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در دیدار با معاون رئیس جمهور صورت 
گرفت؛

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار: مدیر منطقه سه شهرداری قم:

تاکید آیت الله نوری همدانی 
بر حل مشکل برخی

 استان ها در زمینه آب

هزینه نظافت صرفًا شهرک 
امام حسن)ع( ماهانه
 ۳۰۰ میلیون تومان است

بسیاری از مسائل بخش 
خصوصی قم را با مسئله 
محوری حل کرده ایم

صفحه 2 صفحه 3 صفحه 1

محورهای سی وششمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی

»اتحاد اسالمی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسالم؛
راهکارهای اجرائی و اقدامات عملیاتی«

جنگ و صلح عادالنه
- تعریف صلح عادالنه و جنگ عادالنه و بررسی مبانی و شاخص های هر یک؛

- وجوه تمایز و تشابه جهاد اسالمی  با جنگ از نگاه مذاهب اسالمی؛
- راهبردها و راهکارهای صلح عادالنه و جلوگیری از جنگ بین کشورهای اسالمی از منظر قران و سنت با تأکید بر اصولی همچون عقالنیت، مقاصد الشریعة و 

مصلحت؛
- تجارب بین المللی معاصر مربوط به سازوکارها و پیشران های صلح پایدار و جهان بدون جنگ؛

- تبیین نقش استعمار و استکبار جهانی در جنگ های معاصر در کشورهای اسالمی و راهکارهای مقابله با آن؛
- عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جنگ های کنونی در سرزمین های اسالمی، پیامدهای این جنگ ها و طرق خاتمه آن؛

- بررسی فقهی و اخالقی استفاده از جنگ افزارهای کشتار جمعی و سالح هسته ای؛
- حقوق و وظائف غیرنظامیان و جنگجویان در جنگ از منظر فقه، حقوق و اخالق اسالمی؛

- اشغال گری سرزمین های اسالمی و مسئولیت مسلمانان و دولت های اسالمی در آزادسازی آن. 
اخوت اسالمی و مقابله با تروریسم

- رهیافت های ترویج الگوی اخوت اسالمی و فضائل اخالقی در همزیستی مسلمانان؛
- عوامل، انگیزه ها و پیامدهای ترور نخبگان، دانشمندان و کنشگران فعال مذهبی، علمی و فرهنگی در جهان اسالم و راه های مقابله با آن؛

- روش های نظام سلطه برای از بین بردن اخوت اسالمی و ترویج تروریسم و راه های مقابله با آن؛
- تروریسم دولتی و معاهدات بین المللی برای مقابله با آن؛

- عملیات انتحاری، خوانش ها و کنش های متفاوت در نحله ها و جریان های معاصر در جهان اسالمی؛
- حرمت نفس انسانی از منظر مذاهب اسالمی و تفاوت ترور با مهدور الدم بودن در مجازات اسالمی؛

- راه های مقابله با پشتیبانی مالی، لشکرآمایی، رسانه ای و اطالعاتی از تروریسم در جهان؛
- نقش سازنده سازمان های اسالمی دولتی و مردم نهاد برای جلوگیری از ترور. 

آزاد اندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی گری
- معیارهای نظری کفر، ایمان و اسالم در مذاهب اسالمی و نقد آن ها؛

- مبانی نظری تکفیرگرایی در جهان اسالم و نقد و بررسی آن؛
- منشأها و پیامدهای فرقه های تکفیری و گروه های افراطی معاصر و تطور آن ها در جهان اسالم و روندشناسی و آینده پژوهی راه های مقابله با آن ها؛

- نقش استعمار و استکبار جهانی در ترویج اندیشه و جریان تکفیر و افراطی گری در جهان اسالم. 
همدلی و همدردی اسالمی و پرهیز از تنش ها و منازعات

- زمینه  ها و عوامل درگیری های قومی و طائفه ای در جهان اسالم و راه های مقابله با آن ها؛
- زمینه ها و عوامل درگیری های مذهبی و فرقه ای در کشورهای اسالمی و راه های مقابله با آن ها؛

- اسالم های رقیب و چالش ها و خطرات تنش ها و منازعات بین آن ها و راه های جلوگیری و برون رفت از آن ها؛
- روندشناسی و آینده پژوهی تنش ها و منازعات در کشورهای اسالمی و راه های پیشگیری از آن؛

- بررسی ظرفیت های تحریک نزاع درون کشورهای اسالمی و راه های مقابله با آن؛
- طراحی و ترویج الگوهای همدلی و همدردی بین مسلمانان در مواقع بالیا، آسیب ها و بحران ها؛

- زمینه ها، عوامل و راه های مقابله با تعرض ها و فشارها به اقلیت های مسلمان در کشورهای مختلف جهان.
احترام متقابل بین مذاهب اسالمی، رعایت ادب اختالف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین

- آداب اختالف در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، اهل بیت علیهم السالم و اصحاب و علمای اسالمی؛
- آموزه های اخالقی و احکام فقهی اسالم پیرامون مشاجره و مراء و نسبت آن با فعالیت رسانه ها در جهان اسالم؛

- استفاده از ظرفیت  رسانه ای و فضای مجازی برای ترویج همزیستی مبتنی بر آداب اسالمی، آزاداندیشی، فرهنگ مدارا و سعه صدر و جلوگیری از توهین و 
حرمت شکنی؛ - سازوکارهای همکاری کشورهای اسالمی برای جلوگیری و مقابله با برنامه های اهانت آمیز در رسانه ها و شبکه های تفرقه انگیز و حرمت شکن؛

- مبانی و آموزه های احترام به مسلمانان و غیرمسلمانان و منع توهین، و اهانت به مقدسات دینی و رهبران مذهبی در فقه و اخالق اسالمی و تبیین سازوکارهای 
عملی آن ها در جهان؛

- نقش استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی در حمایت های مادی و معنوی از رسانه ها و شبکه های تفرقه انگیز و حرمت شکن. 
تطبیع و عادی سازی ارتباط با رژیم غاصب صهیونیستی

- عادی سازی ارتباط با رژیم صهیونیستی گناهی نابخشودنی و خیانت به مقاومت و مردم فلسطین؛
- هموارسازی ارتباط با رژیم صهیونیستی توسط دلتمردان سرسپرده و عالمان وابسته و نگاه منفی ملت ها به این پروژه؛

- تاثیر ارتباط با رژیم صهیونیستی در موازنه قدرت در منطقه؛
- پشت پردۀ عادی سازی ارتباط با رژیم صهیونیستی. 
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صفحه 3

با حضور رئیس بنیاد شهید صورت گرفت؛با حضور رئیس بنیاد شهید صورت گرفت؛

صفحه صفحه 22بهره برداری از بهره برداری از ۱۸۰۱۸۰ واحد مسکونی در استان قم واحد مسکونی در استان قم

 رئیس اتاق بازرگانی از تقاضای باالی سرمایه گذاری در قم؛ خبرداد: رئیس اتاق بازرگانی از تقاضای باالی سرمایه گذاری در قم؛ خبرداد:

سرمایه گذاران در شهرک شکوهیه معطل دریافت زمین هستندسرمایه گذاران در شهرک شکوهیه معطل دریافت زمین هستند
 

 گزارش تصویری مراسم ختم مرحوم دکتر علی محفوظی 
برادر حضرت آیت اهلل العظمی شیخ عباس محفوظی                                                       
صفحه 4

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

فیش های حقوقی پالپ دار در 
فوالد مبارکه!                                                   
صفحه 7

چالش جدید نظام سالمت: خالی ماندن ظرفیت های دستیاری   

عمان مثل جاروبرقی در حال جذب 
پزشکان ایرانی است                                                   
صفحه 5

بهشتی پور در گفت وگو یی تشریح کرد:  

 تصرف الچین آتش زیر خاکستر است 
باید منتظر واکنش ارمنستان بود                                                     
صفحه 7

گزیـده خبـرها

مدیر منطقه سه شهرداری قم:

هزینه نظافت صرفًا شهرک امام 
حسن)ع( ماهانه ۳۰۰ میلیون 

تومان است 
مدیر منطقه سه شهرداری قم با بیان اینکه در شهرک امام حسن)ع( 
5 بوستان بوده که با هزینه  بیش از 6 هکتار پارک داریم که در قالب 
رفت وروب  هزینه  گفت:  می شود،  نگهداری  تومان  میلیون   400
از 15 تن زباله  ماهانه این محله نیز 300 میلیون تومان بوده و بیش 

می شود. جمع آوری 
اهالی  با  چهره  به  چهره  و  مردمی  دیدار  در  وزیری  روحانی  مهرداد 
امام  مسجد  در  دولت  هفته  مناسبت  به  که  قم  شهر  سه  منطقه 
امام  شهرک  مشکالت  شد،  برگزار  حسن)ع(  امام  شهرک  )ع(  حسین 
این  داشت:  اظهار  و  داد  قرار  موردتوجه  را  اسماعیل آباد  و  حسن)ع( 
توجه  بوده که شهرداری  برخوردار شهر  از محدوده های کم  دو محله 

دارد. آن  در  خدمات  و  امکانات  ارتقای  برای  ویژه ای 
در  منطقه  این  در  قدیم  گاز  میدان  در  انجام شده  تملک های  به  وی 
سال 90 اشاره کرد و افزود: تملک های انجام شده در این محدوده به 
قیمت روز در حدود 50 میلیارد تومان بوده و شرایط مطلوبی را برای 

ایجاد کرد. این محدوده  
مدیر منطقه سه شهرداری قم ادامه داد: سوله ورزشی شهید شاطری 
افتتاح  و  اجرا  محدوده  این  در  که  بوده  پروژه هایی  از  دیگر  یکی  نیز 
توسط شهرداری صورت  آن  احداث  تومان هزینه  میلیارد   30 که  شد 

است. گرفته 
اجرای  گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را  گمنام  شهدای  یادمان  ایجاد  وی 
بوده  انجام  حال  در  مرتب  به صورت  نیز  معابر  و  کوچه ها  در  آسفالت 
متر  هزار   3 و  آسفالت  تن  هزار   10 از  بیش  اخیر  سال  چهار  در  و 

است. اجراشده  محله  همین  در  جدول گذاری 
روحانی وزیری ادامه داد: در این محله بیش از ۶ هکتار پارک داریم 
که در قالب 5 بوستان بوده که با هزینه 400 میلیون تومان نگهداری 
 300 نیز  محله  این  ماهانه  رفت وروب  هزینه  همچنین  می شود، 

می شود. جمع آوری  زباله  تن   15 از  بیش  و  بوده  تومان  میلیون 
کرد:  بیان  و  تشریح  جاری  سال  در  را  منطقه  برنامه های  سپس  وی 
در  تومان  میلیارد  یک  بالغ بر  بااعتباری  انصار  خیابان  جدول گذاری 
تأیید  از  بعد  نیز  زین الدین  میدان شهید  و  انجام می شود  سال جاری 

می رود. اجرا  مرحله  به  طرح 
موردتوجه  نیز  را  اتوبوس رانی  خطوط  قم،  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
قرارداد و ابراز کرد: خطوط اتوبوس رانی با کمک سازمان اتوبوس رانی 
دوباره راه اندازی می شود و خدمات حمل ونقل عمومی ارائه می شود.
تمام  کرد:  تأکید  و  دانست  زمان  نیازمند  را  منطقه  وی حل مشکالت 
و  بررسی شده  کردند  مطرح  شهروندان  که  چالش هایی  و  مشکالت 

شود. داده  پاسخ  مردم  مطالبات  زمان  کمترین  در  می کنیم  تالش 

خبـر

شهر قم، 
جلوه گاه مکارم خوبان

عراقی  تقلید  مراجع  از  حائری  سیدکاظم  ا...  آیت  حضرت  بیانیه 
بر  توانایی  عدم  دلیل  به  مرجعیت  از  گیری  کناره  بر  مبنی  قم  مقیم 
بود  روز گذشته  اخبار مهم  از  به دلیل کسالت  انتظار  امور مورد  اداره 
آنجا که سید مقتدی صدر  تا  یافت  و عراق  ایران  زیادی در  بازتاب  که 
مرجع  را  حائری  کاظم  سید  ا...  آیت  سالها  که  صدر  جریان  رئیس 

شد. واکنش  به  وادار  دانست  می  خود 
شهید  برجسته  شاگردان  از  که  حائری  سیدکاظم  ا...  آیت  اقدام 
از  تازه ای  بوده است جلوه  انقالبی  از مراجع  و  سید محمدباقر صدر 

باشد. می  روحانیت  و  مرجعیت  اصالت 
بوده  عالمان دین  و  از خصال مراجع  دنیا همواره  از  دوری گزینی 

این سلوک می شناسند. با  از هر چیز  را پیش  آنان  است که مردم 
باید  مرجعیت  که  کند  می  تأکید  حائری  سیدکاظم  ا...  آیت  رفتار 
بزرگان  تا  دارند  انتظار  مردم  و  باشد  همراه  تأثیرگذاری  و  کارآمدی  با 
پیگیری  را  آنان  دینی  مشکالت  توانمندی  با  بتوانند  آنان  دینی 
دانست  نیز  ایثار  نوعی  توان  می  را  حائری  ا...  آیت  عمل  نمایند. 
شدن  روشن  موجب  عراق  ملتهب  سیاسی  اوضاع  به  توجه  با  که  چرا 

گردید. شیعه  های  گروه  برخی  میان  نزاع  در  حقایق 
علمای  از  ناصری  ا...  آیت  باشکوه  تشییع  و  رحلت  همزمان 
بود.  گذشته  روزهای  تأمل  قابل  رویدادهای  از  اصفهان  محبوب 
نزد  محبوب  ای  چهره  او  از  مردم  برابر  در  ایشان  خاکساری  و  اخالق 
دینداران ساخته بود و مردم نیز در بدرقه این عالم ربانی ارادت ورزی 

گذاشتند. نمایش  به  دوباره  را  اصیل  روحانیت  به  خود 
مرجعیت  و  روحانیون  و  حوزه  دهد  می  نشان  رخدادها  این 
و  خوبی  به  نیز  مردم  و  روند  می  شمار  به  جامعه  گاه  تکیه  همچنان 
عالم  میان  توانند  و می  آنها می شناسند  غیر  از  را  روشنی، مخلصین 

شوند. قائل  تفاوت  دنیاطلب  روحانی  و  مردمی 
نباید فراموش کرد که مراجع عظام و عالمان ربانی ذخایر بی بدیل 
حفظ حیات حقیقی جامعه و تداوم معنویت و تضمین اخالق و رأفت 

هستند و کنار رفتن و درگذشت آنان ضایعه غیر قابل جبرانی است.
و جامعه  ها  پیش روی حوزه  نمونه هایی درس های مهمی  چنین 
جوامع  و  زمین  که  کند  می  تصریح  دینی  های  آموزه  میگذارد. 
چنین  و  شود  نمی  خالی  خداترس  و  تقواپیشه  راهنمایان  از  هیچگاه 
سقوط  و  انحراف  از  زمین  در  خدا  حجت  همچون  هایی  شخصیت 

کنند. می  پیشگیری  جامعه 
و  متواضع  و  متقی  عالمان  تربیت  جز  راهی  بدانند  باید  ها  حوزه 
نکند  فراموش  هیچگاه  است  الزم  نیز  جامعه  و  ندارند  مردم  به  وفادار 
گاه و عادل نمی تواند به  بدون اتصال به روحانیت اصیل و مرجعیت آ

کند. پیدا  دست  مطلوب  رشد 
دارای مسئولیت  و مرجعیت  روحانیت  به عنوان خاستگاه  قم  شهر 
مکارم  بیرونی  تحقق  مکانی  ظرف  شهرها  است.  زمینه  این  در  هایی 
جامعه  و  روحانیت  رو  این  از  و  هستند  اجتماعی  سطح  در  اخالق 
که  کنند  می  پیدا  هم  به  نسبت  متقابلی  های  مسئولیت  و  تکالیف 

باشد. قم  شهر  در  آن  بروز  حالت  بهترین  است  شایسته 

سرمقـالـه
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در دیدار با معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛
تاکید آیت الله نوری همدانی 
بر حل مشکل برخی استان ها 

در زمینه آب

رئیس  معاون  دیدار  در  تقلید  مراجع  از  نوری همدانی  آیت الله حسین 
جمهور نسبت به رسیدگی به مشکالت برخی استانهای کشور در زمینه 

آب تاکید کرد.
قاضی زاده  امیرحسین  دیدار  در  دوشنبه  روز  وی  ایرنا،  گزارش  به 
ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  رییس  و  جمهور  رییس  معاون  هاشمی 
ایثار  ترویج فرهنگ  به  امکان دارد نسبت  تا جایی که  افزود: مسئوالن 

کنند. تالش  شهادت  و 
وی اهمیت جهاد و شهادت را موردتوجه قرار داد و افزود: سالح اصلی 

ما در برابر مستکبران و دشمنان آرزوی جهاد و شهادت است.
مباحث  از  یکی  شمشیر  بر  خون  غلبه  اینکه  بابیان  تقلید  مرجع  این 
مهم در اسالم است، ابراز داشت: پیش بینی می شود در مراسم اربعین 
از غلبه  باشند که مصداق دقیقی  نفر حضورداشته  امسال 50 میلیون 

است. بر شمشیر  خون 
انقالب  پیروزی  رمز  را  شهادت  برای  آمادگی  همدانی  نوری  الله  آیت 
تعداد  مردم،  مختلف  اقشار  بین  در  داد:  ادامه  و  دانست  اسالمی 

است. بوده  دیگر  اصناف  از  بیشتر  طالب  شهدای 
وی با تاکید دوباره بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،بیان کرد: 
درحالی که مجاهدان ما در آرزوی شهادت زندگی می کنند دشمنان ما 

از مرگ در هراس هستند.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز داشت: دولت 
از افرادی تشکیل شده که انسان هایی مؤمن و معتقد به نظام  سیزدهم 

هستند.
وی همچنین نسبت به رسیدگی به مشکالت برخی استانهای کشور در 

زمینه آب تاکید کرد.
و  شهید  بنیاد  رییس  و  جمهور  رییس  معاون  حضور  با  امروز  همچنین 
امور ایثارگران 180 واحد مسکونی در استان قم مورد بهره برداری قرار 
رییس  برنامه های  سایر  از  توانبخشی  مرکز  و  هتل  یک  افتتاح  گرفت. 

