنجیره  تکمیل  دارویی،  گیاهان  توسعه 

دارند. قرار  عسل  و  مرغ  قرمز،  گوشت 
تولید عسل در استان قم معاون  اینکه  بیان  با  وی 
خوشبختانه  کرد:  تصریح  است،  سال  در  تن   370
تولید  و  دارد  وجود  عرصه  این  در  خوبی  ظرفیت 
وجود  استان  در  توانمندی  مدرسان  و  کنندگان 

► دارند.   

حریم  و  راه  ایمنی  اداره  رئیس      ◄
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 
محور  ایمن سازی  از  استان  جاده ای 
خبر  نیزار(  )جاده  اصفهان   - قم  قدیم 

. د ا د
اداره  رئیس  نیا  خلیلی  حسن  سید 
راهداری  کل  اداره  حریم  و  راه  ایمنی 
با  قم   استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
قم  محور  در  سازی  ایمن  انجام  به  اشاره 
و  پردتردد  مسیری  عنوان  به  اصفهان   –
امسال،  مردادماه  از  گفت:  خیز  حادثه 
دور  اصالح  با  محور  این  ایمن سازی 
جاده  قوس های  تعریض  ها،  برگردان 
نصب  و  جاده  شیب  سازی  آرام  ای، 

کل  اداره  کار  دستور  در  جاده ای  عالئم 
گرفت. قرار  استان  راهداری 

ُتن  دویست  مدت،  این  در  افزود:  او 
مصرف  مسیر  این  اصالح  برای  آسفالت 
و  تعریض  جاده ای  قوس   4 شده، 
شده  اصالح  دوربرگردان  شش  همچنین 

. ست ا
محور  تقاطع  ادامه  در  نیا   خلیلی   
نقاط  از  یکی  را  خاتون  خدیجه  روستای 
کرد  عنوان  جاده  این  در  خیز  حادثه 
باند  ایجاد  با  تقاطع  این  در  گفت:  و 
آشکارسازی  و  سرعت  افزایش  و  کاهش 
ایمنی  نقص  حاضر  حال  در  تقاطع 

است. شده  مرتفع  جاده 

اداره  حریم  و  راه  ایمنی  اداره  رئیس 
جاده ای،  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
شیار  و  میانی  لرزاننده  شیار  ایجاد 
صورت  اقدامات  از  دیگر  یکی  را  عرضی 
گفت:  و  کرد  عنوان  مسیر  این  در  گرفته 
دسترسی  راه   30 از  بیش  محور،  این  در 
کشاورزان  توسط  ساز  حادثه  و  غیرمجاز 
که  بود  شده  ایجاد  منطقه  بومی  مردم  و 
حاضر  حال  در  راه  پلیس  همکاری  با 
است. شده  مسدود  مسیر ها  این  تمامی 

امسال  نخست  نیمه  در  است  گفتنی 
جان  نفر   10 جاده ای  حوادث  اثر  بر 
اصفهان  قم-  قدیم  محور  در  را  خود 

► دادند.    دست  از  نیزار(  )جاده 

◄     سردبیر: پیروزی تیم ملی ایران در جام جهان 
امیدواری  و  نشاط  و  و موج شادی  ولز  بر  فوتبال قطر 
ترین  مهم  از  یکی  آشوب  و  التهاب  ماه  دو  کاهش  و 
حالی  در  است.  کشور  در  اخیر  روز  چند  رویدادهای 
ماه  دو  بر  بالغ  طول  در  اسالمی  نظام  و  مردم  که 
روانی  فشار  اثر  بر  را  سهمگینی  عصبی  فشار  گذشته 
می  تحمل  المللی  بین  گسترده  تبلیغات  و  دشمنان 
سیاسی  فعاالن  و  ها  چهره  برخی  همزمان  کردند؛ 
»سلبریتی«  عنوان  با  آنها  از  که  هنری  و  ورزشی  و 
آنچه  یا  و  اعتراضات  از  حمایت  هدف  با  شود  می  یاد 
تا  شدند  جریان  وارد  نامیدند  می  مطالبات  نمایندگی 
به تعبیر و گمان خود صدای ملت یا معترضان باشند.
های  چهره  برخی  که  رفت  پیش  آنجا  تا  روند  این 
کرد  تبدیل  اغتشاشگران  لیدر  و  رهبر  به  را  ورزشی 
برای  کانونی  به  مجازی  فضای  در  آنان  صفحات  و 
گردید. تبدیل  ناآرامی  و  خشونت  به  تشویق  و  آشوب 
های  استان  تمامی  در  ایران  اجتماعی  فضای 
آمیختگی  گذشته  سال  چند  طول  در  که  کشور 
سال  دو  در  بود،  کرده  پیدا  مجازی  فضای  با  فراوانی 
بلکه  استفاده  به  عمیق  بصورت  کرونا  بیماری  شیوع 
تلفن های  و  اجتماعی  بودن در شبکه های  ور  غوطه 
تا  کرد  عادت  هوشمند  ارتباطی  ابزارهای  و  همراه 
پرورش  و  آموزش  سابقه  بی  حرکت  یک  در  که  آنجا 

میلیون ها نوجوان و جوان ایرانی را به فضای مجازی 
زندگی حقیقی  در  دیروز  تا  که  و کودکانی  داد  انتقال 
وارد  یکباره  به  کردند  می  سپری  را  تجربه  و  رشد 
حدود  و  ابعاد  که  شدند  مخاطرات  انواع  از  دنیایی 
مربوطه  مدیران  و  اندرکاران  دست  و  والدین  برای  آن 

نبود. روشن 

زیادی  بخشی  که  ورزشی  و  هنری  های  چهره 
از  خصوصا  بازاریابی  به  وابسته  را  خود  تداوم  از 
میان جوانان هستند را می توان برندگان دو سال 
ایران  جوانان  و  نوجوانان  به  دیجیتال  آموزش 
سال  دو  در  ها  کالس  مدت  اگر  که  چرا  دانست 
چند  بود،  ساعت  چهار  تا  سه  حداکثر  کرونا  ایام 
قرار داشت  اختیار وب گردی  در  میزان  این  برابر 
ترین ظرفیت های عمومی  و موفق  ترین  و جذاب 
فضای مجازی در تسخیر هنرمندان و ورزشکاران 

بود. بالگرها  و 

سپس  و  اعتراض  موج  به  ها  سلبریتی  ورود 
مظلوم  قربانیان  برای  آنها  فغان  و  ناله  و  اغتشاش 
انتظار  خالف  بر  اخیر،  ماه  دو  های  تنش  و  وقایع 
حاکمیت  اقناع  و  جامعه  آرامش  موجب  آنکه  بجای 
شود دائم به خشونت دامن زد و موج نفرت پراکنی را 

گشود. یکدیگر  به  نسبت  ملت  میان  در 
امنیتی  و  نظارتی  های  دستگاه  مرحله  این  در 
با  و  شدند  کارزار  وارد  بحران  مهار  برای  قضایی  و 
تبعات  فعاالن  و  ها  چهره  برخی  بازداشت  یا  احضار 
نیز  عمل  همین  که  کردند  گوشزد  را  آنان  اقدامات 
برای  خوراک  مثابه  به  ها  سلبریتی  سایر  توسط 
مصداق  و  شد  می  استفاده  افزایی  نفرت  و  جنجال 
نظام  مسئول  های  بخش  اصالح  امکان  عدم  و  ظلم 

شد. می  قلمداد 
خود  دوم  مسابقه  در  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی  با 
را  خرسندی  و  هیجان  و  شعف  که  جهانی  جام  در 
رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  و  ساخت  مردم  نصیب 
ارمغان  به  را  ملی  اتحاد  و  کرد  روشن  را  آنان  چشم 
آورد؛ زمینه برای بروز و جلوه رأفت نظام اسالمی نیز 
اثبات  امنیتی  ضابطان  و  قضائیه  قوه  و  گشت  فراهم 
چهره  از  بسیاری  و  نیستند  انتقام  دنبال  به  کردند 
آزاد  اخیر  اغتشاشات  جریان  در  شده  دستگیر  های 

دارد. ادامه  همچنان  که  شدند 
این رفتار نیک آنقدر اهمیت دارد که شایسته بیان 
و بررسی و تقدیر است و آموزه های دینی ما در زمینه 
و  شروط  از  یکی  و  دارد  وافر  تأکید  آن  بر  حکمرانی 
الزامات عدالت ورزی، رأفت نسبت به مخالفان است.
نظام اسالمی نشان داد با آنکه زخم های متعدد و 

را  ای  سابقه  کم  و  فراوان  های  تهمت  و  ناجوانمردانه 
گذشته  ماه  دو  در  فعاالن  و  ها  چهره  برخی  ناحیه  از 
زمینه  طبقه  این  اقدامات  و  است  شده  متحمل 
زیادی  معنوی  و  مادی  خسارت های  و  کینه  و  آشوب 
تنها  آهنین  مشت  و  قاطع  برخورد  اما  کرد  فراهم  را 
برای قاتلین و نفوذی ها و برهم زنندگان امنیت مردم 
خواهد بود و منطق و رشدیافتگی مقامات و نهادهای 
اغتشاشگران  و  معترضان  میان  تواند  می  کشور 

شود. قائل  تفکیک 

خطای  افزایش  امروز  تا  دشمن  برنامه 
در  کشور  قضایی  و  امنیتی  دستگاه  محاسباتی 
بر  افزودن  با  تا  است  بوده  آشوبگران  با  برخورد 
مسئوالن  و  امنیت  حافظ  نیروهای  عصبانیت 
کنند  ایجاد  را  سخت  های  برخورد  زمینه  قضایی 
های  ورزی  کینه  وارد  را  کشور  اجتماعی  چرخه  و 

نمایند. ترمیم  غیرقابل 

عطوفت  و  بلند  نگاه  و  خردورزی  رود  می  امید 
تمامی بخش های امنیتی و قضایی در عین قاطعیت 
یابد  گسترش  مخرب  های  جریان  و  عناصر  مقابل  در 
نظام  مقصد  که  پایدار  و  فراگیر  امنیت  و  آرامش  تا 

► گردد.    تأمین  براحتی  است  اسالمی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مطرح کرد:

● نیازمند اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی برای فعال کردن ۲۸ طرح کشاورزی    ●

● جاده نیزار قم ایمن سازی شد    ●

»گویه« بررسی کرد: 

● رأفت نظام اسالمی؛ راهبرد تأمین امنیت فراگیر    ●
نظام اسالمی نشان داد با آنکه زخم های متعدد و ناجوانمردانه و تهمت های فراوان و کم سابقه ای را از ناحیه برخی چهره ها و فعاالن در دو ماه گذشته متحمل شده است و 

اقدامات این طبقه زمینه آشوب و کینه و خسارت های مادی و معنوی زیادی را فراهم کرد اما برخورد قاطع و مشت آهنین تنها برای قاتلین و نفوذی ها و برهم زنندگان امنیت 
مردم خواهد بود و منطق و رشدیافتگی مقامات و نهادهای کشور می تواند میان معترضان و اغتشاشگران تفکیک قائل شود.



و کویری قم حتی  ◄     منطقه خشک 
با  دارد  آب  زمینه  در  که  بحرانی  وجود  با 
تولید  قطب  به  می تواند  مسئوالن  حمایت 

شود. تبدیل  کشور  در  پسته 
کویری  شهری  را  قم  همه  پردل:  هیفا 
می شناسیم،  خشک  و  خاص  اقلیم  با 
از  بیشتر  آب  بحران  آن  در  که  استانی 
این  و  دارد  وجود  کشور  مناطق  دیگر 
وضعیت، بهره برداران و کشاورزان قمی را 
و  آب خواه  کم  محصوالت  کاشت  سمت  به 
آبیاری هدایت کرده  در شیوه  تغییر  حتی 

. ست ا
زمینه  در  باال  آمارهای  ارائه  شاید 
هم چنین  و  باغی  محصوالت  کشاورزی، 
حتی  و  شیالت  و  دامی  حوزه  در  فعالیت 
همه  برای  استان  این  در  گلخانه ای 
تعجب آور باشد. در استان قم با وجود این 
دست  آبی  کم  بحران  با  آن  کشاورزان  که 
هزار   14 از  بیش  می کنند  نرم  پنجه  و 
کشاورزی  محصوالت  زمینه  در  بهره بردار 

دارد. فعالیت 
وجود  است  تأمل  قابل  که  آنچه  اما 
اقلیم  با  کویری  شهر  این  در  پسته  باغات 
بازارهای  به  آن  آوازه  که  است  خشن 
سرخ  طالی  و  است  رسیده  هم  جهانی 
به  شدن  صادر  مستعد  امروز  کویر 
است  آسیایی  و  اروپایی  مختلف  بازارهای 
کشاورزان  از  مسئوالن  حمایت  شرط  به 
آینده  در  می توان  و  کویری  خطه  این  در 
خبرگزاری ها  و  روزنامه ها  در  را  تیتر  این 
در  پسته  تولید  قطب  به  »قم  که  بخوانیم 

است.« شده  تبدیل  کشور 
در استان قم با وجود این که کشاورزان 

نرم  پنجه  و  دست  آبی  کم  بحران  با  آن 
در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش  می کنند 
دارد. فعالیت  کشاورزی  محصوالت  زمینه 
گوگل  در  کوتاه  جوی  و  جست  یک  با 
این  از  بخشی  امید  آمارهای  به  می توان 
»امسال  گرفت؛  تشنه  و  کویری  خطه 
تن  هزار  شش  قم  در  پیش بینی ها  طبق 
با  همچنین  می شود«.  برداشت  پسته 
و  تالش  با  قمی  کشاورز  یک  شدیم  خبر 
کار  پسته  عنوان  به  توانسته  خود  تجربه 
»محمد  شود.  انتخاب  کشوری  نمونه 
کار  پسته  کشاورز  محمدآبادی«،  حسینی 
بازار  خبرنگار  با  گفتگو  در  کشوری  نمونه 
از موفقیت های خود سخن گفته است که 

است: شرح  بدین  گفت وگو  این 
امر پسته  درباره ظرفیت های قم در 

بگویید؟
خاکی  و  آب  اقلیم  وجود  دلیل  به  قم 
زمینه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت  دارد  که 
بحران  با  قم  سویی  از  دارد  پسته  کاشت 
کم  گیاه  یک  پسته  است،  روبرو  آبی  کم 
پسته  کاشت  مستعد  قم  لذا  است  آب بر 

. ست ا
از وضعیت باغ پسته خود مختصری 
هکتار  چند  بفرمایید  و  دهید  توضیح 

است؟ پسته  کشت  زیر 
کشت  زیر  من  باغ های  از  هکتار   200
هکتار   200 این  از  که  دارد  قرار  پسته 
هکتار   100 و  بارور  پسته  آن  هکتار   100
نیز پیوند خورده است که تا دو سال آینده 

می شود. بارور 
با  قم  کردید  اشاره  که  همان طور 
است  روبرو  آبی  کم  بحران  و  چالش 

شما بر تغییر شیوه کشاورزی و اصالح 
دارید؟ دیدگاهی  چه  آن 

آبی  کم  بحران  و  چالش  به  توجه  با 
به  کشت  الگوی  تغییر  با  می توان  قم  در 
بهره وری خوبی رسید، پسته جزو گیاهان 
اقلیم  با  و  است  آب بر  کم  محصوالت  و 
لذا  دارد  فراوانی  سازگاری  هم  قم  خاص 
عمق  در  را  گیاه  این  ریشه های  می توان 
گرمای  در  و  برد  زمین  متر  سه  الی  دو 
را  باغ  بار  یک  حداقل  هم  تابستان  شدید 

مناسبی  ظرفیت  قم  کرد؛  پاشی  محلول 
دارد. پسته  کاشت  برای 

قم  در  که  پسته ای  نوع  مهم ترین 
می شود  کاشته  شما  باغ  در  ویژه  به  و 

؟ چیست

شامل  پسته ها  انواع  بهترین  قم  در 
احمد  و  فندقی  قوچی،  کله  اکبری، 
نوع حسینی کشت می  اخیرًا هم  و  آقایی 
شود. پسته هایی که در این منطقه کاشته 

هستند. مرغوب  می شود 
مسئوالن  از  نمونه  کار  پسته  عنوان  به 

دارید؟ انتظاری  چه 
برای  خوبی  حامی  باید  مسئوالن 
کشاورزان  که  چرا  باشند  کشاورزان 
هستند  تولید  جبهه  مقدم  خط  سربازان 

جنگیدن  خوب  برای  سربازان  این  پس 
باید  مسئوالن  دارند.  حمایت  به  نیاز 
عنوان  به  کنند.  پیگیری  را  آنها  مشکالت 
را  کشاورز  نیاز  مورد  شیمیایی  کود  مثال 
برابر  چند  قیمت  با  اینکه  نه  کنند  تأمین 

دهند. قرار  کشاورزان  اختیار  در 
صادرات  برای  اندازی  چشم  آیا 

دارید؟ قم  پسته 
برای  باالیی  ظرفیت  قم  گفته ام  بارها 
قطب  می تواند  حتی  و  دارد  پسته  کاشت 
زمین  هکتار  هزار   100 اگر  شود  پسته 
بحران  همین  با  حتی  باشیم  داشته  پسته 
هکتار   200 به  را  آن  می توان  آبی  کم 
تن  دو  هکتار  هر  از  اگر  و  دهیم  افزایش 
پسته مرغوب داشته باشیم و به کشورهای 
هم  که  کنیم  صادر  اروپایی  و  خارجی 
در  و هم می توان  کرد  درآمدزایی  می توان 
غذایی  زنجیره  و  کنیم  وارد  گندم  مقابل 

کنیم. تأمین  را  کشور  حتی  و  قم 
ترس  می خواهم  قمی  کشاورزان  از 
کنار  را  پسته  کاشت  زمینه  در  واهمه  و 
کشاورزان  تجربه  از  بهره گیری  با  گذاشته 
همسویی  و  فکر  اتاق  ایجاد  و  تجربه  با 
قدم  زمینه  این  در  کشاورزی  جهاد  با 
پسته  کاشت  که  است  درست  بردارند. 
اما  است  زمان بر  آن  سود  به  رسیدن  و 
پسته  می توان  هشتم  یا  و  هفتم  سال  در 

داشت. باروری 
جای  به  قم  در  پسته  کشت  توسعه 
اینکه  بر  عالوه  کشاورزی  محصوالت  سایر 
به  ندارد  آب  مصرف  زمینه  در  تهدیدی 
می تواند  محصول  این  باالی  ارزش  علت 
و  اقتصادی  رونق  اشتغال،  ایجاد  باعث 
که  شود  کشور  برای  آوری  ارز  همچنین 
آن  به  رسیدن  برای  اصلی  شرط  البته 
کشاورزان  از  و  کافی  و  موقع  به  حمایت 
در کنار ارائه آموزش های تخصصی و فنی 

► است.   
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مدیرکل دفتر فنی استانداری قم مطرح کرد:
توسعه شهر قم باید به سمت 

بهبود بافت فرسوده برود

مدیرکل دفتر فنی استانداری قم گفت: توسعه شهر قم باید به سمت 
بهبود بافت فرسوده برود.

