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صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی 
گزاری  بر  طریق  از  قم  شهرداری  معامالتی  نامه  آیین  رعایت  با  دارد  نظر  در  قم  عمران  و  توسعه  سازمان 
مناقصه عمومی به شرح ذیل از متقاضیان واجد شرایط با مشخصات و شرایط کلی زیر دعوت بعمل آورد .
ادامه  احداث  پروژه  ریزی(  بتن  و  بندی  قالب   ، )آرماتوربندی   T12 سازه  اجرایی  عملیات  مناقصه   -1

غدیر. تونل 

شرایط :
● صالحیت الزم جهت شرکت در مناقصه : اشخاص حقوقی و حقیقی مورد تایید کارفرما با سوابق کاری مشابه.

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

، نبش عابدی نهم ، ساختمان  بلوار شهید عابدی   ، آزادگان  ، میدان  بازگشایی اسناد مناقصه : قم  و  ● محل دریافت 
سوم. طبقه   3 منطقه  شهرداری 

● محل تحویل اسناد : قم ، بلوار امام موسی صدر ، ساختمان مرکزی شهرداری قم طبقه ششم ادره کل حراست.
● هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 1006761844 نزد بانک شهر بنام 

سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
گهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . ● هزینه درج آ

● سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
نام نمایند. الکترونیک قوه قضائیه )ثنا( ثبت  بایست در سامانه ابالغ  ● شرکت کنندگان در هنگام خرید اسناد می 

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

فرمایند.  حاصل  تماس    6381-6380 داخلی   025-36662251 تلفن 
)1428428 گهی:  )شناسه آ

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

قرار زیر می باشد.     09122524638    

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت اول()نوبت اول(

انتقاد عضو شورای شهر قم از قانون جدید درآمد پایدار شهری؛انتقاد عضو شورای شهر قم از قانون جدید درآمد پایدار شهری؛

برخی نمایندگان مجلس به دنبال برخی نمایندگان مجلس به دنبال 
صفحه صفحه 33  کاهش اختیارات شوراها هستندکاهش اختیارات شوراها هستند

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(شرح کار
مناقصه

مدت 
قرارداد

پیش تعدیل
پرداخت

نحوه 
پرداخت

هزینه خرید اسناد 
)ریال(

مهلت و محل 
دریافت اسناد

مهلت تحویل 
اسناد

زمان بازگشایی

T12 4.000.0001401/09/29نقدنداردندارد3 ماه14.728.650.000750.000.000سازه
لغایت

1401/10/11
واحد پیمان

1401/10/11
اداره کل 
حراست  

شهرداری قم

 1401/10/12
ساعت 14

سالن جلسات 
سازمان

اطالعیـه روزنامــه گویـه

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

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

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

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

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

سرمقاله  

به امید ثبات!
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پیش بینی جدید درباره نرخ تورم در سال آینده  

تعجب یک اقتصاددان از وعده کاهش 
تورم رییس کل بانک مرکزی                                                    
صفحه 5

یادداشت - ابوالفضل سمیعی  

آموزش ابتدایی کلید توسعه 
و تحول علمی و فرهنگی در جامعه                                                    
صفحه 7

تلنگر - وحید حاج سعیدی   

نافرمـانی مدنی سکـه و 
مالیات مرامی!                                                    
صفحه 7

گزیـده خبـرها



علت  اعالم  و  پیگیری  بر  اسالمی  مجلس شورای  در  قم  نماینده      ◄
کرد. تاکید  قم  نور  دخترانه  هنرستان  آموزان  دانش  مسمومیت 

در  حضور  با  یکشنبه  ظهر  فراهانی  امیرآبادی  احمد  مهر،  گزارش  به 
گذشته  هفته  که  آموزانی  دانش  از  قم  )عج(  ولیعصر  حضرت  بیمارستان 

کرد. عیادت  شدند  بستری  بیمارستان  این  در  مسمومیت  اثر  بر 
بیان  با  عیادت  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اینکه شناسایی عامل مسمومیت در دست اقدام است؛ به دانش آموزان 
مردم  عموم  به  موضوع  اعالم  و  حادثه  علت  پیگیری  قول  آنان  والدین  و 

را داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز اظهار داشت: از تعداد 51 دانش 
بستری  قم  بیمارستان  دو  در  استنشاقی  مسمومیت  اثر  بر  که  آموزی 
شده بودند، فقط 6 دانش آموز همچنان بستری و تحت مراقبت هستند 
و مابقی پس از دریافت خدمات درمانی و بهبود وضعیت مرخص شدند.

یک  از  غیر  به  آموزان  دانش  تمامی  حال  داشت:  ابراز  مصری  مهدی 
نفر که دارای مشکالت ریوی بوده خوب است و تمامی آزمایش های الزم 
تهران  به  نتایج  اعالم  و  بررسی  جهت  و  دریافت  بیماران  از  تخصصی  و 

است. شده  ارسال 
دانش  از  نفر   51 استنشاقی،  مسمومیت  دلیل  به  آذرماه   22 روز 
آموزان هنرستان دخترانه نور راهی بیمارستان شدند که علت این حادثه 

► است.    بررسی  دست  در  و  نشده  اعالم  تاکنون 

قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل      ◄
بخش  از  حمایت  برای  اداره کل  این  آمادگی  از 
قم  در  تئاتر  سالن  راه اندازی  جهت  خصوصی 
سینما  پروژه  که  همان طور  گفت:  و  داد  خبر 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  شهر  بازار 
بهره برداری  به  قم  ارشاد  اداره کل  پیگیری  و 
بخش  سرمایه گذار  آمادگی  صورت  در  رسید، 
نیز  دائمی  تماشاخانه  می توان  خصوصی 

کرد. راه اندازی 
امیرعلی عموزاده در گفتگو با »شهر بیست« 
ارشاد  و  اداره کل فرهنگ  آیا  اینکه  در خصوص 
ورود  از  حمایت  برای  برنامه ای  قم  اسالمی 

تماشاخانه  ایجاد  منظور  به  خصوصی  بخش 
حاضر  حال  در  گفت:  دارد،  شهر  در  دائمی 
برای  خصوصی  بخش  از  خاصی  سرمایه گذار 