به قم است. ایثارگران در سفر  امور  و  بنیاد شهید 

معاون رییس جمهور: 
روند کاهشی نرخ تورم در نیمه 

دوم سال بیشتر می شود

گفت:  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
طبق آمار بانک مرکزی تورم روند کاهش به خود گرفته و در نیمه دوم 

شد. خواهد  بیشتر  تورم  نرخ  کاهش  سال 
حسین  آیت الله  با  دیدار  در  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
آمدن  کار  روی  زمان  در  اینکه  بابیان  تقلید،  مراجع  از  همدانی  نوری 
می کرد،  نرم  دست وپنجه  درصدی   ۶0 تورم  با  کشور  سیزدهم  دولت 
گفت: در این شرایط دولت تالش کرد تا تعادل و موازنه ای بین درآمد 
و هزینه ها ایجاد کند که هم زمانی آن با بحران مواد غذایی در جهان 

نمود. پیچیده تر  را  شرایط  اوکراین  جنگ  و 
و هیات دولت  وزرا  از  بسیاری  در طول هفته دولت  اینکه  بیان  با  وی 
با سفر به استان ها ضمن بیان دستاوردهای یک سال گذشته، برخی 
ارکان  شرایط  این  در  افزود:    ، می کنند  افتتاح  را  عمرانی  پروژه های 
مختلف کشور با همگرایی و همدلی خود اجازه ندادند تا مشکلی در 

بیاید. وجود  به  کشور 
سمت  به  کشور  اقتصاد  عمومی  وضعیت  سال  دوم  نیمه  گفت:  وی 

کرد. خواهد  حرکت  مطلوبیت 
معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: 
شهید  بنیاد  پوشش  تحت  نفر  هزار   500 و  میلیون   3 کشور  سطح  در 
را  بنیاد  از  مزایا  و  به صورت مستقیم حقوق  نفر  500 هزار  که  هستند 

می کنند. دریافت 
گفت:  ایثارگران،  درمان  سرانه  برابری  دو  افزایش  به  اشاره  با  وی 
پرداخت   گذشته  سال  یک  طی  ایثارگران  از  نفر  هزار   ۶7 معوقات 

. ست ه ا شد
وی بابیان اینکه گلزارهای شهدا به یکی از قطب های فرهنگی کشور 
امسال  احیای  شب های  مراسم  در  کرد:  اضافه  است،  تبدیل شده 

یافتند. حضور  اماکن  دراین  میلیون   5 از  بیش 

یک واحد تولیدی کفش با 
حضور معاون وزیر صمت در قم 

افتتاح شد

همزمان با هفته دولت یک واحد تولیدی کفش در استان قم با حضور 
بهره  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 

رسید. برداری 
قم،  استان  تجارت  و  معدن  روابط عمومی سازمان صنعت،  گزارش  به 
جواد  محمد  حضور  با  دوشنبه  روز  تولیدی  واحد  این  افتتاح  مراسم 
حاجی حسینی در شهرک صنعتی امید قم واقع در جاده قم - کهک 

شد. برگزار 
این واحد تولیدی انواع کفش و صندل را با ظرفیت پنج میلیون جفت 

در سال تولید می کند.
این واحد با سرمایه گذاری 120 میلیارد ریال زمینه اشتغال ۶0 نفر را 

فراهم کرده است.
از  به قم  برنامه سفر خود  معاون وزیر صمت همچنین امروز در دومین 
شرکت تخت جمشید تولید کننده پروفیل آلومینیوم در شهرک صنعتی 

امید قم بازدید کرد.
ساز  زمینه  ریالی  میلیارد   700 گذاری  سرمایه  با  تولیدی  واحد  این 
آلومینیوم و در و پنجره را  انواع پروفیل  اشتغال 100 نفر شده است و 

کند. می  تولید 
یکروزه  سفر  ادامه  در  صمت  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
حضرت  آستان  تولیت  حوزوی،  مقامات  با  دیدارهایی  و  جلسات  خود 
داشت. خواهد  خصوصی  بخش  صنعتگران  و  تجار  و  )س(  معصومه 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:
شناسایی ۱۶ مورد امالک مازاد 

دولتی در قم

مورد   1۶ شناسایی  از  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
داد. خبر  استان  در  اجرایی  دستگاه های  دولتی  مازاد  امالک 

بیان کرد: یکی  با فارس قم، طی سخنانی  مهدی فراهانی در گفتگو 
بیشتر  چه  هر  بخشی  انتظام  و  هماهنگی  راستای  در  که  اقداماتی  از 
در اجرای سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در استان قم 
انجام داده ایم این است که شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت 
تابعه را تشکیل دادیم و جلسات  امور اقتصادی و دارایی و واحدهای 

مفیدی در این قالب برگزار شده است.
مسائل  به  رسیدگی  و  مختلف  طرح های  بررسی  افزود:  وی 
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  پیوسته  و  وابسته  مجموعه های 
به  آن  انعکاس  و  استانی  مجموعه  مدیران  با  ماهیانه  نشست های 
طرف  از  مختلف  راهکار های  و  شده  انجام  وزارت خانه  و  استانداری 

می شود. داده  ارائه  برنامه ها  تحقق  راستای   در  اعضا 
از  یکی  کرد:  تصریح  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
و  اقتصادی  امور  اداره کل  مالی  نظارت  معاونت  اقدامات  مهم ترین 
دستگاه  دولتی  مازاد  امالک  مورد   1۶ شناسایی  قم  استان  دارایی 

است. بوده  مازاد  امالک  بهره وری  مدیریت  جهت  اجرایی 
فراهانی ادامه داد: این امالک در اختیار برخی از دستگاه هایی بود 
و  مولدسازی  قانون  طبق  نمی کردند؛  مناسبی  استفاده   آن ها  از  که 
امور  اداره کل  دولت،  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   ۶9 ماده 
را دارد که حق بهره برداری  این اختیار  اقتصادی و دارایی هر استان 

بدهد. دارند  نیاز  واقعًا  که  دستگاه هایی  به  را  دولتی  مازاد  امالک 
بررسی  تخصصی  کارگروه های  در  مسئله  این  هم  ما  گفت:  وی 
کرده ایم، در سال جاری مصوب کردیم ۶ مورد از این 1۶ امالک مازاد 
بهره برداری  تغییر  دستگاه ها  سایر  نیازهای  رفع  راستای  در  را  دولتی 

است. شده  انجام  آن ها  جا به جایی  کار  و  دهیم 
دومین  کرد:  عنوان  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
در  قم  استان  اقتصادی  امور  اداره کل  مالی  نظام  معاونت  مهم  اقدام 
تصمیم  ما  است،  دولت  مالی  منابع  مدیریت  و  شفاف سازی  راستای 
عاملین  و  کارپردازان  برای  را  دولتی«  کارت  تنخواه  »حساب  گرفتیم 
مسائل  خصوص  در  را  خوبی  رصد  بتوانیم  تا  کنیم  افتتاح  ذی حساب 

باشیم. داشته  استان  اجرایی  دستگاه های  مالی 
مالی  اعتبارات  برخی  گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  فراهانی 
مسئولین  و  مدیران  شخصی  حساب  در  اجرایی  دستگاه های 
مناسبی  نظارت  نمی توانستیم  متاسفانه  می شد،  هزینه  و  نگه داری 
گذشته  در  که  مشکالتی  حساب  این  افتتاح  با  اما  باشیم  داشته  را 
که  است  این  ما  هدف  است،  شده  رفع  حاضر  حال  در  داشت  وجود 
شفافیت ایجاد کنیم و عملکرد مالی دستگاه اجرایی استان قم را زیر 

باشیم. داشته  نظر 

خبـرخبـر

بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون      ◄
180 واحد مسکونی در  ایثارگران  امور  و  شهید 

کرد. افتتاح  را  قم  استان 
به گزارش  مهر، سید امیر حسین قاضی زاده 
بنیاد  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون  هاشمی 
در  دوشنبه  روز  صبح  ایثارگران  امور  و  شهید 
قم  مقدس  شهر  به  خود  روزه  یک  سفر  جریان 
که همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛ 180 

کرد. افتتاح  را  قم  استان  مسکونی  واحد 
پروژه زیتون ۶ در مساحتی بالغ بر 25 هزار 
 118 پروژه  این  برای  و  شد  احداث  مربع  متر 
 70 که  گرفت  صورت  هزینه  تومان  میلیارد 
است. بوده  متقاضیان  آورده  آن  تومان  میلیارد 
طرح  اقساط  کاهش  برای  دولت  تالش 

مسکن ملی  نهضت 
این  حاشیه  در  جمهوری  رئیس  معاون 
به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  گفتگو  در  افتتاح 
ملی  نهضت  طرح  مسکونی  واحد   180 افتتاح 
میلیونی   7 اقساط  از  متقاضیان  گالیه  مسکن، 
قرار  موردتوجه  را  مسکن  انبوه سازی  طرح  یک 
تا  می کند  تالش  دولت  داشت:  اظهار  و  داد 
با  متناسب  را  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اقساط 

کند. تنظیم  متقاضیان  شرایط 
افتتاح یک مجتمع  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
امور  و  شهید  بنیاد  به  وابسته  توان بخشی 
مجموعه های  این  در  کرد:  اضافه  ایثارگران، 
مختلفی  بخش های  توان بخشی،  چندمنظوره 
ورزشی، توان بخشی و اقامتی اجرا شده است.

کشور  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رییس 
توان بخشی  مجموعه  این  در  کرد:  تصریح 
بهره برداری  به  و  پیش بینی  اقامتی  تخت   70

است. رسیده 
هفته  با  همزمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
سفرهای  دولت  هیات  اعضای  و  کابینه  دولت، 
در  را  کشور  مختلف  استان های  به  زیادی 

داده اند. قرار  خود  کار  دستور 
در  نیز  قم  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
این  احداث  در  داشت:  اظهار  گفتگویی 

مجموعه کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان 
در  نیز  معماری  ضوابط  به  توجه  و  شده  رعایت 

است. بوده  عمل  مالک  طرح  این 
ساخت  هزینه  داشت:  ابراز  بلدی  داریوش 
پردیسان،  منطقه  در   ۶ زیتون  مسکونی  پروژه 
برای هر متر مربع 4 میلیون و 700 هزار تومان 

است. بوده 

تومان  میلیون   400 داشت:  بیان  وی 
پروژه  این  در  متقاضیان  برای  تسهیالت  نیز 

► است.   شده  پرداخت 

روستایی  مسکن  و  بازسازی  معاون      ◄
تومانی  میلیون   200 وام  گفت:  مسکن  بنیاد 
و  رسیده  تصویب  به  روستایی  مسکن  ساخت 
فردا  یا  امروز  احتماال  می شود،  پرداخت  قطعا 
در  عامل  بانک های  به  مرکزی  بانک  سوی  از 

شد. خواهد  ابالغ  کشور  سراسر 
ایسنا اظهار کرد:  با  مجید جودی در گفتگو 
مسکن  ساخت  تومانی  میلیون   200 تسهیالت 
الحمدالله  که  است  دولت  مصوبه  روستایی 
ابالغ  هم  سریعا  و  رسید  تصویب  به  چهارشنبه 
از  مصوبه  این  ابالغ  انتظار  در  فعال  می شود. 

سوی بانک مرکزی به بانک های عامل هستیم.
صورت  این  به  تسهیالت  روند  افزود:  وی 
مرکزی  بانک  به  دولت  تصویب  از  که پس  است 
بانک های  به  هم  مرکزی  بانک  می شود.  اعالم 
یا  امروز  زیاد  احتمال  به  می کند.  ابالغ  عامل 
و  ابالغ  عامل  بانک های  به  تسهیالت  این  فردا 
می شود. آغاز  کشور  سراسر  در  پرداخت  فرآیند 
بانک  با  مسکن  بنیاد  کرد:  تصریح  جودی 
مرکزی هماهنگی های الزم را صورت داده و به 
محض آمادگی سیستم بانکی، بنیاد متقاضیان 

می کند. معرفی  بانک  به  را 

ماه  آبان  مصوبه  دنبال  به  گزارش،  بنابراین 
مسکن  ساخت  وام  افزایش  بر  مبنی   1400
روستایی از 100 به 200 میلیون تومان با نرخ 
شهریورماه   2 چهارشنبه  روز  درصد،   5 سود 
برنامه  1401 سخنگوی دولت و رئیس سازمان 
هیات  در  تسهیالت  این  تصویب  و  موافقت  از 
پرداخت  که  کردند  اعالم  و  دادند  خبر  دولت 
شروع  شهریورماه  پنجم  شنبه  روز  از  وام  این 
مرکزی،  بانک  هنوز  حال  این  با  می شود. 
بخشنامه پرداخت این وام را به بانک های عامل 

► است.   نکرده  ابالغ 

زائرین  امور  هماهنگی  معاون      ◄
محرومیت زدایی  قرارگاه  به  قم  استانداری 
به عنوان  قم  اظهار داشت:  و  توجه کرد  استان 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  ساخت  در  پیشتاز 
به  آن  از  بخشی  امروز  و  بوده  کشور  در 
قرار  مردم  اختیار  در  و  رسیده  بهره برداری 

. د می گیر
چهره  و  مردمی  دیدار  در  مقیمی  ابوالقاسم 
به  که  قم  شهر  سه  منطقه  اهالی  با  چهره  به 
حسین  امام  مسجد  در  دولت  هفته  مناسبت 
با  شد،  برگزار  حسن)ع(  امام  شهرک  )ع( 
منطقه  این  شهروندان  که  مشکالتی  به  اشاره 
رفع  سیستم  داشت:  اظهار  کردند  مطرح 
حال  در  به دقت  استانداری  در  مردم  مشکالت 
مطالبات  به  پاسخ  برای  راهکارهایی  بررسی 

است. مردم 
شهرک  در  موردتوجه  مسئله  شش  وی 
افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  حسن)ع(  امام 
و  است،  فاضالب  شهرک،  مشکالت  از  یکی 
خطوط  روشنایی،  موقوفات،  موضوعات  دیگر 
و  عفاف  و  اجتماعی  آسیب های  اتوبوس رانی، 

شود. رفع  باید  که  بوده  حجاب 

استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
با  ابراز کرد: در موضوعاتی مانند موقوفات  قم 
کاری  نمی تواند  دولت  امر،  متولیان  به  توجه 
بدهیم،  مردم  به  قولی  نمی توانیم  ما  و  کند 

نمی کنند. فعالیت  دولت  نظر  زیر  زیرا 
وی ادامه داد: موضوعات شهری و استانی 
در  اتوبوس رانی  خطوط  و  فاضالب  مانند 
در  پیگیری ها  با  و  بوده  اختیارات  حوزه 
اما  می شود،  حل  مشکالت  زمان  کمترین 
به  نیاز  و  بوده  زمان  نیازمند  پیاده روسازی 

دارد. بودجه  در  اعتبارات 
اشاره  نیز  معبر  سد  مشکالت  به  مقیمی 
و  کسبه  همکاری  و  نظارت  با  گفت:  و  کرد 
حل  باید  مشکل  این  مردم،  رضایت  کسب 
در  و  دارد  پایش  به  نیاز  نیز  پیاده روها  و  شود 

شود. انجام  کار  این  وقت  اسرع 
اخیر  سفر  در  مصوب  بودجه  سپس  وی 
و  قرارداد  موردتوجه  را  جمهوری  ریاست 
بودجه  از  مورداستفاده  موارد  از  یکی  افزود: 
شبکه  احداث  جمهوری،  ریاست  تصویبی 
امام  شهرک  می کنیم  تالش  و  بوده  فاضالب 

ببرد. بهره  بودجه  این  از  نیز  حسن)ع( 

استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
ریاست  دوم  سفر  در  امیدواریم  کرد:  تأکید  قم 
آن  بررسی  حال  در  که  قم  شهر  به  جمهوری 
فاضالب  تکمیل  برای  ویژه  بودجه ای  هستیم، 

دهیم. اختصاص  قم  شهر 
شهرک  در  مردم  توسط  مشکالت  حل  وی 
و  قرارداد  تحسین  مورد  را  حسن)ع(  امام 
اجتماعی  معضالت  از  خیلی  کرد:  خاطرنشان 
در  شهروندان  و  بوده  قابل حل  مردم  توسط 
این شهرک باهم همکاری خوبی دارند و مردم 

می کنند. مدیران  به  زیادی  کمک های 
استان  محرومیت زدایی  قرارگاه  به  مقیمی 
پیشتاز  به عنوان  قم  داشت:  اظهار  و  کرد  توجه 
در ساخت مسکن طرح نهضت ملی مسکن در 
کشور بوده و امروز بخشی از آن به بهره برداری 

می گیرد. قرار  مردم  اختیار  در  و  رسیده 
 5۶0 اراضی  عمرانی  عملیات  آغاز  از  وی 
زیرسازی  عملیات  گفت:  و  داد  خبر  هکتاری 
است  انجام  حال  در  هکتاری   5۶0 اراضی  در 
قرار خواهد گرفت،  مردم  اختیار  در  به زودی  و 
دستور  در  برق  دکل های  جمع آوری  همچنین 

► است.   قرارگرفته  کار 

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل      ◄
قم گفت: فرآیند واگذاری زمین در شهرک های 
قانون  و  قاعده  برمبنای  و  شفاف  قم  صنعتی 
زمین  کننده  دریافت  فرد  اگر  و  است  مشخصی 
قرارداد  فسخ  امکان  نکند،   عمل  خود  تعهد  به 

دارد. وجود 
بیان  ایرنا،   با  گفتگو  در  ابراهیمی  روح الله 
در  قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  کرد: 
ساز  و  ساخت  با  مرتبط  امور  پیگیری  خصوص 
احداث  متقاضیان  به  شده  داده  زمین های 
صنعتی  شهرک های  در  تولیدی  واحدهای 
افرادی  با  قانون  برمبنای  و  است  جدی  استان 
نکنند،  عمل  مقرر  زمان  در  خود  تعهد  به  که 

می کند. برخورد 
شرایط  باید  رابطه  این  در  البته  افزود:  وی 
قرار  مدنظر  هم  را  اخیر  سال  چند  اقتصادی 
در  زمین  کنندگان  دریافت  برخی  اگر  و  داد 
افزایش  دلیل  به  استان  صنعتی  شهرک های 
قیمت تجهیزات و مصالح مورد نیاز ساخت واحد 
برای  که  وسایلی  سایر  و  اولیه  مواد  صنعتی، 

دارد،  نیاز  آن  به  خود  نظر  مورد  محصول  تولید 
نتوانستند  و  مواجه شدند  مالی  منابع  کمبود  با 
طرح خود را مطابق زمان بندی تعیین شده جلو 
ببرند،  با تشکل جلسه های کارشناسی و بررسی 
به  موضوع،   این  کننده  تایید  شواهد  و  مدارک 
صنعتی  واحد  تا  داد  دیگری  معین  مهلت  آن ها 

کنند. راه اندازی  را  خود 
کاره  نیمه  طرح های  تمامی  داد:  ادامه  وی 
در شهرک های صنعتی استان که تا قبل از سال 
9۶ منعقد شده بود، تعیین تکلیف شد به نحوی 
که بیشتر بهره برداران آن ها مهلت پیدا کردند تا 
واحد  احداث  روند  پیگیری  با  سال جاری  پایان 
حد  به  را  واحد  فیزیکی  پیشرفت  میزان  خود، 
از  بهره برداری  شرایط  و  برسانند  قبولی  قابل 
برای  نهایی  اقدام  همچنین  کنند،  آماده  را  آن 
به  که  بهره برداران  از  محدودی  تعداد  ید  خلع 
تعهد خود در راستای ایجاد واحد صنعتی اقدام 

شد. انجام  نکردند، 
صنعتی  شهرک های  شرکت  گفت:  ابراهیمی 
دیدن  خسارت  از  جلوگیری  به منظور  قم 

اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  و  سرمایه گذاران 
به  دادن  فرصت  دنبال  به  امکان  حد  تا  استان 
برای  تمام  نیمه  صنعتی  طرح های  بهره برداران 
با  خاص  مواقع  در  اما  است  کارشان  اتمام 
تشکیل کمیته های تخصصی داوری و بر اساس 
گرفته  بهره بردار  ید  خلع  به  تصمیم  قانون، 
دنبال  قضایی  دستگاه  طریق  از  را  موضوع  و 

. می کند
این که مهلت قانونی ساخت  به  با اشاره  وی 
صنعتی  شهرک های  در  که  افرادی  برای  ساز  و 
است،  سال   2 کرده اند  دریافت  زمین  استان 
نظارتی  دستگاه های  مطالبه  اساس  بر  افزود: 
در  تولیدی  طرح های  ساز  و  ساخت  وضعیت 
مستمر  صورت  به  استان  صنعتی  شهرک های 
مراجع  به  یکبار  ماه   ۶ هر  آن  گزارش  و  رصد 
صورتی  در  همچنین  می شود،  ارائه  ذی صالح 
و  کند  واحدی  فیزیکی  پیشرفت  روند  که 
عقب تر از زمان تعیین شده در قرارداد باشد، با 
بهره بردار آن مکاتبه صورت گرفته و اخطار الزم 

► می شود.  داده  وی  به 

معاون استاندار قم مطرح کرد؛

قم پیشتاز طرح نهضت ملی مسکن در کشور

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی:

فرآیند واگذاری  زمین در شهرک های صنعتی قم شفاف است

معاون بنیاد مسکن خبر داد:

وام مسکن روستایی امروز یا فردا می رسد

با حضور رئیس بنیاد شهید صورت گرفت؛

بهره برداری از ۱۸۰ واحد مسکونی در استان قم
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

بسیاری از مسائل بخش 
خصوصی قم را با مسئله محوری 

حل کرده ایم

در  ما  رویکرد  گفت:  قم  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استان قم مسئله محوری است و بارها برای مشکالت گوناگون پس از 
بحث های کارشناسی در صحن شورای گفتگو به مدل مشخص رسیده 

ایم.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، محسن امیدیان ظهر دوشنبه 
رویکرد  داشت:  اظهار  خصوصی  بخش  گفتگوی  شورای  جلسه  در 
تمام  و  بوده  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  دولت 

است. فیمابین  مسائل  حل  بر  دولت  اهتمام 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: کارهای انباشته 
شده در یک دهه گذشته و دیوان ساالری حاکم که از ابتدای استقرار 
باید  که  هستند  مهمی  مسائل  است،  شده  ایجاد  اداری  های  سیستم 

گره گشایی شوند.
وی ادامه داد: بضاعت ما برای گره گشایی از مشکالت بخش خصوصی 
و  استان مسئله محوری است  ما در  رویکرد  اما  تهران است؛  با  مکاتبه 
کارشناسی در صحن  از بحث های  گوناگون پس  برای مشکالت  بارها 
شورای گفت و گو به مدل مشخص رسیده ایم و بخشی از مسائل از این 

طریق حل شده است.
امیدیان تصریح کرد: بخش تولید در قم به خوبی کار می کند و کمک 
و  است  آنها  مشکالت  برای  حداقلی  تکافوی  حاضر  حال  در  ما  های 
امر  به  بهتری  طور  به  توانند  می  تولیدکنندگان،  از  حمایت  صورت  در 

بپردازند. تولید 

مدیرکل گمرکات قم:

مجوز خروج ۲۸۰ 
دستگاه خودرو از قم به عراق 
برای مراسم اربعین صادر شد

مدیرکل گمرکات قم گفت: طی سه روز گذشته که کار صدور مجوزهای 
الزم برای خروج خودروهای سبک و سنگین از کشور به منظور شرکت 
 280 مالکان  شده است،  آغاز  استان  گمرکات  در  اربعین  مراسم  در 
می شود  ارائه  رایگان  صورت  به  که  خدمت  این  از  خودرو  دستگاه 

کردند. استفاده 
آینده  روز  در چند  پیش بینی می کنیم  کرد:  بیان  دریکوندی    اسفندیار 
که اجرای این طرح در گمرکات استان ادامه دارد،  مالکان بیش از یک 
هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین از این امکان استفاده کرده و برای 

خروج از کشور مجوزهای الزم را اخذ کنند.
ایران است  از  برای خروج خودرو  تنها  این مجوز  البته  تاکید کرد:  وی 
و کشور عراق نیز در این خصوص مقررات خاص خود را دارد، بنابراین 
الزم است افرادی که قصد انجام این کار را دارند از طریق ستاد اربعین 
و سایر دستگاه های متولی از این قوانین مطلع شوند و سپس برای آن 

کنند. اقدام 
و  سبک  خودروهای  خروج  برای  الزم  مجوزهای  صدور  داد:  ادامه  وی 
سنگین دارای شرایط تعیین شده از قم برای شرکت در مراسم اربعین، 
و  می شود  انجام  هزینه  دریافت  بدون  و  سرعت  به  استان  گمرکات  در 
آن  راننده  و  مالک  نقیله،   وسیله  مدارک  که  است  نیاز  آن  انجام  برای 

باشد. تکمیل 
زمانی  برای  خودروها  خروج  مجوز  که  این  به  اشاره  با  دریکوندی 
و  کاالها  انتقال  با  رابطه  در  می کنیم  تالش  گفت:  است،  مشخص 
و  سنگین  خودروهای  طریق  از  مذهبی  هیات های  نظر  مورد  وسایل 
بیشترین  اربعین،  زائران  از  پذیرایی  برای  عراق  کشور  به  سنگین  نیمه 

باشیم. داشته  متقاضیان  با  را  همکاری 
وی تاکید کرد: اداره کل گمرکات استان قم تمام ظرفیت های خود را 
برای کمک به برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم پیاده روی اربعین به کار 
ایام به مراجعین به صورت  با این  گرفته و ارائه خدمات گمرکی مرتبط 
صورت  کل،  اداره  این  در  منسجم  گروهی  کار  جریان  در  و  مستمر 

می پذیرد.