طرح  اجرای  به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  گفت وگو  در  صادقیان  عباس 
نهضت ملی مسکن در قم، اظهار کرد: یکی از علت های توسعه شهر 

است. دولتی  زمین های  وجود  پردیسان،  سمت  به 
انجام  می شود  موجب  دولتی  زمین های  این  وجود  داد:  ادامه  وی 

برسد. نتیجه  به  سریع تر  پروژه ها 
بافت  به  رسیدگی  اهمیت  بیان  با  قم  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل 
باید توسعه شهر را به سمت بافت فرسوده  فرسوده، خاطرنشان کرد: 
کار خواهند  پای  بجای دولت، خود مردم  بافت  این  در  ببریم، چراکه 
نگاه ویژه دارند. این موضوع  به  نیز  آمد و خوشبختانه مدیران استان 

در جلسه فوق العاده ستاد تسهیل استان قم صورت گرفت:
۸ طرح صنعتی و ۲۷ طرح 

کشاورزی به بانک های استان 
معرفی شدند

طرح   8 معرفی  از  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خبرداد. استان  بانک های  به  کشاورزی  طرح   27 و  صنعتی 

امروز  قم  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  العاده  فوق  جلسه 
واجد  واحد  و  طرح   35 جلسه   این  در  و  برگزار  آذرماه   6 یک شنبه 
شدند. معرفی  استان  بانک های  به  بانکی  تسهیالت  دریافت  شرایط 
امور  هماهنگی  معاون  امیدیان  محسن  ریاست  به  که  جلسه  این  در 
صنعتی  واحد  و  طرح   8 پرونده  شد،  برگزار  قم  استانداری  اقتصادی 
بررسی  مورد  بودند،  تسهیالت  اخذ  نیازمند  که  27 طرح کشاورزی  و 

گرفت. قرار 
قم  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  جلسات  است؛  گفتنی 
قالبا به صورت دو هفته ای برگزار می شود، ولی در موارد این چنینی 
هستند،  تسهیالت  و  اعتبارات  دریافت  نیازمند  تولیدی  واحدهای  که 
شد. خواهد  برگزار  العاده  فوق  جلسات  قم  استاندار  معاون  دستور  با 

استاندار قم مطرح کرد:
خدمت بسیجی وار به مردم 

گره گشایی مشکالت کشور
استاندار قم گفت: گره گشایی از مشکالت مردم به تمام معنا نیازمند 

کار بسیجی است.
گردهمایی  در  آذرماه   6 یک شنبه  امروز  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
بسیجیان ادارات که به مناسبت هفته بسیج در سالن جلسات کرامت 
و کارکرد بسیج در  اینکه سابقه  به  با اشاره  برگزار شد،  استانداری قم 
جامعه مشخص است، اظهار کرد: دشمن امروز تمام ابزارهای خود را 

برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی به کار گرفته است.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوادث اخیر جو روانی به حدی سنگین 
را  اقداماتی  و  شدند  گم راه  جوانان  از  برخی  بودیم  شاهد  که  بود 
از  افراد  این  حساب  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  که  دادند  انجام 

است. جدا  اغتشاشگران 
نیازمند  معنا  تمام  به  مردم  مشکالت  از  گره گشایی  اینکه  بیان  با  وی 
بسیجی  مبارک  عنوان  است  قرار  اگر  کرد:  مطرح  است،  بسیجی  کار 
عرصه  در  خالصانه  و  مضاعف  تالش  با  باید  باشد،  ما  همراه  بودن 

برداریم. گام  مردم  به  کمک 
و  مسائل  حل  کنیم  تالش  باید  اینکه  به  اشاره  با  شاهچراغی 
برپایی  کرد:  خاطرنشان  شوند،  محور  محله  مردم  به  خدمت رسانی  
یا  و  مدیران  حضور  با  مختلف  محالت  در  مردم  به  خدمت  میزهای 
مردم  زندگی  گره های  از  بسیاری  آن ها می تواند  االختیار  تام  نماینده 

کند. رفع  را 
وی با بیان اینکه بسیج ادارات در مقاطعی از دولت های گذشته دچار 
بازنگری هایی  حوزه  این  در  باید  کرد:  تصریح  است،  شده  کم لطفی 
حفظ  راستای  در  نیز  ادارات  بسیج  اینکه  بر  مشروط  بگیرد  صورت 

باشد. کار  پای  گذشته  همچون  مردم  منافع 

خبـر

اجرای مدل طالی سرخ رفسنجان در قم؛

● کویر قم می تواند قطب تولید پسته شود    ●

که  این  به  اشاره  با  ◄     کرمانی مقدم 
مرغداران  دلسردی  باعث  قیمت  کاهش 
اضافه  شود،  می  ریزی  جوجه  کاهش  و 
افزایش  به  توجه  با  حاضر  حال  در  کرد: 
هزینه های پرورش، مرغداران متضرر می 
با هزینه پرورش درآمد  و در مقایسه  شوند 
باعث  مسئله  همین  است  کم  مرغداران 
می شود مرغداران انگیزه ای برای جوجه 

باشند. نداشته  ریزی 
از  یکی  غذا  تامین  که  این  به  توجه  با   
جامعه  یک  افراد  های  نیاز  ترین  اصلی 
غذایی  مواد  قیمت  تغییر  گونه  هر  و  است 
قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  آحاد  معیشت 
دارد  نظر  در  ایسنا  خبرگزاری  دهد  می 
جمله  از  اساسی  کاالهای  قیمت  وضعیت 
لبنیات،  گوشت،  مرغ،  تخم  مرغ،  قیمت 
تولید  وضعیت  همچنین  و...  حبوبات 
صورت  به  را  بازار  در  کاالها  این  فروش  و 

کند. بررسی  مستمر 
بررسی ها در آبان ماه حاکی از افزایش 
به  بنا  و  داشت  مرغ  تخم  و  مرغ  قیمت 
کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئیس  گفته 
در  مرغ  استان  پروتئینی  تولیدات 
تومان    800 هزار   61 قیمت  به  کشتارگاه 
کننده  توزیع  عنوان  به  اتحادیه  اختیار  در 
در بین فروشگاه های سطح شهر قرار می 
 63 قیمت  به  فروشی ها   خرده  در  و  گیرد 
می  مشتری  دست  به  تومان  هزار   64 تا 
شهروندان  از  بعضی  گفته  به  البته  رسد 
هزار   68 به  روزها  برخی  در  قیمت  این 

رسید. تومان 
 44 قیمت  به  نیز   مرغ  تخم  کیلو  هر 

و هر شانه تخم مرغ در  تومان  45 هزار  تا 
90 هزار  فروشگاه  های سطح شهر حدود 

رسید. فروش  به  تومان 
ماه  در  مرغ  قیمت  کاهش  به  توجه  با 
 53 به قیمت  این محصول  جاری و عرضه 
کاهش  این  چرایی  و  تومان  هزار   54 تا 
ها  مرغداری  برای  آن  تبعات  و  قیمت 
معاون  با  گفتگویی   ایسنا  خبرگزاری 
کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه 

است. داده  انجام  قم  استان 
معاون  بیگی  علی  حسین  مهندس 
کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه 
با  رابطه  در  گفتگو  این  در  قم  استان 
توجه  با  کرد:  عنوان  مرغ  قیمت  نوسان 
مردمی  از  بعد  دولت  سیاست گذاری  به 
به  مقطعی  در  مرغداران  یارانه ها  سازی 
شرایط  و  وضعیت  شفافیت  عدم  دلیل 
کاری جوجه ریزی را با تردید انجام دادند 
انجام  مناسب  ظرفیت  با  ریزی  جوجه  لذا 
عرضه  و  مرغ  تامین  خاطر  همین  به  نشد 
و  عرضه  میزان  که  این  دلیل  به  و  شد  کم 
هزار   64 تا  قیمت  نبود  هماهنگ  تقاضا 

رفت. باال  تومان 
به  توجه  با  اما  داد:  ادامه  بیگی  علی 
که  هایی  هماهنگی  و  ریزی  جوجه  حجم 
تا عید  بینی می کنیم  صورت گرفت پیش 
قیمت  ثبات  یا  و  مرغ  قیمت  کاهش  روند 

باشیم. داشته  بازار  در  را  مرغ 
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
که  قیمتی  کرد:  تصریح  استان  کشاورزی 
هزار   59 کرده   تعیین  مرغ  برای  دولت 
تایید  مورد  البته  که  است  تومان   800 و 

وزارت جهاد کشاورزی نبوده چرا که برای 
شدن  برابر  چند  به  توجه  با  تولید  مرغدار 
قیمت نهاده ها با قیمت باالتری تمام می 

شود.
حاضر  حال  در  اما  کرد:  اضافه  وی 

با  مرغ  و  هستیم  شاهد  را  قیمت  کاهش 
قیمت 53 هزار و 500 تومان  تا 54 هزار 
و  شود  می  عرضه  شهر  سطح  در  تومان 

داشت. نخواهیم  قیمتی  افزایش 
نیز  مرغ  تخم  شد:   یادآور  بیگی  علی   
37 هزار  تقریبا  تعیین شده  دولتی  نرخ  با 
با  و 500 در سطح شهر عرضه می شود و 
قیمت  مرغ  تخم  صادرات  سطح  مدیریت 
می  کنترل  کشور  سطح  در  محصول  این 
باالتر  قیمت  افزایش  شده  سعی  لذا  شود 
بازار نداشته باشیم. از نرخ مصوب تنظیم 
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
احتمال  خصوص  در  استان  کشاورزی 
کاهش  به  توجه  با  ریزی  جوجه  کاهش 
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  ها،  قیمت 
در  و  گرفته  نظر  در  تمهیداتی  وزارتخانه 
مصوبه  دریافت  دنبال  به  راستا  همین 
و  تضمینی  خرید  بر  مبنی  دولت  هیئت 
هدف  با  مرغداران  از  مازاد  مرغ  حمایتی 

آن  تشویق  و  تولیدکنندگان  ضرر  جبران 
مناسب  ظرفیت  با  ریزی  جوجه  برای  ها 

. ست ا
کرد:  بیان  پایان  در  بیگی  علی 
مطلوب  نحو  به  مسئله  این  امیدواریم 

قیمت  با  مرغ  و  شود  انجام  شایسته  و 
قرار  کنندگان  مصرف  اختیار  در  مناسب 

. د بگیر
مالک  مقدم  کرمانی  مصطفی  ادامه  در 
گفت  در  استان  های  مرغداری  از  یکی 
قیمت  کاهش  خصوص  در  ایسنا  با  گو  و 
قیمت  با  را  منجمد  مرغ  کرد:  بیان  مرغ، 
به  توجه  با  طبیعتا  کردند  بازار  وارد  ارزان 
دهند  می  ترجیح  مردم  اقتصادی  شرایط 
همین  و  کنند  خریداری  منجمد  مرغ  که 
تبع  به  و  مرغ  تولید  مازاد  باعث  مسئله 

شد. کشتارگاه  در  مرغ  قیمت  کاهش 
که  این  به  اشاره  با  مقدم  کرمانی 
مرغداران  دلسردی  باعث  قیمت  کاهش 
اضافه  شود،  می  ریزی  جوجه  کاهش  و 
افزایش  به  توجه  با  حاضر  حال  در  کرد: 
هزینه های پرورش، مرغداران متضرر می 
پرورش درآمد  با هزینه  و در مقایسه  شوند 
باعث  مسئله  همین  است  کم  مرغداران 

می شود مرغداران انگیزه ای برای جوجه 
باشند. نداشته  ریزی 

وی در ادامه یکی از مشکالت مرغدارای 
های گوشتی را گران بودن جوجه دانست 
مصوب  قیمت  با  جوجه  کرد:  عنوان  و 

حمایت  و  شود  نمی  عرضه  مرغدار  به 
لذا  ندارد  وجود  مسئله  این  بر  نظارتی  و 
قیمت مصوب  از  بیش  را  مرغداران جوجه 
خریداری می کنند ولی محصول نهایی را 
البته در  با قیمت مصوب عرضه کنند  باید 
نرخ مصوب محصول  از  پایین  حال حاضر 

شود. می  خریداری  مرغداران  از 
کرمانی مقدم اظهار کرد: بعد از حذف 
شده  برابر  شش  ها  نهاده  قیمت  ها  یارانه 
مشکلی  آن  تامین  لحاظ  به  چه  اگر  و 
اقالمی  مواقع  برخی  در  اما  ندارد  وجود 
به  منجر  که  است  کمبود  دچار  سویا  مثل 

شود. می  سویا  نرخ  افزایش 
جوجه  کاهش  که  این  بر  تأکید  با  وی 
کند  نمی  ایجاد  بازار  برای  مشکلی  ریزی 
چرا که وارادات مرغ منجمد جایگزین می 
مرغداران  از  حمایت  کرد:  تصریح  شود، 
بلکه  باشد  کالمی  صورت  به  فقط  نباید 
► شود.   عملیاتی  باید  ها  حمایت  این 

در گفتگو با معاون جهادکشاورزی قم مطرح شد:

● کاهش قیمت مرغ رغبت مرغداران را برای جوجه ریزی کم می کند؟    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011168 شماره  رأی  1ـ 
فرزند  آشتیانی  طهماسبی  اباذر  آقای   1401114430002000587
اسمعیل ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 49/65 
در  واقع  اصلی   2302/1/37 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
.242 دفتر   288 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش 

 )15305 الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011797 شماره  2-رأی 
گورزعلی ششدانگ  فرزند  قاسملو  زعفر  آقای   1401114430002000154

قسمتی  در  مترمربع   168 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2216 از  فرعی  شماره  پالک  از 
دفتر   176 صفحه  زاده  حسینعلی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )15306 الف  5.)م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002009630 شماره  رأی  3ـ 
ابوالفضل  فرزند  بزچلوئی  یوسفی  علی  آقای   1401114430002000284
 120 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
1858/128 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم  مترمربع پالک شماره فرعی از 
دانگ   1/5 بمیزان   154 دفتر   49 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 1/5 بمیزان   319 دفتر   542 صفحه  یوسفی  نجاتعلی  از  عادی  نامه  مبایعه  و 

 )15307 الف  دانگ.)م 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

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

قدس( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/08/23 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/09/08 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 
دو قم
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲۷6۲59۸۷   

پرداخت ۴۰ درصد قرارداد کادر 
و بازیکنان آناصنعت قم

پرداخت  از  پاسارگاد قم  آناصنعت  باشگاه فرهنگی ورزشی  مدیرعامل 
دور  آستانه  در  تیم  این  کادر  و  بازیکنان  قرارداد  مبلغ  درصد   40
تمام  گفت:  و  داد  خبر  کشور  باشگاه های  فوتسال  برتر  لیگ  برگشت 

کند. کار  آرامش  اوج  در  تیم  که  اندیشیده ایم  را  تمهیدات 
برتر  لیگ   1401 فصل  نهم  هفته  از  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه 
فوتسال  برتر  لیگ  در  قم  نماینده  فردوس،  امتیاز  خرید  با  فوتسال 
تیم  یک  از  تیم  این  منسجم  برنامه ریزی  یک  با  و  شده  ایران  مردان 
بی پول و قعرنشین جدول رده بندی متحّول کرد تا موجی از امیدواری 

کند. ایجاد  فوتسال  به  عالقمند  قمی های  بین  را 
آرامش اوج  آناصنعتی ها در 

دیگر  تیم   13 با  رقابت  در  تیم  این  فوتسال،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
حال  در  کشور  باشگاه های  فوتسال  برتر  لیگ  جاری  فصل  در  حاضر 
امیدوار  بسیار  و  دارد  اختیار  در  را  رده بندی  جدول  دهم  رده  حاضر 
را  نتایج  بهترین  پایان فصل  تا  خود  مانده  باقی  بازی   12 از  که  است 

کند. رقمی  تک  فصل  پایان  در  را  خود  رتبه  و  کرده  کسب 
و  بود  مواجه  عدیده ای  مالی  مشکالت  با  فصل  ابتدای  که  تیم  این 
گذاشت،  سر  پشت  هشتم  هفته  تا  را  طاقت فرسایی  و  سخت  شرایط 
این روزها وضعیتی کامال متفاوت دارد و با توجه به نگاه حمایتی ویژه 
مدیران باشگاه آناصنعت پاسارگاد یکی از معدود تیم های لیگ برتری 

نیست. مواجه  مشکلی  هیچ  با  مالی  نظر  از  که  می شود  محسوب 
آناصنعت فوتسالیست های  مالی  مشکالت  پایان 

تیم  این  بازی  نخستین  انجام  از  پیش  قم  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه 
برتر  لیگ  جاری  فصل  برگشت  دور  شروع  در  هرمزگان  صنایع  برابر 
فوتسال ایران، بخش دیگری از دستمزد بازیکنان و کادر فنی خود را 
 1401 فصل  قرارداد  از  درصد   40 میزان  مجموع  در  تا  کرد  پرداخت 

باشد. شده  تسویه  آناصنعت  با  آنها 
کادر  نیاز  مورد  امکانات  کامل  تامین  دستمزدها،  موقع  به  پرداخت 
آماده سازی مطلوب  اردوی  از  اعم  تیم، تدارک وسیع  بازیکنان  و  فنی 
تغذیه  رفاهی،  خدمات  برنامه،  با  سفرهای  قم،  از  خارج  و  قم  در 
شده  موجب  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه  مدیریت  توسط   ... و  مناسب 

کند. رقابت  برتری  لیگ  حریفان  با  آرامش  اوج  در  تیم  این  تا 
باشند باشگاه مطمئن  به حمایت  آناصنعتی ها  تک  شرافتی: تک 

کرد:  اظهار  خصوص  این  در  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه  مدیرعامل 
تا  نهم  هفته  از  صنعت  آنا  بازیکنان  و  مربیان  به  مالی  وعده های  تمام 
تا  بودیم،  داده  تیم  اعضای  به  که  وعده ای  و طبق  کنون محقق شده 
این لحظه 40 درصد از رقم قرارداد فصل 1401 آنها پرداخت شده و 

می شود. عزیزان  این  تقدیم  قرار  طبق  نیز  مابقی 
اعضای  تک  تک  که  است  این  هدف  کرد:  بیان  شرافتی  سیدمحمد 
مطمئن  آناصنعت  باشگاه  جانبه  همه  حمایت  به  کامل  طور  به  تیم 
بابت شرایط مالی و امکانات سخت افزاری  از  با خیالی آسوده  و  بوده 
و نرم افزاری، حواس خود را متوجه بازی های مهم نیم فصل دوم لیگ 
برتر فوتسال کنند تا تیم آناصنعت با بهترین رتبه این لیگ را به پایان 
رسانده و با یک تدارک وسیع و برنامه ریزی منسجم خیلی زود خود را 

کند.  1402 برتر  لیگ  مهیای 
فعال  عزیزان  تمام  به  آناصنعت  باشگاه  کرد:  خاطرنشان  شرافتی 
معیشت  به  حتی  و  می کند  نگاه  خانواده  یک  دید  به  باشگاه  این  در 
و کادر  بازیکنان  از  تعدادی  این راستا  و در  اعضای خود توجه داشته 
بیمه  و  استخدام  پاسارگاد  آناصنعت  مجموعه  زیر  شرکت های  در  تیم 

شود. گرفته  نظر  در  آنها  رفاه  نیز  نظر  این  از  تا  شده اند 

بانوان هندبالیست قمی جهانی 
شدند

تیم  با  همراه  قم  استان  هندبالیست  دو  عباسی  نوریه  و  قاسمی  الناز 
به  آسیا  قاره  برتر  تیم  چهار  جمع  در  گرفتن  قرار  با  کشور  بانوان  ملی 

کردند. صعود  جهانی  مسابقات 
ایران در رقابت های قهرمانی آسیا و در سومین  تیم ملی هندبال زنان 
بر 15 شکست  نتیجه 43  با  را  دیدار خود موفق شد تیم ملی استرالیا 
بار  دومین  برای  رقابت ها  این  برتر  تیم  در جمع چهار  با حضور  و  دهد 
در تاریخ هندبال زنان بزرگساالن ایران به مسابقات جهانی صعود کند.
دو  نوریه عباسی  و  قاسمی  الناز  که  ایران  بانوان هندبالیست  ملی  تیم 
با  جنوبی  کره  تیم  مقابل  در  دارد  خود  ترکیب  در  را  قم  استان  بازیکن 
جهانی  جام  به  را  خود  صعود  تا  رسیدند  برتری  به   15 بر   43 نتیجه 

کنند. مسجل 
بانوان هندبالیست ایران در نخستین دیدار خود نیز موفق شده بودند 
مقابل  دوم خود  دیدار  در  و  35 شکست دهند  بر   43 نتیجه  با  را  هند 

پیروزی رسیدند. به   32 بر   35 نتیجه  با  ازبکستان 
روز  گروهی  مرحله  در  خود  دیدار  آخرین  در  ایران  هندبالیست های 
چهارشنبه 9 آذر ماه ساعت 12:30 به وقت تهران در یک دیدار بسیار 

رفت. خواهند  جنوبی  کره  تیم  مصاف  به  دشوار  و  حساس 

خبر
جهانی  جام  در  ملی  تیم  حضور       ◄
با  بود  شده  مصادف  آرژانتین   1978
بحبوحه  درست  1357؛  سال  تیرماه 
مبارزات انقالب. آن روزها مردم در مسجد 
کانون های  در  یعنی  بازار  و  دانشگاه  و 
انقالب،  مشتاقانه پیگیر بازی های تیم ملی 
آن  برای موفقیتش دعا می کردند.  و  بودند 
فدراسیون  رییس  آتابای،  کامبیز  ایام، 
عمومی  خدمات  و  فنی  کل  مدیر  فوتبال، 
اوج  در  حال،  این  با  بود.  پهلوی  دربار  در 
سرنگونی  برای  اسالمی  انقالب  مبارزات 
را نماینده  رژیم پهلوی، هیچ کس تیم ملی 
شکست  آرزوی  برایش  و  نمی دانست  شاه 

. نمی کرد
به  مادر  خاطرات  قدیمی ترین  از  یکی 
ایام کودکی اش و روز بزرگی برمی گردد که 
روزی  یاد می آورد.  به  به دعا  را دست  همه 
و  عموزاده ها  و  عموها  و  برادرها  همه  که 
هم  دور  محلی شان  هیئت  در  همسایه ها 
فوتبال  ملی  تیم  برای  تا  بودند  شده  جمع 
گرفته  قرار  اسراییل  ملی  تیم  مقابل  در  که 
از  پر  روز  آن  قصه  آخِر  کنند.  دعا  بود، 
عمومی  جشن  و  شادی  نگرانی،  و  التهاب 
در  هرچه  ملی.  تیم  پیروزی  خاطر  به  بود 
مادر  نمی آید  یادم  می کنم،  مرور  ذهنم 
افرادی  یا  فردی  میان،  آن  در  باشد  گفته 
خویش  و  قوم  دعای  بساط  زیر  باشند  زده 
به  »ما  که:  همشهری ها  و  هم محله ای ها  و 
است.«  شاه  تیم  این  نداریم.  کار  تیم  این 
ایران روی آن تیم بود، همه  همین که اسم 
دلشان برایش و برای موفقیتش می تپید...