است. نکرده  آمادگی  اعالم  تئاتر  به  ورود 
احتمال  فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی 
قم  تئاتر  در  برای حضور بخش خصوصی  کمی 
آمادگی  اعالم  صورت  در  افزود:  دارد،  وجود 
میزان  اعالم  و  تئاتر  به  عالقه مند  سرمایه گذار 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  آورده، 
را  الزم  پیگیری های  دارد  آمادگی  نیز  قم 
بخش  توسط  نمایش  سالن  راه اندازی  جهت 

دهد. انجام  خصوصی 

قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سینما  سالن  چهار  راه اندازی  به  اشاره  با 
افزود:  قم،  شهر  بازار  تجاری  مجموعه  در 
سرمایه گذاری  با  پروژه  این  که  همان طور 
بازار شهر قم و حمایت مؤسسه  مالک مجموعه 
قم  ارشاد  اداره کل  پیگیری های  و  سینماشهر 
سرمایه گذار  آمادگی  صورت  در  رسید،  ثمر  به 
دائمی  تماشاخانه  می توان  خصوصی  بخش 

کرد. راه اندازی  قم  در  نیز 
اگر  کرد:  خاطرنشان  عموزاده 
مذاکره  وارد  باشد،  عالقه مند  سرمایه گذاری 
► دهد.   رخ  اتفاق  این  امیدواریم  و  می شویم 
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سال  در  دستمزد  و  حقوق  افزایش  گفته  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در  بود.  خواهد  »کنترل شده«  صورت  به  و  امسال  از  کمتر  آتی، 
مانده  جدید  سال  آغاز  و  سال  پایان  تا  ماه  سه  از  بیش  که  شرایطی 
و  حقوق  به  مربوط  مباحث  پاییز  هفته  آخرین  نخست  روزهای  است 
دستمزدها مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و ارقام و پیش بینی هایی 
درباره آن صورت گرفت. این واکنش ها با اعالم میزان عیدی کارگران 
و بیان مبالغی حوالی 8 میلیون تومان آغاز شد؛ گرچه هفته قبل نیز 
در سال  ها  20 درصدی حقوق  افزایش  از  نمایندگان مجلس  از  یکی 
نامشخص  و  قطعی  غیر  را  آن  اقتصاد  وزیر  که  بود  داده  خبر  آینده 

کرد. عنوان 
دوم  نیمه  برای  دستمزدها  و  حقوق  ترمیم  در  دولت  خوب  اقدام 
بر  زیادی  فشار  تورم  اثر  بر  معیشتی  تنگناهای  که  شرایطی  در  سال 
طبقات مختلف وارد میکرد نشان داد که دولتمردان مهم ترین چالش 
و می خواهد  را تشخیص داده  ثبات کننده جامعه  و بی  زندگی مردم 
کارکنان  برای  دستمزدها  ترمیم  مبالغ  هنوز  اما  کنند  اقدام  آن  برای 
دالر،  قیمت  جهش  که  بود  نشده  واریز  مختلف  های  بخش  و  دولت 

شود. احساس  درستی  به  ارزشمند  گام  این  نگذاشت 
حرکت  کنترل  قرارگاه  ریاست  عنوان  به  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
مالی کشور درباره تورم گفته است: تورم مصرف کننده ابتدای دولت 
هنوز  گرچه  یافت؛  کاهش  درصد   39.9 به  که  بود  درصد   59.3
کند  پیدا  کاهش  باید  و حتمًا  نیستیم  تورم  این  به  راضی  و  باالست 
گمرکی  حقوق  و  حقوقها  افزایش  ترجیحی،  ارز  اصالح  امسال  ولی 
آینده  سال  امیدواریم  داد،  اختصاص  خود  به  را  تورم  این  نصف  و... 
به  باشیم و همین موضوع می تواند  این محل نداشته  از  تورم  افزایش 

کند. کمک  آینده  سال  تورم  کاهش 
افزایش تورم تکرار شود؛ روند  وی گفته است: قرار نیست همیشه 
انتظارات  باید تالش کنیم  البته  به روال طبیعی خود برمی گردد  تورم 
و  29.5 درصد شد  اسفندماه  در  نقطه  به  نقطه  تورم  کنیم.  تعدیل  را 
اگر اصالح ارز ترجیحی نداشتیم می توانستیم تورم را به کمتر از 25 
است.  شده  تخلیه  سیاست  این  آثار  البته  دهیم؛  کاهش  هم  درصد 
حس  را  تورم  کاهش  مردم  چرا  اینکه  درباره  مرکزی  بانک  رئیس کل 
نمی کنند، اظهار داشته است: چون هنوز تورم باالست؛ هرچند تورم 
از 59.3 درصد به 39.9 درصد رسیده ولی هنوز تورم باالست و باید 
یابد. وی همچنین  کاهش  باید  و  نیستیم  راضی  تورم  از  یابد،  کاهش 
دستمزد  افزایش  است:  داشته  بیان  دستمزدها  مهم  موضوع  درباره 
57درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده 
کنترل  را  حقوق  افزایش  قطعًا  دولت  بود.  نخواهد  افزایشی  چنین 

بود. نخواهد  عدد  این  افزایش  قطعًا  و  می کند 
رعیتی  علی حسین  گذشته،  ماه  مرداد  در  که  است  حالی  در  این 
بود: برخی می گویند  روابط کار وزارت کار تصریح کرده  فرد، معاون 
بررسی  اما  دارد  تورمی  تأثیرات  کارگران  حقوق  درصدی   57 افزایش 
تا  سه  فقط  افزایش  این  تورمی  تأثیر  که  می دهد  نشان  کارشناسان 
بازار و موضوعات مختلف  به طور قطع نقدینگی در  و  بوده  پنج درصد 

است. داشته  تأثیر  تورم  در  بیشتر  دالر  به  مربوط 
در مجموع به نظر می رسد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی چشم 
انداز روشنی برای سال آینده تصویر نمی کند چرا که خبر از کاهش 
ابتدای  ها  یارانه  اصالح  از  ناشی  های  شوک  آثار  تخیله  از  بعد  تورم 
روزهای  این  در  بود  شده  داده  وعده  و  شد  مطرح  مکرر  هم  امسال 