خبـر

درخواست ها  اینکه  بیان  با  خاکی  ابوالفصل      ◄
قم  در  داخلی   و  خارجی  سرمایه گذاری  برای 
در  گفت:  است  زیاد  تهران  به  نزدیکی  به دلیل 
شهرک  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  حاضر  حال 
زمین  دریافت  معطل  است،  یکسال  از  بیش  شکوهیه 
امکانات  نیز  محمودآباد  صنعتی  شهرک  در  هستند، 

است. مواجه  کندی  با  بسیار  سرمایه گذاری 
کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
شورای  جلسه  پنجاه وچهارمین  در  دوشنبه  روز  قم 
تاالر  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
برای  درخواست ها  اینکه  بیان  با  استانداری  کرامت 
به دلیل  قم  در  داخلی   و  خارجی  سرمایه گذاری 
هزار   2 از  بیش  گفت:  است  زیاد  تهران  به  نزدیکی 
بخش های  در  تولیدی  بزرگ  و  کوچک  واحد   800 و 
استقرار  فوالدی  و  پالستیک  صنایع  شیمیایی، 
کاری خود  برنامه های  و همه تالش می کنند،  دارند، 

دهند. توسعه  را 
بسیار  استان  در  توسعه  افزود:  خاکی  ابوالفصل 
پیش  کندی  به  زیرساخت ها  و  شده  سختی  کار 
بودجه  کمبود  مشکل  یا  تولیدی  واحدهای  می رود، 
شود. حل  مشکالت  که  نیست  امکاناتی  یا  و  دارند 
هفت  وجود  به  اشاره  با  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس 

گاز،  برق،  مشکالت  استان،  این  در  صنعتی  شهرک 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  شهرک ها  این  زمین  و  آب 
در  سرمایه گذاری  متقاضیان  حاضر  حال  در  گفت: 
شهرک شکوهیه بیش از یکسال است، معطل دریافت 
نیز  محمودآباد  صنعتی  شهرک  در  هستند،  زمین 

است. مواجه  کندی  با  بسیار  سرمایه گذاری  امکانات 
تسهیالت  پرداخت  موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
با واحدهای  صنعتی  به واحدهای صنعتی قم  بانکی 
برای  قم  بانک های  افزود:  دارد  زیادی  فاصله  تهران 
محدودیت  صنعتی  واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت 

دارند.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  ابدالی  اکبر 
ابتدای  از  گفت:  سخنانی  طی  نیز  قم  تجارت 
تولیدی  ماشین آالت  گمرکی  حقوق  سال جاری 
استان  ایجادی  واحدهای  و  نوسازی  برای  نیاز  مورد 
حذف شده است، این معضل باید در قالب طرح های 
شود. فصل  و  حل  و  مطرح  قوا  سران  یا  و  فوریتی 
استان در شهرک سازی صنعتی است  قم سومین 
با  نیز  قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
تهران  از  پس  استان  این  گذشته  سال  اینکه  بیان 
با  صنعتی  سازی  شهرک  در  را  سوم  رتبه  اصفهان  و 
به دست  ریال  میلیارد   700 و  هزار  چهار  بر  بالغ  رقم 
آورد گفت: 200 هکتار زمین صنعتی نیز جهت ارائه 

شد. آماده  زیرساختی  خدمات 
شبکه  فرسودگی  به  اشاره  با  ابراهیمی  روح الله 
شهرک  فاضالب  و  آب  جمع آوری  شبکه  و  معابر 
تاسیس  از  سال   25 گذشت  به  توجه  با  شکوهیه 
در   نمی توانیم  قانونی  لحاظ  به  گفت:  شهرک  این 
که  منابعی  از  یکی  کنیم،  هزینه  صنعتی  شهرک های 
شهرک ها  زیربنایی  تاسیسات  شبکه  آن،  با  می توان 
درآمد  کرد،  بهسازی  و  بازسازی  را  صنعتی  نواحی  و 
► افزوده است.   ارزش  بر  مالیات  9 درصد  از  حاصل 

ما  به  جمهور  گفت:رئیس  صمت  وزیر  معاون      ◄
دست  کلنگ  ندارد  حق  کسی  دیگر  که  کرده  توصیه 
بگیرد و نمایش بدهد؛ ما باید همین کارهایی که روی 

برسانیم. سرانجام  به  را  مانده  زمین 
ظهر  حسینی  حاج  محمدجواد  مهر،  گزارش  به 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  در  دوشنبه 
بیان  شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت  سالن  در  که 
اما آنچه که  کرد: ما مسائل مهم در کشور زیاد داریم، 

است. اولویت ها  شناخت  است،  مهم 
متوجه  درست  را  سوال  اگر  ما  اینکه  بیان  با  وی 
رفته ایم،  را  مسئله  حل  مسیر  از  نیمی  از  بیش  شویم، 
وزارت  در  سیزدهم،  دولت  استقرار  زمان  از  افزود: 
صمت اتفاقاتی رخ داده که باید به اطالع مردم برسد؛ 

به این دلیل که مردم به کمک ما بیایند و اگر در اولویت 
دهند. تذکر  کرده ایم،  اشتباه  ها  بندی 

خودرو  زمینه  در  کرد:  تاکید  صمت  وزیر  معاون 
بتوانیم  اگر  و  است  دادن  رخ  حال  در  اتفاقاتی 
کنیم،  پاک  را  می گیرد  را  ما  سرعت  که  زنگوله هایی 

می دهد. رخ  مهمی  اتفاقات 
مصرفی  کاالهای  برای  داد:  ادامه  حسینی  حاج 
درصد   20 تا  سرمایه ای  کاالهای  برای  و  درصد   30 تا 
فروشگاهی  به  وقتی  ما  بود؛  شده  تعیین  سود  حاشیه 
بازی های  می بینیم،  را  تخفیف  درصد   38 و  می رویم 
بخش توزیع است؛ به همین دلیل درج قیمت مصرف 

بود. زمینه  این  در  خوبی  اتفاق  کننده 
هوشمندسازی  بتوانیم  باید  ما  کرد:  اضافه  وی 

حال  در  زمینه  این  در  اتفاقاتی  و  کنیم  عملیاتی  را 
جز  به  باید  است؛  مردم  نفع  به  که  است  دادن  رخ 
دیده  هم  صنعتی  فوریت های  پلیسی،  فوریت های 

. د شو
که  مسائلی  تمامی  شد:  یادآور  صمت  وزیر  معاون 
در این جلسه توسط بخش خصوصی قم مطرح شد را 
پیگیری خواهم کرد و به انداز وسع خود مسائل را حل 

کرده و نتیجه کار را اطالع خواهیم داد.
حاج حسینی بیان کرد: رئیس جمهور به ما توصیه 
کرده اند که دیگر کسی حق ندارد کلنگ دست بگیرد 
و نمایش بدهد؛ ما باید همین کارهایی که روی زمین 
مانده را به سرانجام رسانده و به نیازهای مرتفع نشده 

توجه کنیم.    ►

◄    دبیر ستاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش 
آموزان  دانش  درصد   80 حدود  کرد:  بیان  قم  استان 
استان ثبت نام شدند و 20 درصد هنوز نسبت به ثبت 
نام اقدام نکردند لذا از اولیا تقاضا داریم هر چه زودتر 

اقدام کنند. آموزان  نام دانش  به ثبت  نسبت 
می  آغاز  را  خود  کار  رسما  مدارس،  دیگر  روز  چند 
که  هستند  آموزانی  دانش  اولین  ها  دبستانی  و  کنند 
آمار  بین  این  در  شوند.  می  درس  های  کالس  وارد 
دقیق ثبت نامی ها از مهمترین نکاتی است که برنامه 
ریزان آموزشی در طرح ریزی های خود به آن نیازمند 

. هستند
ارزیابی  اداره  رئیس  نسب   اسالمی  رضا  محمد 
ثبت  ستاد  دبیر  و  شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد 
امروز هفتم  قم  استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  نام 
با خبرنگار ایسنا بیان کرد:  شهریور ماه در گفت و گو 
شدند  نام  ثبت  استان  آموزان  دانش  درصد   80 حدود 
نام اقدام نکردند لذا  به ثبت  و 20 درصد هنوز نسبت 
نام  ثبت  به  نسبت  زودتر  چه  هر  داریم  تقاضا  اولیا  از 

کنند. اقدام  آموزان  دانش 
موقع  به  نام  ثبت  عدم  شد:  یادآور  نسب  اسالمی 
سفارش  ثبت  در  تأخیر  و  مدارس  در  آموزان  دانش 
کتب درسی از جمله مشکالت موجود برای آغاز سال 
مرتفع  والدین  همکاری  با  که  است  جدید  تحصیلی 

شد. خواهد 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ثبت  نام  ستاد  دبیر 
در  دانش آموزان  ثبت  نام  اینکه  بیان  با  قم  استان 
مدارس از خرداد ماه آغاز و مهلت قانونی اعالم شده 
توجه  با   گفت:  بود،  ماه  مرداد  پایان  نام  ثبت  برای 
جبرانی  امتحانات  برگزاری  جمله  از  شرایط  برخی  به 
خانواده ها،  سکونت  محل  احتمالی  جابجایی  یا  و 
دانش آموزانی که تاکنون موفق به ثبت نام در مدارس 
ماه  شهریور  پایان  تا  و  سریعتر  هرچه  باید  نشده اند 

کنند. اقدام  مدارس  در  ثبت نام  برای 
اینکه تسریع و تعجیل در ثبت نام باعث  بیان  با  وی 
نشاط  با  و  موقع  به  جدید  تحصیلی  سال  می شود 

از  شود،  آغاز  دانش آموزان  برای  بیشتر  شادابی  و 
ثبت نام  مدارس  در  تاکنون  که  آموزانی  دانش  و  اولیا 
در  ثبت نام  فرآیند  انجام  به  نسبت  خواست  نکرده اند، 

کنند. اقدام  وقت  اسرع 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ثبت  نام  ستاد  دبیر 
ثبت  امکان  شهریور  پایان  تا  کرد:  عنوان  قم،  استان 
نام وجود دارد این در حالی است که در دریافت کتاب 
و  انسانی  نیروی  ساماندهی  بندی،  کالس  درسی، 
تا آمار ثبت  با مشکل موجه هستیم، لذا  انتخاب معلم 
نام ها قطعی نشود سامان دهی این موارد امکان پذیر 

. نیست
دانش  داریم  انتظار  داد:  ادامه  نسب  اسالمی 
انجام  را  خودشان  نام  ثبت  خردادماه  قبولی  آموزان 
باید  ماه  شهریور  نام  ثبت  مهلت  واقع  در  باشند  داده 
مختص به دانش آموزانی باشد که در خرداد ماه موفق 

داشتند. تجدیدی  و  نشدند  قبولی  به 
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  اداره  رئیس 
تصریح  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  شکایات 
با  مناطق  برخی  در  ابتدایی  ی  دوره  در  امسال  کرد: 
آموزان  دانش  نفری   35 تراکم  زیاد،  جمعیت  به  توجه 
با  امیدواریم  و  است  رسیده  نفر   39 به  کالس  در 
افزایش ساخت و ساز و مدرسه سازی این تراکم دانش 

شود. مدیریت  کالس  در  آموزان 
دانش  جمعیت  تراکم  کرد:  اظهار  نسب  اسالمی 
از  بیش  جدید  تحصیلی  سال  در  قم  استان  آموزی 

است. شده  بینی  پیش  آموز  دانش  هزار   280
دبیر ستاد ثبت  نام اداره کل آموزش و پرورش استان 
های  تولیدی  با  ما  مدارس  تمامی  که  این  بیان  با  قم 
آموزی  دانش  لباس  فرم  سامانه ی  طریق  از  نظر  مورد 
در  تولیدی   ۶0 حدود  کرد:  اظهار  بستند،  داد  قرار 
آموزی  دانش  فرم  لباس  خصوص  در  قم  استان  سطح 
تا  موجود  های  نظارت  با  و  هستند  فعالیت  حال  در 
پایان شهریور اولیاء موفق به دریافت فرم دانش آموزی 

ندارد. وجود  مشکلی  زمینه  این  در  و  شد  خواهند 
فرم  خرید  زمینه  در  کرد:  تأکید  نسب  اسالمی 

آموزی  دانش  اگر  ندارد  وجود  اجباری  آموزی  دانش 
سال  فرم  با  آن  رنگ  و  دارد  را  گذشته  سال  فرم  لباس 
تحصیلی جدید همسان است می تواند مورد استفاده 

دهد. قرار 
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  اداره  رئیس 
اضافه  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  شکایات 
کرد: اگر چه این امکان وجود دارد که اولیا به صورت 
شخصی اقدام به تهیه لباس برای دانش آموز کنند اما 
با توجه به این که نرخ  قیمت لباس فرم دانش آموزی 
انجام  خیاطان  اتحادیه  گذاری  قیمت  شورای  توسط 
بود. خواهد  صرفه  به  قطعا  شده  برآورد  هزینه  شده، 

های  العمل  دستور  در  شد:  یادآور  نسب  اسالمی 
ثبت نام دریافت هیچ گونه وجهی به جز بیمه از والدین 
ذکر نشده اما این مسئله نافی این است که ما قطعا در 
طول فرآیند تحصیل دانش آموزان و بازده زمانی سال 
معنوی  و  مادی  متفاوت  های  کمک  نیازمند  تحصیلی 
بخشی  کیفیت  برای  داوطلبانه  صورت  به  ها  خانواده 

آموزش هستیم. به بحث 

پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ثبت  نام  ستاد  دبیر 
استان قم تصریح کرد: دانش آموزان ورودی پایه های 
اول ابتدایی هفتم و دهم با مراجعه حضوری در نزدیک 
و مشکلی  نام می شوند  ثبت  به محل سکونت  مدرسه 
وجود ندارد، اما جابه جایی میان پایه ها به دلیل تغییر 
ایجاد  مشکالتی  تراکم  پر  مناطق  در  سکونت  محل 
در  را  آموزان  دانش  خواهشمندیم  اولیا  از  لذا  کرده، 
نام کنند. ثبت  تر  پایین  آموزی  تراکم دانش  با  مناطق 

به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  اداره  رئیس 
پایان  در  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  شکایات 
نسبت  ابعاد  همه  در  اولیاء  مشارکت  از  تشکر  ضمن 
نسبت  وقت  اسرع  در  کرد  تقاضا  استان  مدارس  به 
درسی  کتب  سفارش  ثبت  و  آموزان  دانش  نام  ثبت  به 

نمایند. اقدام 
الزم به ذکر است؛ دستور العمل ثبت  نام مدارس با 
شعار " ثبت  نام مطلوب، نظارت همگانی، نصیب برابر 
آموزشی " از سوی وزیر آموزش  و پرورش به مدیران کل 

استان  ها ابالغ شده است.   ►

معاون وزیر صمت:

● اولویت دولت حل مشکالت روی زمین مانده است    ●

یک مسئول عنوان کرد:

● ۸۰ درصد دانش آموزان قمی در مدارس ثبت نام شده اند    ●

رئیس اتاق بازرگانی از تقاضای باالی سرمایه گذاری در قم؛ خبرداد:

● سرمایه گذاران در شهرک شکوهیه معطل دریافت زمین هستند    ●

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

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای  به پرونده کالسه 1400114430001001813  1 -رأی شماره 1401۶0330001002984 مربوط 
پالک  مترمربع   174/03 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  قمی  لطفیانی  عباس 
اداره یک قم سند رسمی شماره 134۶8  شماره 11491/1 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 

 )14583 الف  قم.)م   ۶1 دفترخانه   1398/10/24 مورخ 
2- رأی شماره 1401۶0330001004320 مربوط به پرونده کالسه 140111443000100051۶ خانم 
رضوان محلوجی موغاری فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 5۶ مترمربع پالک شماره 
10325 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 200 
4 قم.)  به موجب سند رسمی شماره 87324 مورخ 1377/09/27 دفترخانه  صفحات 25و 22 خریداری 

م الف 14584( 
به پرونده کالسه 1400114430001001477 آقای  3- رأی شماره 1401۶0330001003593 مربوط 
علیرضا شکوری فرزند محمدعلی درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 57/۶0 مترمربع پالک شماره 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10934 و   10933/7۶3

 )14۶47 الف  قم.)م   2 1400/08/25 دفترخانه  122۶30 مورخ 
 1400114430001000۶5۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330001003853 شماره  رأی   -4
شماره  پالک  مترمربع   43/77 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند  برین  علی  آقای 
در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    1031۶/40
دفترخانه   1379/01/23 مورخ   125504 به موجب سند رسمی شماره  384 خریداری  2۶2 صفحه  دفتر 

 )14۶4۶ الف  قم.)م   20
به پرونده کالسه 1401114430001000۶40 آقای  5- رأی شماره 1401۶0330001004850 مربوط 
پالک  مترمربع   249/10 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  کاشانی  ضیغمی  علی 
شماره 90 فرعی از 11395 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   139۶20330001019851 شماره  دفترالکترونیکی  در  صادره 

 )14۶45 الف  قم.)م   15 دفترخانه   1390/02/12 مورخ   108175
۶- رأی شماره 1401۶033000100459۶ مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000100 خانم 
زینت محمدی فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۶7/3۶ 
مترمربع پالک شماره 104۶3 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه از عباس ایرانی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 408 صفحه 404.)م الف 14۶43( 

آقای  به پرونده کالسه 1401114430001000099  7- رأی شماره 1401۶0330001004595 مربوط 
حسن طاهری نژاد فرزند عبداله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    104۶3 مترمربع پالک شماره   ۶7/3۶
به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 408 صفحه 404. ایرانی  از عباس  الواسطه  نامه عادی مع 