شب تلخی که خوب شد تمام شد
و  ایران  ملی  تیم  تلخ  بازی  از  که  حاال 
زهر  از  کمی  و  گرفته ایم  فاصله  انگلیس 
می توان  راحت تر  شده،  گرفته  ماجرا 
تمام نشدنی  حواشی  و  نشست  گوشه ای 
ماشین  از  کرد؛  مرور  را  بازی  از  بعد  و  قبل 
مجازی  فضای  در  که  روحیه ای  تضعیف 
دیوانه وار می تازاند و هرچه سر راهش بود را 
خبرنگاران  که  روانی  جنگ  و  می کرد  نابود 
سرمربی  مطبوعاتی  نشست  در  انگلیسی 
تا  انداختند  راه  به  ملی  تیم  بازیکنان  و 

سه  مادر  به  ملی  تیم  بازیکنان  بدقولی 
مصدومیت  بهشت،  بچه های  و  شهید 
غیرمنتظره و ویران کننده علیرضا بیرانوند، 

و...  6-2 باورنکردنی  نتیجه 
اما در میان تلخی های 30 آبان 1401، 
آنچه زهرش در کام مردم ایران باقی ماند و 
خاطره سیاهش در ذهن ها ثبت شد، ابراز 

بود،   ملی  تیم  شکست  از  عده ای  شادی 
آن هم با این استدالل سست که: این تیم 
حکومت  ملی  تیم  بلکه  نیست  مردم  ملی 

است!
شاه  تیم  پهلوی،  رژیم  در  ملی  تیم 

؟ د بو
شاید  این  ایران،  ورزش  تاریخ  در 

از  اینطور  ملی  تیم  یک  که  است  بار  اولین 
و  بی مهری  مورد  مردم،  از  گروهی  جانب 
تیم های  چراکه  می گیرد  قرار  بی انصافی 
ملی، اساسًا فراتر از دولت ها و حکومت ها، 
همیشه نشأت گرفته از متن جامعه بوده اند 
دارند.  جا  مردم  دل  در  دلیل،  همین  به  و 
مردم  همه جانبه  حمایت  مثالش،  شاهد 
به  راه یافته  فوتبال  ملی  تیم  اولین  از 
راهی  ملی  تیم  که  روزها  آن  جهانی.  جام 
برای  را   1978 سال  تا  بود  شده  آرژانتین 
همیشه در تاریخ فوتبال ایران ماندگار کند، 
مصادف بود با تیرماه سال 1357؛ درست 
روزها  آن  انقالب.  مبارزات  بحبوحه  در 

یعنی  بازار  و  دانشگاه  و  مسجد  در  مردم 
مبارزه  عالوه بر  انقالب،   کانون های  در 
هم  دیگر  مشترک  دغدغه  یک  رژیم،   علیه 
تیم  بازی های  مشتاقانه  پیگیری  داشتند؛  

موفقیتش. برای  دعا  و  ملی 
جالب است بدانید آن سال ها، همه چیز 
ملی،  تیم  اینکه  برای  بود  مهیا  حسابی 

یک  از  شود؛  معرفی  حکومت  به  وابسته 
فدراسیون  رییس  آتابای،  کامبیز  طرف، 
عمومی  خدمات  و  فنی  کل  مدیر  فوتبال، 
پیروزی  از  بعد  او  بود.  پهلوی  دربار  در 
در  پهلوی  فرح  دفتر  رییس  هم،  انقالب 
نیویورک شد. از طرف دیگر، حشمت خان 
هم،  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  مهاجرانی،  

یک  و  بود  پلیس  دانشکده  التحصیل  فارغ 
در  حال،  این  با  می شد.  محسوب  نظامی 
آن مقطع، در اوج مبارزات انقالب اسالمی 
تیم  پهلوی، هیچ کس  رژیم  برای سرنگونی 
این  به  و  نمی دانست  شاه  نماینده  را  ملی 

نمی کرد. شکست  آرزوی  برایش  دلیل 
همیشه پای سلبریتی ها در میان است

را  ملی  تیم  دامن  امروز  که  آتشی  جرقه 
تعدادی  استوری های  حواشی  از  گرفته،  
مهسا  مرگ  از  پس  فوتبال  بازیکنان  از 
اغتشاشات  و  ناآرامی ها  شروع  و  امینی 
حاشیه ها  این  دامنه  ادامه،  در  شد.  زده 
اتریش هم  در  ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی  تا 

بازیکنان  تحریک  به  برخی  و  شد  کشیده 
حوادث  این  درباره  تا  پرداختند  ملی  تیم 
خط  قیمت  به  اگر  حتی  کنند؛  اظهارنظر 
تمام  ملی  تیم  از  دسته جمعی شان  خوردن 
رقابت های  برگزاری  موعد  به  هرچه  شود! 
روانی  فشار  شدیم،  نزدیک  جهانی  جام 
کلمات  و  شد  بیشتر  ملی  تیم  بازیکنان  بر 

به سوی  و دشمن  از طرف دوست  مسموم 
شد. روانه  آنها 

دیدار اعضای تیم ملی با رییس جمهور 
اتفاقی  همان  قطر،  سوی  به  پرواز  از  قبل 
حمله  آخرین  برای  را  تهیه  آتش  که  بود 
امروز  تخریبگران  و  دیروز  دوستان  آتشین 
فراهم کرد. انتشار خبر و تصاویر این دیدار، 

بازیکنان  علیه  تخریب  موج  شروع  و  همان 
تیم ملی، همان. و عجیب و تاسف بار اینکه 
ازجمله  ملی  تیم  سابق  بازیکنان  از  برخی 
صف  این  پیشاپیش  گل محمدی،   یحیی 

گرفتند. قرار  تخریبگری 
مگر می شود ایرانی برای تیم ملی اش 

آرزوی شکست کند؟
مقدس  پرچم  زیر  عمری  که  ما  برای 
در  بوده ایم  واحد  تن  یک  ایران،   رنگ  سه 
مقابل همه بدخواهان، تصور روزی که یک 
آرزوی شکست  و خاک،  آب  این  در  ایرانی 
محاالت  جزو  باشد،  داشته  را  نمایندگانش 
پمپاژ  و  رسانه ای  فضاسازی های  اما  بود. 
میان  فاصله  در  مجازی  فضای  در  نفرت 
تا شروع اولین بازی  پرواز تیم ملی به قطر 
تیم  اطراف  در  جهنمی  جهانی،  جام  در 
ملی ایجاد کرد که ذره ذره روحیه و آرامش 

سوزاند. آتشش  در  را  بازیکنان  تمرکز  و 
با  قبل،  ماه  چند  همین  انگار  نه  انگار 
ملی  تیم  همین  غرورآفرین  پیروزی های 
مقابل  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  در 
و  بودند  شده  شادی  غرق  عراق،  و  بحرین 
جهانی،  جام  به  صعود  سریع ترین  ثبت  با 
بودند.  کرده  افتخار  تیم  این  به  حسابی 
ابایی،  هیچ  بی  و  واهی  بهانه های  با  حاال 
برای  آرزویشان  از  مجازی  صفحات  در 
انگلیس  تیم  پیروزی  و  ملی  تیم  شکست 
می گفتند. قصه وقتی غم انگیزتر شد که با 
شکست سنگین تیم ملی، عده ای هرچند 
اندک، با انکار هویت ایرانی خود، به شادی 
را  و کام وطن دوستان  پرداختند  پایکوبی  و 

کردند. تلخ تر 
بازیکنان تیم ملی، دشمنان ما نیستند

که  عده ای  ملی  منافع  خالف  رفتار 
بر  و  ملی  تیم  بازیکنان  روحیه  تضعیف  به 
مهم  مسابقات  در  آنها  تمرکز  خوردن  هم 
قابل  غیر  آنقدر  شد،  منجر  جهانی  جام 
کی روش  کارلوس  که  بود  سنگین  و  قبول 

شخصًا وارد میدان شد و علیه این جماعت 
ملی  تیم  سنگین  شکست  از  بعد  شورید. 
در  ملی  تیم  سرمربی  انگلیس،  تیم  از 
حتی  »شما  گفت:  مطبوعاتی اش  نشست 
که  نمی دانید  و  کنید  تصور  نمی توانید 
چند  در  جوان  بازیکنان  این  صحنه،  پشت 
روز گذشته چه زندگی داشتند. آن ها فقط 

بازی  فوتبال  می خواهند  اینکه  خاطر  به 
مشکالت  کلی  می کنند،  کاری  هر  کنند، 
که  کنید  تصور  می توانید  می شود.  درست 
کاری  هر  که  باشند  وضعیتی  چنین  در 
بکنند و هر چیزی بگویند در معرض انتقاد 
بازی  مردم  برای  آنها  دهید  اجازه  باشند؟ 
و  هستند  مردم  تمام  نماینده  آن ها  کنند. 
تنها  این  نیست.  مطرح  دینی  و  رنگ  هیچ 

می خواهم... شما  از  که  است  چیزی 
کنند  بازی  بازیکنان  این  دهید  اجازه 
کشورشان  نماینده  می خواهند  چون 
اینجا  که  ملی  تیم های  همه  باشند. 
بازیکنان  این  دارند.  مسائلی  هستند، 
بنابراین  کنند.  بازی  می خواهند  فقط 
دهند.  انجام  را  کارشان  دهید  اجازه 
کنند  کاری  بخواهید  آنها  از  نیست  درست 
به  خطاب  او  نیست.«  مسئولیتشان  که 
باعث  شعارهایشان  با  که  تماشاگرانی 
شده  ملی  تیم  بازیکنان  روحیه  تضعیف 
که  کسانی  به  »باید  گفت:  هم  بودند 
کنند  حمایت  را  ملی  تیم  نمی خواهند 
کسی  بمانند،  خانه  در  است  بهتر  بگویم: 

ندارد.« نیاز  آنها  به 
این اما پایان نقدهای کی روش به عوامل 
نبود.  ملی  تیم  بازیکنان  تمرکز  زننده  برهم 
او دو روز بعد از بازی با انگلیس و در آستانه 
خبرنگاران  جمع  در  ولز  ملی  تیم  با  بازی 
ایرانی گفت: »بازیکنان تیم ملی، دشمنان 
می خواهند  که  کسانی  نیستند.  ما 
بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور کنند، 
باید به آن ها تبریک بگویم چون کارشان را 
درست انجام دادند اما اکثر مردم می دانند 
طوالنی  سال های  طول  در  بازیکنان  این 
باشید  مطمئن  شدند.  مردم  شادی  باعث 
می خواهم این نظریه که بازیکنان تیم ملی 
با  و  کنم  تخریب  را  هستند  مردم  دشمنان 
آن بجنگم. دشمنان ما کسانی هستند که 
► بزنند.«   برهم  را  ما  تمرکز  تالش کردند 

● تیم ملی دوره پهلوی، تیم شاه نبود اما حاال تیم حکومت است؟    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی شماهر 1694 / باقیمانده 280/821 اصلی 
بخش پنج قم )هزار و ششصد و نود و چهار فرعی از باقیمانده هشتصد و بیست و 
یک فرعی از دویست و هشتاد اصلی بخش پنج قم( مربوط به پرونده اجرائی شماره 
بایگانی  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به   140104030011001234 کالسه 
و  گیرنده  )وام  رضائی  فاطمه  خانم   : علیه  بر  صادرات  بانک   : له   140101327
راهن( ، ششدانگ پالک ثبتی شماره 1694/ باقیمانده 280/821 اصلی بخش 
پنج قم )هزار و ششصد و نود و چهار فرعی از باقیماده هشتصد و بیست و یک فرعی 
از دویست و هشتاد اصلی بخش پنج قم( به نشانی قم – خیابان ایثار – کوچه شماره 
16 پالک 60 متعلق به خانم فاطمه رضائی از طریق مزایده به فروش می رسد : 
، مفروز و  از 280 اصلی  ثبتی 1694 فرعی  حدود و مشخصات ششدانگ پالک 
از اصلی مذکور و واقع در بخش 05 ناحیه 00 حوزه  از B821 فرعی  مجزا شده 
ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت 180 مترمربع : متن ملک شماره یک 
هزار و ششصد و نود و چهار فرعی از دویست و هشتاد اصلی مفروز و مجزی شده از 
شماره هشتصد و بیست و یک فرعی واقع در ناحیه پنج قم حوزه ثبتی ثبت منطقه 
یک قم به مساحت 180 یکصد و هشتاد مترمربع ، به حدود : شماال : پی به پی به 
طول 9 نه متر به شماره یک هزار و هفتصد و یک فرعی شرقا : پی به پی به طول 
20 بیست متر به شماره یک هزار و ششصد و نود و سه فرعی جنوبا : پی است به 
طول 9 نه متر به دوربرگردان غربا : پی به پی به طول 20 بیست متر به شماره یک 
: مالکیت فاطمه / رضائی  پنج فرعی مشخصات مالکیت  و  نود  و  هزار و ششصد 
فرزند مرتضی شماره شناسنامه 371858003 تاریخ تولد 1378/5/9 صادره از 
قم دارای شماره ملی 0371858003 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک 
تاریخ 1397/8/27  با شماره مستند مالکیت 20457  اعیان  و  ششدانگ عرصه 
مالکیت  سند  موضوع   ، قم  استان  قم  شهر   74 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
الکترونیکی  با شماره دفتر  الف سال 97  به شماره چاپی 529077 سری  اصلی 
139720330001025218 ثبت گردیده است. شماره مستند مالکیت 12397 
 ، قم  استان  قم  شهر   80 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1398/9/10 تاریخ 
موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 529077 سری الف سال 97 با شماره 
 : است. محدودیت  ثبت گردیده  الکترونیکی 139720330001025218  دفتر 
سه مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1399002001181544 مورخ 
نفع  به  انقالب قم  و  بازپرسی دادسرای عمومی  از شعبه 7  1399/8/25 صادره 
رضائی  فاطمه  مالکیت  برای  قم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   7 شعبه 
مورخ  شماره 140102990002517494  دستور  موجب  به  باشد  می  بازداشت 
1401/4/13 صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب قم به میزان 
ششدانگ عرصه و اعیان به نفع شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب قم 
باشد  می  بازداشت   6 از  سهم   6 بازداشتی  سهام  با  رضائی  فاطمه  مالکیت  برای 

 1401/8/16 مورخ   140102990005714025 شماره  دستور  موجب  به 
مبلغ  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  میزان  به  قم  شهرستان  قضایی  حوزه  از  صادره 
فاطمه رضائی  مالکیت  برای  قم  زندان  ناظر  دادیار  نفع  به   21/000/000/000
با سهام بازداشتی 6 سهم 6 بازداشت می باشد. محدودیت دفتر امالک : رهنی 
اسناد رسمی شماره 80 شهر قم  شماره 12397 مورخ 1398/9/10 دفترخانه 
ایران مبلغ 12/740/000/000ریال به مدت  استان قم که بنفع بانک صادرات 
3 ماه ثبت شده. حقوق ارتفاقی : ندارد بیمه : ندارد مشخصات فنی ملک مورد 
مزایده : ملک دارای مختصات حدودی X=487874 )Y )UTM=3827936 و 
دارای پروانه ساختمانی به شماره 4/10/40705 مورخ 1381/4/20 و گواهی 
 4 منطقه  شهرداری  از   1393/2/22 مورخ   4/10/9723 شماره  خالف  عدم 
قم می باشد که براساس آن عرصه طبق سند برابر 180 مترمربع و اعیانی 385 
توضیح  به  الزم  باشد  می  دوبلکس  و  همکف  و  زیرزمین  طبقه   2/5 در  مترمربع 
باشد  می  مترمربع   30 حدود  مساحت  به  مساحت  به  اتاقی  بام  پشت  که  است 
اعیانی  است.  نشده  صادره  ان  بابت  شهرداری  سمت  از  خالفی  عدم  گواهی  که 
طبقه زیرزمین به مساحت 180 مترمربع شامل دو اتاق خواب سالن آشپزخانه با 
کابینت چوبی سرویس بهداشتی حمام و انباری می باشد بدنه زیرزمین به ارتفاع 
در قسمت هایی  و  دیواری  کاغذ  در قسمت هایی  مابقی  و  متر سنگ  حدود یک 
سنگ تزئینی و سقف گچ سفید می باشد طبقه همکف به صورت دوبلکس به متراژ 
حدود 205 مترمربع )همکف حدود 135 مترمربع و دوبلکس حدود 70 مترمربع( 
شامل اتاق خواب سالن آشپزخانه با کابینت ام دی اف سرویس بهداشتی حمام 
پارکت  از  همکف  کف  باشد  می  حمام  سرویس  و  اتاق  دو  دارای  نیز  و  دوبلکس  و 
از گچ سفید و در قسمت  از سنگ و کاغذ دیواری و سقف  چوبی و دیوار ترکیبی 
و بدنه  پارکت چوبی  نیز  ابزار های گچ بری شده می باشد کف دوبلکس  با  هایی 
سنگ و کاغذ دیواری می باشد. در پشت بام همانطور که در باال اعالم گردید یک 
کف  نشد  روئیت  ان  خالف  عدم  گواهی  که  مترمربع   30 حدود  مساحت  به  اتاق 
ابزار های  دارای  بدنه  که  سنگی  بدنه  و  کف  با  حیاط  باشد  می  ایزوگام  بام  پشت 
سنگی نیز می باشد ملک فوق به صورت شمالی ساز بوده و دارای اسکلت ترکیبی 
همچنین  باشد  می  ضربی  طاق  های  سقف  و  فلزی  ستون  و  اجری  حمال  دیوار 
یک  و  برق  انشعاب  دو  دارای  و  آبی  کولر  سرمایشی  سیستم  نظر  مورد  ساختمان 
زیرزمین  طبقه  مالک  اظهارات  به  بنا  باشد.  می  اب  انشعاب  یک  و  گاز  انشعاب 
و  بها  اجاره  مبلغ  و  اعالم مدت  منتها همکاری الزم جهت  و  بوده  دارای مستاجر 
ارائه مدارک صورت نگرفت. کارشناس رسمی دادگستری با توجه به مدارک موجود 
و بازدید صورت گرفته و معاینه محلی و شوارع دسترسی و نوع کاربری مسکونی 
به  را  ملک  احتمالی  دیون  و  تعهدات  گرفتن  نظر  در  بدو  و  بنا  قدمت  و  کیفیت  و 
هر  قرار  از  مترمربع   180 مساحت  به  عرصه   -1 است:  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح 