بود. خواهیم  معیشتی  امور  بهبود  و  آرامش  و  ثبات  شاهد  سال 

سرمقـالـه

نماینده قم در مجلس شورای اسالمی:

علت مسمومیت دانش آموزان قمی اعالم می شود

مدیرکل ارشاد قم:

از ورود بخش خصوصی به تئاتر قم استقبال می کنیم

در سومین همایش علوم انسانی_اسالمی، پژوهش و فناوری؛
بیش از ۸۰ نشست و کرسی 

ترویجی در قم برگزار می شود
 82 برگزاری  از  اسالمی  انسانی-  علوم  پژوهشگاه های  مجمع  دبیر 
انسانی-  علوم  همایش  سومین  در  علمی  نشست  و  ترویجی  کرسی 

داد. خبر  فناوری  و  پژوهش  اسالمی، 
حجت االسالم والمسلمین نجف لک زایی، 27 آذر، در مراسم افتتاحیه 
سومین همایش علوم انسانی- اسالمی، پژوهش و فناوری که به همت 
کرد:  عنوان  شد،  برگزار  اسالمی  انسانی  علوم  پژوهشگاه های  مجمع 
با محوریت  فناوری  و  پژوهش  انسانی-اسالمی،  علوم  سومین همایش 
مرکز  همکاری  با  و  اسالمی  انسانی-  علوم  پژوهشگاه های  مجمع 
هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش علوم قرآنی و علوم انسانی وزارت 
اسالمی  تبلیغات  دفتر  پژوهشی  معاونت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

می شود. برگزار  حوزه 
فعالیت  همکار  نهاد  و  پژوهشگاه  ده  همایش،  این  در  کرد:  بیان  وی 
دارند و گزارش آماری از وضعیت همایش، نشان دهنده حجم وسیعی 
حال  در  مجموعه  چند  مشارکت  با  که  است  ها  نشست  و  کرسی ها  از 

است. برگزاری 
امام  انسانی  علوم  پژوهشگاه  آماری،  گزارش  طبق  داد:  ادامه  وی 
انسانی  صادق )ع( دو نشست؛ پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم 
و  حوزه  پژوهشگاه  علمی؛  نشست   12 مشهد  فردوسی  دانشگاه 
کرسی   9 اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  نشست؛  یک  دانشگاه 
اسالمی  معارف  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی؛  نشست   5 و  ترویجی 
11 نشست علمی؛  نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  به  وابسته 
نشست   4 و  ترویجی  کرسی  سه  اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 

داشت. خواهند  همایش  این  در  علمی 
وی اضافه کرد: پژوهشگاه قرآن و حدیث 7 کرسی ترویجی و 7 نشست 
مرکز  علمی؛  نشست   10 حوزه،  علمی  انجمن های  دبیرخانه  علمی؛ 
سازمان  علمی؛  نشست  چهار  نور  اسالمی  کامپیوتری  تحقیقات 
مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسالمی و انسانی )سمت(، 

کرد. خواهند  برگزار  همایش  این  در  علمی  نشست   7
نشست   63 آمار  این  طبق  گفت:  زایی  لک  حجت االسالم والمسلمین 
علمی و 19 کرسی ترویجی برگزار خواهد شد که در مجموع 82 کرسی 
ترویجی و نشست علمی به همراه افتتاحیه و اختتامیه خواهیم داشت.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه این همایش نیز در اول دی ماه اظهار 
صحبت  همکار  و  پژوهشگاه ها  روسای  از  برخی  افتتاحیه  در  کرد: 
داشته و در اختتامیه نیز، برخی دیگر از روسای مراکز، گزارش ها خود 

ارائه خواهند داد. را 

تداوم آلودگی هوا در قم

پایدار،  جوی  استقرار  به  توجه  با  گفت:  قم  هواشناسی  کارشناس 
شاهد  قم  شهر  برای  دما  کاهش  و  آرام  باد  وزش  صاف،  آسمانی 
این  میزان  روزانه  که  هستیم  صبح  اوایل  در  ویژه  به  هوا  آلودگی 

کرد. خواهد  پیدا  افزایش  آلودگی 
با وضعیت جوی شهر  رابطه  در  ایسنا  با  گفتگو  در  قاضی،  محمدرضا 
غبار  با  همراه  صاف  آسمانی  قم  آینده  روز  سه  برای  کرد:  عنوان  قم 

می شود. پیش بینی  گاهی  صبح 
وی ادامه داد: با توجه به استقرار جوی پایدار، آسمانی صاف، وزش 
باد آرام و کاهش دما برای شهر قم شاهد آلودگی هوا به ویژه در اوایل 

صبح هستیم که روزانه میزان این آلودگی افزایش پیدا خواهد کرد.
گراد  سانتی  درجه   18 به  امروز  دمای  حداکثر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  گراد  سانتی  درجه  یک  به  فردا  دمای  حداقل  کرد:  بیان  می رسد، 
دمای  حداکثر  همچنین  می رسد  گراد  سانتی  درجه   20 به  حداکثر 
گراد  سانتی  درجه  صفر  حداقل  و  گراد  سانتی  درجه   19 شنبه  سه 

بود. خواهد 

یک مسئول عنوان کرد:
ضرورتی برای تعطیلی مدارس 

قم وجود نداشته است

عنوان  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر 
کرد: هوای شهر قم به لحاظ زیست محیطی در وضعیت قابل قبول و یا 
در برخی روزها با درجه بسیار پایین در وضعیت ناسالم برای گروه های 
حساس قرار داشته که با توجه به عدم پایداری و استمرار آلودگی هوا، 