) م الف 14۶44( 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد 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 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. )گویه و بهار( 
تاریخ انتشار اول:   1401/0۶/08
تاریخ انتشار دوم :  1401/0۶/23

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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عالیقدر  مرجع  گرانقدر  برادر  ترحیم  مجلس     ◄
دامت  محفوظی  عباس  شیخ  العظمی  آیت الله  حضرت 
اسبق  )رئیس  محفوظی  علی  دکتر  مرحوم  برکاته، 
و  مظلومانه  ترور   اثر  در  قبل  هفته  که  قانونی(  پزشکی 
یکشنبه  روز  آمد،  نائل  شهادت  فیض  به  ناجوانمردانه 
مسجد  در  عشاء  و  مغرب  نماز  از  بعد   1401 شهریور   6
معظم  مقام  دفتر  محترم  اعضای  حضور  با  قم  فاطمیه  
عظام  مراجع  امام،  حضرت  شریف  بیت  رهبری، 
جمعه  ائمه  رهبری،  خبرگان  مجلس  اعضای  تقلید، 
مدرسین  جامعه  اعضای  و  مراجع  بیوت  جماعات،  و 
قشرهای  و  طالب  و  فضال  و  اساتید   ، قم  علمیه  حوزه 

► شد.    برگزار  مردم   مختلف 

گزارش تصویری مراسم ختم مرحوم دکتر علی محفوظی 
برادر حضرت آیت الله العظمی شیخ عباس محفوظی 
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ماندن  خالی  از  صحبت  روزها  این     ◄
جراحی  مثل  رشته هایی  در  پذیرش  ظرفیت های 
جایگاه  به  توجه  با  است،  زیاد  اطفال  یا  و  قلب 
چرا  اینجاست،  سوال  پزشکی  رشته  اهمیت  و 
نمی کنند؟ اقدام  تحصیل  ادامه  برای  پزشکان 
محمد  حرف های  نصیری:  برادران  مستوره 
کشور  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس  رئیس زاده، 
پزشک  روز  ملی  همایش  در  گذشته  پنج شنبه 
گفت:»تخصص  او  ترکید.  بمب  مثل  همدان،  در 
داشته  ظرفیت  نفر   18 جاری  سال  در  قلب  جراحی 
 2 فقط  کشور  کل  در  و  نشده  متقاضی  کس  هیچ  اما 

داریم.« اطفال  جراحی  فارغ التحصیل 
گفت  و  زد  دور  گذشته  به  هم  گریزی  رئیس زاده، 
پیدا کند شاید مجبور شویم،  ادامه  این وضع  اگر  که 
پاکستان  و  هند  از  پزشک  پیش  سال   40 هم چون 

بیاوریم.
اما  بود  زیاد  خبر  این  به  واکنش ها  که  هرچند 
دارند،  کار  در  دستی  که  پزشکانی  صحبت  پای  اگر 
جدید  چندان  موضوع  که  می شوید  متوجه  بنشینید، 
است  پزشکانی  جمله  از  آخوندزاده  شاهین  نیست، 
به مشکلی مزمن در کشور  این موضوع  که می گوید: 
و  می شود  سروصدا  گاهی  چند  از  هر  شده،  تبدیل 
باز صورت مساله را پاک می کنیم و فراموش می شود.
علوم  دانشگاه  روان پزشکی  گروه  تمام  استاد  این 
معتقد  روزبه  بیمارستان  رئیس  و  تهران  پزشکی 
رزیدنت ها  برای  حاضر  حال  در  که  شرایطی  با  است 
آنها  برای  و کار  برای تحصیل  اقبالی  فراهم کرده ایم، 
است. از گذشته  بیشتر  مهاجرت ها  اتفاقا  و  نمی ماند 
گفتگوی خبرآنالین با دکتر آخوندزاده را بخوانید:
برای  پزشکان  بی رغبتی  از  صحبت  روزها  این 
و  شدن  متخصص  و  دستیاری  دوره  به  ورود 
می شود،  شنیده  همیشه  از  بیشتر  آنها  مهاجرت 

دارید؟ نظری  چه  شما 
سال 93 درگفت وگو با یکی از خبرگزاری ها درباره 
بر  پزشکی  دانشجویان  خصوصا  نخبگان  مهاجرت 

50 درصد  و مشاهدات خودم گفتم که  تجربه  اساس 
از ورودی های پزشکی در دانشگاه تهران، که درواقع 
ژن های  و  نخبگان  از  و  سراسر  کنکور  اول  نفر  صد 
می کنند.  مهاجرت  می شوند،  محسوب  کشور  خوب 

آمار در سال های اخیر حتما  و حاال هم می گویم این 
است. یافته  افزایش 

البته مساله این جاست که این آمار خروج نخبگان 
بلکه  نیست،   خاصی  زمان  و  دوره  به  متعلق  کشور  از 
و  است  شده  تبدیل  ما  کشور  در  مزمن  مشکلی  به 
مساله  می آید، صورت  پیش  آماری  و  حرف  هم  هربار 

می کنیم. پاک  فوری  را 
اما  می شود،   تعریف  شخصی  امری  مهاجرت 
این  نگران  باید  که  پیداست  شما  صحبت های  از 

چرا؟ باشیم،  وضع 
پذیرفته  و  طبیعی  امری  مهاجرت  دنیا  همه جای 
در  است  ممکن  مثال  دارد،  وجود  و  است  شده 
فارغ التحصیالنی  یا  و  دانشجویان  انگلستان  کشور 
مهاجرت  کانادا  و  آمریکا  کشورهای  به  که  باشند 
نخبگانی  آن،  از  بیشتر  یا  نسبت  همان  به  اما  کنند، 
می شوند،  کشور  این  وارد  آسیایی  کشورهای  از 
مشغول  پزشکان  از  بسیاری  حاضر  درحال  کمااینکه 
و  پاکستان  هند،  کشورهای  اهل  انگلستان  کشور  در 

بسیار  رشته ای  پزشکی  چون  هستند،  بنگالدش  یا 
درآمد  به  دیر  فارغ التحصیالنش  که  است  سخت 
انگلیس،  همین  در  که  کنید  توجه  اما  می رسند، 
نخبگانش  از  زیادی  تعداد  که  نیست  این طور 
سایر  از  نخبگانی  اینکه  ضمن  خیر،  کنند،  مهاجرت 
این  ما  مشکل  می کنند،  مهاجرت  آنجا  به  کشورها 
و  هستیم  دادن  دست  از  حال  در  مدام  ما  که  است 
و  هستند  خروج  حال  در  ما  نخبه  و  خوب  ژن های 

نداریم. ورودی 
و  مهاجرت  به  پزشکان  رغبت  از  میزان  این 
در  تخصص  ظرفیت های  ماندن  خالی  طرفی  از 

دارد؟ دالیلی  چه  ما  کشور 
درس  سال   7 پزشکی  رشته  دانشجوی  یک 
هم  کشیک  سنگین،  بسیار  درس هایی  می خواند، 
می گیرد،  بابتش  تومان  میلیون  یک  می گذراند  که 
آزمون  در  بتواند  تا  بخواند  درس  بسیار  باید  هم  بعد 
در همه  که  رزیدنتی  دوران  در  قبول شود،  دستیاری 
جای دنیا شغل محسوب می شود، باید در کنار درس 
نوبت   15 تا   12 بدهد،  سنگین  کشیک های  خواندن 
کشیک شب، در طول این مدت هم اجازه کار ندارد، 
خانواده  اگر  و  دارد  هم  سال   30 حدود  کنید  تصور 
در  بدهد  هم  را  خانواده  هزینه  باید  باشد،  داشته 
تومان  میلیون   ۶ الی   5 حدود  حقوقش  که  حالی 

است.
این  از  بعد  کنید،   تصور  را  پزشک  این  وضعیت 
تازه می رود مناطق  35 سالگی  مرحله در سن حدود 
مرکز  از  دور  اغلب  که  مناطقی  خدمت،  برای  محروم 
است، این  محدود  بسیار  امکانات شان  و  هستند 
این  بتواند  تا  باشد  پزشکی  عاشق  واقعا  باید  شخص 
شرایط را تحمل کند وگرنه این همه سختی و مشقت 
چنین  پزشکی  دانشجویان  برای  نیست.  تحمل  قابل 
روشن  چندان  آینده  این  خب  و  دارد  وجود  آینده ای 

نیست. توجه  قابل  و 
آمار  و  تمایل  هم  پیراپزشکی  گروه های  در  گویا 

است. یافته  افزایش  مهاجرت 

فقط  مهاجرت  نکنید  فکر  است،  طور  همین  بله، 
حاضر  حال  در  افتاده،  اتفاق  پزشکی  رشته های  در 
مهاجرت  حال  در  شدت  به  هم  ما  پرستاران  گروه 
محسوب  سخت  شغل های  جزو  مشاغل  این  هستند، 
سوی  از  مهاجرپذیر،  کشورهای  در  که  می شوند 
قرار  اقبال  مورد  چندان  کشورها  همان  شهروندان 
این رشته ها زیاد شده  نمی گیرند، و مهاجرپذیری در 

است.
جذب  درحال  برقی  جارو  مثل  عمان  کشور  همین 
است.  مختلف  رشته های  در  ما  پزشکی  گروه های 
در  جراحی  برابر  نیم  و  دو  عمان  کشور  در  جراح  یک 
بر  عالوه  که  اینجاست  مساله  دارد، اما  درآمد  ایران 
می کند،  استفاده  رایگان  آموزش  از  فرزندش  این، 
یک  بهتر،  کیفیت  با  می خرد،  آنجا  که  خودرویی 
بخرد،  اینجا  دهم قیمت خودرویی است که می تواند 
به  برایش  کامال  پس  شکل،  همین  به  هم  مسکن 

کند. وطن  جالی  که  است  صرفه 
چطور می توان جلوی این مهاجرت ها را گرفت 
در  را  تحصیل  ادامه  به  اقبال  دست کم  اینکه  یا  و 

داد؟ افزایش  پزشکان 
این  برای  حاضر  حال  در  که  راهکارهایی 
بیشتر  نیست،  درست  می شود،  مطرح  موضوعات 
کامال  و  می شود  داده  مساله  صورت  حذف  برای 
دچار  رویه  این  با  چون  کنید  فرض  است،  اشتباه 
که  می کنیم  سعی  می شویم،  پزشک  کمبود 
راه  این  و  دهیم،   افزایش  را  پذیرش  ظرفیت های 
مراقبت  خوب مان  ژن های  از  است، باید  اشتباهی 
اما متاسفانه  برای ماندن مشتاق کنیم  را  آنها  و  کنیم 
این  که  می بریم  پیش  شکلی  به  را  مسیر  راحتی  به 
ترک  را  کشور  می دهند  ترجیح  فارغ التحصیالن 
از  کشور  از  خارج  نخبگان  بازگرداندن  برای  کنند. 
باید  اول  که  درحالی  می کنیم  صحبت  طرح  و  برنامه 
و  کنیم  حفظ  هستند،  اینجا  که  را  نخبگانی  همین 
فرصت های  امکانات،  توجه،  مراقبت،   به  نیاز  این 

► دارد.     حمایت  و  شغلی  مناسب 

چالش جدید نظام سالمت: خالی ماندن ظرفیت های دستیاری

● عمان مثل جاروبرقی در حال جذب پزشکان ایرانی است    ●
چرا با حقوق ۶میلیون تومان رزیدنت بمانند؟

آگهی فقدان سند مالکیت
 –  1400/24315 شماره  درخواست  برابر  علی  فرزند  فرجی  محمد 
مشاع  سهم   195/۶7 مالکیت  سند  که  اند  داشته  اعالم   1400/12/07
1 ثبت قم که  10822 واقع در بخش  7244 سهم ششدانگ پالک ثبتی  از 
فرجی(  )محمد  ایشان  بنام   14۶021 ثبت  ذیل   123 778 صفحه  دفتر  در 
علت  که  است  شده  تسلیم  و  صادر   93 الف   071112 مالکیت  سند  و  ثبت 
شرف  در  اداره  این  در  حاضر  حال  در  که  است  گردیده  مفقود  جابجائی 
1 اصالحی ماده  بنام ایشان میباشد، لذا مراتب طبق تبصره  المثنی  صدور 
تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120
باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه 
گهی ظرف مدت 10 روز کتبا  مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 

   )15۶29 الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

شحنه  زارع  مهدی   – قم  یک  منطقه  اسناد  ثبت  سرپرست 

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان:
۲۱ هزار نو آموز قمی برای 

ورود به کالس اول مورد سنجش 
قرار گرفتند

امروز  به  تا  گفت:  قم  استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
25 هزار نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان نوبت گیری داشتند که از 
انجام  به طور کامل  نفر بحث سنجش  برای حدود 21 هزار  تعداد  این 

است. شده 
طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود 
به دبستان و پیش دبستانی و دانش آموزان با نیازهای ویژه چند سالی 
شود؛  می  اجرا  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  توسط  که  هست 
این طرح باهدف سنجش و تعیین جایگاه نوآموزان و پیشگیری از بروز 

مشکالت در طول سال تحصیلی افراد ایجاد شده است.
امروز شناسایی به موقع مشکالت کودک و تعیین شرایط تحصیلی او، 
از ضرورت و اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که شناسایی مشکالت 
عدم  واقع  در  باشد  کننده  کمک  او  بهتر  تحصیل  در  تواند  می  کودک 
شناسایی و توجه به مشکالت جسمی و ذهنی کودکان، سالمت کودک 
آموزان  دانش  سالمت  سنجش  عدم  همچنین  انداخته  مخاطره  به  را 
منجر به ایجاد مشکالت تحصیلی و رفتاری شده که یکی از دالیل ترک 

تحصیل در این دوره به شمار می رود.
آموزش، کنترل عوامل  بهبود کیفیت  بیماری ها،  از تشدید  پیشگیری 
سنجش  طرح  اهداف  دیگر  از  آموزان  دانش  تحصیلی  افت  در  مؤثر 

است. آموزان  دانش  سالمت 
طرح سنجش سالمت نوآموزان تبدیل به امری جهانی شده و غربالگری 
بر  را در  آینده  از مشکالت حاد در  پیشگیری  پایگاه های سنجش،  در 
برای کودکان شش  به صورت جدی هر ساله  اساس  بر همین  که  دارد 

سال تمام ورود به دبستان انجام می شود.
بر همین اساس و به منظور اطالع از چگونگی و نحوه سنجش نوآموزان 
این  اقدامات صورت گرفته در  و  و پیش دبستانی  به دبستان  بدو ورود 
استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  با  گو  و  گفت  به  زمینه 

پرداختیم. قم 
و ضرورت  اهمیت  به  اشاره  با  تسنیم،  با  در گفتگو  آقا کوچکی  مهدی 
مشکالت  موقع  به  شناسایی  داشت:  اظهار  کودکان  سنجش  بحث 
لذا  دارد  آنها  کیفیت  با  و  بهتر  تحصیل  در  مهمی  بسیار  نقش  کودکان 
طرح سنجش سالمت برای پیشگیری از بروز مشکالت تحصیلی دانش 

دنبال می شود. به صورت جدی  آموزان 
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قم تصریح کرد: با توجه 
به اینکه دورترین نوبت دهی پایگاه ها تا 17 شهریور ماه در نظر گرفته 
نوبت  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  از  نفر  هزار   25 امروز  به  تا  شده، 
گیری داشتند که از این تعداد برای حدود 21 هزار نفر بحث سنجش 

به طور کامل انجام شده است.
و  پایگاه اعالم کرد  را 14  پایگاه های فعال در سطح استان  وی تعداد 
برای سنجش  پایگاه ها تصمیم داریم  نوبت گیری  اتمام  از  بعد  افزود: 
داشته  فعال  پایگاه  یک  ای  ناحیه  هر  در  نیز  دبستانی  پیش  کودکان 
خود  فعالیت  به  ماه  شهریور  پایان  تا  پایگاه   4 مجموع  در  که  باشیم 
نام در  و ثبت  والدین  به استقبال  این روند بسته  البته  ادامه می دهند 
مراکز پیش دبستانی، با فعالیت دو پایگاه در مهر ماه هم ادامه خواهد 

داشت.
به گفته آقا کوچکی مواردی که در بحث سنجش سالمت دانش آموزان 
قد  دندان،  و  دهان  مو،  و  پوست  بهداشت  و  مراقبت  شود  می  انجام 
آزمون  نهایت  در  و  واکسیناسیون  و  سنجی  شنوایی  و  بینایی  و  وزن  و 
صورت  در  بررسی  از  بعد  که  هستند  آموزان  دانش  تحصیلی  آمادگی 
مشاهده موارد مشکوک به پایگاه های تخصصی ارجاع داده می شوند.
وی خاطر نشان کرد: ازمجموع مراجعین به پایگاه های سنجش 3 هزار 
و 800 نفر به پایگاه های تخصصی ارجاع داده شدند که از این موارد 
اوتیسم  طیف  و  تحصیلی  آمادگی  بحث  به  مربوط  ارجاعی  بیشترین 

هست که نتیجه اصلی بعد از ارزیابی این افراد اعالم خواهد شد.
باتوجه  اینکه  اول  کرد:  تأکید  والدین  به  خطاب  آموزشی  مسئول  این 
به نوبت گیری انجام شده در ساعت مقرر در مراکز و پایگاه ها حضور 
داشته باشند عزیزانی هم که به هر دلیلی نوبت خود را از دست داده 
اند هر چه سریعتر با مراجعه به مدرسه، مجدد برای نوبت گیری اقدام 

برای مراحل سنجش صادر شده است. اتباع هم  کنند درثانی کد 

خبـر

واردات  آیین نامه  ابالغ  با  دولت  می گوید:  رشیدی کوچی  جالل      ◄
مردم  کام  شیرین کردن  برای  تاریخی  فرصت  این  از  نتوانست  خودرو 
استفاده کند زیرا آیین نامه واردات خودرو با اعمال نفوذ مستقیم مافیای 

است. شده  تنظیم  خودرو 
محمد آیتی: پس از ممنوعیت واردات خودرو که از اردیبهشت سال 97 
اعمال شد، بناست از پاییز امسال با ابالغ آیین نامه واردات خودرو که در 
روز های گذشته صورت گرفت، شاهد واردات خودرو های خارجی باشیم، 
با این حال برخی معتقدند این آین نامه به عدالت نزدیک نیست؛ از جمله 
جالل رشیدی کوچی نماینده مرودشت که به رویداد24 می گوید: تنظیم 
آیین نامه واردات خودرو، هم محاسن و هم معایبی دارد. اینکه آیین نامه به 
اتفاق  یک  باید  را  شد  چهارچوب دار  خودرو  واردات  و  رسید  نهایی  مرحله 
خوب قلمداد کرد، چون از این به بعد می توانیم شاهد واردات خودرو آن 
آیین نامه چقدر کمک می کند  این  اینکه  اما  باشیم،  از چند سال  هم پس 
بودند  مردم  نارضایتی  باعث  که  داخلی  خودروسازان  انحصار  شکستن  به 

تقریبًا هیچ. باید گفت 
با این بند هایی  عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها می گوید: 
نفع  به  اما  شده اند،  دیده  مردم  اقشار  تمام  است،  آمده  آیین نامه  در  که 
حتمًا  که  است  وارد  آیین نامه  این  به  اساسی  ایراد  یک  خودروسازان. 