اعیانی   -2 32/760/000/000ریال  جمعا  182/000/000ریال  مترمربعی 
جمعا  33/000/000ریال  مترمربعی  هر  قرار  از  مترمربع   180 زیرزمین  طبقه 
مترمربع  هر  مترمربع   135 همکف  طبقه  اعیانی   -3 5/940/000/000ریال 
دوبلکس  طبقه  اعیانی   -4 5/535/000/000ریال  جمعا  41/000/000ریال 
2/240/000/000ریال  جمعا  32/000/000ریال  مترمربع  هر  مترمربع   70
3- سرپله پارکینگ و حیاط سازی و انشعابات جمعا 1/725/000/000ریال کل 
میلیون  دویست  و  میلیارد  هشت  و  چهل  48/200/000/000ریال  مبلغ  ملک 
ریال ارزیابی شده است. مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر روز شنبه مورخ 1401/9/26 در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در 
خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک 
ششدانگ  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش 
پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه 48/200/000/000ریال چهل و هشت میلیارد 
خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال  میلیون  دویست  و 
شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ کارشناسی به حساب 
شناسه  با   IR شبا980100004076013207895693  شماره  به  ثبت  سپرده 
واریز 965108576100000002171323512006 می باشد )حتی بستانکار 
را  درصد  ده  بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده 
پرداخت نماید( حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است 
و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این 
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد حق الحراج 
مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بوددر ضمن بدهی های ملک 
اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت وجود مبلغ 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل  ائین  مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده 125 
پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشدوفق 
ماده 125 ائین نامه اجرا اقدام می گردد. )درصورت توافق بر واریز غیر نقدی با 
بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد حقوق 
انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی 
اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم و مراجع ذی صالح 
دیگر می باشد در ضمن فیش واریزی می بایست توسط شرکت کننده در مزایده 

باشد. واریز شده 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲۷6۲59۸۷   

این روزها در میدان شهید مطهری قم چه خبر است؟
از حفظ المان های قدیمی 
تا اجرای پروژه آرام سازی 

عبورومرورها

مطهری  شهید  میدان  ساماندهی  از  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
شهید  میدان  در  مترو  کار  اتمام  با  گفت:  و  داد  خبر  سال  پایان  تا 
اتمام  به  کار  از  بخشی  و  خورده  کلید  میدان  ساماندهی  مطهری، 
پایان  تا  تاریخی  المان های  با حفظ  نیز  میدان  که طرح  است  رسیده 

می شود. اجرا  سال 
شهرداری  برنامه  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رمضانی  محمد 
برای ساماندهی میدان شهید مطهری را تشریح کرد و اظهار داشت: 
سال   10 حدود  و  بوده  ویژه ای  شرایط  مطهری  شهید  میدان  شرایط 

است. بوده  مستقر  میدان  این  در  مترو  کارگاه  که  است 
مطهر  حرم  و  قم  شهر  شان  در  را  مطهری  شهید  میدان  شرایط  وی 
مطهری  شهید  میدان  افزود:  و  ندانست  معصومه)س(  حضرت 
بعد  و  داشته  رسیدگی  به  نیاز  قم  شهر  میدان  قدیمی ترین  به عنوان 
طرح  محدوده،  این  در  مترو  پروژه  عمرانی  عملیات  کامل  اتمام  از 

است. قرارگرفته  کار  دستور  در  آن  ساماندهی 
میدان  ساماندهی  طراحی  اتمام  از  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
اجرای  منطقه،  به  طرح  ابالغ  از  بعد  کرد:  بیان  و  داد  خبر  مطهری 
پل  حدفاصل  از  یعنی  رودخانه  کنار  و  جنوبی  قسمت  دو  از  طرح 
خیابان  یک  کوچه  دیگر  طرف  از  و  خورشید  سه راه  تا  علیخانی 

است. آغازشده  جدول گذاری  با  میدان  اطراف  تا  امیرکبیر 
وی با تأکید بر اینکه در ادامه طرح از پل علیخانی تا پل شهید رجایی 
ادامه  است،  انجام شده  پروژه  جدول گذاری  و  نرده ها  برداشت  با  نیز 
قم طراحی شده  مردم  در شان  و  زیبا  نیز یک طرح  میدان  برای  داد: 
تالش  نیز  شهرداری  و  داریم  مردم  صبر  به  نیاز  آن  اجرای  برای  که 

کند. اجرا  را  طرح  این  زمان  کمترین  با  می کند 
ارزیابی  مورد  را  مطهری  میدان  ساماندهی  جدید  طرح  رمضانی 
دقیقی  کارشناسی  کار  طرح  این  اجرای  برای  گفت:  و  قرارداد 
بعد  با اجرای آن، میدان شهید مطهری  امیدواریم  و  انجام شده است 
بین  از  بی نظمی  و  ترافیکی  شرایط  این  و  شده  ساماندهی  سال  چند 

برود.
و  خارج شده  میدان  از  خودروها  طرح،  اجرای  با  کرد:  اضافه  وی 
نیز زیباسازی اطراف آن در حال  آرام سازی می شود و هم زمان  مسیر 
قطار  سازمان  زیباسازی،  سازمان  با  نیز  جلساتی  و  است  پیگیری 
سازی  کف  ابتدا  در  که  برگزارشده  میدان  اطراف  کسبه  و  شهری 

می شود. اجرا  میدان  پیرامون 
المان های  کرد:  تأکید  پایان  در  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
جزیی  تغییرات  تنها  و  می شود  حفظ  ساعت  مانند  میدان  تاریخی 
شد؛  خواهد  حفظ  میدان  نوستالژی  طرح  و  میافتد  اتفاق  میدان  در 
اجرای این طرح حدود چند ماه طول خواهید کشید که امیدواریم تا 

برسد. بهره برداری  به  جدید  سال  از  پیش 

معاون شهردار قم خبر داد:
پیشرفت ۷۳ درصدی تقاطع 

غیرهمسطح میدان نماز 
روگذر  عرشه  بتن ریزی  آغاز  از  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
بلوار فردوسی میدان نماز خبر  و  بلوار جمهوری  تقاطع غیر هم سطح 

داد.
بتن ریزی  آغاز  از  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفتگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
فردوسی  بلوار  و  جمهوری  بلوار  هم سطح  غیر  تقاطع  روگذر  عرشه 
بالغ بر  بااعتباری  پروژه  این  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  نماز  میدان  در 
680 میلیارد ریال قرارداد اولیه آغازشده و تا امروز بیش از 73 درصد 

است. داشته  فیزیکی  پیشرفت 
تا یک ماه دیگر خبر داد  پروژه  انتهای  بتن ریزی عرشه  از اجرای  وی 
و   آرماتوربندی  بتن ریزی،  عملیات  پروژه  از  مرحله  این  در  افزود:  و 
حفاری  عملیات  نیز  پروژه  زیرگذر  در  و  می شود  انجام  نیز  قالب بندی 

است. انجام  حال  در 
پروژه،  زیرگذر  در  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
انجام  نماها  سازی های  دیواره  بتن ریزی،  شمع ها،  حفاری  عملیات 
می شود، همچنین دو طرف رمپ ها به صورت 100 درصدی اجراشده 
پروژه  اجباری  به غیراز میدان که محدوده  آن  و عملیات خاک برداری 

است. باقی مانده  عمرانی  عملیات  بوده  پروژه   عرشه  تکمیل  برای 
پروژه  اصلی  میدان  سازی  دیواره  و  خاک برداری  داد:  ادامه  وی 
ادامه   در  و  می شود  اجرا  تقاطع  عرشه های  و  پروژه  تکمیل  از  بعد 
آُسفالت  سازی،  عایق  زیرگذر،  روسازی  شامل  پروژه  اجرایی  عملیات 

می شود. اجرا  نیز  مسیرها  روشنایی  و 
در  ای  قابل توجه  سرعت  با  پروژه  کرد:  تأکید  پایان  در  زاده  حلوایی 
بهره برداری  شاهد  سال  پایان  تا  بتوانیم  امیدواریم  و  است  اجرا  حال 

شود. رفع  نیز  شهر  از  بخش  این  ترافیکی  گره های  و  بوده  پروژه 

خبـر

● بیست وسومین جشنواره استانی تئاتر قم برگزار می شود    ●

◄     مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پایان  تا  نمایش  پالتوی  دو  افتتاح  از  قم 
باندبازی  هرگونه  رد  با  و  داد  خبر  سال 
بعضی  در  شاید  گفت:  قم،  تئاتر  در 
وجود  موضوع  این  قم  هنری  گروه های 
داشته باشد اما در تئاتر باندبازی نداریم.

امیرعلی  بیست،  شهر  گزارش  به 
خبری  نشست  در  عموزاده 
تئاتر  استانی  جشنواره  بیست وسومین 
قم که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ 
لزوم  بر  شد،  برگزار  قم  اسالمی  ارشاد  و 
در  نمایش  هنر  زیرساخت های  تقویت 
توسعه  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید  قم 
سالن های نمایش را در قم ادامه خواهیم 
شهرستان های  و  پردیسان  شهرک  و  داد 
تئاتر  سالن  نیازمند  نیز  جعفریه  و  کهک 

. هستند
تا  نمایش  پالتوی  دو  افتتاح  از  وی 
این دو پالتو  پایان سال خبر داد و گفت: 
اعتبارات  با  قم  هنر  و  فرهنگ  تاالر  در 
است. تجهیز  و  راه اندازی  حال  در  ملی 
قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
افتتاح  وعده  پیش تر  اینکه  خصوص  در 
تا زمان برگزاری جشنواره  را  این دو پالتو 
با  گفت:  بود،  داده  قم  تئاتر  استانی 
اما  نشد  تکمیل  پالتو  دو  این  اینکه  وجود 
هنرمندان  تمرین  محل  شرایط  همین  با 

گرفت. قرار  نمایش 

از  بعد  پالتو  دو  این  افزود:  عموزاده 
پیمانکار  انتخاب  و  مناقصه  برگزاری 
و  دارد  قرار  کارگاهی  تجهیز  مرحله  در 
پیمانکار  به  اداره  تعهدات مالی  از  بخشی 

است. شده  پرداخت  نیز 

خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
قم،  در  نمایش  پروسه سخت صدور مجوز 
موضوع  این  اینکه  وجود  با  کرد:  عنوان 
اما  دارد  را  خودش  قانونی  چارچوب 
از  قم  نمایش  بر  نظارت  شورای  اعضای 
هستند  استان  پیشکسوتان  و  هنرمندان 

می دهند. مجوز  عزیزان  همان  و 
قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  همچنین 

استعفای  مانع  چرا  اینکه  بر  مبنی 
انجمن  سابق  مدیرعامل  فرحناک  علی 
گفت:  است،  نشده  قم  نمایشی  هنرهای 
مدیرکل،  عنوان  به  بنده  انتصاب  از  پیش 
از  انتقال  اداری  مراحل  فرحناک  آقای 

داده  انجام  را  کیش  به  قم  صداوسیمای 
خواستم  ایشان  از  اینکه  وجود  با  و  بود 
تعویق  به  را  خود  مأموریت  سال  یک 
را  خودم  تصمیم  گفتند  اما  بیندازند 
نهایی شده است. انتقال  و مراحل  گرفتم 
چرا  اینکه  خصوص  در  عموزاده 
و  نمی مانند  قم  در  تئاتر  هنرمندان 
در  طبیعتًا  گفت:  می کنند،  مهاجرت 
دارد  وجود  بیشتری  امکانات  پایتخت 

و  ملی  اجراهای  امکان  برای  شرایط  و 
امکانات  و  جمعیت  لحاظ  به  بین المللی 

است. مساعدتر 
به  ما  هم  حال  این  با  افزود:  وی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عنوان 
استفاده  قم  تئاتر  بزرگان  مشورت   از 
لحاظ  به  هنرجویان  هم  و  می کنیم 
بهره مند  عزیزان  این  تجارب  از  آموزشی 

. ند می شو
قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
هرگونه  رد  با  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در 
گفت:  قم،  نمایش  هنر  در  باندبازی 
قم  هنری  گروه های  بعضی  در  شاید 
نمایش  در  اصاًل  اما  باشد  موضوع  این 
نیست. چیزی  چنین  و  نداریم  باندبازی 

احساس  کرد:  تصریح  عموزاده 
مباحث  در  عزیزان  از  بعضی  می کنم 
دارند. ناقصی  اطالعات  و  نیستند  هنری 

اداره کل  توجه  میزان  خصوص  در  وی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم به هنرمندان 
فضای  بیشترین  کرد:  عنوان  نیز  نمایش 
انجمن   به  انجمن ها  میان  در  هنری 
بعضًا  و  است  یافته  اختصاص  نمایش 
چرا  می گویند  انجمن ها  دیگر  مدیران 
ندادید. اختصاص  ما  به  را  فضایی  چنین 

قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
خصوص  در  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در 
قم،  در  دینی  تئائر  دبیرخانه  راه اندازی 
گفت: مجوز این دبیرخانه از سوی وزارت 

اما  شده  صادر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
تعویق  به  مالی  اعتبارات  مشکل  دلیل  به 
دبیرخانه  این  حال  این  با  بود،  افتاده 

کرد. خواهد  کار  به  آغاز  به زودی 
البته  کرد:  تصریح  عموزاده 
دینی  غیر  و  دینی  نمایش  تقسیم بندی 
که  آنجا  از  اما  ندارد  جایگاهی  خیلی 
تالش هایی  پیشین  مدیریت  دوره  در 
شده  آماده  آن  اجرایی  طرح  و  بود  شده 
افتتاح  وقت  اسرع  در  را  دبیرخانه  بود، 

کرد. خواهیم 
وی همچنین در پاسخ به پرسش »شهر 
بحث  در  چرا  اینکه  بر  مبنی  بیست« 
جشنواره  بیست وسومین  اجرای  و  دبیری 
انجمن  ظرفیت  از  قم  تئاتر  استانی 
گفت:  نشد،  استفاده  نمایشی  هنرهای 
اختیارات  از  جشنواره  دبیر  انتخاب 
است  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
آقای  انتقال  دلیل  به  مقطع  آن  در  و 
فرحناک از قم به کیش، دبیری جشنواره 

شد. واگذار  نوبخت  آقای  به 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
مناقشه ای  هیچ  اینکه  بر  تأکید  با  قم 
وجود  جشنواره  دبیرخانه  و  انجمن  بین 
هنرهای  انجمن  مسئوالن  گفت:  ندارد، 
کمال  محبت  نهایت  در  قم  نمایشی 
و  دارند  نوبخت  آقای  با  را  همکاری 
متقاباًل  نیز  جشنواره  دبیرخانه  مسئوالن 

► دارند.  نگاهی  چنین 

تئاتر  استانی  جشنواره  بیست وسومین  دبیر       ◄
نمایش  هشت  و  خیابانی  نمایش  چهار  رقابت  از  قم 
هفتم  روزهای  طی  جشنواره  این  در  صحنه ای 
حسین  سید  گفت:  و  داد  خبر  آذرماه  یازدهم  تا 
بشارتی  فرهاد  و  فرهنگ  محمود  فدایی حسین، 

هستند. جشنواره  دوره  این  داوران 
نشست  در  نوبخت  اصغر  بیست،  شهر  گزارش  به 
قم  تئاتر  استانی  جشنواره  بیست وسومین  خبری 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  جلسات  سالن  در  که 
برگزاری  روند  تشریح  به  شد،  برگزار  قم  اسالمی 
مردادماه  اوایل  از  گفت:  و  پرداخت  جشنواره  این 
تا  نمایشنامه   43 شد،  اعالم  جشنواره  فراخوان  که 
شد. ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  شهریورماه  نیمه 

متن   26 ارسالی،  متن   43 از  کرد:  تصریح  وی 
ادامه  در  و  گرفت  قرار  بازخوان  هیئت  قبول  مورد 
پس  و  کردند  آمادگی  اعالم  اجرا  برای  گروه   18 نیز 
هشت  جشنواره،  انتخاب  هیئت  توسط  بازبینی  از 
تمام  و  یافتند  راه  جشنواره  نهایی  مرحله  به  گروه 

شدند. عمومی  اجرای  به  ملزم  گروه ها 
تئاتر  استانی  جشنواره  بیست وسومین  دبیر 
 11 تا   7 روزهای  در  جشنواره  این  برگزاری  از  قم 
در  نمایش  دو  روز  هر  گفت:  و  داد  خبر  آذرماه 
و  فرهنگ  تاالر  در   17:30 و   15:30 سانس های 
صحنه  روی  به  ماه  پالتو  و  آوینی  شهید  تاالر  هنر، 

. د می رو
فدایی حسین،  حسین  سید  افزود:  نوبخت 

دوره  این  داوران  بشارتی  فرهاد  و  فرهنگ  محمود 
هستند. جشنواره 

در  خیابانی  نمایش  چهار  رقابت  به  همچنین  وی 
در  نمایش ها  این  گفت:  و  کرد  اشاره  جشنواره  این 
می شود. اجرا  صحنه ای  نمایش های  اجرای  فواصل 

 23 تا   21 ساعت  از  شب  هر  کرد:  تصریح  وی 
پهلوانیان  عرفان  حضور  با  آثار  بررسی  و  نقد  نشست 

می شود. برگزار  تئاتر  منتقدان  از 
قم  تئاتر  استانی  جشنواره  بیست وسومین  دبیر 
حضور  برای  قم  هنرمندان  از  قدردانی  با  پایان  در 
به  کرونا  که  لطمه ای  وجود  با  گفت:  جشنواره،  در 
هنرمندان  اما  کرد  وارد  استان  تئاتر  و  هنرمندان 
► داشتند.   هنری  رویداد  این  از  خوبی  استقبال 

مدیرکل ارشاد قم: مناقشه ای بین انجمن و دبیرخانه جشنواره وجود ندارد

● باندبازی در تئاتر قم نداریم   ●

◄     معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
برادری اش  اداره کل  این  اینکه  بیان  با  قم  اسالمی 
لزوم  بر  است،  کرده  ثابت  تئاتر  هنرمندان  به  را 
کید  تأ ارشاد  اداره  و  هنرمندان  سویه  دو  ارتباط 
این  همیشه  اداره کل  عنوان  به  ما  گفت:  و  کرد 
که  کردیم  منتقل  قم  تئاتر  بدنه  و  بزرگان  به  را  پیام 
آنهاست. خانه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
نشست  در  دلیر  حسن  بیست،  شهر  گزارش  به 
قم  تئاتر  استانی  جشنواره  بیست وسومین  خبری 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  جلسات  سالن  در  که 
صدور  سیر  تشریح  با  شد،  برگزار  قم  اسالمی 
یا  کارگردان  گفت:  کشور،  و  قم  در  نمایش  مجوز 
چهار  تقاضا،  فرم  تکمیل  از  بعد  نمایش  تهیه کننده 
شورای  به  بازخوانی  برای  را  نمایشنامه  از  نسخه 

می  دهد. ارائه  نظارت 
بازخوانی  از  بعد  نمایش  متن  کرد:  تصریح  وی 
مردود  مقبول،  نظارت،  شورای  اعضای  سوی  از 
دریافت  از  بعد  و  می شود  بازنویسی  به  مشروط  یا 
اجرای  برای  نمایشی،  گروه  تمرین  و  متن  تأیید 
نظارت  از سوی شورای  یا خصوصی مجددًا  عمومی 

می شود. بازبینی 

ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  امور  معاون 
است  ممکن  نمایش ها  از  بعضی  افزود:  قم  اسالمی 
عمومی  اجرای  امکان  دیگر،  دالیل  یا  فنی  لحاظ  به 
برای  خصوصی  اجرای  مجوز  صرفًا  و  باشند  نداشته 

شود. صادر  آنها 

شورای  اعضای  خوشبختانه  کرد:  تصریح  دلیر 
اصلی  بدنه  و  پیشکسوتان  از  قم  نمایش  بر  نظارت 
کارمندان  از  کدام  هیچ  و  شده  تشکیل  استان  تئاتر 

ندارند. عضویت  شورا  این  در  اداره کل 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  امور  معاون 
عالی  شورای  مصوبه  طبق  افزود:  قم  اسالمی 
ادارات کل  که  مجوز  صدور  مرجع  فرهنگی،  انقالب 
تحت  هستند،  شهرستان ها  و  استان ها  در  ارشاد 
صدور  به  اقدام  نظارت  شورای  کارشناسان  نظارت 