ضرورتی برای تعطیلی مدارس وجود نداشته است.  
سید محمدرضا بهشتی پور مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
به گالیه مردم درباره تعطیلی  پاسخ  زیست استان قم طی سخنانی در 
مدارس و آلودگی هوا گفت: در روزهای گذشته با وجود آلودگی هوای 
کالنشهرهای کشور، خوشبختانه هوای شهر قم به لحاظ زیست محیطی 
در وضعیت قابل قبول و یا در برخی روزها با درجه بسیار پایین در وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته که با توجه به عدم پایداری و 
استمرار آلودگی هوا، ضرورتی برای تعطیلی مدارس وجود نداشته است.  
با محوریت  آلودگی هوا  کارگروه اضطرار  داد: ضمنا جلسات  ادامه  وی 
قم  استان  زیست  اداره کل حفاظت محیط  و  بحران  مدیریت  اداره کل 
وضعیت  و  شده  تشکیل  گذشته  روزهای  در  مستمر  و  منظم  صورت  به 
و  رصد  مورد  کارشناسی  و  دقیق  کامال  را  جوی  پایداری  و  هوا  آلودگی 
ادامه  نیز  آینده  ماه های  و  روزها  روند در  این  قرار داده است که  پایش 

داشت.   خواهد 
تقاضا می کنیم در  از شهروندان  این وجود  با  پور تصریح کرد:  بهشتی 
هستیم،  مواجه  )اینورژن(  دما  وارونگی  پدیده  با  که  سال  سرد  روزهای 
هرچه کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کرده و ضمن استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی، استفاده از دوچرخه و پیاده روی را نیز مدنظر قرار 

دهند.

ماجرای تخریب یک ساختمان 
نیمه کاره در قم

ساختمانی 5 طبقه در خیابان شهیدان محمودنژاد قم به دلیل تخلفاتی 
همانند پیشروی در خیابان و نیز تجاوز به امالک شخصی مجاور از سوی 

مراجع صدور پروانه دستور تخریب گرفت.
شهیدان  خیابان  در  طبقه   5 ساختمانی  بیست،  شهر  گزارش  به 
محمودنژاد قم به دلیل تخلفاتی همانند پیشروی در خیابان و نیز تجاوز 
تخریب  دستور  پروانه  صدور  مراجع  سوی  از  مجاور  شخصی  امالک  به 

گرفت.
صدور  با  خصوص  این  در  قم  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
تخریب  علت  به  آمده  وجود  به  فعلی  وضعیت  کرد:  اعالم  اطالعیه ای 
عمدی ساختمان بعد از اجرا، آن هم به دلیل تجاوز این پروژه به خیابان، 
موضوعاتی  طرح  و  گرفته  صورت  مجاور  شخصی  امالک  همچنین 
علت  به  سقف  ریزش  سقف،  اجرای  حال  در  ساختمان  ریزش  همچون 

ندارد. و صحت  بوده  واقع  این دست خالف  از  مواردی  و  فنی  موارد 
این سازمان عنوان داشت: کنترل جانمایی و محل قرارگیری ساختمان 
جزو شرح وظایف ناظران نبوده و مالک می بایست قبل از شروع عملیات 

ساختمانی، برای اخذ بر و کف به مرجع صدور پروانه مراجعه کند.
وارد  از  جلوگیری  برای  کرده،  توصیه  شهروندان  به  قم  مهندسی  نظام 
شدن خسارات مشابه که به طور مستقیم باعث هدر رفتن سرمایه های 
ملی می شود، ضمن به کارگیری افراد متخصص جهت اجرای عملیات 

کنند. استفاده  متخصصان  مشورت  از  ساختمانی، 

خبـر

خبـر

سردبیر »گویه«: موج جدید گرانی ها       ◄
مدتی است فضای بازارهای استان و کشور را در 
برگرفته است. افزایش قیمت دالر، سکه و خودرو 
کننده  نمایان  برجسته  های  شاخص  عنوان  به 
وضیت اقتصاد جهش های جدید و نگران کننده 
ای را تجربه می کند که تا به امروز تدبیر و توضیح 
ارائه  آن  برای  دولتمردان  ناحیه  از  توجهی  قابل 

است. نشده 
به  پول ملی که  ارزش  از کاهش  این میان  در 
کاهش چشمگیر قدرت خرید می انجامد در کنار 
سفره  شدن  تر  کوچک  به  افزایش  حال  در  تورم 
مردم انجامیده است و بنا بر آمارهای رسمی تورم 
در مواد غذایی و خوراکی در این فضا پیشتاز بوده 

است.
شوک  از  بعد  رفت  می  انتظار  که  شرایطی  در 
های جراحی اقتصادی و اصالح یارانه ها، در ماه 
های پایانی سال جاری ثبات به اوضاع اقتصادی 
روزهای  شدید  های  نوسان  اما  گردد  باز  جامعه 
های  تصمیم  به  نسبت  را  زیادی  ابهامات  اخیر 

است. کرده  ایجاد  شده  اتخاذ 
ناحیه  بیشترین  امروز  به  تا  ماه  اردیبهشت  از 
پذیرفته  تأثیر  اقتصادی  های  سیاست  از  که  ای 
است، قیمت کاالهای مصرفی بوده است به گونه 
ای که امنیت غذایی مردم بطور محسوسی از این 

تأثیر پذیرفته است. روند 
دینی  های  چهره  برخی  حتی  رابطه  این  در 
مهار  در  دولت  بیشتر  تالش  خواستار  قم  استان 
برای  مشخص  سقف  و  حد  یک  تعیین  و  گرانی 
قیمت ها شده اند و ادامه سیر کنونی را غیر قابل 

اند. برشمرده  قبول 
دولت سیزدهم وعده داده بود بعد از گذشت 
بازار  یارانه ها، ثبات به  چندماه از اجرای اصالح 
آن  از  ناشی  و شوک های  گردد  باز می  و جامعه 
فروکش  اقتصادی  هیجانات  و  کرده  فروکش 
پیش  این  خالف  فعلی  تحوالت  اما  کرد  خواهد 

دهد. می  نشان  مردم  نظر  در  را  بینی 
باورند  این  بر  اقتصادی  کارشناسان  برخی 

و  اهداف  برخی  به  دستیابی  دولت  برنامه  شاید 
منافع اقتصادی از پس افزایش قیمت دالر و سکه 
و خودرو و تأمین برخی منابع مالی است اما دلیل 
کافی برای این نظریه وجود ندارد و توضیح کافی 

برای آن از طرف دولت هم بیان نشده است.