موضوع را از وزیر صمت سوال خواهم کرد؛ اینکه چرا در آخرین لحظات 
10 درصد حقوق ورودی خودرو های تا سقف 10 هزار دالر را به ماده 14 
قانون گمرکی تغییر دادند که بشود 30 تا 35 درصد؟ مگر قرار نبود به قشر 
کم درآمد جامعه برای خرید خودرو کمک کنیم، پس چه شد که در آخرین 
لحظه، خودرویی که می شد با 10 درصد عوارض، 320 میلیون تومان به 
عرضه  آن ها  به  تومان  میلیون   450 حدودًا  باید  حال  برسد،  مردم  دست 

دادند. تغییر  هم  را  نیم بند  آیین نامه  همین  آقایان  یعنی  شود. 
او می گوید: موضوع دوم اینکه چرا برای واردات خودرو، ارز دولتی در 
نظر گرفته شده است؟ واقعًا چرا یک میلیارد دالر ارز دولتی به این موضوع 
اختصاص دادند؟ بیایند بگویند چه هدفی را دنبال می کنند. بار ها اعالم 
و  سرمایه داران  اکنون  ما  نیست.  دولتی  ارز  به  نیازی  اصاًل  که  کردیم 
سرمایه گذاران بزرگی در خارج از کشور داریم که ایرانی هستند و می شود 
از ظرفیت سرمایه آن ها برای واردات خودرو استفاده کنیم. نکته سوم، چرا 
عرضه خودرو های وارداتی در بورس باید صورت بگیرد؟ و اینکه چرا سقف 
اینکه کسانی که خودرو های باالی  تا 20 هزار یورو؟ یعنی  واردات خودرو 
به  یعنی  نداریم؟  آن ها  کار  به  کاری  ما  نباشند  نگران  دارند  یورو  هزار   20
سراغ دارندگان خودرو هایی مثل کالس بنز، بی ام و پورشه و از این قبیل 

رفت؟ نخواهیم 

برای  تاریخی  فرصت  این  من  نظر  به  می گوید:  رشیدی کوچی 
با اعمال نفوذ مستقیم مافیای  آیین نامه که  این  با  شیرین کردن کام مردم 
محدودیت  همه  این  بگویم  باید  متاسفانه  گردید.  تلخ  شد،  تنظیم  خودرو 
که برای واردات خودرو گذاشتند در جهت رضایت مندی خودروسازان بوده 

► است نه مردم.    

اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  اعضای      ◄
حسینی  آیت الله  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
مجلس  و  نگهبان  شورای  فقهای  عضو  خراسانی 

کردند. گفت وگو  و  دیدار  رهبری  خبرگان 
کمیسیون  اعضای  و  رئیس  شهرنیوز،  گزارش  به 
با  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
شورای  فقهای  عضو  خراسانی  حسینی  آیت الله 
جامعه  عضو  و  رهبری  خبرگان  مجلس  نگهبان، 
کردند. گفت وگو  و  دیدار  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
فرهنگی  نگاری  پیوست  موضوع  با  دیدار  این 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  و  شد  برگزار 
از  گزارشی  زمینه  این  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
ارائه  شهر  شورای  ششم  دوره  در  جدید  رویکردهای 

کرد.
اسالمی  اینکه شورای  بر  تأکید  با  مصطفی مالیی 
ابراز  دارد،  را  شهر  فرهنگی  مسائل  دغدغه  شهر 
اجتماعی،  و  فرهنگی  پیوست نگاری  هویت،  کرد: 
از مواردی بوده که اقداماتی  فرهنگ شهروندی و… 

است. انجام  حال  در  یا  و  انجام  آن ها  زمینه  در 
این  در  نیز  احمد حسینی خراسانی  آیت الله سید 
با  ارتباط  در  روایی  و  شرعی  مستند  یک  به  دیدار 
اشاره  مهم  امور  و  کارها  برای  فرهنگی  پیوست  لزوم 
کرد و اظهار داشت: هر طرح  مهمی باید با پیوست 
“الحمدالله   ، “بسم الله الرحمن الرحیم”  فرهنگی 
جل جالله  گرامی  نامی  نام  با  یا  و  رب العالمین” 

. شد با
ها  نام  این  به کارگیری  عدم  اینکه  بیان  با  وی 
ابراز  می شود،  کارها  در  درست  فرجام  عدم  به  منجر 
تونل،  مانند  شهری  طرح های  و  امورات  در  کرد: 
پروژه های  دیگر  و  غیرهمسطح  تقاطع های  پل، 
کارها  نباشد،  فرهنگی  پیوست  اگر  نیز  عمرانی 
روایات  تعبیر  به  و  گرفت  نخواهد  انجام  به درستی 

شد. خواهد  خیروبرکت  بی  و  ابتر 
به  داد:  ادامه  نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
در  که  طرح هایی  انقالب،  معظم  رهبر  فرمایش 
اقتصادی،  طرح های  مانند  می شود  تنظیم  کشور 

فرهنگی  پیوست  یک  حتمًا  عمرانی  و  مالی  و  پولی 
باید  ایشان  فرمان  این  باید  که  باشند  داشته 

باشد. موردتوجه 
جلسه  در  خود  گذشته  سال  چند  پیشنهاد  وی 
مسئوالن  جمع  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
وقت شهری را موردتوجه قرار داد و افزود: وقتی در 
تبلیغاتی  تابلوهای  می کنیم،  تردد  استان  محورهای 
از  شریفه  آیه  این  می توان  که  می شود  دیده  زیادی 
شهر  ورودی  در  را  غفور”  رب  و  طیبه  “بلده  قرآن 
آن  و مستند  پاکیزه است  نصب کرد، چراکه قم شهر 

است. مقدس  قم  خاک  فرمود  که  بوده  روایتی  نیز 
خاطرنشان  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
آرمانی  و  دینی  شهری  جهان  است،  قرار  اگر  کرد: 
قم  مقدس  شهر  شهر،  آن  دهیم،  نشان  دنیا  به  را 

است.
حضرت  مطهر  بارگاه  وجود  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مراجع  جمکران،  مقدس  مسجد  معصومه)س(، 
جهان  اول  تراز  شخصیت های  وجود  و  تقلید  عظام 

خاستگاه  قم  که  شده  سبب  شهر  این  در  اسالم 
نماد  باید  قم  شرایط  این  در  گفت:  باشد،  انقالب 
عریض  و  لوکس  تابلو  مثاًل  نباید  و  باشد  شهرها  همه 
شود. دیده  قم  در  دخانیات  مصرف  برای  طویل  و 

ضمن  پایان  در  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
شهرداری  در  انجام شده  اقدامات  برخی  از  تشکر 
مانند فضای سبز و کاشت گل و گیاه در خیابان ها و 
فضای  ایجاد  و  رودخانه  بستر  در  ازجمله  بوستان ها 
ادامه  بر  سال،  فصول  از  بعضی  در  گل ها  این  معطر 

کرد. تأکید  اقدامات  نوع  این 
وی به برخی از مشکالت شهری ازجمله پارکینگ 
مطهر  حرم  اطراف  در  اجرایی  طراح های  طبقاتی، 
و  اشاره  شهر  سطح  در  گوناگون  سازها  و  ساخت  و 

شد. آن ها  رفع  و  بررسی  خواستار 
فرهنگی  کمیسیون  اعضای  جلسه،  این  ادامه  در 
بیان  به  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و 
و  فرهنگی  نگاری  پیوست  زمینه  در  نظرات  نقطه 

► پرداختند.     فرهنگی  مسائل 

پروژه های  از  بهره برداری  ادامه  در      ◄
مجموعه مدیریت شهری قم در هفته دولت، 
بخش  در  شهری  کارآمد  و  مهم  طرح  چند 

شد. خواهد  افتتاح  تره بار  و  میوه  میادین 
 10 بااعتبار  قم  شهرداری  پروژه   40
به مناسبت هفته دولت  ریالی  هزار میلیارد 
بخشی  که  می گیرد  قرار  بهره برداری  مورد 
حوزه  به  مربوط  پروژه های  را  طرح ها  از 

میادین  سازمان  به ویژه  و  شهری  خدمات 
می دهد. تشکیل  تره بار  و  میوه 

در  کوچک مقیاس  غرفه   17 احداث 
بااعتبار  رجایی  تره بار شهید  و  میوه  میدان 
غرفه   ۶ احداث  همراه  به  ریال  میلیارد   ۶5
از  ریال،  میلیارد   35 بااعتبار  بزرگ مقیاس 
طرح های مهم آماده بهره برداری شهرداری 

است. دولت  هفته  در  قم 

به همراه  باب سوله   4 احداث  همچنین 
تره بار  و  میوه  میدان  در  اداری  ساختمان 
و  ریال  میلیارد   25 بااعتبار  رجایی  شهید 
در  کارگاهی  واحد   10 تکمیل  و  احداث 
ریال  میلیارد   100 بااعتبار  صنوف  شهرک 
رسمی  به صورت  آینده  روزهای  طی  نیز 

شد. خواهد  افتتاح 
جدید  فیدر  احداث  شاهد  نیز  ادامه  در 

ریال  میلیارد   120 اعتبار  با  صنوف  شهرک 
و فیدر جدید شهرک خودرو و 2 پست برق 
بااعتبار 35 میلیارد ریال خواهیم بود که در 

گرفت. خواهد  قرار  شهرک  اختیار 
آسفالت  و  زیرسازی  است  گفتنی 
 70 بااعتبار  صنوف  شهرک  خیابان های 
مردم  اختیار  در  و  تکمیل  نیز  ریال  میلیارد 

► است.    قرارگرفته 

رشیدی کوچی نماینده مجلس:

● آیین نامه واردات خودرو با اعمال نفوذ مافیای خودرو تنظیم شده است    ●

در دیدار "اعضای کمیسیون فرهنگی  شورای شهر" با آیت الله حسینی خراسانی عضو فقهای شورای نگهبان؛ مطرح شد؛

● تاکید به پیوست نگاری فرهنگی در طرح ها و پروژه های شهری قم    ●

پروژه های شهرداری قم همگام با هفته دولت۱۴۰۱

● از احداث ۱۰ واحد کارگاهی شهرک صنوف تا بهره برداری از ۲۳ غرفه کوچک و بزرگ میوه و تره بار    ●
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک 
 140011443000200158۶ 1401۶0330002004173 مربوط به پرونده کالسه  1ـ رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اکبر  فرزند  وثیق  فرجی  علی  آقای 
نامه  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  2303 اصلی  از  ک شماره فرعی  109مترمربع پال /۶0 بمساحت 

 )14411 الف  م   (.338 دفتر   14 صفحه  سوار  زاده  قربان  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
2- رأی شماره 1401۶0330002004145 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001875 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اکبر  فرزند  سعادتی  محمد  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2190 از  فرعی  شماره  ک  پال 103مترمربع  بمساحت 

 )14412 الف  م   (.18 دفتر   547 صفحه  کاشف  حسن  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1400114430002001838 1401۶03300020049۶0 مربوط به پرونده کالسه  3ـ رأی شماره 
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  علی  حسین  فرزند  نمکی  ده  غالمی  محمدرضا  آقای 

دو  بخش  در  واقع  اصلی   2391 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   100 بمساحت  شده  بنا  احداث 
شماره  قطعی  سند  طی  بختیاری  تقی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

)14413 الف  م  قم.)   9 دفترخانه   1337 /4 /14 مورخ   30080
4- رأی شماره 1401۶033000200504۶ مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000118 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محرمعلی   فرزند  احمدی  منصور  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   1947 /105 /1192 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   130 /47 بمساحت 
الف  م   (.20۶ دفتر  238 صفحه  کفیلی  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )14414
5- رأی شماره 1401۶0330002003279 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002100 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  ابوالفضل  فرزند  افسر  حسین  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2498 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   180 /80

 )14415 الف  م   (.401 دفتر   252 صفحه  یزدی  وهابی  داود  از  الواسطه  مع  خریداری 
۶- رأی شماره 1401۶0330002005535 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002129 

بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  نصراله  فرزند  ترکمنی  الله  ح  رو آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2484 از  فرعی  شماره  ک  پال از  قسمتی  در  مترمربع   47 /23

 )1441۶ الف  4۶0.)م  دفتر  51۶ صفحه  برقی  محمود  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   15
ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت 
اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی 

ایرانیان( عصر  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
1401 /05 /24 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401 /0۶ /08 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

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

هفته های  در  سیزدهم  دولت  کار  به  آغاز  با     ◄
وطنان  هم  از  بسیاری  گذشته،  سال  تابستان  پایانی 
کرونا  ویروس  با  واکسن،  موقع  به  تامین  عدم  دلیل  به 
ده  چند  به  فوتی  آمار  و  می کردند  نرم  پنجه  و  دست 
دولت  که  بود  در شرایطی  این  بود.  روز رسیده  در  نفر 
قبل، پیش نیاز رسیدن واکسن به داخل را مذاکرات و 
عرضه  شاهد  دلیل،  همین  به  و  می دانست   fatf قبول 
با آغاز  قطره چکانی واکسن در بین مردم بودیم؛ ولی 
مبنی  جمهور  رئیس  تاکید  و  سیزدهم  دولت  کار  به 
با  مقابله  برای  واکسن  سریع  تامین  و  تخصیص  بر 
ناامیدکننده  روند  کشور،  در  کرونا  ویروس  گسترش 
روز های  به  نهایت  در  تا  شد  متوقف  گذشته  کرونایی 
در  حال  همان  در  برسیم.  نیز  کرونایی  فوتی  بدون 

شد. تولید  هم  واکسن  داخل 
با واکسیناسیون  بازگشت اقتصاد بر مدار رونق 

کرونا گسترده 
در  کار ها  و  کسب  از  بسیاری  که  بود  حالی  در  این 
نیز  بسیاری  و  مواجه  جدی  مشکالت  با  کرونا  دوران 
به  رو  روند  توقف  با  اما  بودند.  تعطیلی شده  به  مجبور 
از  کشور،  نقاط  تمام  به  واکسن  رسیدن  و  فوتی  رشد 
یک سو سالمت مردم در سطح قابل قبولی قرار گرفت 
و از سوی دیگر، کسب و کار های آسیب دیده در دوران 
کرونا، دوباره فعال شدند. در تایید این ادعا، به تازگی 
سیزدهم  دولت  اقدامات  گزارشی،  در  جهانی  بانک 
رشد  بهبود  اصلی  عامل  را  کرونا  واکسیناسیون  در 
و پیش بینی کرد  ایران در سال گذشته عنوان  اقتصاد 
داخلی  ناخالص  تولید  نیز  تحریم ها  حفظ  صورت  در 
ایران در سال جاری با رشد 3.3 درصدی همراه شود.
نهضت ملی مسکن؛ اقدامی مهم برای خانه دار 

شدن مردم
و  یازدهم  دولت  سال  هشت  در  که  حالی  در 
با  مرتبط  مسئوالن  رغبتی  بی  دلیل  به  دوازدهم، 
انبوه  ساز  و  ساخت  و  تولید  به  نسبت  مسکن  حوزه 
از  اقدامی  انتظارات  چشم  که  مردمی  برای  مسکن 
از  مانده  مسکنی  پروژه های  عمال  بودند،  دولت  سوی 
انتظار  در  همچنان  ملی  و  مهر  مسکن  همچون  قبل 
آنچه  اما  بود؛  رسیدن  به سرانجام  برای  دولت  حمایت 
بود؛  مردم  به  آن  تحویل  و  تکمیل  عدم  شد  مشخص 
گاهی نسبت به روند منفی  بنابراین دولت سیزدهم با آ
گذشته، اعالم کرد ساالنه حداقل یک میلیون مسکن 
مهمی  بخش  حداقل  تا  شد  خواهد  ساخته  کشور  در 
برای  نتیجه  در  شود.  جبران  گذشته  کاری های  کم  از 
شد  برگزیده  مسکن  ملی  نهضت  نام  مهم،  اقدام  این 
ماه های  در  مشخص  بندی های  زمان  در  متقاضیان  و 
در  و  کردند  نویسی  نام  جدید،  دولت  فعالیت  ابتدایی 
در  تعیین شدند.  و  واجد شرایط مشخص  افراد  نهایت 
تسهیالتی  و  مالی  با حمایت های  دولت  نیز  راستا  این 
کم  و  محروم  اقشار  از  بهره(  کم  وام های  )نظیر  ویژه 
برخوردار جامعه، تالش داشته تا با حمایت حداکثری 
سرعت  به  را  آن ها  مسکن  تامین  مشکل  قشر،  این  از 

کند. حل 
با تصمیم دولت قرار شده  این بخش،  همچنین در 
است تا در این هفته، وام ساخت مسکن 200 میلیون 
تومانی با نرخ سود 5 درصدی برای روستاییان در نظر 
ساخت  تقویت  شاهد  نیز  بخش  این  در  تا  شود  گرفته 
حوزه  در  بنابراین  باشیم؛  روستاییان  مسکن  ساز  و 
مشکالت مسکن برای افرادی که با چالش مستاجری 
برنامه ریزی  اند،  نرم کرده  پنجه  و  سالیان سال دست 
و تالش های موثری شروع شده و در حال اقدام است 
و تعدیل  افزایش عرضه مسکن  به  آینده نزدیک  که در 

داشت. خواهد  توجهی  قابل  کمک  قیمت ها 
افزایش کم سابقه حقوق کارگران و بازنشستگان
با حمایت دولت  پایانی سال گذشته،  در هفته های 
برای  کارگران  حقوق  حداقل  جمهور،  رئیس  شخص  و 
همراه  درصدی   57 توجه  قابل  افزایش  با  جاری  سال 
شد. هرچند ریشه مشکالت معیشتی و اقتصادی این 
قشر زحمت کش به گذشته بازمیگردد و سابقه دیرینه 
سال  در  دولت  حمایتی  اقدام  اما  دارد،  کشورمان  در 
برای پیگری مسائل و مشکالت  1401، نشان داد که 
در  همچنین  دارد.  ریزی  برنامه  و  جدیت  کارگران، 
سال  برای  کارگران  حقوق  توجه  قابل  افزایش  کنار 
حقوق  حوزه  در  قبولی  قابل  افزایش  شاهد  جاری، 
حداقل  کارکندان  و  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
بگیر بودیم. هرچند در حال حاضر نیز دولت در تالش 
تورمی،  بدون  و  مطلوب  مالی  منابع  تامین  با  تا  است 
نیز  را  بازنشستگان  و  کارمندان  سایر  حقوق  افزایش 
بهبود  با  قشر  این  معیشتی  وضعیت  تا  کند  عملیاتی 

شود. همراه 
اجرای قانون رتبه بندی معلمان

شروع  ابتدای  از  که  سیزدهم  دولت  بعدی  گام   
داده  قرار  خود  جدی  کار  دستور  در  را  آن  فعالیتش، 

بود  معلمان  رتبه بندی  طرح  اجرای  و  بررسی  بود، 
این  می شود.  مرتبط  معلمان  معیشت  موضوع  به  که 
کیفیت  ارتقای  برای  که  است  اقدامی  مهمترین  طرح 
معیشت  وضعیت  بهبود  راستای  در  سپس  و  آموزشی 
بندی  رتبه  قانون  است.  شده  گرفته  نظر  در  معلمان 
معلمان هدف را ارتقا کیفیت، شایستگی های عمومی 
و تخصصی دانست که ما به ازای مادی هم دارد و باعث 
ایجاد انگیزه در میان فرهنگیان شود. همچنین اعتبار 
مباحث  است.  شده  بینی  پیش  طرح  این  برای  پایدار 

سند  تصویب  زمان  از  معلمان  بندی  رتبه  به  مربوط 
ارکان  از  یکی  به عنوان   90 یعنی سال  بنیادین  تحول 
بوده  مطرح  تربیت  و  تعلیم  نظام  به  بخشی  کیفیت 
صالحیت های  یکدیگر  با  رقابت  در  معلمان  تا  است 
حرفه ای و شایستگی ها عمومی و اختصاصی را کسب 

. کنند
با  سیزدهم  دولت  فعالیت  آغاز  در  جمهور  رییس 
در  معلمان  رتبه بندی  قانون  این  تصویب  از  صراحت 
دولت  بنابراین  بود؛  کرده  صحبت  فرهنگیان  جمع 
در قانون بودجه سال 1401، 25 هزار میلیارد تومان 
گرفت،  نظر  در  اعتبار  طرح  این  شدن  عملیاتی  برای 
تومان  میلیارد  38هزار  به  مبلغ  این  مجلس  در  اما 

یافت. افزایش 
عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی  طرح  اجرای 

نه ها را یا
حوزه  در  دولت  اساسی  و  مهم  اقدامات  از  یکی 
ارز  مخرب  سیاست  حذف  مردم،  معیشت  بهبود 
در  که  موضوعی  بود.  کشور  اقتصاد  از  ترجیحی 
ارزی  منابع  دالر  میلیارد ها  نابودی  با  قبل  سال های 
کشور، نه تنها قدرت خرید مردم را تقویت نکرد، بلکه 
کاال های  رویه  بی  واردات  رشد  و  داخل  تولید  ضربه  با 
معیشتی  و  اقتصادی  نظام  به  آسیب  باعث  غیرضرور، 
سیزدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  با  نهایت  در  شد. 
اقتصادی،  جراحی  به  دارد  قصد  دولت  که  شد  اعالم 
گام  یاران ها  عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی  جهت  در 
 400 و   300 یارانه های  حمایت  با  نتیجه  در  بردارد. 
زیرساختی  ریزی  برنامه  و  نفر  ازای هر  به  تومانی  هزار 
برای توزیع کاالبرگ در ادامه سال، از تداوم خروج ارز 
از کشور و ضربه تولید و معیشت مردم جلوگیری کند. 
کارشناسان معتقدند اجرای این طرح باعث شناسایی 
شبکه  همچنین  و  شده  پایین تر  درآمد  با  دهک هایی 
این در  توزیع را سالم تر و بدون رانت کار خواهد کرد. 
پیش  خالف  بر  کرد  خاطرنشان  باید  که  است  حالی 
مذکور،  طرح  هزینه ای  شوک  از  ناشی  تورم  ها،  بینی 
و  مدیریت  خوبی  به  طرح  اجرای  نخست  ماه های  در 