می کنند. مجوز 
خصوص  در  خبرنگاری  پرسش  به  پاسخ  در  دلیر 
که  مافیایی  این  گفت:  قم،  تئاتر  در  مافیا  وجود 
ارشاد  و  ندارد  ارشاد وجود  اداره  عنوان می شود در 
است. کرده  ثابت  هنرمندان  به  را  خودش  برادری 

و  پیشکسوت  عزیزان  بین  حتی  ما  افزود:  وی 
نمایش  قم  در  می خواهند  اولین بار  برای  که  کسانی 

نیستیم. قائل  تمایزی  وجه  هیچ  کنند،  اجرا 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  امور  معاون 
اداره کل  این  منظر  از  اینکه  بر  کید  تأ با  قم  اسالمی 
اگر  گفت:  دارد،  اهمیت  نمایشنامه  محتوای 
باید  کنیم  صیانت  قم  در  تئاتر  هنر  از  بخواهیم 
هر  نمی توان  طبیعتًا  و  کنیم  رعایت  را  اصولی 

برد. صحنه  روی  را  چیزی 
نمایشی  هنرهای  اداره کل  شد:  یادآور  دلیر 

جمله  از  مورد   18 اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
را  نمایش ها  در  سیاه نمایی  و  دخانیات  استعمال 
چارچوب  در  باید  نمایش ها  و  است  کرده  ع  ممنو

بروند. صحنه  روی  قانون 
بین  شکافی  یک  اینکه  به  اذعان  با  همچنین  وی 
تئاتر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  هنرمندان 
مافیا  ع  موضو این  گفت:  است،  آمده  بوجود  قم 
با  هنرمندان  بین  که  است  آسیب  یک  بلکه  نیست 
آسیب  این  اینکه  است،  افتاده  فاصله  ارشاد  اداره 
اما  پاسخ دارد  آمد  بوجود  و توسط چه کسی  چگونه 

می کنم. صرف نظر  آن  بیان  از  بنده 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  امور  معاون 
اداره کل  عنوان  به  ما  کرد:  تصریح  قم  اسالمی 
قم  تئاتر  بدنه  و  بزرگان  به  را  پیام  این  همیشه 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  که  کردیم  منتقل 

آنهاست. خانه 
هنرمندان  سویه  دو  ارتباط  لزوم  بر  کید  تأ با  دلیر 
همواره  بنده  اتاق  درب  گفت:  قم،  ارشاد  اداره  و 
هر  در  و  بوده  باز  هنرجویان  و  هنرمندان  روی  به 
تا  کنیم  گفت وگو  عزیزان  این  با  داریم  آمادگی  زمان 

► برود.      بین  از  غبارآلود  فضای 

ع،  بودن موضو بیان کرد: جدید  ◄     طباطبایی 
خالق  ذهنیت  و  برزخ  صحنه  مستقیم  نمایش 
خود  که  شده  باعث  ها  ثانیه  نمایش  در  کارگردانی 
این  تماشای  برای  را  دیگری  مخاطبان  مخاطب، 

کند. دعوت  نمایش 
مسئول  و  بازیگر  طباطبایی  جواد  محمد  سید 
با  گفتگو  در  ها  ثانیه  نمایشی  گروه  عمومی  روابط 
جشنواره  سومین  و  بیست  در  که  این  بیان  با  ایسنا، 
ایام  در  هنرمندان  دوری  وجود  با  قم  تئاتر  استانی 
حمایت  با  تئاتر  به  لطمه  و  هنری  کار  از  کرونا 
حضور  شاهد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
کرد:26  عنوان  بودیم،  تئاتر  های  گروه  چشمگیر 
آمادگی  اعالم  تئاتر  جشنواره  در  شرکت  برای  اثر 
برای  خود  فعالیت  اثر   16 بعد  درگام  اما  کردند 
نهایت  در  و  کردند  آغاز  تئاتر  جشنواره  در  شرکت 
ابوذر،  رضا  از  متشکل  جشنواره  انتخاب  هیئت 
پور،  عوض  زینب  و  حسین  فدایی  حسین  سید 

کرد. تأیید  عمومی  اجرای  برای  را  اثر  هشت 
درخت«،  »نگهبان  »خانه ابدیت«،  نمایش  وی 
»خیال  جغد«،  یک  غمگینانه  »آوازهای  »چرخه«، 
»فنجان  آب«،  »جویندگان  موازی«،  خطوط  روی 
یافته  راه  اثر  هشت  را  »ثانیه ها«  و  چای«  طوفان  در 

کرد. معرفی  جشنواره  به 
 7 امروز  از  جشنواره  این  شد:  یادآور  طباطبایی 

اداره  توسط  نوبخت  اصغر  دبیری  به  آذرماه   11 تا 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در دو بخش 

می شود. برگزار  خیابانی  و  صحنه ای 
نگاهی  با  سورئال  اثر  یک  را  ها  ثانیه  نمایش  وی 
نمایش  گفت:  و  کرد  عنوان  مرگ  از  پس  جهان  به 
عمر  های  ثانیه  و  زمان  گذر  واقعیت  یادآور  ثانیه ها 
بطالت  با  و  دقت  بدون  گاها  که  است  ها  انسان 
و  تماشاگر  به  را  نکته  این  و  گذرد  می  کوتاهی  و 
های  ثانیه  قدر  که  کند  می  گوشزد  مخاطبین 
بدانند. گذرد  می  راحتی  به  که  را  خودشان  زندگی 
گذر  ها،  ثانیه  که  این  بیان  با  نمایش  این  بازیگر 
با  آمیخته  رویایی  فضای  در  را  برزخ  عالم  و  زمان 
کرد:  اظهار  کشد،  می  نمایش  به  احساس  و  طنز 
تعیین  ها  ثانیه  که  بگوید  خواهد  می  نمایش  این 
در  و  است  دنیا  این  در  ها  انسان  زندگی  کننده 
زندگی  داستان  که  هستند  ها  ثانیه  این  نیز  برزخ 

کنند. می  تعیین  را  ها  انسان 
داد:  ادامه  نمایش،  این  ع  موضو با  رابطه  در  وی 
و  تلخ  اتفاقات  از  مملو  انسان  زندگی  های  ثانیه 
می  زود  خیلی  که  است  مبهم  و  رازآلود  و  شیرین 
را  کردن  زندگی  فرصت  سرعت  به  انسان  و  گذرد 
در  مرگ  از  پس  ها  انسان  ح  رو می دهد؛  دست  از 
گیرد،  می  قرار  قیامت  و  دنیا  بین  عالمی  برزخ  عالم 
دنیا  به  که  هستند  ای  ثانیه  دنبال  به  که  هایی  ح  رو

برسانند  اتمام  به  را  خود  ناتمام  کارهای  و  برگردند 
برای  برزخ  عالم  در  را  ها  ثانیه  نمایش،  این  در  لذا 

گذاشتیم. نمایش  به  مخاطب 
ها  ثانیه  نمایشی  گروه  کرد:  کید  تأ طباطبایی 
صورت  به  را  برزخ  عالم  که  است  گروهی  اولین 
معنا  این  به  و  گذارد  می  نمایش  به  فرد  به  منحصر 
هایی  نمایش  در  البته  است  برزخ  صحنه  صحنه، 
اجرای  نحوه  در  اما  شده  پرداخته  ع  موضو این  به 
غیر  صورت  به  و  متفاوت  برزخ  نمایش  و  سورئال 

کردند. عمل  حاشیه  در  و  مستقیم 
با  ها  ثانیه  نمایشی  گروه  عمومی  روابط  مسئول 
مخاطبین  ها  ثانیه  عمومی  اجرای  در  که  این  بیان 
به تماشای  آبان در تاالر فرهنگ و هنر   19 تا   14 از 
با  مدت  این  در  افزود:  نشستند،  نمایش  این 
هر  در  و  شدیم  مواجه  تماشاگران  خوب  استقبال 

داشتیم. تماشاگر   300 حداقل  آن  اجرای  شب 
اقشار  از  مخاطبین  که  این  بیان  با  طباطبایی 
گفت:  نشستند،  نمایش  این  تماشای  به  مختلف 
شورای  رئیسه  هیئت  عضو  آمره  معصومه  مهندس 
طباطبایی نژاد  احمد  سید  قم،  شهر  اسالمی 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  مدیرعامل 
اداره  مدیرکل  عموزاده  علی  امیر  قم،  شهرداری 
هنری  معاون  دلیر  حسن  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
اصغر  استان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 

و  قم  تئاتر  جشنواره  سومین  و  بیست  دبیر  نوبخت 
هنرهای  انجمن  اعضای  مطبوعات،  خانه  اعضای 
اجرای  در  حاضر  مسئولین  جمله  ...از  و  نمایشی 
این  به  نسبت  مثبتی  دید  و  بودند  ها  ثانیه  نمایش 

داشتند. نمایش 
نمایش  ع،  موضو بودن  جدید  داد:  ادامه  وی 
کارگردانی  خالق  ذهنیت  و  برزخ  صحنه  مستقیم 
مخاطب،  خود  که  شد  باعث  ها  ثانیه  نمایش  در 
نمایش  این  تماشای  برای  را  دیگری  مخاطبان 

کند. دعوت 
علی  نمایش  این  در  کرد:  بیان  طباطبایی 
وحید  طباطبایی،  سیدمحمدجواد  فرقدانی، 
منیر  تقوی،  مجید  پوریامنش،  حسن  جوکار، 
می پردازند  نقش  ایفای  به  صفری  ریحانه  و  دهقانی 
مریم  و  کارگردان  مشاور  ک  مال مهدی  همچنین 

هستند. لباس  طراح  صدرپور  السادات 
این  باتجربه  کارگردان  اعتماد  کرد:  کید  تأ وی 
کم  لذا  دارد  اهمیت  بسیار  جوان  نسل  به  نمایش 
با  صفری  ریحانه  جشنواره  این  بازیگر  ترین  سن 

کند.   می  نقش  ایفای  ها  ثانیه  در  سن  سال   15
نویسندگی  به  ها  ثانیه  نمایش  است  ذکر  به  الزم 
سوم  روز  در  نژاد  افضلی  هادی  کارگردانی  و 
در   19:30 و   17:30 های  ساعت  در  جشنواره 

► شود.     می  اجرا  قم  هنر  و  فرهنگ  تاالر 

معاون هنری ارشاد قم:

● هنرمندان تئاتر اداره ارشاد را خانه خودشان بدانند   ●

● تئاتر »ثانیه ها« مخاطبان را به تماشای خود دعوت می کند   ●
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وجود  ما  ذهن  در  که  باورهایی       ◄
ورودی  اساس  بر  باورها،  این  و  دارند 
باورهای  اند  شده  باعث  که  هستند  هایی 
ما  ذهن  در  ها،  ترس  همین  نظیر  غلطی 

بیایند. وجود  به 
سال هاست که شیوه تربیتی در کشور 
ما  که  شکل  این  به  است،  غلط  بسیار  ما 
کردن  اشتباه  اجازه  هرگز  کودکان مان  به 
قضاوت  و  اشتباه  از  ترس  و  دهیم  نمی 
شدن در بند بند وجود آن ها تا بزرگسالی 

مرگ. زمان  تا  بسا  چه  و  کند  می  ریشه 
جامعه  در  ما،  های  ترس  همه  ریشه 
از  ترس  و  اشتباه  از  ترس  ایران  شرقی 
تمام  اصلی  منشا  که  است  شدن  قضاوت 
انتشار  با  ما  ماست،  روانی  های  ترس 
بگوییم  ایم  کرده  سعی  مقاله  این  مطالب 
از  دست  هست،  اشتباه  برای  فضا  که 
نترسید  چیزی  از  و  بردارید  گرایی  کمال 
که  غلطمان  سنت  و  فرهنگ  خالف  بر 
یادمان  را  خالفش  کرده  سعی  همواره 
مهم  بسیار  موضوع  این  فهمیدن  بدهد، 

دارد. را  خودش  های  چالش  و  است 
دو  از  قوی  شواهد  جدید  مطالعه  یک 
که  است  کرده  ارائه  همپوشانی  غیر  مدار 
ما  مغز  در  را  ترس  تا  کنند  می  کار  هم  با 
که  دریافتند  محققین  تیم  کنند.  ایجاد 
پپتید  نام  به  مولکولی  از  که  هایی  نورون 
 )CGRP( تونین  کلسی  ژن  با  مرتبط 
این  در  مهمی  نقش  کنند،  می  استفاده 
مرکز  بخش  در  را  ترس  که  دارند  فرآیند 
ترس و در آمیگدال مغز به وجود می آورد.
بر  خود  فرضیه  آزمایش  با  محققان 
ژنتیکی،  شده  اصالح  های  موش  روی 

های  نورون  این  از  متمایز  جمعیت  دو 
یافتند  CGRP را در ساقه مغز و تاالموس 
شوند.  می  متصل  حیوان  آمیگدال  به  که 
بیان  را   CGRP نیز  انسانی  های  نورون 
این  است  ممکن  بنابراین  کنند،  می 
اختالل  میگرن،  مانند  شرایطی  در  مدار 
اوتیسم  اختالل  و  سانحه  از  پس  استرس 

باشد. درگیر 
بترسیم؟/  می شود  باعث  چیزی  چه 
چیست؟ روانی  ترس های  اصلی  ریشه 

کوچک  دستگاه  یک  محققان 
نام  به  کلسیم  از  تصویربرداری  برای 
که  کردند  تعبیه  ها  موش  در  مینیسکوپ 
فعالیت  تا  دهد  می  اجازه  دانشمندان  به 
را در حالی که موش   CGRP نورون های 
ردیابی  است،  زدن  پرسه  حال  در  آزادانه 
های  محرک  با  ها  موش  سپس  کنند. 
کوچک،  شوک  یک  جمله  از  آمیز  تهدید 
یک  پرواز  سازی  شبیه  انفجار،  صدای 
پنبه  با  روباه  بوی  ایجاد  و  شکاری  پرنده 
مواجه  حیوان،  این  مدفوع  به  آغشته 
دانشمندان  مطالعات  این  در  شدند. 
ثبت  را   CGRP نورون   160 فعالیت 

. ند کرد
نورون  بیشتر  که  دریافتند  محققان 
صداها،  با  موش  که  زمانی   CGRP های 
های  نشانه  و  احساسات  بوها،  ها،  مزه 
شود،  می  مواجه  آمیز  تهدید  بصری 
ها  نورون  و  داده  افزایش  را  خود  فعالیت 
پاسخ  کنترل  های  محرک  به  شدت  به 

دهند. نمی 
عصب    )Sung Han( هان  سونگ 
مطالعات  موسسه  در  بیولوژیست 

می  گوید:  کالیفرنیا  در  سالک  بیولوژیکی 
مسیر مغزی که ما کشف کردیم مانند یک 
ما  می  کند.  عمل  مرکزی  هشدار  سیستم 
هیجان زده بودیم که متوجه شدیم نورون 
حسی  های  نشانه  توسط   CGRP های 
صدا،  بینایی،  حواس  پنج  شامل  منفی 
بویایی و المسه فعال می شوند. چشایی، 

می  خواستند  محققان  ها  یافته  این  با 
 CGRP های  نورون   این  که  کنند  تأیید 

نیاز  مورد  چندحسی  تهدید  درک  برای 
های  نورون  دیگر،  عبارت  به  هستند. 
نمی  ایجاد  را  ترس  واکنش  همان  دیگر 
موش  ها،  در  محققان  بنابراین  کردند. 

و  کردند  خاموش  را   CGRP های  نورون  
ببینند  تا  دادند  انجام  دوباره  را  آزمایش 
رفتار  الگوی  همان  همچنان  حیوانات  آیا 
ترسناک  های  محرک   به  پاسخ  در  را  ترس 

خیر. یا  می  دهند  نشان 
هایی  موش  دریافتند  پژوهشگران 
کرده  خاموش  را  ها  نورون  این  که 
به  کمتر  توجهی  قابل  طور  به  بودند، 
بلند  صداهای  یا  پا  الکتریکی  شوک 

دانشمندان،  گفته  به  دادند.  می  پاسخ 
نورون  که  دهد  می  نشان  نتایج  این 
 CGRPPBel و   CGRPSPFp های 
رفتاری  های  پاسخ  میانجیگری  برای 

تهدیدات  مختلف  های  مجموعه  به 
هستند. نیاز  مورد  چندحسی 

که  گیرند  می   نتیجه  محققان 
تهدید  های  سیگنال   این  همه  همگرایی 
ممکن  مغز،  از  واحد  ناحیه  یک  در  آمیز 
تصمیم   کند  کمک  حیوانات  به  است 
مدار  همین  اگر  و  کنند  تسهیل  را  گیری 
شود،  یافت  انسان  در   CGRP عصبی 
پزشکی  شرایط  درمان  به  است  ممکن 

این  کامل  شرح  کند.  کمک  میگرن  مانند 
پژوهش و یافته های آن در آخرین شماره 
منتشر   Cell Reports تخصصی  مجله 

► محیانیوز      / است.  شده 

اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس،  یک       ◄
دلخوری های  و  مسائل  درباره  باید  زوجین 
پیش آمده بین خود صحبت کرده و نگذارند 
گفت:  شود،  انباشته  یکدیگر  روی  کدورتها 
فراموش نکنیم که فاصله بین بروز اختالف 
با  زوجین  میان  دلخوری  و  دعوا  بعضا  و 
در  آمده  پیش  مسائل  درباره  کردن  گفتگو 
خیلی  نباید  مشکالت،  حل  و  رفع  جهت 
طوالنی شود و زن و شوهر نهایتا یک الی دو 
باید درباره مسائل  بروز اختالف  از  بعد  روز 

کنند. صحبت  یکدیگر  با  آمده  پیش 
با  گو  و  گفت  در  تکلو  ابراهیم  محمد 
همواره  باید  زوجین  اینکه  بیان  با  ایسنا، 
با  آمده  پیش  اختالفات  و  مسائل  درباره 
حل  را  آنها  نهایتا  و  کرده  صحبت  یکدیگر 
کنند، اظهار کرد: بعضا زوجین تا یک هفته 
درباره  دلخوری،  و  اختالف  بروز  از  پس 
نمی  صحبت  یکدیگر  با  آمده  پیش  مساله 
نباید فاصله  این در حالی است که  و  کنند 
اختالفات  رفع  و  کردن  صحبت  این  بین 
پیش آمده با زمان بروز اختالف و دلخوری 
طوالنی شود و نهایتا در فاصله یک الی دو 
مساله  درباره  باید  اختالف  بروز  از  پس  روز 

کرد. وگو  گفت  آمده  پیش 
شوهر  و  زن  داد:  ادامه  روانشناس  این 
یکدیگر  از  شناخت  کسب  پروسه  در  باید 
دارد  دوست  همسرشان  که  شوند  متوجه 
بحث،  و  اختالف  بروز  از  پس  بالفاصله 
بحث  و  صحبت  نظر  مورد  مساله  درباره 
پیش آمده را حل کند و یا ترجیح می دهد 
فاصله ای بین بروز اختالف و صحبت کردن 
برای  و  باشد  درباره آن مساله وجود داشته 

روز  دو  الی  یک  یا  بعد  ساعت  چند  مثال 
کند.  آمده صحبت  پیش  مساله  درباره  بعد 
بروز  شرایط  "در  پرسید  همسر  از  توان  می 
ناراحت  و  عصبانی  که  زمانی  و  اختالف 
هستی ترجیح می دهی درباره مساله پیش 
یا  کنیم  وگو  گفت  لحظه  همان  در  آمده 
خیر؟. این امر باعث می شود اختالف پیش 
آمده به شکل درست تری حل و فصل شود 
با  و طرف مقابل به هنگام بحث و اختالف 
بروز رفتاری که مورد پسند همسر نیست به 

زند. نمی  دامن  اختالفات  تشدید 
طور  به  که  سوال  این  به  همچنین  تکلو 

از  پس  است  بهتر  گفت  توان  می  آیا  کلی 
ترک  را  موقعیت  افراد  بحث  و  اختالف  بروز 
کرده، برای آرام شدن به خود زمان دهند و 
سپس درباره موضوع مورد بحث با یکدیگر 
موضوع  این  داد:   پاسخ  کنند؟،  صحبت 