پیک  یک  که  یلدا  شب  آستانه  در  اکنون 
مصرفی دانسته می شود، اقالم پر استفاده به 
این مناسبت، گرانی مضاعفی یافته است. در 
این زمینه رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم 
با اشاره به اهمیت نحوه عرضه محصوالت در 
عرضه  هر  منظور  به   است:  گفته  بازار  تنظیم 
ارتقا  مردم،  نیاز  مورد  کاالهای  مناسب تر  چه 
روند توزیع کاالهای اساسی در این استان را با 

ایجاد شبکه  امن فروش دنبال می کنیم. 

خبرنگار  با  گفتگو  در  رضا  حاجی  رضا  محمد 
توزیع  امن  ایجاد شبکه  برای  بیان داشت:  ایرنا، 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در قم، از ظرفیت 
مختلف  مناطق  در  معتبر  و  بزرگ  فروشگاه های 
و سایر مناطق استان استفاده خواهیم  شهر قم 
صورت  به  و  به سرعت  محصوالت  عرضه  تا  کرد 

گیرد. انجام  منسجم 
وی افزود: ما برای نظارت هر چه مطلوب تر بر 
وضعیت توزیع کاالهای اساسی و سایر اقالم مورد 
بازرسان  از  استفاده  بر  بازار، عالوه  در  مردم  نیاز 
مشارکت  به  اجرایی  دستگاه های  کارشناسان  و 
در  نیز  نهاد  مردم  تشکل های  و  شهروندان  فعال 
در  را  خود  کنترل  سطح  تا  داریم  نیاز  رابطه  این 

دهیم. افزایش  بخش  این 
توجه  قابل  به جمعیت  اشاره  با  وی همچنین 
این  بودن  پذیر  مسافر  همچنین  و  قم  در  ساکن 
استان،  ادامه داد: این شرایط باعث شده تا بحث 
بازار  تنظیم  و  اساسی  کاالهای  تامین  مدیریت 
پیش روی  اساسی  و  مهم  مساله ای  همواره  قم 
زمینه  این  در  ما  و  باشد  آن  متولی  دستگاه های 
تمام تالش خود را برای تامین مایحتاج مردم به 

گرفته ایم. کار 
در  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مردم  آرامش  عامل  مهمترین  بازار،  تنظیم  بحث 
در  کرد  خواهیم  تالش  رابطه  همین  در  و  است 
اعتماد  قابل  مباشران  از  اساسی  کاالهای  توزیع 
مواقعی  در  هم  اگر  و  کنیم  استفاده  پرتالش  و 
افرادی در این بخش به وظیفه خود درست عمل 

آوریم. به عمل  را  الزم  تغییرات  نمی کنند، 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
مهمترین  مردم  غذایی  امنیت  تامین  که  این  به 
تاکید  است،   قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  هدف 
کرد: افزایش سطح تولید محصوالت کشاورزی و 
دامی استان را با استفاده از دانش روز و تجهیزات 
جدیدی که وارد حوزه کشاورزی شده اند، دنبال 

می کنیم.

اقدامات مذکور گرچه الزم و ارزنده به شمار 
و  تکراری  و  روتین  های  فعالیت  اما  رود  می 
جزء  و  است  کشاورزی  جهاد  سازمان  دائمی 
باید  مختلف  فصول  در  که  است  وظایفی 
صورت گیرد. این در حالی است که مشکل و 
استان قم،  و  این روزهای جامعه  بلکه چالش 
و  است  ها  گرانی  جدید  موج  از  حاصل  فشار 
تأکید برخی مسئوالن بر نبود کمبود در بازار 
نادیده  و  دادن  غلط  آدرس  نوعی  واقع  در 
و  کاال  که  چرا  است  مردم  انتظارات  گرفتن 
اما  دارد  وجود  کافی  اندازه  به  مصرفی  اقالم 
اندازه مطلوب برای  قدرت خرید مایحتاج در 
بخش قابل توجهی از خریداران و شهروندان 

خورد. نمی  چشم  به 

های  طرح  سال  همه  یلدا  شب  آستانه  در 
با  اما  بازارهای استان آغاز می شود  نظارتی در 
ابعاد  دارای  ها  قیمت  آنکه خیز جدید  به  توجه 
و دالیل بسیار وسیع تری است؛ ضروری است 
استان  بازار  مهار  و  اداره  در  جامع  نگاه  یک  تا 

 ► گیرد.   شکل 

گزارش تحلیلی »گویه«:

لزوم مهار موج جدید گرانی ها توسط مسئوالن استان
در آستانه شب یلدا همه سال طرح های نظارتی در بازارهای استان آغاز می شود اما با توجه به آنکه خیز جدید قیمت ها 

دارای ابعاد و دالیل بسیار وسیع تری است؛ ضروری است تا یک نگاه جامع در اداره و مهار بازار استان شکل گیرد.
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات:
مردم قم شکایت خود از اپراتورها 

را با سامانه ۱۹۵ در میان گذارند

هرگونه  استان  مردم  گفت:  قم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
شامل  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مختلف  حوزه های  در  شکایت 
دفاتر  و  پستی  خدمات  تشعشعات  اینترنت  همراه  تلفن  ثابت،  تلفن 
اطالع   195 شکایات  به  پاسخگویی  سامانه  به  را  دولت  پیشخوان 

دهند.
رضایت  افزایش  به منظور  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  غالمپور  جواد 
در  مردمی  شکایت های  و  درخواست ها  به  رسیدگی  و  کاربران 
ثابت  تلفن  شامل  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مختلف  حوزه های 
پیشخوان  دفاتر  و  پستی  خدمات  تشعشعات  اینترنت  همراه  تلفن 
است. شده  راه اندازی   195 شکایات  به  پاسخگویی  سامانه  دولت 
از روش های  یکی  به  و مشترکان قمی می توانند  مردم  بیان کرد:  وی 
یا  و   195 گویای  تلفن  با  تماس   ،  cra.ir.195 وبگاه  به  مراجعه 
ثبت  برای   195-16315 پستی  صندوق  به  شکایات  مکتوب  ارسال 
فناوری  و  ارتباطی  مختلف  سرویس های  از  خود  شکایت  پیگیری  و 

کنند. اقدام  اطالعات 
وزارت  ارزیابی های  و  آمار  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  غالمپور 
حوزه  در  برتر  استان   3 جز  قم  استان  اطاعات،  فناوری  و  ارتباطات 
که  و  داشته  قرار  جاری  هفته  در  مردمی  شکایات  به  پاسخگویی 