است. شده  تخلیه 
حذف  دنبال  به  اساسی  کاال های  قاچاق  کاهش 

۴۲۰۰ رانتی  ارز 
توجه  قابل  قیمت  اختالف  دلیل  به  سال ها  این  در 
به  نسبت  دولتی  ارز  با  وارداتی  اساسی  کاال های 
این  قاچاق  جذابیت  همسایه،  و  منطقه  کشور های 
اجرای  اما  بود،  شده  بیشتر  کشور  از  خارج  به  کاال ها 
زنجیره  در  ارز  این  حذف  جهت  در  دولت  سیاست 
واردات کاال، شاهد افت قابل توجهی قاچاق این کاال ها 

شایسته  پورکاظم  مصطفی  نیز  باره  این  در  هستیم. 
معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در 
با  کرد:  اظهار  بود،  خروجی  قاچاق  گذشته  ماه  چهار 
اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها که تصمیم درستی 
مایحتاج  داشت،  دنبال  به  منفعت  جامعه  برای  و  بود 
در  روز ها  این  که  نیاز  مورد  اساسی  کاال های  و  مردم 
مورد  می شوند،  تامین  سخت تر  هم  بین المللی  عرصه 
با اشاره به اجرای طرح مردمی  توجه قرار گرفت. وی 

به همین  افزود:  ارز ترجیحی،  یارانه ها و حذف  کردن 
دلیل رسیدگی به قاچاق عمومی اولویت قرار گرفت تا 
به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام 
را  درصدی   50 کاهش  آغاز  همین  در  توانستیم  شده 

کنیم. تجربه 
تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان استقراض دولت 

دوازدهم از بانک مرکزی
تمام   1400 سال  ابتدایی  ماه  چهار  در  قبل  دولت 
صورت  به  را  خود  تنخواه  تومان  میلیارد  هزار   54
دولت  اما  بود.  کرده  خرج  مرکزی  بانک  از  استقراض 
سیزدهم با برنامه ریزی های هدفمند توانست در پایان 
نقدی  صورت  به  را  توجه  قابل  رقم  این   1400 سال 
قائم  گفته  به  که  است  حالی  در  مهم  این  کند.  تسویه 
بود  موثر  بسیار  نقدی  تسویه  این  مرکزی،  بانک  مقام 
دولت  از  سال  ده ها  برخالف  باز   1401 سال  در  که 
قانون  ما نخواهد هرچند در  از  تنخواهی  بخواهیم که 
بودجه  درصد   3 می تواند  دولت  که  است  آمده  بودجه 
را تقاضا کند، اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.
برای سه  بانک مرکزی  به  بدهی دولت  منفی شدن 

متوالی ماه 
بدهی  قبل  دولت  سال  هشت  در  که  حالی  در 
اما  بود؛  شده  برابر   8 از  بیش  مرکزی  بانک  به  دولت 
بانک  از  استقراض  عدم  در  سیزدهم  دولت  تدابیر  با 
مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه های 
ماه  سه  در   1401 خرداد  و  اردیبهشت  فروردین، 
متوالی نزولی شد. در فروردین 1401 بدهی دولت به 
درصد   3 قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  مرکزی  بانک 
به  دولت  بدهی  نیز   1401 اردیبهشت  در  شد.  کمتر 
بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد 

یافت. کاهش  درصد   9 نیز  خرداد  در  و  شد  کمتر 
از  حاصل  ارزی  درآمد های  وصول  و  افزایش 

گازی میعانات  و  نفت  صادرات 
بررسی ها نشان می دهد تولید نفت که در سال 99 
اکنون  بود،  رسیده  هم  روز  در  بشکه  میلیون   2 زیر  به 
روز است.  3 میلیون بشکه در  به رقم  در حال رسیدن 
آن ها  درآمد های  وصول  و  گاز  و  نفت  فروش  همچنین 
و  خام  نفت  صادرات  افزایش  است.  شده  بیشتر  هم 
جدید  قرارداد های  انعقاد  طریق  از  گازی  میعانات 
فروش، تمرکز بر بازار های جدید صادراتی و بهره گیری 
سیاست  تهاتر،  جمله  از  فروش  متنوع  روش های  از 
دولت سیزدهم در صادرات نفت بوده است. در نتیجه 
این سیاست ها، شکستن رکورد فروش نفت و میعانات 
صادرات  درصدی   40 رشد  و  اخیر  سال   3 در  گازی 
دولت  آخر  ماه  به  نسبت  گازی  میعانات  و  خام  نفت 

 25 افزایش  شاهد  همچنین  است.  شده  محقق  قبل، 
درصدی حجم صادرات گاز کشور و رشد 43 درصدی 
صادرات گاز به عراق در سه ماهه نخست سال 1401 
نسبت به بازه مشابه سال 1400 بودیم. عالوه بر این، 
افزایش 15 درصدی صادرات گاز مایع کشور و کاهش 
10 درصدی گاز مایع سوزانده شده در 7 ماهه پایانی 
نیز دیگر  بازه مشابه سال قبل،  به  سال 1400 نسبت 

است. بوده  نفت  صنعت  در  سیزدهم  دولت  توفیق 
حاصل  ارزی  درآمد های  وصول  شدن  برابر   2.5

طبیعی،  گاز  گازی،  میعانات  نفت،  صادرات  از 
سال  در  پتروشیمی  محصوالت  و  نفتی  فرآورده های 
سیاست های  نتیجه  آن،  قبل  سال  به  نسبت   1400
سیزدهم  دولت  در  همچنین  بود.  سیزدهم  دولت 
از  معوق  مطالبات  دالر  میلیارد   1.۶ وصول  شاهد 
تمام  تسویه  و  قبل  دولت  در  گاز  صادرات  بابت  عراق 
کامل  ایفای  گاز،  صادرات  جاری  صورتحساب های 
با  ترتیب  به   ،1400 سال  بودجه  در  مالی  تعهدات 
سهم  بابت  تومان  میلیارد  هزار   199 از  بیش  تامین 
در  گازی  میعانات  و  نفت خام  از محل صادرات  دولت 
 350 از  بیش  و   1400 بودجه سال  قانون   )1( تبصره 
داخلی  فروش  درآمد های  محل  از  تومان  میلیارد  هزار 
گاز  داخلی  فروش  نفتی،  فرآورده های  صادراتی  و 
بابت  سنواتی  و  جاری  مطالبات  تسویه  نیز  و  طبیعی 
فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی ها از منابع 
تبصره 14 قانون بودجه، افزایش قریب به 80 درصدی 
گاز  میعانات،  نفت،  صادرات  ارزی  درآمد های  وصول 
نخست  ماهه   4 در  پتروشیمی  محصوالت  و  صادراتی 
سال 1401 نسبت به بازه مشابه سال 1400 بوده ایم.

رشد معنادار تجارت خارجی ایران
یکی از وعده های آیت الله رئیسی، توسعه تجارت با 
همسایگان بود. سیاستی که اجرای آن سبب افزایش 
 1400 سال  در  کشور  غیرنفتی  صادرات  چشمگیر 
آخرین  طبق  کرد.  تقویت  را  ارزی  درآمد های  و  شد 
آمار، از زمان استقرار دولت سیزدهم و از اول شهریور 
 151 بر  بالغ   1401 تیرماه  پایان  تا   1400 سال  ماه 
و  میلیارد   101 ارزش  به  کاال  تن  49۶ هزار  و  میلیون 
جهان  کشور های  سایر  و  ایران  بین  دالر  میلیون   820
از  و  درصدی   4 رشد  با  وزنی  لحاظ  از  که  شد  تبادل 
لحاظ ارزش با رشد 31 درصدی نسبت به مدت مشابه 

است. بوده  همراه 
 افزایش رشد اقتصادی قابل قبول با وجود تحریم

 بر اساس اعالم بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور 
زمستان  در  و  درصد   4.8 گذشته  سال  پاییز  فصل  در 
دو  در  ترتیب  بدین  است.  بوده  درصد   5.7 گذشته 
اقتصادی  رشد  سیزدهم  دولت  عملکرد  نخست  فصل 
فصلی کشور به طور میانگین 5.25 درصد بوده است. 
این در حالی است که از پاییز 1392 تا تابستان 1400 
فصلی  رشد  متوسط  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در 
اقتصاد ایران 1.45 درصد بوده است. بدین ترتیب در 
دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور 3.۶ برابر 
بزرگتر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. در 32 
فصل   12 در  بود،  کار  سر  بر  گذشته  دولت  که  فصلی 
► مختلف، رشد اقتصادی کشور منفی شده بود.   

در شرایط دشوار و بحرانی 

● شاخص های اقتصادی در یک سالگی دولت سیزدهم، نمره قبولی گرفتند    ●

عاشقی* *قرار 
نیکویی    مرضیه 

 
باز قرار عاشقی ، در حرم و مقام تو  
 ماه عرب خیمه زده به کربال به نام تو

با فغان خون شده چشم قدسیان گریه کنند 
آب فرات از ازل، تشنه شده به کام تو

مویه کناِن عرش حق، نوحه سرای دخترت 
تا به حریم کبریا می رسد السالم تو

می خرد آبروی آب،منتقم خون خدا 
مظهر ایثار و وفا ، ساقی خوش مرام تو

  شعر حزین محتشم شور و نوا به پاکتد
 بغض قلم شکسته از زمزمه ی پیام تو

 وارث جمله انبیا ، سوی ملک دهد ندا
 بال گرفته فطرس از معجزه ی کالم تو  

 سوخته جان شیعه را روضه ی شام و نینوا
رخت عزا به تن کند جان به کف قیام تو

*مژده*
گلپایگانی     شجاعی  مجتبی  سید 

ای مژده، به گریه ها و زاری هایم
پایان تمام بی قراری هایم

شادم که در آغوش تو آرامم و رام
ای آخر چشم انتظاری هایم

من با تو شکوفا شدم و گل کردم
ای حاصل عشق و هم کناری هایم

هر لحظه خزان، با تو بهاری می شد
ای لحظه به لحظه ی بهاری هایم

عشق تو مرا گنج نهان کرده عطا 
پاداش تمام رازداری هایم

آخر نظری به من نمودی جانا
بعد از همه ی ِشکوه گذاری هایم

عمری چون شمع سوختم در عشقت
شد وصل تو، کاِم سازگاری هایم

آغاز )شجاعی( و شروع ره عشق
پایان تمام بی قراری هایم

گناه* بی  *چشمان 

قلب مرا، ز غصه چه لبریز کرده ای
بنگر بهار دل را، پائیزکرده ای

جنگی میان و من و دلم، کرده ای به پا
ما را به عشق خویش، گالویز کرده ای

بهر بریدن رگ یک باور سپید
تیغ نگاه سبز مرا، تیز کرده ای

چشمان بی گناه مرا، داده ای فریب
امر، از گناه عشق، به پرهیز کرده ای

از النه اش، پرنده ی دل را پرانده ای
تاج سِر مترسک جالیز کرده ای

از ترس عشق، جان و دل دیده ی مرا 
مشکوک بر هر آنکس و هر چیز کرده ای

خوش، بر حساب قلب شجاعی رسیده ای
غمها در این حساب، چو واریز کرده ای

چون ماه در سپهر دلم جلوه می کنی
خود را به صد کرشمه، شب آویز کرده ای

شهر شعر و ادب



◄    عراقی  ظرف 24 ساعت آینده شاهد تحوالت 
بحران  درخصوص  خطیری  بسیار  قضایی  و  سیاسی 
و بن بست سیاسی است که این کشور از 10 ماه قبل 
و پس از اعالم نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در 

ماه اکتبر درگیر آن است.
العربی،  القدس  فرامطقه ای  روزنامه  نوشته  به 
کردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی،  نیچروان  است  قرار 
دموکرات  حزب  سیاسی  ابتکارعمل  با  همراه  عراق 
بغداد  وارد  فعلی  سیاسی  بحران  حل  برای  کردستان 
رهبران  به  را  آن  دولت،  کاخ  در  نشستی  در  و  شده 
الحنانه  محله  به  سپس  و  کرده  ارائه  عراق  سیاسی 
در نجف رفته و دیداری با مقتدی صدر، رهبر جریان 

باشد. داشته  کشور  این  صدر 
دموکرات  حزب  عضو  عبدالکریم،  مهدی 
کرد:  اظهار  الزمان  روزنامه  با  گفتگویی  در  کردستان 
رفت  خواهد  بغداد  به  عراق  کردستان  اقلیم  رئیس 
ارائه  سیاسی  احزاب  به  را  سیاسی  ابتکارعملی  و 
خواهد کرد و سپس از آنجا همراه با نتایج این دیدار 

رفت. خواهد  منزلش  در  صدر  مقتدی  سراغ  به 
ابتکار عمل برای  عبدالکریم گفت: ما بر روی این 
بازکرده ایم  زیادی  حساب  سیاسی  بن بست  از  خروج 
و هیئت سازمان ملل در عراق به عنوان ضامن توافق 

میان گروه های سیاسی وارد عمل خواهد شد.
عراق  کردستان  دموکرات  حزب  اقدام  این 
برای  عراق  در  صدر  مقتدی  درخواست  با  همزمان 
مشارکت  عدم  محتوای  با  توافقنامه ای  امضای 
در  حاضر  سیاسی  شخصیت های  و  احزاب  تمامی 
از جمله جریان  تاکنون   2003 از سال  روند سیاسی 
که  می شود  انجام  آتی  پارلمانی  انتخابات  در  صدر 

می رسد. پایان  به  آن  مهلت  )سه شنبه(  فردا 
گروه های  طرف  از  واکنشی  ابتکارعمل  این 
صالح  طرف  از  چراکه  نکرد  دریافت  عراق  سیاسی 

صدر  شخص  نه  و  صدر  سخنگوی  العراقی،  محمد 
شد. مطرح 

قضایی  دستگاه  نهایی  پاسخ  منتظر  عراق  مردم 
موضوع  این  اهمیت  حاضر  شرایط  در  و  هستند 
دادگاه  است  قرار  است،  شده  بیشتر  برایشان 
جهت  را  جلسه ای  شنبه  سه  فردا  عراق  فدرال  عالی 
برخی  و  صدر  جریان  دادخواست  به  رسیدگی 
بررسی موضعگیری دستگاه  برای  مستقل  چهره های 
زمانی  جدول  به  پایبندی  عدم  درمورد  عراق  قضایی 
با  سیاسی  روند  تکمیل  در  اساسی  قانون  در  مندرج 
 2021 اکتبر  دهم  پارلمانی  انتخابات  نتایج  به  توجه 

کند. برگزار  کشور،  این 
قضایی  عالی  شورای  رئیس  زیدان،  فائق  قاضی 
مؤید  با  نشستی  در  جاری  اوت  دوم  و  بیست  عراق 
کشور،  این  روزنامه نگاران  انجمن  دبیرکل  الالمی، 
قانونی  و  اساسی  قانون  چارچوب های  به  اعتماد 
شده  خواستار  را  فعلی  سیاسی  بحران  حل  برای 
همه  به  نسبت  قضایی  دستگاه  بود،  کرده  تاکید  و 
و  مردم  از  نمایندگی  به  و  دارد  یکسانی  موضعگیری 
استناد  با  اجرایی  قوانین  و  اساسی  قانون  براساس 
گفته ها  و  شایعات  نه  و  موجود  شواهد  و  مدارک  به 

می کند. اجرا 
قضات  علیه  رسانه ای  طرح های  داد،  تعهد  زیدان 
به  ادامه دادن  از  را  و فشارهای سیاسی هرگز قضات 
باز نخواهد  قوانین  برای تحقق حقوق طبق  کار خود 

داشت.
پس  ساعاتی  عراق  قضایی  عالی  شورای  همچنین 
ساختمان  مقابل  در  صدر  مقتدی  حامیان  تحصن  از 
درخواستشان  و  جاری  اوت   23 تاریخ  در  شورا  این 
اقدامات  اتخاذ  به  کرد،  تاکید  پارلمان،  انحالل  برای 
که  آنهایی  و  قوانین  از  متخلفان  مورد  در  قانونی 
ادامه  می کنند،  متوقف  را  دولتی  نهادهای  فعالیت 

. هیم می د
مقابل  متوالی  هفته  پنجمین  برای  صدر  حامیان 
بیرون  و  الخضرا  منطقه  در  عراق  پارلمان  ساختمان 
آن تحصن کرده و انحالل پارلمان را خواستار شدند، 
هماهنگی  چارچوب  حامیان  که  بود  حالی  در  این 
منطقه  جنوبی  ورودی  در  نیز  عراق  شیعیان 
عراق  جدید  دولت  تشکیل  و  کرده  تحصن  الخضراء 
خواستار  را  کشور  این  پارلمان  جلسات  ازسرگیری  و 

. ند شد
عراقی  تحلیلگران  و  سیاسی  چهره های  برخی 

سیاسی  گفتگوهای  نتایج  که  هستند  باور  این  بر 
هفته  در  عراق  قضایی  دستگاه  احتمالی  حکم  و 
سیاسی  بحران  از  خروج  مناقشه  به  احتماال  جاری 
تکمیل  جهت  عراق  پارلمان  جلسات  ازسرگیری  و 
و  جدید  جمهور  رئیس  یک  انتخاب  با  سیاسی  روند 
ویژه که  به  پایان خواهد داد  تشکیل کابینه ای جدید 
برگزاری  موافق  کشور  این  سیاسی  گروه های  بیشتر 
انتخاباتی  قانون  با  زودهنگام  پارلمانی  انتخابات 
انتخابات  مدیریت  برای  جدید  کمیسیون  و  جدید 

► آفتاب  نیوز      هستند./  آتی  پارلمانی 

◄    تحلیلگر مسائل منطقه گفت: اینکه در شرایط 
سرویس  حد  از  بیش  نمی خواهد  واشنگتن  فعلی 
از  متعددی  دالیل  ببخشد  شدت  را  اسرائیل  به  دادن 
انرژی  به  نیاز  حتی  و  تایوان  اوکراین،  پرونده  جمله 

می شود. شامل  را  ایران 
در  منطقه  مسائل  تحلیلگر  نعیمی«  »مصیب 
به  صهیونیستی  رژیم  حمله  ابعاد  و  دالیل  تشریح 
حمله  کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  سوریه  غرب 
واقع  و حماء که در غرب سوریه  به طرطوس  اسرائیل 
چراکه  می آید؛  حساب  به  مهم  پرونده  یک  شده اند 
اسرائیل از این پرونده آنهم در زمانی که با روس ها بر 
افکار  هدایت  برای  هستند،  درگیر  اوکراین  بحران  سر 
برای  را  آنها  بتوانند  تا  عمومی خود استفاده می کنند 
انتخابات پیش رو آماده سازی کنند. در این میان باید 
به  مناطق  این  دادن  قرار  هدف  اساسًا  که  شود  توجه 
از  می آید.  حساب  به  بعدی  چند  سناریوی  یک  نظرم 
ما  که  بگوید  می خواهد  رژیم صهیونیستی  سو  یک 
بدون هیچ مجوزی سوریه را مورد هدف قرار می دهیم 
صادر  را  خود  اخطار  پیام  هم  ایران  به  میان  این  در  و 
باید توجه داشته باشیم  می کنیم. در مورد روسیه هم 

طرطوس  در  گذشته  همانند  کشور  این  سربازان  که 
ندارند. حضور 

دارد  عالقه  مسکو  میان  این  در  داد:  ادامه  وی 
به  و  دهد  نشان  بحرانی  را  تل آویو  با  خود  روابط 
این  در  هم  اوکراین  بحث  که  گفت  باید  دلیل  همین 
اسرائیل  حمالت  با  مرتبط  پرونده های  از  یکی  میان 
که  گفت  باید  ترتیب  همین  به  بود.  خواهد  سوریه  به 