آن  مهم  دارد.  افراد  روانی  تیپ  به  بستگی 
است که افراد در آن لحظه ترجیح می دهند 
این  از  کدام  هر  دهند.  انجام  کاری  چه 
رفتارها، یعنی ترک موقعیت برای آرام شدن 
و یا گفتگو درباره مساله مورد بحث در همان 
لحظه می تواند سر جای خودش و متناسب 
باشد.  درست  مختلف،  افراد  روانی  تیپ  با 
تا  دارند  دوست  روانی  تیپ های  از  برخی 
چند روز پس از بروز اختالف درباره مساله 
دیگر  برخی  اما  نکنند  صحبت  آمده  پیش 
موضوع  لحظه  همان  در  دهند  می  ترجیح 

کنند. حل  را  آمده  پیش 

مکان  که  است  معتقد  روانشناس  این 
زندگی  اختالفات  درباره  گفتگو  زمان  و 
مشترک باید »مناسب« باشد و این مناسب 
بودن به این معنا است که افراد باید در مکان 
و زمانی درباره اختالفات خود صحبت کنند 

که احساس آرامش داشته باشند و حالشان 
باشد. خوب 

زوجین  که  شد  یادآور  همچنین  وی 
زندگی  اختالفات  و  مسائل  هیچگاه  نباید 
سرکوب  را  آنها  گرفته،  نادیده  را  مشترک 
کرده و تصور کنند صحبت درباره اختالفات 
پیش آمده "اهمیتی" ندارند چراکه انباشت 
خشم  تواند  می  یکدیگر  روی  مسائل  این 
"فروخورده ای" را درون افراد ایجاد کند که 
مطمئنا در طول زمان اثرات منفی خود را بر 

گذارد. می  مشترک  زندگی  روی 
را  سازنده«  و  »سالم  گوی  و  گفت  تکلو 
مهم ترین اصل به هنگام بروز اختالف میان 
اینکه  بر  تاکید  با  و  دانست  شوهرها  و  زن 
زوجین نباید هنگام گفت و گو با هم در پی 
همسر  کردن  محکوم  و  خود  نظرات  اثبات 
باشند، افزود: گفت وگوی سالم و سازنده به 
یکدیگر  با  وقتی  زوجین  که  است  معنا  این 
به کرسی  دنبال  به  نباید  صحبت می کنند 
وگو  گفت  این  باشند.  خود  نظرات  نشاندن 
دو  که  باشد  داشته  لجبازی  حالت  نباید 
آن تصور کنند درست فکر می کنند  طرف 
و  گفت  در  است.  درست  هایشان  گفته  و 
گوی سازنده زوجین باید نگاه برابر به رابطه 
و  اگر خطا  آنها  از  و هر کدام  باشند  داشته 
طرف  اگر  حتی  بپذیرد.  کرده  اشتباهی 
مقابل دچار اشتباه و خطا شده نیز زوجین 
باید این امر را به شکل درستی بیان کنند.
این روانشناس توضیح داد: به نوعی می 
گو  و  گفت  مهارت  باید  زوجین  گفت  توان 
زمانی"،  "چه  بدانند  و  باشند  بلد  را  کردن 
را  خود  نظرات  شکل"  چه  "به  و  "چگونه" 

درباره رفتار همسر بیان کنند. زن و شوهر در 
عین حالی که باید نظر خود را بیان کنند اما 
نباید یکدیگر را قضاوت کرده و درباره رفتار 
هم پیش داوری کنند. اگر درباره موضوعی 
ناراحت هستند باید از طرف مقابل توضیح 
بخواهند. محکوم کردن طرف مقابل پیش 
از آنکه او درباره علت رفتارش توضیح دهد؛ 
اجازه  حتی  زوجین  گاهی  نیست.  درست 
رفتار  چرایی  درباره  همسرشان  دهند  نمی 
این در حالی است که  و  خود صحبت کند 
برداشت  سوء  یک  تنها  آنها  دلخوری  شاید 
ها  داوری  پیش  این  و  باشد  تفاهم  سوء  و 

را تشدید می کند. اختالفات 
امروز  دنیای  در  "رابطه"  وی،  عقیده  به 
باید  افراد  که  است  تخصص  و  علم  یک 
درباره آن مطالعه کنند، دوره های الزم آن 
ارتباطی الزم نظیر  ببینند و مهارت های  را 
و  "نه" گفتن  مهارت  بیان،  فن  حل مساله، 
موقعیت  در  و  کنند  کسب  را  ورزی  جرات 
کار  به  را  آنها  مشترک  زندگی  مختلف  های 

ببرند.
توصیه  خود  سخنان  پایان  در  تکلو 
حل  برای  را  راه ها  تمام  زوجین  اگر  کرد: 
اختالفات خود طی کردند اما نهایتا متوجه 
خود  مسائل  نفری  دو  توانند  نمی  شدند 
مشاور  و  روانشناس  از  باید  کنند،  حل  را 
بی  سوم  شخص  یک  عنوان  به  متخصص 
طرف برای حل مسائل خود کمک بگیرند. 
خانواده ها  از  زوجین  بعضا  شرایط  این  در 
اطرافیان  که  حالی  در  گیرند  می  کمک 
نمی  الزم  تخصص  نداشتن  دلیل  به  اغلب 
توانند راهنمایی درستی داشته باشند.     ►

● ریشه اصلی ترس های روانی چیست؟   ●

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

قم تصرفات  امالک منطقه یک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  هیات حل اختالف مستقر 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001004710 شماره  -رأی   1
در  محسن  فرزند  هاشمی  محمدجواد  سید  آقای   1401114430001000490
130سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 115/30 
مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 4258 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 204 صفحه 388 خریداری 
به موجب سند رسمی شماره 69226 مورخ 1371/04/04 دفترخانه 15 قم.)م 

  )15273 الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001004711 شماره  رأی   -2
1401114430001000491 خانم خدیجه جعفری  فرزند حسین در 50 سهم 
مترمربع  ششدانگ 115/30  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    4258 از  1فرعی  شماره  پالک 
اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 204 صفحه 388 خریداری به 

موجب سند رسمی شماره 69226 مورخ 1371/04/04 دفترخانه 15 قم.)م الف 
 )15274

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006165 شماره  رأی   -3
فرزند محمد در ششدانگ یک  زربانو   آقای جواد   1401114430001000580
باب ساختمان به مساحت 102 مترمربع پالک شماره 10281 اصلی واقع در قم 
از محمد  الواسطه  نامه عادی مع  اداره یک قم مبایعه  بخش یک حوزه ثبت ملک 
زربانو سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 310 صفحه 189 خریداری به موجب 
سند رسمی شماره 78066 مورخ 1369/08/18 دفترخانه 3 قم.)م الف 15279( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007538 شماره  رأی   -4
سه  در  احمد  فرزند  فردوئی  رنجبر  حسین  آقای   1401114430001000633
دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 75 مترمربع 
پالک شماره 11134 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید حسین فاطمی سند مالکیت مشاعی صادره 

 )15277 الف  35.)م  صفحه   29 دفتر  در 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007539 شماره  رأی   -5
در سه  تقی  فرزند  فردوئی  فاطمه شب خیر  1401114430001000634 خانم 

دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 75 مترمربع 
پالک شماره 11134 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید حسین فاطمی سند مالکیت مشاعی صادره 

 )15278 الف  35.)م  صفحه   29 دفتر  در 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
به مالکین  به عدم دسترسی  با توجه  موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور 
سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و 

عصر ایرانیان ( 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/23
تاریخ انتشار دوم :  1401/09/08

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  12/1401ج/279  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   12 شعبه  در  که  قم 
و  روحانی  السادات  شمسی  خواندگان  احمدی  حاجی  حامد  خواهان  گردیده 
مریم حاجی احمدی وشنوه و موقوفه سید باقر روحانی و اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم مبنی بر فروش پالک ثبتی 149 فرعی از 10438 اصلی بخش 
1 قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. دعوی اقای حامد حاجی احمد 
به طرفیت شمسی السادات روحانی و غیره مبنی بر ارزیابی اعیانی احداثی یک 
10438 اصلی بخش یک قم  از   149 فرعی  به پالک  باب ساختمان مسکونی 
به شرح ذیل تقدمی می گردد. ازمحل و موقعیت معرفی  ارزیابی تهیه شده  در 
شه این ملک واقع در بلوار 15 خرداد ، کوچه 52 ، پالک 15 ، مشخصات ملک 
طبق سند مالکیت و ویژگی های اجمالی ساختمان : طبق تصویر سند مالکیت 
ارایه شده 3 دانگ مشاع از ششدانگ اعیان ملک فوق با پالک ثبتی 149 فرعی 
از 10438 اصلی به نام حامد حاجی احمدی فرزند محمد به ثبت رسیده است. 
خالف  عدم  گواهی  طبق  مترمربع   157 مساحت  به  ملک  این  عرصه  روی  بر 

شهرداری به شماره 1/10/066289 مورخ 1399/2/21 و به صورت موقوفه 
می باشد ، ساختمان مسکونی در دو طبقه به صورت زیرزمین و همکف احداث 
طبقه  و  بود  سکنه  از  خالی  فوق  ملک  اینجانب  بازدید  زمان  در  است.  شده 
سکونت  قابل  لذا  و  شده  انجام  کاری  سمت  فقط  و  نشده  تکمیل  آن  همکف 
ضربی  سقف  و  وسط  ستون  و  باربر  دیوار  سیستم  با  فوق  ساختمان  باشد.  نمی 
آجری  ساختمان  نمای  و  گل  کاه  بام  نهایی  پوشش  است.  شده  احداث  آهنی 
گری می باشد. ارزیابی : با توجه به موقعیت ، مساحت ، کیفیت ساخت و سایر 
عوامل ، ارزش ملک فوق بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی به نظر 
اینجانب جمعا برابر با 19/673/000/000ریال برآورد می گردد. از مبلغ فوق 
ارزش کل عرصه وقفی )حق تملک اعیان( 13/345/000/000ریال و ارزش 
و  میلیارد  شش  6/328/000/000ریال  با  برابر  فوق  ملک  اعیان  ششدانگ 
سیصد و بیست و هشت میلیون ریال می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ 1401/9/27 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 

مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
باشد همراه  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی  را در 
داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
را نپردازد  نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد  
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – صفری 

عضو فراکسیون روحانیت مجلس:
همان هایی که دم از آزادی 

میزنند چرا عمامه یک روحانی 
را می پرانند؟

حجت االسالم والمسلمین مبلغی گفت: کشورهای غربی و شبکه های 
از  دم  که  همان های  اینجاست؛  سوال  میکنند،  دروغ پردازی  معاند 
آزادی میزنند چرا عمامه یک روحانی را می پرانند؟ حتی بر اساس همان 
تعاریف آنها از آزادی هم به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که شما چه 
کار با لباس یک روحانی چه کار دارید؟ این حرکت زشت و ناپسندیده، 
نه با عقل نه با منطق و نه با دین و فرهنگ واخالق همخوانی ندارد و 

توهین به روحانیت و هر قشری در جامعه هیچ جایگاهی ندارد.
ماه های  در  کشور  از  خارج  زبان  فارسی  شبکه های  رسانه ای  بمباران 
جنگ  در  حاکمیتی  رسانه های  از  برخی  زدن  درجا  همچنین  و  اخیر 
رسانه ای فعلی عاملی شده تا هر روز اخبار متناقضی از کشور به جهان 
مخابره شود. اما در میان این اخبار، گاهی برخی پدیده های اجتماعی 

نیز برآمده از جو رسانه ای حاکم بر جامعه تشدید می شوند.
از  برخی  تا  شده  عاملی  اخیر  هفته های  در  پرانی  عمامه  موضوع 
چهره های فرهنگی و دینی به آن واکنش نشان داده و اعتراض خود را 
با صبر  از روحانیون  این میان برخی  اما در  اتفاق نشان دهند.  این  به 
اقدامات  با  معتقدند  همچنان  و  کرده  نگاه  رخداد  این  به  حوصله  و 
فرهنگی و روشنگری و دوری از حرکات هیجانی می توان جلوی تکرار 

گرفت. جامعه  در  را  اتفاقاتی  چنین 
محمدرضا مبلغی؛ نماینده کوهدشت و رئیس فراکسیون امر به معروف 
ایران  از منکر مجلس شورای اسالمی در این رابطه به دیده بان  و نهی 
گفت: این گونه مسائل توسط دشمنان هدایت میشود ولی اینکه ما به 

یکدیگر توهین کنیم کار پسندیده ای نیست.
همان های که دم از آزادی میزنند چرا عمامه یک روحانی را می پرانند؟
دروغ پردازی  معاند  شبکه های  و  غربی  کشورهای  داد:  ادامه  وی 
چرا  میزنند  آزادی  از  دم  که  همان های  اینجاست؛  سوال  میکنند، 
از  آنها  تعاریف  بر اساس همان  را می پرانند؟ حتی  عمامه یک روحانی 
لباس  با  کار  چه  شما  که  بگوییم  باید  کنیم  نگاه  موضوع  به  هم  آزادی 
با عقل  نه  ناپسندیده،  و  این حرکت زشت  یک روحانی چه کار دارید؟ 
با دین و فرهنگ واخالق همخوانی ندارد و توهین به  نه  با منطق و  نه 

ندارد. جایگاهی  هیچ  جامعه  در  قشری  هر  و  روحانیت 
است  ممکن  افزود:  است  جامعه  معلم  روحانیت  اینکه  بیان  با  مبلغی 
من که این لباس را پوشیده ام در یک جایی عملکرد خوبی هم نداشته 
باشم ولی لزومی ندارد که این کار را به سایر روحانیون تعمیم دهیم، به 
عنوان مثال اگر بنده خطایی کرده باشم باید شخص من مجازات شوم 
نه اینکه کل یک طیف زیر سوال بروند. این لباس، لباس پیغمبر است 

و نباید به آن توهین کرد.
نگاه ها به روحانیون طی دو ماه گذشته سنگین تر شده است

عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: طی این 
روحانی  که  ما  به  نگاه ها  هستیم،  کشور  در  اتفاقاتی  شاهد  که  ماه  دو 
شده  بیشتر  روحانیت  علیه  تبلیغات  زیرا  شده است  سنگین تر  هستیم 
اینکه  ترس  و  بیم  از  طالب  و  روحانیون  از  برخی  است  ممکن  و  است 
خدای نکرده به لباس شان بی احترامی و توهین شود با لباس شخصی 

بیایند. بیرون 
دشمن به دنبال ایجاد هرج ومرج در کشور است

ماجرای  با  رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
داشته  قدم  ثبات  باید  انسان  گفت:  ایران  دیده بان  به  پرانی  عمامه 
باشد، بنده به عنوان یک روحانی اگر مسیری که انتخاب کردم را مسیر 
درست بدانم بایستی به راه خود ادامه دهم البته این برنامه ها از سمت 
دشمنان پشتیبانی میشود زیرا به دنبال ایجاد اختالف و هرج ومرج در 

گاهانه در این مسیر گام برمیدارند. کشور هستند و برخی از افراد ناآ

حمایت عضو دفتر نشر آثار رهبری از »دستور 
خردمندانه« اژه ای 

بازداشتی ها به حداقل برسند

مصادیق  اژه ای  محسنی  آقای  خردمندانه  دستور  است  خوب  چه 
بیشتری پیدا کند و افراد بازداشت شده در وقایع اخیر هم به حداقل 

. برسند
مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار مقام رهبری نوشت:

که  زندانیانی  مساعدت  بر  مبنی  قوه_قضاییه  رئیس  دستور  پی  در 
شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند، 583زندانی از زندانهای 

شدند. آزاد  کشور  در  مختلف 
پ.ن: چه خوب است دستور خردمندانه آقای محسنی اژه ای مصادیق 
بیشتری پیدا کند و افراد بازداشت شده در وقایع اخیر هم به حداقل 

برسند.

خبر

● »زن و شوهر« دعوا و دلخوری را »ِکش« ندهند    ●
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آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
مورخ   1401  –  8878/1 شماره  درخواست  برابر  ابراهیمی  سید  مصطفی  سید  آقای 
مفقود  که  المثنی  سند  تقاضای  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  یک  ارائه  با   1401/08/04
یک  بخش  اصلی   11184/2 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  نموده  اعالم  و  نموده  را  شده 
مفقود  انگاری  سهل  بعلت  که  است  شده  صادر  ابراهیمی  سید  مصطفی  سید  بنام  قم  ثبت 
سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک   . است  گردیده 
گهی  مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار 
برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )15912 الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آقای سید مصطفی سید ابراهیمی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت 
سه سهم و بیست صدم سهم از شانزده سهم مشاع از هیجده سهم چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک 
3 فرعی از 11184 اصلی واقع در بخش یک قم در صفحه 521 دفتر 317 ذیل ثبت 47802 به نام سید 
مصطفی سید ابراهیمی ثبت و سند مالکیت 0492922 ب85  صادر شده است سپس به موجب اسناد 
قطعی متعددی به اشخاص مختلف منتقل شده است. که سند مالکیت اولیه بعلت سهل انگاری،مفقود 
1 اصالحی  تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  است،  نموده  را  المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند  و  گردیده  
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
گهی ظرف  سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   10 مدت 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است 

)م الف 15912(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آقای سید مصطفی سید ابراهیمی با شماره ملی 0383153123 اعالم داشته که 457/11 سهم مشاع از 
9613 سهم یعنی )457/11 سهم مشاع از 1139/31 سهم که برابر با 3/2 سهم مشاع از 16 سهم مشاع 
از 18 سهم چهاردانگ مشاع از ششدانگ( یک قطعه زمین با پالک 4 فرعی از 11184 اصلی واقع در بخش 
یک حوزه ثبتی منطقه یک قم به نام ایشان ثبت که طی سند قطعی 124275 مورخ 1392/02/28 تنظیمی 
دفترخانه 9 قم به ایشان منتقل گردیده و سند مالکیت به شماره 0496251 ب/85 ذیل دفتر 604 صفحه 
548 و با شماره ثبتی 118751 صادر و تسلیم شده است و بعلت سهل انگاری، سند مالکیت مزبور مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و 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 15912(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

مجموعه  سردبیر  استندیج  تام       ◄
 »2023 سال  در  رو-  پیش  »جهان 
سه  دو  از  بعد  نوشت:  اکونومیست  در 
تنها  کرونا  همه گیری  که  گذشته  سال 
نیرویی بود که آینده تحت تاثیر آن شکل 
می گرفت، امروزه روز همه چیز در آینده 
جنگ  چون  محرکی  تاثیر  تحت  نزدیک 
دنیا  واقع؛  در  می شود.  تعریف  اوکراین 
تبعات  و  تاثیرات  با  آینده  ماه های  در 
در  جنگ-  این  پیش بینی  قابل  غیر 
درگیر  امنیت-  و  ژئوپلیتیک  زمینه های 
خواهد بود؛ یا به عبارت بهتر با مواردی 
و  هرج  تورم،  کنترل  برای  تالش  مانند 
البته  و  انرژی،  بازارهای  بر  حاکم  مرج 
از  پس  چین  نامشخص  حرکتی  روند 
پیچیدگی  که  این  برای  کرونا.  بحران 
گفت  باید  شود،  مشخص  بیشتر  اوضاع 
سری  یک  مانند  موارد-  این  تمام  که 
چرخ دنده پیوسته و درگیر- با هم متصل 

. هستند
و  رویداد  ده  زیر  در  اکونومیست؛ 
نگاهش  پیش رو  سال  در  دنیا  که  روندی 

است: شده  مرور  دوخته،  آن ها  به  را 
توجه جهانی به اوکراین

آینده  سال  در  که  چیزی  اولین 
توجه  بود،  مطمئن  درباره اش  می توان 
در  است.  اوکراین  درگیری  به  جهانی 
کشورها  داخلی  مسایل  حل  برای  واقع 
به  نگاه ها  همه  نیز  مختلف  جوامع  و 
است  این  راست  بود.  خواهد  اوکراین 
که در سال 2023 مسایلی مانند قیمت 
رشد  بانکی،  بهره  نرخ  تورم،  انرژی، 
غذایی  مواد  کمبود  کشورها،  اقتصادی 
توجه  با  همه  و  همه  دیگر  موارد  بسیار  و 
به چگونگی ادامه روند این جنگ تعیین 
این  خود  روند  زمینه  در  شد.  خواهد 
توجه  موضوع  این  به  باید  نیز  درگیری 

کرد که در ماه های آینده پیشرفت سریع 
برای  بزرگ  تهدیدی  می تواند  اوکراین 
این  با  ولی  کند،  ایجاد  پوتین  والدیمیر 
رسیدن  احتمال  می رسد  نظر  به  حال 
طرفین درگیری به بن بست، بیشتر از هر 
مقابل  نقطه  در  باشد.  دیگری  احتمال 
در  سیاسی  تغییرات  امید  به  روسیه  نیز 
جمهوری خواهان  انتخاب  )مانند  غرب 
در آمریکا( یا امید ایجاد و افزایش کمبود 
انرژی و به دنبال آن هم تضعیف حمایت 
از  کرد  خواهد  تالش  اوکراین  از  غرب 
را  درگیری  روند  و  کاسته  جنگ  شعله 
خنثی  و  فرسایشی  جنگ  یک  سوی  به 

کند. هدایت 
رکود اقتصادی

 2023 سال  در  قطعی  روند  دیگر 
احتمال مواجهه جهان با رکود اقتصادی 
است. در واقع تردیدی نمی توان داشت 
به  است.  راه  در  قطعی  رکود  یک  که 
خصوص در پی افزایش نرخ بهره بانکی 
هدف  با  مرکزی-  بانک های  توسط 
شد  خواهد  باعث  که  تورم-  کاهش 
شوند.  رکود  درگیر  بزرگ  اقتصادهای 
تبعات  از  یکی  را  آن  می توان  که  روندی 
اقتصاد  حوزه  در  کرونا  همه گیری 
ایجاد  با  که  گرفت-  نظر  در  بین المللی 
دلیل  به  انرژی  بازارهای  در  التهاب 
شده  آغاز  قیمت ها  ناگهانی  افزایش 
اقتصادی  رکود  بین  این  در  البته  است. 
مالیم  و  خفیف  زیاد  احتمال  به  آمریکا 
یک  با  بی تردید  اروپا  ولی  بود،  خواهد 
رکود شدید و وحشیانه دست و پنجه نرم 
و  ارزش  افزایش  هم زمان  کرد.  خواهد 
دشواری  و  درد  نوع  یک  هم  دالر  قدرت 
و  فشار  و  آورد  خواهد  وجود  به  جهانی 
کشورهای  اقتصاد  بر  شدیدی  آسیب 
از  هم  قبال  که  آورد-  خواهد  وارد  فقیر 

دیده  آسیب  غذایی  مواد  قیمت  افزایش 
بودند.