است. رسیده  روز   2 از  کمتر  به  شکایات  پیگیری 
وی همچنین اظهار داشت: طبق آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت 
اعتماد)  نماد  دارای  الکترونیکی  کسب وکارهای  تعداد  الکترونیک، 
 694 تعداد  این  از  که  رسیده  مورد   1924 به  قم  استان  در  اینماد( 

شده اند. نماد  این  کسب  به  موفق   1400 در  سال  مورد 
فعال  فروشگاه  و  شرکت   200  ، آمار  آخرین  اساس  بر  گفت:  غالمپور 
در حوزه فاوا استان دارای مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده 
به عنوان شخص حقیقی و در قالب کارشناس  نیز  نفر   220 از  و بیش 

یا مشاور در سازمان مذکور عضو می باشند.
همراه،  تلفن  شبکه  پنجم  نسل  توسعه  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
فیبر  بستر  بر  روستایی  ارتباطات  انتقال  شبکه  توسعه  پروژه  توسعه 
تلفن  شبکه  توسعه  و  استان  در  اطالعات  ملی  شبکه  نوری،توسعه 
روی  پیش  مهم  برنامه های  جزو  پوشش  ضعف  دارای  نقاط  در  همراه 

است. کل  اداره  این 

ع اصالح  اجرای نمایش با موضو
رفتار ترافیکی در قم

ترافیکی  رفتار  اصالح  محوریت  با  قامت  بلند  مردان  خیابانی  نمایش 
اجرا شد. قم  روز حمل ونقل در سطح شهر  آذر   26 مناسبت  به 

مردان  خیابانی  نمایش  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
روز  آذر   26 مناسبت  به  ترافیکی  رفتار  اصالح  محوریت  با  قامت  بلند 

شد. اجرا  قم  شهر  سطح  در  حمل ونقل 
سازمان  و  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  همکاری  با  نمایش ها  این 
فرهنگی شهرداری قم اجرا شد و هنرمندان قمی با در دست داشتن 
پیام های ترافیکی، رعایت قوانین رانندگی را برای حفظ سالمت آنان 

کردند. یادآوری  شهروندان  به  حوادث  از  پیشگیری  و 

برگزاری همایش 
دوچرخه سواری یادبود شهدای 

امنیت در قم
همچنین  و  حمل ونقل  روز  مناسبت  به  دوچرخه سواری  همایش 
شهرداری  فرهنگی  سازمان  مشارکت  با  امنیت  شهدای  گرامیداشت 

شد. برگزار  قم 
به  دوچرخه سواری  همایش  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهدای  گرامیداشت  همچنین  و  پاک  روز  و  حمل ونقل  روز  مناسبت 
مرکز  همت  به  مختارزاده  حسن  و  زاهدلویی  مهدی  شهیدان  امنیت 
تربیت بدنی سپاه و بسیج قم و با مشارکت سازمان فرهنگی شهرداری 

شد. برگزار  قم 
در این همایش 200 ورزشکار مسیر امامزاده سید معصوم علیه السالم 

تا بیت امام راحل را رکاب زدند.
و  شد  انجام  قرعه کشی  شرکت کننده  ورزشکاران  تمامی  بین  پایان  در 

شد. اهدا  دوچرخه  ازجمله  نفیس  جوایز  برگزیدگان  به 

خبـر

◄     مجید اخوان عضو شورای اسالمی 
درآمد  جدید  قانون  به  انتقاد  با  قم  شهر 
متأسفانه  گفت:  ها  شهرداری  پایدار 
تصویب شده  قانونی  سال   39 از  بعد 
متأسفانه  است.  اشکاالت  از  سرشار  که 
درصدد  مجلس ها  و  دولتی ها  برخی 
شوراها  اختیارات  کردن  محدود  و  کاهش 
می کنند  پیش بینی  را  قوانینی  و  هستند 
کاهش  را  شوراها  اختیارات  روزبه روز  که 

. هد می د
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اخوان  مجید 
بودجه  اینکه  به  اشاره  با  شهرنیوز، 
و  منابع  بخش  دو  دارای  شهرداری 
قسمت  در  داشت:  اظهار  است،  مصارف 
تشریح  شهرداری  درآمدهای  منابع، 

. د می شو
 101 ماده  امالک  اینکه  بیان  با  وی 
شهرداری  دریافتی  عوارض  از  یکی 
کرد:  مطرح  است،  مردم  و  مؤدیان  از 
بر  مالیات  موضوع  به  نیز  دیگری  بخش 

دارد. اختصاص  ارزش افزوده 
اشاره  با  قم  عضو شورای اسالمی شهر 
عمرانی  بخش  دو  به  هزینه ها  اینکه  به 
کرد:  عنوان  می شوند،  تقسیم  جاری  و 
که  بوده  این  شورا  نگرانی های  از  یکی 
هزینه های  به  نسبت  جاری  هزینه های 
باشد. نداشته  آن چنانی  افزایش  عمرانی 
نسبت  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
معقول  عمرانی  به  جاری  هزینه های 
قم  شهرداری  در  کرد:  خاطرنشان  باشد، 
هزینه های  درصد   20 حدودًا  نسبت  این 
عمرانی  هزینه های  درصد   80 و  جاری 
اتفاقاتی  و  فعلی  اقتصادی  روند  که  است 
و  تورم  میزان  پول،  ارزش  کاهش  مانند 

تا  است  شده  سبب  دستمزدها  افزایش 
تغییر  حال  در  دائمًا  هزینه ها  نسبت  این 

. شد با
هزینه های  اینکه  به  اشاره  با  اخوان 
پرسنل  دستمزد  و  حقوق  شامل  جاری 
هزینه های  کرد:  تصریح  است،  شهرداری 
شهری،  نظافت  که  شهر  نگهداری 
سبز  فضای  نگهداری  و  زباله  جمع آوری 
جاری  هزینه های  مفاد  دیگر  از  بوده 

. ست ا
 600 و  هزار  حدودًا  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت  شهری  خدمات  بخش  در  نفر 
در  افراد  این  شد:  یادآور  می کنند، 
بوده  شهرداری  قرارداد  طرف  شرکت های 
افزایش  بر  می تواند  دستمزدها  افزایش  و 