نگاه  یک  هم  اروپایی ها  به  مدت  این  تمام  در  روسیه 
مشخص و ویژه داشته است. مسکو به دنبال آن است 
در  و  کند  دور  آمریکا  از  را  اروپا  شده  که  ترتیب  هر  به 
و  در سوریه  اسرائیل  دید  و  بود  منتظر  باید  این مسیر 
موازات  به  می کند.  عمل  چگونه  خود  پیرامونی  حلقه 
این بحث، شکاف میان آمریکا و اسرائیل هم در مورد 
را  این موضوع  به وضوح  ایران مطرح است.  و  منطقه 
دیدیم که سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه آن گونه 
علیه  داشتند  انتظار  سعودی  عربستان  و  اسرائیل  که 
در  را  خود  اسرائیل  حاال  نوعی  به  و  نرفت  پیش  ایران 
است. دیده  تنها  منطقه ای  راهبرد های  اجرای  مسیر 
داشته  توجه  گفت:  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
عنصر  تاکنون  گذشته  از  آمریکایی ها  که  باشید 
این  در  و  نگذاشته اند  کنار  را  اسرائیل  از  حمایت 
کشورهای  به  تسلیحات  ارسال  بحث  حتی  مسیر 
شده  انجام  صهیونیستی  رژیم  اجازه  با  هم  منطقه 
برتر  دست  نباید  است  معتقد  آمریکا  چراکه  است؛ 
البته  که  برود  بین  از  منطقه  در  اسرائیل  نظامی 
ساختار  و  یهود  البی  عمیق  فشارهای  از  بخشی  این 
تاکنون  گذشته  از  متحده  ایاالت  نظامی  و  سیاسی 

واشنگتن  فعلی  شرایط  در  اینکه  می رود.  شمار  به 
را  اسرائیل  به  دادن  این سرویس  از  بیش  نمی خواهد 
شدت ببخشد دالیل متعددی از جمله پرونده اوکراین 
بحث  بین  این  در  حتی  و  می شود  شامل  را  تایوان  و 
هم  ایران  انرژی  و  اوکراین  شیمیایی  کودهای  به  نیاز 

است. مطرح 
سرد  با  تردید  بدون  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
خواهد  تغییر  زیادی  حد  تا  اوضاع  عماًل  هوا  شدن 
دست  از  هم  منطقه  اوضاع  که  دارد  احتمال  و  کرد 
سعودی  عربستان  مثال  عنوان  به  شود.  خارج  آمریکا 
هم  روسیه  با  حاال  می رود،  شمار  به  آمریکا  متحد  که 
به  مهم  امر  یک  موضوع  این  که  کرده  برقرار  ارتباط 
منطقه ای  راهبردهای  تغییر  نوعی  و  می آید  حساب 
در  سیاسی  و  اقلیمی  شرایط  لذا  میکند.  نمایان  را 
چنین  در  هم  اسرائیل  و  است  تغییر  حال  در  منطقه 
به  را  اوضاع  می خواهد  و  شده  کار  به  دست  فضایی 
ماه  چند  طی  اساس  همین  بر  دهد.  تغییر  خود  نفع 
که  دید  خواهیم  را  زیادی  نشیب های  و  فراز  آینده 
می تواند سوریه را مجددًا آماج و دستخوش یک سری 
حمالت و تغییرات سیاسی - نظامی قرار بدهد.     ►
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ارتباط با مدیرمسئول  
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

◄   کارشناس ارشد مسائل قفقاز گفت: 
الچین  تصرف  و  آذربایجان  نظامی  تحرک 
و  کرد  خواهد  روشن  را  خاکستر  زیر  آتش 
این موضوع  به  ارمنستان هم  ممکن است 

دهد. نشان  واکنش 
کارشناس ارشد  بهشتی پور«  »حسن 
تصرف  اعالم  به  اشاره  با  قفقاز  مسائل 
جمهوری  ارتش  توسط  الچین  شهر 
اظهار کرد:  ایلنا  با  آذربایجان در گفت وگو 
قبل از هر چیز باید توجه داشته باشید که 
کریدور شوشی )شوشا( و الچین یک معبر 
قره باغ  و  می آید  حساب  به  استراتژیک 
این  در  می کرد.  متصل  ارمنستان  به  را 
شوشا  اول  تا  کرد  سعی  آذربایجان  میان 
)شوشی( را آزاد کند و سپس بحث الچین 
گذشته  روز  چند  طی  که  کشید  پیش  را 
این  بر  باکو تسلط کامل خود  شاهد بودیم 
بگوییم  بخواهیم  اینکه  کرد.  اعالم  را  شهر 
عماًل  داده  رخ  میان  این  در  اتفاقی  چه 
پاسخ  که  کرده ایم  مطرح  را  سوالی  یک 
بخشی  الچین  چراکه  بوده؛  مشخص  آن 
و  می آمد  حساب  به  آذربایجان  خاک  از 
را  آن  کنترل  مجددًا  آذربایجان  هم  حاال 

باکو  اقدام  این  اما  است  گرفته  دست  به 
سال  نوامبر  توافق  با  تعارض  در  صراحتًا 

می آید. حساب  به  میالدی   2020
نهم  در  که  داریم  یاد  به  داد:  ادامه  وی 
به  روسیه  میالدی   2020 سال  نوامبر 
عنوان میانجی وارد پرونده تنش در قره باغ 
به  طرف  دو  میان  توافق  نهایت  در  و  شد 
و  شد  امضا  پوتین  والدیمیر  واسطه گری 
اجرایی  نوامبر   10 در  یعنی  بعد  روز  یک 
اشاره  مورد  باید  که  بندهایی  از  یکی  شد. 
قرار بگیرد این بود که صلح بانان روسیه به 
مستقر  الچین  گذرگاه  در  سال  پنج  مدت 
حاال  که  می رسد  نظر  به  اما  شد  خواهند 
است.  رفته  پیش   دیگری  گونه  به  اوضاع 
توسط  مذکور  توافقنامه  بندهای  معتقدم 
بحث  در  چراکه  است؛  شده  نقض  باکو 
و  شوشا  مسٔاله  همچنین  و  الچین  کریدور 
موضوع بخش جنوب، بحث بر سر این بود 
تنها  نه  حاال  اما  شود.  انجام  آتش بس  که 
با  آذربایجان  بلکه  نشده  انجام  آتش بس 
به تصرف خود  را هم  اقدام نظامی الچین 
چرا  که  است  این  اصلی  سوال  و  درآورده 
روسیه به عنوان حافظ صلح در این منطقه 

اساسًا هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از 
است؟ نداده  انجام  باکو  نظامی  پیشروی 
گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
توسط  الچین  تسخیر  خبر  حالی  در  ما 
به  روس ها  که  می شنویم  را  آذربایجان 

منطقه  این  در  باید  صلح  حافظان  عنوان 
اوضاع  اما  می کردند  کنترل  را  اوضاع 
اقدامی  هیچ  اساسًا  و  نرفته  پیش  اینگونه 

از سوی مسکو صورت نگرفته است. اینکه 
تصرف  به  واکنشی  این باره  در  روسیه  چرا 
نداد،  نشان  آذربایجان  توسط  الچین 
در  کشور  این  مشغولیت  دلیل  به  شاید 
که  می رسد  نظر  به  و  است  اوکراین  پرونده 

آذربایجان هم از این روند و این شرایط به 
نفع خود استفاده کرده است. تصرف شهر 
الچین توسط باکو در حالی انجام می شود 

بروکسل  در  ارمنستان  و  آذربایجان  که 
و  نشستند  مذاکره  میز  سر  بر  یکدیگر  با 
تصرف  با  مذاکرات  این  که  دارد  احتمال 
روبه رو  مشکل  با  آذربایجان  توسط  الچین 

شود.
سوال  این  به  پاسخ  در  پایان  در  وی 
چه  آذربایجان  توسط  الچین  تصرف  که 
باکو  مذاکرات  روند  بر  می تواند  تاثیری 
کرد:  خاطرنشان  باشد  داشته  ایروان  و 
و تصرف  آذربایجان  معتقدم تحرک نظامی 
خواهد  روشن  را  خاکستر  زیر  آتش  الچین 
به  هم  ارمنستان  که  است  ممکن  و  کرد 
چراکه  دهد؛  نشان  واکنش  موضوع  این 
منطقه  یک  ترتیب  هر  به  کریدور  این 
در  حاال  و  می آید  حساب  به  استراتژیک 
مشکل  یک  که  است  ممکن  میان  این 
هم  به  اوضاع  و  آمده  وجود  به  جدید 
فصل  و  حل  راه  تنها  گفت وگو  لذا  بریزد. 
حساب  به  ایروان  و  باکو  میان  مشکالت 
صرفًا  جنگ  ادامه  شک  بدون  و  می آید 
و  تسلیحات  ساخت  کارخانه های  نفع  به 
قفقاز  منطقه  در  جنگ  حامی  جریان های 

► بود.     خواهد 

بهشتی پور در گفت وگو یی تشریح کرد: 

● تصرف الچین آتش زیر خاکستر است باید منتظر واکنش ارمنستان بود     ●
فیش های حقوقی پالپ دار در 

فوالد مبارکه!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 این روزها در حالی که اخبار ضد و نقیضی از حدود و ثغور 
ای  رسانه  آن  دقیق  میزان  هنوز  و  رسد  می  گوش  به  فقر  خط 
فیش  بدانند،  را  خودشان  تکلیف  الله  خلق  تا  است  نشده 
به  فقط  که  مبارکه  فوالد  کارکنان  و  مدیران  از  ای  عده  حقوقی 
بقیه  روی  کشند  می  نفس  جنابعالی  و  بنده  به  خدمت  عشق 

است. کرده  سفید  را  بگیران  نجومی 
است  کارمندی  همیشه  کارمندی  که  اینجاست  نکته  فقط 
باریکه  آب  این  حاال  امثالهم.  و  باریکه  آب  داستان  همان  و 
مو  به  که  است  الدین  بابارکن  جویبار  آب  مثل  ای  عده  برای 
قاشق  یک  آن  ریز  برون  یا  دبی  و  نشده  پاره  هنوز  ولی  رسیده 
رودخانه  مثل  هم  ای  عده  برای  است  ثانیه  بر  چایخوری 
ِدبی  لیتر   15 ثانیه  در  که  است  گلستان  استان  در  گل  زرین 
مثل  ها  فیش  این  ریز  برون  باالی  مقدار  بر  عالوه  تازه  دارد! 
هستند  نیز  فراوان  و  حسابی  پالپ  دارای  تکدانه  پرتقال  آب 
وام  کند!   می  خوردنی  همیشه  از  تر  خوشمزه  را  نوشیدنی  و 
تعمیرات  وام  مسکن،  خرید  وام  ضروری،  غیر  وام  ضروری، 
مسکن، وام تزئینات مسکن، وام سفر های خارجی، وام هزینه 
های  وام  کالم  یک  در  و  کشور  از  خارج  در  فرزندان  تحصیل 
های  فیش  این  مخلفات  و  مختصات  از  مدیرانه  زندگی  مختص 
از  بعد  اند  کرده  فکر  شاید  بزرگواران  این  البته  است!  حقوقی 
اندازه مکفی افزایش پیدا کرده  برجام حقوق کارمندان هم به 
افزایش داده  برابر کارگران  و میزان حقوق خودشان را چندین 

اند!
با این وجود ما سعی می کنیم این داستان را به فال بگیریم 
کنیم.  استخراج  فراسودمند  و  تراریخته  نکات  آن  دل  از  و 
حقوق  نام  با  سایت  یک  اندازی  راه  اول  وهله  در  ما  پیشنهاد 
دات کام و انتشار فیش حقوقی همه کارمندان است. این کار 

جمله: از  داشت  خواهد  گشایی  کار  و  چشمگیر  نتایج 
انتشار  با  ای؟  آورده  کجا  از  قانون  در  شفافیت  ایجاد  الف( 
برای  ای  شبهه  دیگر  مجازی،  فضای  در  حقوقی  های  فیش 
و  شود  نمی  ایجاد  آمده  دست  به  اموال  خصوص  در  مردم 
و  جبین  َعرق  با  مدیران  این  که  یابند  می  در  فراست  به  همه 
زندگی  خودش  برای  آنچنانی،  های  حقوق  کنار  در  یمین  َکد 

اند! زده  هم  به  اینچنینی 
آزادسازی  زمزمه  حاضر  حال  در  ها:  قیمت  سازی  آزاد  ب( 
طرح  قبیل  این  و  ها  کاال  روی  از  ها  قیمت  حذف  و  ها  قیمت 
بعد  شود  می  پیشنهاد  رسد.  می  گوش  به  الساعه  خلق  های 
وجه  باشند  مجاز  ها  مغازه  فروشندگان  ها  قیمت  سازی  رها  از 
کارمندان  دریافتی  میزان  و  حقوقی  فیش  اساس  بر  را  ها  کاال 
کنند.  دریافت  مشتری  از  کام،   دات  حقوق  سایت  در  مندرج 
برای  و  تومان   2000 برای کارمند معمولی  مثاًل یک قالب کره 
تا  ارشد  خیلی  مدیران  برای  و  تومان  هزار   20 ارشد  مدیران 

شود. محاسبه  تومان  هزار   200
شدن  مشخص  و  سایت  این  اندازی  راه  با  یارانه:  حذف  پ( 
یارانه  و  بدهد  رضایت  دولت  شاید  کارمندان،  دریافتی  میزان 
را   ... و  خودروسازی  صنایع  بانکها،  بیمه،  مدیران  از  تعدادی 
یارانه خط  البته حذف  بداند حذف کند.  در صورتی که صالح 
بدهند،  استعفا  حاضرند  و  شود  می  محسوب  ای  عده  قرمز 
حقوق  اضافه  شود،  تعدیل  شان  میلیونی  ده  چند   حقوق 
المال  بیت  به  را  قبلی  طلب  خودشان  قول  به  یا  دریافتی 

نزند!  شان  یارانه  به  دست  کسی  ولی  برگردانند 

ر ـُ َتَلنگ

● گمانه زنی درباره خروج قریب الوقوع عراق از بن بست سیاسی    ●

نعیمی:

● اسرائیل با حمله به سوریه دنبال چیست؟    ●

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

نموده اند.
کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330001002320 شماره  -رأی   1
در  سیداصغر  فرزند  حسینی  زهرا  خانم   1400114430001001071
شماره  پالک  مترمربع   ۶0/21 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
10297 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
به موجب سند رسمی شماره  قاسم سعادتمند خریداری  از  الواسطه  مع  عادی 

 )14417 الف  م  قم.)   1۶ دفترخانه   1355/01/30 مورخ   2057۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330001003277 شماره  رأی   -2
در  سیداصغر  فرزند  رسولی  کمال  سید  آقای   1401114430001000157
به مساحت  تجاری  باب ساختمان  240 سهم ششدانگ یک  از  20 سهم مشاع 

 10145 الی   10133 و   992۶  ( شماره  پالک  مترمربع   1507/2 ششدانگ 
اداره  11917 فعلی( اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  قدیمی( ) 
یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید حمید طباطبائی )سراجی( صادره 
 8 متمم صفحات   10 دفتر  و   590 55 صفحه  دفتر  و   241 10 صفحه  دفتر  در 

 )14418 الف  م   (.27۶ صفحه   101 دفتر  و   157 صفحه   111 دفتر  و  و14 
کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330001003278 شماره  رأی   -3
 48 در  ولی  محمد  فرزند  طاهری  علی  آقای   1401114430001000158
مساحت  به  تجاری  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم 
 10145 الی   10133 و   992۶  ( شماره  پالک  مترمربع   1507/2 ششدانگ 
اداره  11917 فعلی( اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  قدیمی( ) 
سراجی(   ( طباطبائی  حمید  سید  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک 
متمم   10 دفتر  و   590 صفحه   55 دفتر  و    241 صفحه   10 دفتر  در  صادره 
الف  م   (.27۶ صفحه   101 دفتر  و   157 صفحه   111 دفتر  و  و14   8 صفحات 

)14419
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
تا چنانچه اشخاص  گهی  15 روز آ به فاصله  نوبت  مالکین مشاعی مراتب در دو 
گهی نوبت اول  ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آ
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 
اداره تحویل نمایند الزم به  این  به  آنرا  به مرجع قضائی تقدیم و گواهی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

و عصرایرانیان(  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:   1401/05/24
تاریخ انتشار دوم :  1401/0۶/08

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم



ضرورت  به  اشاره  با  کهک  شهرستان  فرماندار     ◄
توسعه ناحیه صنعتی سیرو گفت: به زودی 20 هکتار 

می شود. الحاق  سیرو  صنعتی  ناحیه  به  زمین 
در  کهک  شهرستان  فرماندار  گلچین پور  علی رضا 
تعداد فراوان  به وجود  با اشاره  با فارس در قم  گفتگو 
در  پراکنده  صورت  به  که  پوشاک  تولید  واحدهای 
از  یکی  کرد:  اظهار  دارند،  فعالیت  شهرستان  این 
صنعتی  ناحیه  توسعه  بودیم،  آن  پیگیر  که  اقداماتی 
در  بیشتری  تسهیالت  هم  کار  این  با  تا  است  سیرو 
اشتغال  رونق  به  هم  و  دهیم  قرار  واحدها  این  اختیار 

کنیم. شایانی  کمک  شهرستان  در 
ناحیه صنعتی سیرو واقع در شهرستان  افزود:  وی 
در  تولیدی  واحد   35 حاضر  حال  در  که  است  کهک 
دالیلی  به  بنا  آن ها  از  تعدادی  البته  دارد،  وجود  آن 
فعالیت  و مشاغلی که  واحدها  اما در  تعطیل هستند، 

این  در  را  خوبی  رونق  اخیر  چندسال  در  می کنند 
بوده ایم. شاهد  مشاغل 

که  اقداماتی  از  یکی  کرد:  تصریح  کهک  فرماندار 
در ناحیه صنعتی سیرو انجام شده تصویب الحاق 20 
به  و  شده  نهایی  که  است  ناحیه  این  به  زمین  هکتار 
بر  عالوه  کار  این  انجام  با  شد.  خواهد  الحاق  زودی 
مختلفی  مشکالت  پراکنده،  واحدهای  شدن  متمرکز 
خواهد  حل  دارد،  وجود  سیرو  صنعتی  ناحیه  در  که 
منطقه  آن  مردم  اعتراضات  از  یکی  مثال  برای  شد. 
است  سیرو  شهرک  کارخانه های  فاضالب  به  مربوط 
برای  مناسبی  راهکار  پیشنهاد  الحاقی  طرح  در  که 

دارد. وجود  آن 
حدود  کهک  شهرستان  در  کرد:  عنوان  گلچین پور 
کارگاه های  و  منازل  در  پوشاک  تولیدی  واحد   120
به  که  پیشنهادی  می کنند،  فعالیت  کوچک 

استانداری داده ایم این است بعد از الحاق 20 هکتار 
به  را  تولیدی  واحدهای  این  سیرو  ناحیه  به  اراضی 
شهرک منتقل کنیم، هدف ما از این کار این است که 

کنیم. متمرکز  شهرک  در  را  خانگی  مشاغل 
وی با اشاره به طرح مسکن ملی شهرستان کهک، 
طرح  پیگیری  مورد  پروژه های  از  یکی  کرد:  بیان 
 500 حدود  که  است  مسکن  تولید  جهش  نهضت 
در  شده  مقرر  و  داشته ایم  اولیه  ثبت نام  در  متقاضی 
این  استارت  شود،  ساخته  واحد   100 نخست  فاز 
درصد   40 حدود  حال  به  تا  و  شده  زده  امسال  کار 

است. داشته  فیزیکی  پیشرفت 
این  دنبال  به  ما  گفت:  پایان  در  کهک  فرماندار 
را  شهرستان  نیاز  مورد  امکانات  همه  که  هستیم 
هم  خوبی  طرح های  کنیم،  آماده  کهک  مردم  برای 
مورد  اعتبارات  امیدواریم  که  است  شده  پیش بینی 

این  توسعه  راستای  در  تا  کنیم   جذب  بتوانیم  را  نیاز 
► کنیم.     خدمت رسانی  کهک  مردم  به  شهرستان 

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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

اعزام یک هزار زائر اولی 
مهاجرین افغانستانی به کربال

گفت:  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  اداره کل  اتباع  زیست بوم  مسئول 
مهاجرین  اولی  زائر  هزار  یک  رایگان  اعزام  برای  الزم  برنامه ریزی 

است. شده  انجام  معلی  کربالی  به  افغانستانی 
قم،  استان  اسالمی  تبلیغات  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره کل  اتباع  زیست بوم  مسئول  سبحانی فر،  داود  حجت االسالم 
افغانستانی  خیرین  از  یکی  کرد:  اظهار  قم  استان  اسالمی  تبلیغات 
مقیم ایران با همکاری امور مهاجرین و اتباع وزارت کشور هزینه اعزام 
مهاجرین زائر اولی به پیاده روی اربعین حسینی را پرداخت کرده است.