انواع انرژی تجدیدپذیر
مقابله  و  اقلیمی  مسایل  زمینه  در 
باید  اقلیمی  تغییرات  روند  تشریع  با 
سال  در  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به 
سالی  شاهد  زیاد  احتمال  به  آینده، 
و  بود  نخواهیم  زمینه  این  در  خوب 
مختلف  کشورهای  که  نیازی  دلیل  به 
به  دارند،  خود  انرژی  منابع  تامین  برای 
روی  کثیف  فسیلی  سوخت های  سمت 
میان مدت  در  حال  این  با  آورد.  خواهند 
جنگ  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این 
کشورهای  مسیر  تغییر  باعث  اوکراین 
تجدیدپذیر  انرژی های  سمت  به  مختلف 
انرژی  جدید  انواع  این  از  آن ها  و  شده- 
برای  ایمن تر  جایگزین هایی  عنوان  به 
توسط  اغلب  که  فسیلی  سوخت های 
استفاده  می شوند،  عرضه  خودکامگان 
کنند. در این زمینه باید به این نکته نیز 
خورشید،  و  باد  بر  عالوه  که  کرد  اشاره 
انواع  بی تردید  انرژی  نیازمند  کشورهای 
را  هیدروژنی  و  هسته ای  انرژی  مختلف 

کرد. خواهند  امتحان  نیز 
سقوط چین

ماه  حوالی  در  که  می شود  گفته 
جمعیتی  با  هند  جمعیت   2023 آوریل 
چین  از  نفر  میلیارد   1.43 حدود  در 
که  شرایطی  در  گرفت.  خواهد  پیشی 
کاهش  دچار  چین  اخیر  سال های  در 
اقتصاد  و  بوده  جمعیتی  رشد  شدید 
مواجه  مخالف  بادهای  با  نیز  کشور  این 
آینده  سال  در  می رود  انتظار  شده؛ 
در  زیادی  بحث های  و  تردیدها  شاهد 
در  چین  اوج گیری  روند  ادامه  مورد 
مناسبات قدرت جهان باشیم. نکته مهم 
کاهش  صورت  در  که  این  میان  این  در 

اقتصاد  کشور،  این  اقتصادی  رشد  روند 
چین حداقل از نظر اندازه هرگز قادر به 
شد. نخواهد  آمریکا  اقتصاد  از  سبقت 

آمریکا شکاف های اجتماعی 
اگرچه جمهوری خواهان در انتخابات 
انتظار  حد  از  بدتر   2022 میان دوره ای 
هنوز  حال  این  با  ولی  شدند،  ظاهر 

اجتماعی  شکاف های  هم چنان  و 
و  موارد  سر  بر  آمریکا  در  فرهنگی  و 
آزادی  جنین،  سقط  چون  موضوعاتی 
برقرار  ملتهب  مسائل  سایر  و  اسلحه 
سال ها  در  می رسد  نظر  به  و  است- 
آن ها  افزایش  شاهد  آتی  انتخابات  و 
میان  این  در  قطعی  موضوع  باشیم. 
به  ترامپ  دونالد  رسمی  ورود  که  این 
جمهوری  ریاست  انتخابات  رقابت های 
این  آتش  بر  بنزینی  مثل   2024

بود. خواهد  شکاف ها  و  اختالفات 
بیشتر درگیری های 

را  زیادی  ماجراهای   2023 سال  در 
با  باید  جهان  سراسر  ملتهب  نقاط  در 
نظر  به  حقیقت  در  کشید.  انتظار  دقت 
اوکراین  جنگ  بر  شدید  تمرکز  می رسد 
جاهای  در  را  درگیری  خطر  می تواند 
که  خصوص  به  دهد.  افزایش  نیز  دیگر 
موجب  می تواند  روسیه  حواس پرتی 

باشد  جاهایی  در  درگیری  خطر  افزایش 
حیاط  عنوان  به  است  دیرزمانی  که 
در  می شوند.  شناخته  کشور  آن  خلوت 
است  ممکن  ناگهان  هم  چین  میان  این 
زمان  بهترین  که  بزند  سرش  به  فکر  این 
رسیده  فرا  تایوان  به  حمله  برای  ممکن 
برایش  این  از  بهتر  فرصتی  هرگز  و 
احتمال  هم زمان  داشت.  نخواهد  وجود 
شعله ور شدن و افزایش تنش های هند و 
البته  و  دارد.  نیز در هیمالیا وجود  چین 
این پرسش ترسناک- که آیا ممکن است 
را  یونان  جزایر  از  یکی  کند  تالش  ترکیه 

کند؟! تصرف  اژه  دریای  در 
شکننده اتحادهای 

اتحادها و همکاری ها در سطح  تغییر 
جهانی نیز در سال 2023 محتمل است. 
در واقع در بحبوحه تغییرات ژئوپلیتیکی 
نیز  اتحادها  برای  می تواند  اتفاق  این 
احیا  اوکراین  جنگ  با  که  ناتو  دهد.  رخ 

خواهد  جدید  عضو  دو  پذیرای  شده، 
عربستان  آیا  که  این  میان  این  در  بود. 
خواهد  ابراهیم  توافق  به  نیز  سعودی 
پیوست و یک بلوک جدید ظهور خواهد 
که  است  دیگری  مهم  پرسش  نه،  یا  کرد 
آینده مشخص خواهد  پاسخش در سال 
میان  این  در  مهم  اتحادهای  دیگر  شد. 
استرالیا،  از  متشکل  کواد  اتحاد  یکی 
هم  دیگری  و  آمریکاست  و  ژاپن  هند، 
با  که  کوس  آ سه جانبه  امنیتی  پیمان 
چین  اوج گیری  و  ظهور  با  مقابله  هدف 
بریتانیا  و  متحده  ایاالت  استرالیا،  بین 

منعقد شده است و البته یکی هم اتحاد 
و  امارات متحده عربی  و  اسرائیل  و  هند 
آتی  سال  در  سرنوشت شان  که  آمریکا- 

کند. روشن  می تواند  را  چیزها  خیلی 
انتقامی! توریسم 

ممنوعیت  دوران  از  بعد  که  این  با 
گردشگری  نام  به  توریسم  نوعی  کووید 
انتقامی رواج یافته؛ ولی هجوم مسافران 
پس  انتقام جویانه  گردشگری  تورهای  به 
تمام  و  تام  رونق  به  بی تردید  قرنطینه  از 
اقتصادی منجر نخواهد شد و در بهترین 
سطح  بتواند  تنها  و  تنها  شاید  شکل 
دالری  تریلیون   1.4 تقریبًا  هزینه های 
این  البته  که  کند-  تکرار  را   2019 سال 
تکرار هم به دلیل افزایش قیمت ها در اثر 
سفرهای  واقعی  تعداد  بود.  خواهد  تورم 
میلیارد   1.6 با  اما  بین المللی  توریستی 
از  قبل  سطح  از  کمتر  همچنان  یورو 
بود-  خواهد   2019 سال  در  همه گیری 

بود. میلیارد   1.8 حدود  در  که 
که  گفت  می توان  کلی  نگاهی  در 
معنای  به  اخیر  سال های  همه گیری 
و  اتفاقات  و  نسبی  ثبات  دوره  پایان 
زمینه  در  پیش بینی  قابل  روندهای 
ژئوپلیتیک و اقتصاد بوده است. گذاری 
بسیار  امروز  دنیای  شده  باعث  که 
ناپایدارتر جلوه کند- که عامل این تغییر 
و نشیب های  فراز  هم چیزی نیست مگر 
پس لرزه های  بزرگ،  قدرت های  رقابت 
اقتصادی،  تحوالت  کرونا،  همه گیری 
تغییرات  البته  و  اقلیمی  شدید  تغییرات 
دنیا  که  تکنولوژیک-  و  اجتماعی  سریع 
را دچار تشنج کرده اند. به این دلیل هم 
پیش بینی  غیرقابل  به  باید  که  هست 
به  را  آن  و  کرد  عادت  رویدادها  بودن 
  / پذیرفت.  جدید  واقعیت  یک  عنوان 

► شفقنا   

پیش بینی های اکونومیست 

● رویدادهای دهگانه مهم جهان در سال آینده    ●

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007052 شماره  -رأی   1
1401114430001000484 آقای هادی خوش منظر فرزند حسین در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 57/50 مترمربع پالک شماره 10469 اصلی  واقع 
از  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  اداره یک قم  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه 
ابوالحسن قمی حجه االسالمی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 22 صفحات 

 )15308 الف  239.)م  و   242
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007416 شماره  رأی   -2
در  ماشاءاله  فرزند  اردستانی  ملکیان  حسن  آقای   1400114430001001619

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/50 مترمربع پالک شماره 169 فرعی 
از 11135 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از اسماعیل عارفی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 383 
صفحه 206 خریداری بموجب سند رسمی شماره 128538 مورخ 1376/07/20 

 )15309 الف  قم.)م   18 دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006974 شماره  رأی   -3
1401114430001000527 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  14000245919صادره  ملی  شناسه  به  قم 
مساحت 272/75 مترمربع پالک شماره 11562  اصلی  واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد کریمی ثابت 
خریداری به موجب سند رسمی شماره 96756 مورخ 1386/08/10 دفترخانه 5 

 )15310 الف  م  قم.) 

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

قدس( 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/23
تاریخ انتشار دوم :  1401/09/08

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

در  همیشگی"  "جنگ های  به  تا  بود  داده  وعده  بایدن  دولت       ◄
جاری  سال  اوایل  در  متحده  ایاالت  چرا  پس  دهد.  پایان  خاورمیانه 

کرد؟ مستقر  سومالی  در  دیگر  بار  را  آمریکایی  سربازان  میالدی 
جاری  سال  در  عربستان  به  سفری  آستانه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
از  که  است  جمهوری  رئیس  نخستین  وی  که  بود  کرده  اعالم  میالدی 
در شرایطی  میالدی،   2009 11 سپتامبر سال  تروریستی  زمان حمالت 
ماموریت  هیچ  در  آمریکایی  نیروی  هیچ  که  می کند  سفر  خاورمیانه  به 

ندارد. مشارکت  آنجا  در  جنگی 
بدان معنا  آمریکایی در ماموریت های جنگی  نیروهای  اما عدم حضور 
نیست که آمریکا به حضور نظامی خود در منطقه ادامه نمی دهد. یکی از 
مناطقی که شاید این موضوع بیشترین اهمیت را در آنجا دارد، سومالی 
است؛ کشوری که در آن آمریکا درگیر مبارزه ای طوالنی علیه گروه های 

بوده است. شبه نظامی 
درباره  زیادی  اطالعات  شده،  منتشر  تیترهای  از  فراتر  حال  این  با 
جنگی  منطقه  یک  سومالی،  در  آمریکا  نظامی  عملیات  واقعی  ماهیت 
دسترس  در  آمریکا  ترور"  علیه  "جنگ  در  افتاده  قلم  از  و  تاثیر  تحت  

. نیست
سومالی  در  آمریکا  ارتش  حضور  علت  آی  ایست  میدل  خبری  پایگاه 
شاخ  در  نظامی  عملیات  نوع  چه  انجام  مشغول  واشنگتن  اینکه  و 

می کند. بررسی  آفریقاست، 
آمریکا در سومالی چه می کند؟

 2020 سال  در  آمریکا  سابق  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  دولت 
میالدی اقدام به خارج کردن کل 700 نیروی آمریکایی از سومالی پس 

کرد. کشور  این  در  حضور  دهه  سه  از 
روی  آمریکا  کنونی  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  دولت  بعد،  کمی 
مقامات   2022 مه  در  و  کرد  تجدیدنظر  ترامپ  اقدام  این  در  و  آمد  کار 
در  نیروها  مجدد  استقرار  برنامه  با  بایدن  که  کردند  اعالم  آمریکایی 

است. کرده  موافقت  سومالی 
تهدیدات  کاهش  برای  بایدن  دولت  استراتژی  اقدام  این  دلیل 
القاعده ذکر شده است؛ گروهی که  با  الشباب، گروه شبه نظامی مرتبط 

است. شده  ظاهر  سومالی  در  مجددا  اخیر  سال های  در 

یکی از مقامات آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفت، واشنگتن "کادر 
افراد  گرفتن  هدف  دنبال  به  ویژه  به  و  گرفته  هدف  را  رهبری"  کوچک 
سومالی  مرزهای  از  خارج  توطئه های  انجام  در  نقشی  که  است  مظنون 

می کنند. ایفا 
حضور ارتش آمریکا چطور به نظر می رسد؟

نیرو   500 حد  در  و  کوچک  سومالی  در  آمریکا  ارتش  فیزیکی  حضور 
است.

انجام  حال  در  آمریکا  که  تروریسمی  با  مقابله  عملیات  حال،  این  با 
است، بسیار گسترده است و تاکتیکی را اتخاذ کرده که انتقاد گروه های 

پهپادی. جنگ  است:  برانگیخته  گذشته  دهه  دو  طی  را  بشری  حقوق 
و به رغم نگرانی های مطرح شده به خاطر استفاده از پهپادهای مسلح 
نمی دهد،  انجام  نظامی  ماموریت  آنها  در  رسما  آمریکا  که  مناطقی  در 
راه  به  کشور  این  در  را  هوایی  حمالت  از  سریعی  سیل  بایدن  دولت 

است. انداخته 
فرماندهی آمریکا در آفریقا در ژوئن سال جاری میالدی حمله هوایی را 
در سومالی ترتیب داد که طبق گزارش ها پنج عضو الشباب را به هالکت 
را گرفت. یک  دو شبه نظامی  دیگری جان  ژوئیه حمله هوایی  در  رساند. 
ماه بعد فرماندهی آمریکا در آفریقا دست کم پنج حمله هوایی انجام داد 
که 17 تروریست الشباب را به هالکت رساند. در سپتامبر این فرماندهی 

آمریکا در جریان یک حمله هوایی جان 27 شبه نظامی را گرفت.
در اکتبر سال جاری میالدی بایدن سیاست محرمانه جدیدی را برای 
مناطق  از  خارج  در  تروریسم  با  مقابله  پهپادی  حمالت  کردن  محدود 
که  را  محدودیت هایی  دارد  قصد  جدید  سیاست  این  کرد.  امضا  جنگی 

کند. محکم  کرده،  اعمال  پیش تر  دولت 
از مقامات ارشد در گروه بین المللی  با این حال، سارا هریسون، یکی 
اجازه  و  دارد  که  روزنه هایی  خاطر  به  جدید  سیاست  این  گفت،  بحران 
فعالیت  سومالی  در  معمول  طبق  آفریقا  در  آمریکا  فرماندهی  می دهد 
خواهد  سومالی  در  آمریکا  عملیات های  بر  اندکی  تاثیر  احتماال  کند، 

داشت.
ارتش آمریکا چه مجوزی در سومالی دارد؟

کنگره آمریکا شاخه ای از دولت آمریکاست که اجازه اعالم جنگ دارد.
علی رغم اینکه کنگره در سومالی جنگی اعالم نکرده، اما دولت بایدن 
استفاده  نظامی  نیروی  از  استفاده  برای  میالدی   2001 سال  مجوز  از 

بزند. دور  را  تا محدودیت ها  کرده 
تا  داد  اجازه  مختلفی  جمهور  روسای  به  مجوز  این  باز  پایان  ماهیت 
داعش  و  الشباب  طالبان،  القاعده،  جمله  از  گروه هایی  از  تعدادی  علیه 

بیندازند. راه  جنگ 
لیبی،  سوریه،  عراق،  افغانستان،  چون  کشورهایی  در  مجوز  این 

است. شده  اجرا  یمن  و  سومالی 
ویژه  به  مجوز  این  پایان  از  که  کرده  اعالم  بایدن  دولت  که  حالی  در 
به رغم  مجوز  این  ابطال  از  حمایتی  هیچ  اما  می کند  حمایت  عراق  در 

است. نداده  انجام  قانون گذاران  درخواست های 
علیه  را  پهپادی اش  حمالت  خواسته  آمریکا  از  اخیرا  سومالی  دولت 
اهداف الشباب افزایش دهد. دولت بایدن در حال بررسی این درخواست 

است.
وضعیت آمریکا در سومالی چگونه است؟

لوید آستین، رئیس پنتاگون در اوت سال جاری میالی عملیات نظامی 
در  آمریکا  نظامی  نیروهای  گفت:  و  کرد  تحسین  را  آفریقا  در  کشور  این 
کنار دوستانمان به عنوان شرکایی تمام عیار برای تقویت پیوندها، مقابله 
آفریقایی که همه مردم در آن  با تهدیدات رایج و پیشبرد دیدگاه مشترک 

در امنیت و رفاه باشند، فعالیت می کند.
آفریقا  امور  در  پنتاگون  استراتژیک  مطالعات  مرکز  اخیر  گزارش  اما 
کامال متفاوت با این اظهارات بود و در آن آمده است: خشونت گروه های 
افزایش  اجتنابی  قابل  غیر  طرز  به  گذشته  دهه  طی  آفریقا  در  افراطی 

است.   شده  بیشتر  درصد   300 مدت  این  در  و  یافته 
که  کرده  ثبت  خشونت آمیز"  "رویداد   2221 سومالی  در  تنها  پنتاگون 
درگیری ها بین شبه نظامیان الشباب و نیروهای امنیتی دولتی این کشور 

72 درصد از آنها را تشکیل می دهند.
از  درصد   36 به  سومالی  الشباب  است،  آمده  گزارش  این  در 
می شود. مربوط  گذشته  سال  در  آفریقا  در  گروه  این  کل  خشونت های 
میلیارد دالر   2.5 آمریکا  بین المللی،  داده های مرکز سیاست  براساس 
آمریکا  میالدی   2007 سال  از  است.  کرده  سومالی  به  امنیتی  کمک 
► دست کم 265 حمله هوایی در این کشور انجام داده است./ ایسنا    