باشد. اثرگذار  جاری  هزینه های 
اشاره  با  قم  عضو شورای اسالمی شهر 
افزایش  این  گذشته  سال   3 طی  اینکه  به 
کرد:  ابراز  است،  شده  برابر  سه  نسبت 
شورای  مجموعه  نگرانی های  از  یکی 
روند  این  که  است  این  شهر  اسالمی 

کند. پیدا  ادامه  صعودی 
روند  این  از  جلوگیری  راهکارهای  وی 
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  صعودی 
عرصه  این  در  راهکارها  مؤثرترین  از  یکی 
است  شهری  خدمات  بخش  در  بهره وری 
یک  رفت وروب  زباله،  مبدأ  از  تفکیک  که 
خدمات  کردن  مکانیزه  درمیان،  روز 
در  بهره وری  روش های  ازجمله  شهری 

است. شهری  خدمات  بخش 
مکانیزه  برای  اینکه  به  اشاره  با  اخوان 
فاصله  انسانی  نیروی  از  باید  کردن 
انتظار  شهرداری  از  کرد:  اذعان  بگیریم، 
بحث  که  کند  اتخاذ  سازوکارهایی  داریم 

افزایش  وجود  با  را  پرسنلی  هزینه های 
کند. مدیریت  زندگی  هزینه های 

به  مدیریت  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مطرح  نیست،  دستمزد  کاهش  معنای 
زحمت  شهرداری  در  که  افرادی  کرد: 
و  مزایا  دریافت  استحقاق  می کشند 
متأسفانه  ولی  هستند،  اضافه کاری 
مزایای  و  اضافه کاری  این  از  برخی 

را  الزم  استحقاق  که  می کنند  استفاده 
. رند ا ند

اشاره  با  قم  عضو شورای اسالمی شهر 
حتمًا  شهری  خدمات  بخش  در  اینکه  به 
عنوان  شود،  مدیریت  مسئله  این  باید 
تمام  دارد  ضرورت  راستا  این  در  کرد: 
کنترل شده  شهری  خدمات  قراردادهای 

. شد با
افزایش  این  شد:  یادآور  وی 
غیرمنطقی هزینه های جاری که طی دو، 
از  فراتر  بوده ایم،  آن  شاهد  اخیر  سه ساله 
که  است  دستمزدها  افزایش  و  تورم  نرخ 

کنیم. حرکت  آن  کنترل  مسیر  در  باید 
از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  اخوان 
است،  برون سپاری  مؤثر  راهکارهای 
سرمایه گذاران  از  برخی  کرد:  خاطرنشان 
قبال  در  دارند  آمادگی  خصوصی  بخش 
یک سری  مزایا،  برخی  از  بهره مندی 
را  بوده  شهرداری  عهده  به  که  وظایفی 

دهند. انجام 

این  مثال  به طور  داد:  ادامه  وی 
بوستان  از  هستند  حاضر  سرمایه گذاران 
شرطی  به  کنند  نگهداری  سبز  فضای  یا 
اختیار  در  را  است  آنجا  در  که  اماکنی  که 

باشند. داشته 
اشاره  با  قم  عضو شورای اسالمی شهر 
به اینکه در حوزه پسماند نیز این آمادگی 
تصریح  دارد،  وجود  خصوصی  بخش  در 
می تواند  ظرفیت  این  از  استفاده  کرد: 
هزینه های  و  زیستی  محیط  آلودگی  بحث 

دهد. کاهش  را  زباله  دفن 
باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

با  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
این  شد:  یادآور  کنیم،  جذب  انگیزه 
در  زیادی  بسیار  تأثیر  نیز  موضوع 
دارد. کمرشکن  هزینه های  از  برون رفت 

ارزش افزوده  اینکه  به  اشاره  با  اخوان 
است،  شهرداری  برای  پایدار  درآمدی 
شرایط  حاضر  حال  در  کرد:  ابراز 
بوده  متفاوت  یکدیگر  به  نسبت  شهرها 
برای  چشم گیری  مبلغ  ارزش افزوده  و 

نیست. شهرداری ها 
نیز   100 ماده  اینکه جرائم  بیان  با  وی 
را  شهرداری  درآمدهای  از  دیگری  بخش 
 62 سال  از  کرد:  ابراز  می شود،  شامل 
مقرر  شده اند  خودکفا  شهرداری ها  که 
شهرداری ها  پایدار  درآمد  بحث  شده 
همان  از  چراکه  شود،  تبدیل  قانون  به 
شهرداری ها  به  دولتی  کمک های  وقت 

است. قطع شده 
اضافه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
قانونی  سال   39 از  بعد  متأسفانه  کرد: 
بوده  اشکاالت  از  سرشار  که  تصویب شده 

است. شده  منوط  آیین نامه   17 به  و 
برای  نباید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نسخه  کشور  در  شهرداری ها  درآمدهای 
موضوع  در  کرد:  اظهار  پیچید،  واحد 
داریم  انتقادات جدی  پایدار  درآمد  قانون 
آن  محاسن  از  قانون  این  معایب  قطعًا  و 

است. بیش تر 
برخی  متأسفانه  داد:  ادامه  اخوان 
و  کاهش  درصدد  مجلس ها  و  دولتی ها 
هستند  شوراها  اختیارات  کردن  محدود 
که  می کنند  پیش بینی  را  قوانینی  و 
کاهش  را  شوراها  اختیارات  روزبه روز 

 ► می دهد.  