طرح،  این  از  افغانستانی  مهاجرین  گسترده  استقبال  به  اشاره  با  وی 
عتبات  به  سفری  تاکنون  که  افغانستانی  مهاجرین  از  ثبت نام  گفت: 
عالیات نداشته اند انجام شده و اسامی این افراد برای صدور مجوز الزم 

ارسال شده است. وزارت کشور  به 
ثبت نام  کشور  استان   10 حدود  از  نفر  هزار  این  افزود:  سبحانی فر 
کرده اند که در دو نوبت با اتوبوس به سمت عراق حرکت خواهند کرد.

یادآور  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  اداره کل  اتباع  زیست بوم  مسئول 
شد: مهاجرین افغانستانی که دارای کارت آمایش هستند به این سفر 

می شوند. اعزام  معنوی 

خبـر

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 1400114430002001795 کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330002005318 شماره  رأی  1ـ 
از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  علیزاده  مهدی  پدرش  والیت  با  مهدی  فرزند  علیزاده  مهدیار  آقای 
از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   73 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
دفتر   492 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1948/1/51۶

 )14577 الف  م   (.213
 140011443000200179۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330002005319 شماره  2-رأی 
خانم اکرم اصغری فرزند جواد  در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1948/1/51۶ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   73 بمساحت  شده  بنا 

 )14578 الف  م   (.213 دفتر   492 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 1399114430002001۶70 کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶033000200۶119 شماره  رأی  3ـ 
 50/۶5 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  نجم  فرزند  پور  امیری  هدیل  خانم 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2443/44 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )14579 الف  قم.)م   100 دفترخانه   1399/10/21 مورخ   ۶780 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 139811443000200099۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330002004987 شماره  رأی   -4
بنا  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  فرزند قاسم در سه دانگ مشاع  خانم نجمه خالقی دوست 
مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   1821/1 از  فرعی  از پالک شماره  108مترمربع  بمساحت  شده 
 128552 علیرضا خالقی دوست طی سند قطعی شماره  و  قاسم  از  الواسطه  مع  و خریداری  عادی  نامه 

 )14580 الف  12 قم.)م  1388/2/1 دفترخانه  مورخ  
 1398114430002001001 کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330002004988 شماره  رأی   -5
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  درسه  معصومعلی  فرزند  شاهی  مزرعه  زهرا  خانم 
1821/1اصلی واقع در بخش دو ثبت  از  از پالک شماره فرعی  108مترمربع قسمتی  بنا شده بمساحت 
شماره  قطعی  سند  طی  دوست  خالقی  علیرضا  و  قاسم  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 

 )14581 12 قم.)م الف  1388/2/1 دفترخانه  128552 مورخ  
 1399114430002002859 کالسه  پرونده  به  مربوط   1400۶0330002017739 شماره  رأی   -۶
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از   قسمتی  در  جعفر  فرزند  شوکت  اکبر  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   21۶7/2/455 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   103/80
الف  م   (.1395  -1747 الکترونیکی  دفتر  ثبت  میر  افتخارالسادات  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

)14582
 14001144300020007۶0 کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330002007089 شماره  7-رأی 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  تارویردی  فرزند  سی   آتدره  رستمی  مرتضی  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2178 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   50 بمساحت 

)14۶42 الف  )م  نصراللهی  ابراهیم  وراث  از  الواسطه  مع  وخریداری  عادی  نامه  مبایعه 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 15 به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

بهار( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
1401/0۶/08 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/0۶/23 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

احکام  اجرای   1 در شعبه  که  احکام مدنی شهرستان ساری  اجرای  اول  از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
علیه  محکوم  سلیمانی  اصغر  علیه  احمدی  فرزاد  له  گردیده  ثبت  1/1400ج/39۶  شماره  به  قم  مدنی 
محکوم است به پرداخت ۶/937/150/000ریال در حق محکوم له و 35۶/857/500ریال نیم عشر در 
به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
)با  کویر  پرداز  ایده  اپادانا  شرکت  سهام  ارزیابی  کارشناسی:  قرار   )2 است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح 
 )1-3 انجام شده:  اقدامات   )3   108۶0191397 8585 و شناسه ملی  مسئولیت محدود(به شماره ثبت 
از  3-2( طی در خواست کتبی در خصوص موارد درخواستی کارشناس منتخب  پرونده در شعبه.  مطالعه 
سوی  از  مستنداتی  و  مدارک  هیچگونه  کنون  تا  که  احکام  اجرای  محترم  شعبه  طریق  از   ، پرونده  خوانده 
و  مدارک  از  برخی  دریافت  و  پرونده  خواهان  با  متعدد  مکاتبات   )3-3 است.  نگردیده  ارائه  پرونده  خوانده 
 )1-4  : کارشناسی  های  یافته   )4 مالیاتی  امور  اداره  از  متعدد  استعالمات   )4-3 ایشان.  از  مستندات 
براساس اگهی تاسیس روزنامه رسمی مورخ 87/12/19 شرکت با مسئولیت محدود اپادانا ایده پرداز کویر 
در تاریخ 87/12/18 به شماره ثبت 8585 و شناسه ملی 108۶0191397 با موضوع انجام امور فناوری 
اطالعات ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های مربوطه و دولتی ، انجام امور پیمان کاری در زمینه های 
از  اداری  اتوماسیون  انجام   ، مجاز  کاالهای  واردات  و  صادرات   ، اداری  های  سیستم  نصب  و  اجرا   ، فوق 
مدیران  اولین  و  شده  تاسیس  نقدی  1/050/000ریال  سرمایه  با  غیره  و  پشتیبانی  و  نصب  تا  طراحی 
شرکت نیز به شرح زیر تعیین شده است. 1- اصغر سلیمانی سمت: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سهم 
الشرکه 350/000ریال 2- حسن خان امینی سمت: نائب رئیس هیات مدیره سهم الشرکه 350/000ریال 
اگهی  براساس   )2-4 350/000ریال   : الشرکه  سهم  مدیره  هیات  عضو  سمت:  باف  انگشت  مجید   -3
اقایان مجید انگشت و حسن خان امینی تمامی سهم الشرکه که   ، تاسیس روزنامه رسمی مورخ 92/2/2 
مبلغ  سلیمانی  نادر  اقای  همچنین  شدند  خارج  شرکت  و  واگذار  عبدالکریمی  فاطمه  خانم  به  را  خود 
و  کردند  پرداخت  شرکت  صندوق  به  20/000/000ریال  مبلغ  سلیمانی  اصغر  اقای  و  1/000/000ریال 
نهایتا سهم الشرکه که شرکت از مبلغ 1/050/000ریال مبلغ 22/050/000ریال افزایش یافت. 4-3( به 
ارزش  روش   )1-3-4 باشد:  می  زیر  شرح  به  ها  شرکت  سهام  ارزیابی  جهت  اصولی  های  روش  کلی  طور 
جاری خالص دارایی های منهای بدهی ها به قیمت روز : روش ارزش روز خالص دارایی ها را معموال روش 
جاری ، روش جایگزینی و یا روش تجدید ارزیابی نیز می گویند. به موجب مفاد بند )ج( ماده 2 ائین نامه 
مصوبه  موضوع   ، مذکور  های  شیوه  اعمال  نحوه  و  ها  بنگاه  گذاری  قیمت  های  شیوه  اجرایی  نامه  ائین   ،
 44 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل  ۶3/19۶514/210۶78 مورخ  شماره 
قانون اساسی )هیئت وزیران( که به استناد مفاد جزء 3 و تبصره 1 بند الف ماده 40 قانون اصالح موادی 
مورخ  جلسه  در   ، ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی   ، اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از 
های  دارایی  خالص  روز  ارزش   ، است  گردیده  اعمال   ، رسیده  تصویب  به  مذکور  شورای   1387/11/27
های  بند  براساس  شرکت  های  بدهی  کلیه  کسر  از  پس  ها  دارایی  کلیه  جاری  ارزش  با  است  برابر  شرکت 
ترازنامه  و  سوم  فصل  در  ان  اجرای  و  تنظیم  مبانی  که  الذکر  فوق  نامه  ائین   2 ماده  ج  قسمت  در  مندرج 
گزارش  این  چهارم  فصل  توضیحی  های  یادداشت  و   1-3 بند  در  جاری  و  دفتری  های  ارزش  ای  مقایسه 

درج گردیده و جزء الینکف این گزارش می باشد. قابل ذکر می باشد که در این روش ارزش سهام شرکت 
برابر است با ارزش روز کل دارایی ها پس از کسر ارزش روز بدهی ها براساس دفاتر قانونی و صورت های 
مالی حسابرسی شده شرکت . با توجه به این روش کلیه دارایی های شرکت می بایست توسط کارشناسان 
ذیربط تجدید ارزیابی شود. 4-3-2( روش ارزش اسمی سهام: در این روش ارزش اسمی سهام به عنوان 
4-3-3( روش ارزش دفتری حقوق  ارائه می شود.  از روش های مقایسه ای در مقابل سایر روش ها  یکی 
حسابرسی  مالی  های  صورت  اخرین  مبنای  بر  سهام  صاحبان  حقوق  ارزش  روش  این  در  سهام:  صاحبان 
 ، اتکاء  قابل  و  شده  حسابرسی  مالی  های  صورت  ارائه  عدم  به  توجه  با  باشد.  می  توجه  مورد  شرکت  شده 
امکان استفاده از روش مذکور وجود ندارد. 4-3-4( روش سود اوری )بازدهی( : در این روش قیمت سهام 
شرکت از طریق تقسیم کردن میانگین موزون سود قبل از کسر مالیات سه سال اخر قبل از قیمت گذاری 
بر نرخ بازده سرمایه گذاری تعیین می شود و برای تعیین میانگین سود سه سال اخر الزم است سود های 
قبل از کسر مالیات برای سال سوم تا اول قبل از قیمت گذاری به ترتیب با ضرایب 1 و2 و3 محاسبه و در 
نهایت مجموع این حاصل ضرب بر ۶ تقسیم گردد. 4-4( براساس پاسخ استعالم از اداره دارایی استان قم 
 9۶ نبوده و عملکرد سال های  95 شرکت مشمول مالیات  94 و  ، عملکرد سال های   1400/8/22 مورخ 
لغایت 98 نیز در دست رسیدگی می باشد: 1- عملکرد سال 94 با توجه به عدم ارائه اسناد حاکی از وجود 
در امد براس شرکت ، عملکرد فوق الذکر مشمول مالیات نمی باشد. 2- عملکرد سال 95 با توجه به عدم 
ارائه اسناد حاکی از وجود در امد براس شرکت ، عملکرد فوق الذکر مشمول مالیات نمی باشد. 3- عملکرد 
سال 9۶ عملکرد سال مربوطه در دست رسیدگی می باشد. 4- عملکرد 97 عملکرد سال مربوطه در دست 
در  نکته:  باشد.  می  رسیدگی  دست  در  مربوطه  سال  عملکرد   98 سال  عملکرد   -5 باشد.  می  رسیدگی 
اداره   1401/3/1۶ مورخ  شده  ارائه  جوابیه  طبق   ، قم  استان  دارایی  اداره  از  شده  اخذ  مجدد  استعالم 
عدم  گزارش  دارای   1395 سال  پایان  تا  تاسیس  بدو  از  کویر  پرداز  ایده  اپادانا  شرکت  شده  اشاره  دارایی 
و  ننموده  ارائه  نامه  اظهار   1399 لغایت   139۶ از سال  که شرکت  اشاره شده  باشد. همچنین  فعالیت می 
رسیدگی انجام نشده است. 5-4( روش بازدهی )سود اوری(: با عنایت بررسی های صورت گرفته براساس 
محاسبه  امکان   ، ایشان  توسط  رسیدگی  عدم  نهایتا  و  دارایی  اداره  مالیاتی  ممیزین  رسیدگی  گزارشات 
ارزیابی سهام به روش بازدهی )سود اوری( وجود ندارد. ۶-4( روش ارزش روز خالص دارایی ها : با عنایت 
به عدم ارائه هر گونه مدارک و مستندات درخواستی از مسئولین و حسابداری شرکت اعم از تراز مالی قابل 
اتکاء ، صورت های مالی حسابرسی شده ، اظهار نظر در خصوص ارزش سهام شرکت به روش فوق امکان 
مستندات  و  مدارک  گونه  هر  ارائه  عدم  به  عنایت  با  دفتری:  ویژه  ارزش  روش   )4-7 باشد.  نمی  پذیر 
حسابرسی  مالی  های  صورت   ، اتکاء  قابل  مالی  تراز  از  اعم  شرکت  حسابداری  و  مسئولین  از  درخواستی 
8-4( روش ارزش  به روش فوق امکان پذیر نمی باشد.  ، اظهار نظر در خصوص ارزش سهام شرکت  شده 
سهم  وضعیت  اخرین   92/2/2 مورخ  ها  شرکت  ثبت  اداره  قانونی  های  اگهی  موجب  به  سهام:  اسمی 
این  بنابر  اشاره شده است.  3-4 گزارش  بند  به شرح  تفکیک  به  22/050/000ریال  مبلغ  الشرکه شرکت 
مبلغ   92/2/2 تاریخ  در  روزنامه رسمی  اگهی  با  الشرکه شرکت مطابق  ارزش کل سهام  طبق روش مذکور 
20/350/000ریال  الشرکه  سهم  سلیمانی  اصغر   -1 گردد:  می  تعیین  زیر  شرح  به  ریال   22/050/000

3- فاطمه عبدالکریمی سهم  4/5 درصد  1/000/000ریال  الشرکه  نادر سلیمانی سهم   -2 92/3 درصد 
الشرکه 700/000ریال 3/2 درصد جمع سهم الشرکه شرکت 22/050/000ریال 100 درصد این گزارش 
کارشناس  به  شرکت  مستندات  و  مدارک  صرفا  نه  و  مالیاتی  امور  اداره  از  شده  استعالم  مستندات  براساس 
از  مستنداتی  و  مدارک   ، قضایی  مرجع  به  گزارش  ارائه  از  پس  چنانچه  فلذا  است  گردیده  تنظیم  منتخب 
باشد.  تاثیر قرار دهد. مسئولیتی متوجه کارشناس نمی  را تحت  نتایج گزارش  ارائه گردد که  سوی طرفین 
5( نتیجه گیری و اظهار نظر کارشناسی: با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به روش های مورد استفاده 
به  شرکت  سهام  ارزش   ، کویر  پرداز  ایده  اپادانا  محدود  مسئولیت  با  شرکت  سهام  پایه  قیمت  تعیین  در 
تفکیک هر یک از روش ها به شرح زیر تعیین و براورد می گردد: 1- روش بازدهی )سود اوری( بند گزارش 
گزارش  بند  ها  دارایی  خالص  روز  ارزش  روش   -2 نظر  اظهار  امکان  عدم  شرکت  الشرکه  سهم  ارزش   5-4
4-۶ ارزش سهم الشرکه شرکت عدم امکان اظهار نظر 3- روش ارزش ویژه دفتری بند گزارش 4-7 ارزش 
الشرکه  سهم  ارزش   8-4 گزارش  بند  اسمی  ارزش  روش   -4 نظر  اظهار  امکان  عدم  شرکت  الشرکه  سهم 
که  رساند  می  استحضار  به  گزارش  این  در  مندرج  نکات  به  عنایت  با   :1 نکته  22/050/000ریال  شرکت 
مبلغ  اسمی  ارزش  روش  به  کویر  پرداز  ایده  اپادانا  محدود  مسئولیت  با  شرکت  الشرکه  سهم  پایه  قیمت 
ثبت  اداره  از  استعالمی  دریافتی  و مستندات  مدارک  استناد  به  و   92/2/2 تاریخ  به  ریال   22/050/000
عدم  متعاقبا  دارایی  اداره  از  شده  اخذ  جوابیه  به  نظر   :2 نکته  است.  شده  براورد  و  تعیین  های  شرکت 
سهام  ارزیابی  امکان   ، خصوص  این  در  موجود  ابهام  نهایتا  و  شرکت  توسط  نظر  اظهار  ارائه  عدم  و  فعالیت 
شرکت از طریق روش اصلی روش ارزش جاری خالص دارایی ها منهای بدهی ها به قیمت روز و همچنین 
روش جایگزین روش سود اوری )بازدهی( و روش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام وجود ندارد و صرفا 
ارزش اسمی شرکت به استناد استعالم از اداره ثبت شرکت ها در گزارش منظور شده است. نکته 3: قابل 
با  که شرکت  الشرکه  ارزش کل سهم   ، اتکاء  قابل  مدارک  و  ارائه مستندات  دلیل عدم  به  که  باشد  ذکر می 
الذکر  بین شرکاء در سنوات ذکر شده محاسبه شده است. مقرر گردید موارد فوق  فرض عدم تقسیم سود 
در تاریخ 1401/۶/21 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  دادگاه های حقوقی 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می 
باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
این صورت  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  همراه داشته 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 

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

فرماندار شهرستان کهک:

● 20هکتار زمین جدید به ناحیه صنعتی سیرو افزوده می شود   ●

◄    سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی 
از  800 هکتار  شهرستان کهک قم گفت: 
به  شهرستان  این  کشاورزی  زمین های 
یافته  اختصاص  زراعی  محصوالت  کشت 
طریق  این  از  منطقه  بومی  کشاورزان  و 

می کنند. معاش  امرار 
تنوع  کرد:  بیان  افضلی  احمد  سید 
کهک  بخش  در  کشاورزی  فعالیت های 
این  آب وهوایی  خاص  شرایط  دلیل  به  قم 
قابل  پرتالش  بهره برداران  وجود  و  منطقه 
تولید  کشاورزی  محصوالت  و  بوده  توجه 
برخوردار  مطلوبی  کیفیت  از  آن  در  شده 

است.
کشت  زراعی  محصوالت  افزود:  وی 
شهرستان  کشاورزی  زمین های  در  شده 
همچون  مواردی  شامل  قم  کهک 
تولید  میزان  با  هکتار   50 گندم)متوسط 
میانگین  با  هکتار  جو)250  ُتن(،   175
 70 یونجه)متوسط  ُتن(،   800 تولید 

انواع  و  ُتن(   840 تولید  میزان  با  هکتار 
یک  تولید  میزان  با  هکتار  سبزی)۶0 

است. ُتن(   800 و  هزار 
این  همچنین  داد:  ادامه  وی 
هکتار  پنج   حدود  دارای  شهرستان 

صورت  به  بهره بردار   2۶ و  گلخانه است 
محصوالت  تولید  زمینه  در  مستقیم 
عمده  می پردازند؛  فعالیت  به  گلخانه ای 
گلخانه ها  این  در  شده  تولید  محصوالت 
و  گل  فرنگی،  گوجه  خیار،  شامل  نیز 

خاص  مشتریان  که  است  زینتی  گیاهان 
دارد. را  خود 

کشت های  گسترش  گفت:  افضلی 
و  آب  به  کمتر  نیاز  دلیل  به  گلخانه ای 
محیطی  شرایط  مدیریت  امکان  همچنین 
طرح های  اولویت  در  دما،  همچون 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کهک 
گذاران  سرمایه  از  رابطه  این  در  و  است 
تولید  عرصه  در  فعالیت  به  عالقه مند 
می کنیم. حمایت  گلخانه ای  محصوالت 
بخش  بهره برداران  از  نفر  سه هزار 
کهک  شهرستان  در  قم  استان  کشاورزی 
نیاز  مورد  آب  و  هستند  فعالیت  مشغول 
طریق  از  بیشتر  شهرستان  این  کشاورزان 
و  چاه  همچنین  و  قنات  رشته   270
تامین  منطقه  این  در  موجود  چشمه های 

. د می شو
سال  اردیبهشت ماه   19 مصوبه  طبق 
بخش های  وقت،  دولت  هیات  گذشته 

به  قم  استان  در  کهک  و  جعفرآباد 
کردند. پیدا  ارتقا   شهرستان 

و  مرکزی  بخش   2 از  کهک  شهرستان 
در  کهک  شهر  شده  است،  تشکیل  فردو 
قم  استان  جنوب  در  نیز  شهرستان  این 
حدود  قم  شهر  تا  آن  فاصله  و  دارد  قرار 

است. کیلومتر   30
زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
بخش کشاورزی این استان در سال 850 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار 
است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 
 50 به نحوی که کشاورزی به تنهایی حدود 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است. 

سرپرست جهاد کشاورزی کهک:

● سطح زیر کشت محصوالت زراعی در شهرستان کهک قم ۸۰۰ هکتار است    ●