میدل ایست آی

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
1ـ رأی شماره 140160330002011174 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000662 آقای 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمود  فرزند  عبدالحسینی  عبدالحسین 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2498/6/322 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   45/30

 )15150 الف  318.)م  دفتر   211 صفحه  بافرانی  پور  محمدرضا  از  عادی  نامه  مبایعه 
 1400114430002001476 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011108 شماره  رأی   -2
120مترمربع  بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  زلفعلی  فرزند  حبیبی  علی  آقای 
نامه عادی و خریداری  2172اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  از  از پالک شماره فرعی  در قسمتی 

 )15151 الف  م   ( فهیمی.  محمد  از  الواسطه  مع 
3ـ رأی شماره 140160330002010866 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000891 خانم 
 273 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حیدر   فرزند  فراهانی  زنگارکی  طیبه 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1971 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع 

وراث سید محمد  مقدم  میر شجاعی  اعظم  و  و فخری شهرت همگی رضویان  و قدسی  حسین  از  الواسطه 
 )15152 الف  رضویان.)م 

 1399114430002001478 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010886 شماره  رأی   -4
 57/70 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  محرمی  سلطنت  خانم 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1947/154 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )15153 الف  233.)م  دفتر   547 صفحه  محققی  مهدی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1401114430002000885 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011240 شماره  رأی   -5
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  فیروز،  فرزند  محرمی  نوروز  آقای 
مساحت 138 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1862 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
 )15154 الف  م   (.42 دفتر   556 صفحه  اردکانی  بهجتی  رجبعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
 1401114430002000970 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011241 شماره  رأی   -6
بنا شده  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  نوروز  دو دانگ مشاع  فرزند  آقای محمد علی محرمی 
بمساحت 138 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از  1862 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

 )15155 الف  42.)م  دفتر   556 اردکانی صفحه  بهجتی  از رجبعلی  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی 

 1399114430002002710 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002736 شماره  رأی   -7
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  علی    نظر  فرزند  مسیبی  رضوانعلی  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2531 از   فرعی  شماره  پالک  مترمربع   192/40 بمساحت 

 )15275 الف  م   (.105 دفتر   335 صفحه  قاهانی  وکیلی  سیدکمال  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

ایرانیان(  نخواهد بود. )گویه و عصر 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/08/23
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/09/08

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

آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

ایران 22   گهی مزایده یک دستگاه کامیون جک به شماره پالک 778 ع  92  آ
 140104006218000427 کالسه  پرونده  به  مربوط 

شماره  )با   140104006218000427 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
بایگانی 140101627( متعهد: مرحوم علیرضا سلطانی خواه )ورثه ایشان 1- 
نازنین فاطمه سلطانی خواه و 2- اعظم محمد زاده و 3- زینب سلطانی خواه و 
4- غفور سلطانی خواه و 5- زهرا ابراهیمی(  - متعهدله: زهرا ابراهیمی، مستند 
سند ازدواج: شماره سند: 5504  تاریخ سند: 1383/09/08 دفترخانه صادر 
کننده: دفترخانه ازدواج شماره 7 شهر سبزوار استان خراسان رضوی، کامیون 
جک به شماره پالک 778 ع 92 ایران 22  با مشخصات ذیل واقع در پارکینگ 
علیرضا  مرحوم  به  متعلق   راه  پلیس  جنب  کاشان  قدیم   جاده  آدرس  به  بهران 

از طریق مزایده به فروش می رسد: بازداشت گردیده و  سلطانی خواه 
مشخصات فنی خودرو:

رنگ   -   N82WKLA  -NV21 چادری-  مسقف  فلزی  بغلدار   – جک  کامیون 
سفید - مدل 2016 شماره شاسی:LJ11RFBD2G8004989   شماه موتور: 

.ISF38S414189801993
توضیحات مورد مزایده توسط توضیحات کارشناس رسمی دادگستری :

با توجه به بررسی های به عمل آمده و بازدید از وسیله فوق در پارکینگ بهران قم 

اصالت خودرو مورد تایید می باشد. از لحاظ آماده به کار بودن وضعیت موتور در 
حد مطلوب می باشد. کامیون فوق از لحاظ ظاهری نیز کامال سالم می باشد و 
فقط از قسمت آینه بغل سمت راست شکستگی دارد. همچنین از قسمت درب 
تا  ثالث  شخص  بیمه  دارای  خودرو  شد.  رویت  برخورد  جزئی  آثار  راست  سمت 

تاریخ 1401/12/27 نزد شرکت بیمه آسیا می باشد. 
خالفی خودرو تا تاریخ 1401/05/15 مبلغ    5/930/000 ریال می باشد.

کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ 12/000/000/000 
تومان(    میلیون  دویست  و   میلیارد  یک  معادل  ریال  میلیارد  دوازده   ( ریال 

است. نموده  ارزیابی 
شنبه  سه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
1401/09/22 در اداره اجرای اسناد رسمی قم در خیابان ساحلی )لواسانی( 
اداره   - قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش 
پایه  مبلغ  از  مذکور  خودرو  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای 
12/000/000/000 ریال ) دوازده میلیارد ریال معادل یک میلیارد و  دویست 
شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان(   میلیون 
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت 
سپرده ثبت به شماره شبا  980100004076013207895693IR با شناسه 

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

)15925 الف  )م 
گهی: 1401/09/08 تاریخ انتشار آ

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

به موجب دستور فروش صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
که در شعبه 5 اجرای احکام مدنی به شماره 5/98ج/260 ثبت گردیده خواهان 
سازمان زیباسازی ، نوسازی و بهسازی اطراف حرم حضرت معصوم قم خواندگان 
محمد ، کبری ، زهرا ، معصومه ، مریم ، منصوره و غذری همگی شاکری مبنی بر 
فروش پالک ثبتی 2777 اصلی بخش 1 قم کارشناش به شرح ذیل ارزیابی کرده 
است. با احترام – عطف به ابالغیه شماره 5/98ج/260 – مورخه 1401/4/14 
در خصوص دعوی سازمان زیباسازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت 
دستور  خواسته  به  شاکری  علی  مرحوم  قانونی  وراث  طرفیت  به  )س(  معصومه 
هییت  به  ارجاع  قرار  حسب  اصلی   –  2777 ثبتی  پالک  ارزیابی  امر  که  فروش 
و  ، حمید مقدم  اینجانبان مشکور خطیبی  به   1401/4/14 کارشناسی مورخه 
احمد نیبی محول گردیده است ، ضمنا مطالعه پرونده و بازدید از ملک به آدرس 
: قم – بلوار عمار یاسر – کوچه 6 – پالک 84 – و معاینه ملک ، گزارش کارشناسی 
به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گرداند: الف – مشخصات ثبتی ملک : عرصه و 
اعیان خانه به شماره 2777- اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت قم به مساحت 
729/1 مترمربع با حدود اربعه به شرح ذیل می باشد : شماال : درب و دیوار به 
طول 24/30 متر به کوچه به عرض متغیر به عرض 7 متر شرقا : در سه قسمت 
به  متر   26/20 طول  به  مشترک  دیوار  اول   ، است  جنوبی  آن  دوم  قسمت  که   ،
2778 اصلی ، دوم دیوار مشترک به طول 65/ متر به 2778- اصلی ، سوم دیوار 
پنج قسمت که قسمت  : در  – اصلی جنوبا  به 2778  متر   4/7 به طول  مشترک 

چهارم آن شرقی و قسمت دوم آن غربی است ، اول : دیواریست به طول 11/10 
متر به 2362 – اصلی ، دوم دیوار مشترک به طول 2/50 متر به 2362 – اصلی ، 
سوم : دیوار مشترک به طول 3/70 متر به 2362 اصلی چهارم : دیوار مشترک 
به  متر   8/20 طول  به  دیواریست   : پنجم  اصلی   2362 به  متر   2/50 طول  به 
2362 اصلی غربا : درب و دیواریست به طول 30/8 متر به کوچه با عرض متغیر 
به عرض 8 متر ب- مشخصات اعیانی ملک : ملک فوق الذکر به صورت قدیمی 
ساز ، با نمای ترکیب آجر نما و کاهگل ، دارای ستون های سنگی در نما ، ستون 
های سنگی در داخل ساختمان ، درب و پنجره های چوبی و طاق های قوسی و 
مسطح می باشد. ساختمان در ضلع شمالی به صورت همکف ، در ضلع جنوبی 
و غربی به صورت زیرزمین و همکف و در نبش ملک دارای طبقه اول و بهار خواب 
می باشد. ضلع شرقی ملک فاقد بنا است. ملک دارای دو حیاط مرکزی با کف 
آجری و حوض آب می باشد. کف اتاق ها آجر و موزاییک شده و پوشش کف بام 
گاز  و  برق   ، آب  انشعاب  دارای  ساختمان  باشد.  می  آجر  با  نقاط  بعضی  در  نیز 
می باشد. ج – ارزیابی : با توجه به موارد فوق الذکر ، موقعیت ، ابعاد و مساحت 
ملک و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است به اشخاص حقیقی 
 –  2777 پالک  ششدانگ  ارزش  باشد  داشته  مختلف  های  ارگان  و  حقوقی  و 
مترمربع   729/1 1- عرصه ملک  اعالم می گردد:  و  برآورد  ذیل  به شرح  اصلی 
ملک  اعیان   -2 196/857/000/000ریال  کل  قیمت  270/000/000ریال 
 -3 15/840/000/000ریال  کل  قیمت  24/000/000ریال  مترمربع   660

ششدانگ  ارزش  کل  جمع   -4 900/000/000ریال  انشعابات  و  سازی  حیاط 
هفت  و  نود  و  پانصد  و  میلیارد  سیزده  و  دویست   : حروف  به  اعیان  و  عرصه 
میلیون ریال 213/597/000/000ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب  الی 11/15 صبح  1401/9/29 ساعت 11 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در 
به  عنوان سپرده  به  المجلس  فی  را  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت 
و  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مزایده در موعد مقرر  برنده  در صورتی که 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

اجرای طرح ملی کشاورزی 
قراردادی در قم

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی قم از اجرای طرح کشاورزی قراردادی 
همزمان با سراسر کشور در استان خبر داد.

بیان  با  قم  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  مدیر  محمدی  سعید 
اینکه طرح کشاورزی قراردادی همزمان با سراسر کشور اجرا می شود، 
گفت: کشاورزان می توانند با مراجعه به تارنمای شرکت بازرگانی دولتی 

این طرح شرکت کنند. https://gtc.ir/ در  به نشانی  ایران 
او گفت: در این طرح 20 درصد هزینه بیمه محصول کشاورزی از سوی 
دولت پرداخت می شود و کشاورزان به ازای هرکیلو گرم کود و بذر، مبلغ 

1500 تومان یارانه کاشت دریافت می کنند.
محمدی افزود: کشاورزان بابت انتقال گندم از مزرعه تا محل انبار هیچ 

مبلغی پرداخت نمی کنند.
تضمینی  خرید  به  اشاره  با  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
12500 تن از گندم تولیدی سال گذشته استان گفت: کشاورزانی هم 
از مزایای  اند می توانند  انجام داده  را  که در حال حاضر مرحله کشت 

شوند. بهره مند  طرح  این 
گندم  دیم  و  آبی  کشت  زیر  استان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   6500
گندم  تن  هزار   20 ساالنه  مزارع  این  از  میانگین  طور  به  که  است 

می شود. برداشت 

آمار باالی تصادفات در بلوار 
غدیر قم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم نسبت به آمار باالی تصادفات در 
بلوار غدیر هشدار داد.

حجت االسالم والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان 
قم در جلسه پیشگیری از حوادث رانندگی گفت: بعد از بررسی معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم استان، دستگاه هایی که در حوادث رانندگی به 
وظایف قانونی خود عمل نکند به عنوان مجرم به دادسرا معرفی و برابر 

قانون با آنان برخورد خواهد شد.
او با بیان اینکه حفظ جان افراد جامعه از وظایف قانونی دستگاه های 
اجرایی است، افزود: در کارگروه های مربوطه باید زمان مشخص تعیین 
تا تمام اقدامات برای کاهش حوادث اجرایی شود و دستگاه قضایی و 

سازمان بازرسی پیگیری الزم را در این زمینه انجام می دهند.
بیان  با  ترافیک شهرداری قم هم  و  و نقل  مسعود طبیبی معاون حمل 
اینکه 140 دوربین نظارتی و 29 دوربین کنترل سرعت در سطح شهر 
تخلفات  ثبت  سامانه  به  سرعت  کنترل  دوربین های  گفت:  است  فعال 

است. شده  متصل  رانندگی 
سرهنگ غالمرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم هم در 
این جلسه به آمار باالی تصادفات در بلوار غدیر اشاره کرد و گفت: 15 
این  ایمن سازی  برای  هشداری  زنگ  سال،  در  بلوار  این  در  فوتی  نفر 

است. بلوار 

خبر

کار  از  کارآفرین قمی  زاده« جوان  »امیری       ◄
که  است  سال   ۹ حدود  گوید:  می  تولید  سخت 
که  مرحله ای  سخت ترین  نظرم  به  و  می کنم  کار 
رو  آن  با  می تواند  قم  استان  در  کننده  تولید  یک 
برخورد  همچنین  و  مجوز  اخذ  قوانین  شود  رو  به 

است.  مسئولین 
یا  باشی  شاغل  ندارد  فرقی  علی:  طالب  حسین 
اگر  باشد،  شلوغ  سرت  چقدر  نیست  مهم  نباشی، 
کارآفرین  یک  می توانی  توهم  باشی  داشته  انگیزه 
انگیزه  موفق  کارآفرین  یک  لوازم  تمام  که  چرا  شوی؛ 
هم  می توانی  باشی  داشته  هدف  اگر  بس.  و  است 
سایر  برای  و  بروی  باال  و  بسازی  را  موفقیتت  پله های 
درآمد  کسب  و  کار  شرایط  نیز  مملکت  این  جوانان 

کنی. فراهم 
کم  کارآفرین  و  انگیزه  با  افراد  چنین  قم  استان 
با  و  دارد  سن  سال   42 امیری زاده«  »امیر  ندارد. 
کارآفرینان  از  یکی  شناسی،  جرم  کاردانی  مدرک 
بخش پرورش، کشتار و توزیع قرقاول استان قم است.
قرقاول یکی از گونه های پرنده بومی آسیا است که 
است.  معروف  پرهایش  زیبای  و  روشن  رنگ  خاطر  به 
گوشت قرقاول به خاطر کالری پایین اما پروتئین باال، 
استفاده  مرغ  گوشت  جایگزین های  از  یکی  عنوان  به 
بردارنده  در  پرنده  این  گوشت  آن  از  جدای  می شود. 
که  هست  نیز  ضروری  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 

نمی شوند. یافت  مرغ  گوشت 
کار  دنبال  نه  امیری زاده  بدانید  است  جالب 
کارمند  او  داشت،  دوم  شغل  به  نیاز  نه  و  می گشت 
و  است  قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
وجود همین انگیزه باعث شد با داشتن شغل مناسب 
سراغ پرورش این پرنده برود. گفتگوی خبرگزاری مهر 
خوانیم:  می  ذیل  در  قمی  کارآفرین  جوان  این  با  را 
سال  چند  و  شدید  کار  این  جذب  که  شد  چه 

است این کار را شروع کردید و چه سختی هایی را 
گذاشته اید؟ سر  پشت 

به  بازرسی  برای  که  بود  گونه ای  به  من  شغل 
هم  روز  یک  می رفتم.  مختلف  اماکن  و  فروشگاه ها 
قرقاول  دیدم  و  رفتم  فروشگاهی  به  بازرسی  برای 
به  و  کرده اند  وارد  دیگر  استان های  از  شده  منجمد 
در  جرقه ای  می فروشند.  منجمد  و  یخ زده  صورت 
ذهنم زد که چرا این پرنده در همین استان قم پرورش 
مردم  دست  به  تازه  صورت  به  تا  نشود  داده  توزیع  و 
از  منجمد  قرقاول  کردن  وارد  به  احتیاجی  و  برسد 
بنابراین سراغ این کار رفتم. استان های دیگر نباشد، 

نظرم  به  و  می کنم  کار  که  است  سال   9 حدود 
استان  در  کننده  تولید  یک  که  مرحله ای  سخت ترین 
و  مجوز  اخذ  قوانین  شود  رو  به  رو  آن  با  می تواند  قم 
تولید  یک  وقتی  است.  مسئولین  برخورد  همچنین 
سختی های  مسلمًا  می کند  کار  به  شروع  کننده 
کمک  برای  حال  این  با  اما  دارد؛  رو  پیش  را  مختلفی 
به استان این راه را در پیش گرفته اما مسئولین، زمان 
می گشتند  ما  کار  مشکالت  دنبال  مدام  مجوز،  دادن 
این  نمی کردند  دقت  اصاًل  و  کنند  پررنگ  را  آن ها  تا 
راه  دادن  نشان  جای  به  و  است  استان  نفع  به  کار 
نشان  پررنگ تر  را  موانع  مدام  حمایت  یا  کمک  حل، 
عمان  کشور  از  سرمایه گذار  یک  حتی  من  می دهند. 
اما  دهم  گسترش  را  کارم  می توانستم  که  کردم  پیدا 
کار  این  متأسفانه  مجوز  گیری های  سخت  خاطر  به 

نشد. انجام 
قم  استان  نفع  به  قرقاول  پرورش  نظر  چه  از 

است؟ چقدر  شما  تولید  ظرفیت  و  بوده 
تولیدی  کارهای  تمام  بلکه  قرقاول  پرورش  تنها  نه 
پرورش،  منفعت  اما  است،  استان  نفع  به  مسلمًا 
کشتار و توزیع قرقاول در این است که می تواند از باال 
رفتن قیمت مرغ جلوگیری کند؛ چرا که دانه و غذای 

افزایش  با  و قطعًا  قرقاول یک ششم غذای مرغ است 
قیمت  می رود؛  باال  مرغ  قیمت  که  آنقدر  دانه  قیمت 
قرقاول باال نمی رود و مردم می توانند با خرید گوشت 
قرقاول شرایط بهتری داشته باشند و استان هم دیگر 

ندارد. شده  منجمد  قرقاول  کردن  وارد  به  احتیاجی 
قرار بود بخشداری کهک زمین چهار هزار متری در 
اختیار من بگذارد تا کارم را توسعه دهم و آمار پرورش 

حمایت  عدم  با  متأسفانه  اما  ببرم؛  باال  را  توزیع  و 
مسئولین این کار همچنان انجام نشده و من در زمین 
کوچک خودم به همراه همسر و دو خواهرزنم می توان 
اگر  البته  که  می فروشم  قطعه  هزار   5 ساالنه  گفت 

می رسید. هم  قطعه  هزار   300 به  بود  بزرگ تر  زمین 
شما  از  کار  و  کسب  تقویت  برای  نهادهایی  چه 

کردند؟ حمایت 
تنها ارگان حامی من بسیج سازندگی بود که کمتر 

از یک هفته به من تسهیالت داد و زمانی که من کرونا 
بسیج  رها می کردم،  را  کار  این  تقریبًا داشتم  و  گرفتم 
منصرف  مرا  صحبت هایش  و  رایزنی ها  با  سازندگی 
شدم  دعوت  هم  دیگر  استان های  طرف  از  من  کرد. 
بهتری که  بسیار  ادامه دهم در شرایط  آنجا  را  کارم  تا 
مسئولین آن شهرها فراهم می کردند اما بخاطر ارادت 
جمکران  مقدس  مسجد  و  )س(  معصومه  حضرت  به 

و  مجازی  فضای  طریق  از  صرفًا  و  نکردم  مهاجرت 
شهرها  آن  قرقاول  پرورش  بخش  کارآفرینان  به  ویدئو 

می دهم. رایگان  مشاوره 
این مسیر عنایت خداوند شامل حال من شد و  در 
همسرم نیز تمام تالشش را برای موفقیت من کرد و در 
دوران بیماری ام تمام کارهای سنگین و سبک کارگاه 
بر عهده او بود و ممنون او هستم و پس از همسرم هم 

این بسیج سازندگی بود که حامی من بود.  ►

گفتگو با یک جوان کارآفرین قمی:

● اخذ مجوز و برخورد مسئولین از سخت ترین مراحل عبور یک تولید کننده در استان است  ●