انتقاد عضو شورای شهر قم از قانون جدید درآمد پایدار شهری؛

●  برخی از نمایندگان مجلس به دنبال کاهش اختیارات شوراها هستند   ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

کهک ملک  ثبت 
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

رسمی سند 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  گهی  آ

رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
برابر رای شماره 140160330004000185 مورخه 1401/06/30 هیات 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع 
مالکانه  تصرفات  کهک  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 

شناسنامه  بشماره  علی  محمد  فرزند  آقاجانی  اکبر  آقای  متقاضی  بالمعارض 
 7451/60 مساحت  به  باغ  قطعه  یک  از  قسمتی  در  قم  از  صادره   92185
فرعی   146 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از  فرعی  پالک  مترمربع 
از  عادی  انتقال  کرمجگان  روستای   – رودخانه  مزرعه  در  واقع  اصلی   34 از 
و  آقاجانی  فاطمه   – حسینی  کبری   – حسینی  عذری   – بگم  سعادت  خانمها 
دانگ   4 از  ششم  )دو  مادری  و  پدری  االرث  سهم  عنوان  به  آقاجانی  طاهره 
دانگ   4 رسمی  مالک  علی  محمد  فرزند  حسینی  علیمحمد  مرحوم  از  مشاع( 
نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  مالک محرز گردیده است  دیگر 
صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  گهی  آ روز   15 فاصله  به 

انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  گهی  آ اولین 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
الف  شد.)م  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 
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عبدالهی  سعید   – کهک  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 

بهسازی،  سازمان  مدیرعامل        ◄
اطراف حرم حضرت  زیباسازی  و  نوسازی 
معصومه )س( از انعقاد 4 قرارداد اجرایی 
و  داد  خبر  شهر  مهم  پروژه  چهار  برای 
بازآفرینی محله  گفت: این پروژه ها شامل 
محله  محورهای  بازآفرینی  اختران،  چهل 

قبرستان  ساماندهی  ری،  دروازه  و  نوبهار 
است. یاسر  عمار   5 فاز  بازآفرینی  و  نو 

خاکی  علیرضا  شهرنیوز،  گزارش  به 
و  بهبود  برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با 
در  به ویژه  مرکزی  هسته  ساماندهی 
معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  اطراف 

در  مؤثری  پروژه های  داشت:  اظهار 
دست  در  حرم   اطراف  در  زیارت  زمینه 

هستند. اقدام 
 48 اراضی  تصمیم گیری  واگذاری  وی 
موردتوجه  را  استان  به  پردیسان  هکتاری 
اراضی  این  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 

حرم  اطراف  طرح های  پشتیبانی  برای 
با  هم اکنون  که  گرفته شده  نظر  در  مطهر 
جدیت بین شهرداری قم، اداره کل راه و 
استانداری  عمرانی  معاونت  و  شهرسازی 
در حال پیگیری و برنامه ریزی برای انجام 

است.
نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل 
و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه 
مهم  محورهای  دراین بین  افزود:  )س( 
تعریف شده است  فرهنگی  و  گردشگری 
که شهرداری و به تبع آن سازمان بهسازی 
به  5 سال گذشته  اطراف حرم مطهر طی 
آن توجه کرده است و فلسفه این محورها 
تا  است  فرهنگی  زائر  و  گردشگر  رونق 
امامزاده  مانند  قم  تاریخی  ظرفیت های 
و  مراجع  بیوت  علیه السالم،  مبرقع 
معصومه  حضرت  اقامتگاه  هم چنین 
جاذبه های  دیگر  و  علیها(  )سالم الله 

شود. شناخته  تاریخی 
امر  این  برای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کیلومتر   5 طول  به  فرهنگی  محور 
آن  بر  عالوه  گفت:  تعریف شده است 
نیز  بازار و هسته مرکزی  تاریخی در  محور 
سازی  کف  امر  این  برای  و  شده  بهسازی 
خدماتی  همچنین  و  معابر  اصالح  و 
آتش نشانی  ایستگاه های  ایجاد  مانند 

. ست ه ا یف شد تعر
مسیرهای  اعتبارات  خاکی،  گفته  به 
شده  بندی  سطر  فرهنگی  و  گردشگری 
برای  است؛  شدن  نهایی  حال  در  و 
اطراف  در  که  شاخص  فرهنگی  محور 
پروژه   10 گرفته،  شکل  مطهر  حرم 
آن  پروژه   4 برای  که  تعریف شده  شاخص 
شهرداری  میان  آن  برای  تفاهم نامه هایی 
شده  امضاء  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و 

. ست ا
مسیرها  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
محله  بازآفرینی  شامل  پروژه ها  و 
محله  ساماندهی  و  اختران  چهل 
محورهای  بازآفرینی  مبرقع،  موسی 
ری،  دروازه  بازگشایی  و  نوبهار  محله 
ک  امال تملک  و  نو  قبرستان  ساماندهی 
بازآفرینی  نهایت  در  و  پیرامون  تجاری 
برای  منابعی  که  است  یاسر  عمار   5 فاز 
در  دیگر  پروژه   6 و  شده است  تعیین  آن 
تفاهم نامه  امضای  و  داد  قرار  عقد  حال 

. هستیم
هکتاری   48 مهم  اراضی  به  خاکی 
هکتاری   48 اراضی  کرد:  ابراز  و  اشاره 
برای  اعتبارات  و  منبع  مهم ترین  پردیسان 
پشتوانه  و  است  شهر  مهم  پروژه های 
► بود.    خواهد  حرم  اطراف  پروژه های 

◄      مدیر مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری 
مرکزی  هسته  در  خودرو  هزار   4 از  بیش  تردد  از  قم 

شهر بدون معاینه فنی در یک روز خبر داد.
به گزارش شهرنیوز، با اشاره به کنترل خودروهای 
اظهار  قم  شهر  در  دوربین ها  توسط  فنی  معاینه  فاقد 
بر  و  نبوده  قم  شهر  در  جدیدی  طرح  این  داشت: 
1395 هیئت وزیران تحت عنوان  اساس مصوبه سال 
این  کالن شهرها  هوا  آلودگی  کاهش  جامع  طرح 

می شود. اجرا  کشور  در  طرح 
را مورد  راهور  پلیس  توسط  این مصوبه  اجرای  وی 
توجه قرار داد و افزود: طی این سال ها یعنی از سال 
معاینه  بدون  خودروهای  برای  جریمه  اعمال   95
مأمور  فیزیکی  حضور  به صورت  و  پلیس  توسط  فنی 
جدید  طرحی  طبق  اما  می شد،  انجام  خیابان  در 
دوربین های  توسط  و  هوشمند  به صورت  قم  شهر  در 

می شود. انجام  ترافیک  کنترل 
شهرداری  ترافیک  هوشمند  کنترل  مرکز  مدیر 
پالک  دوربین های  شدن  فعال  با  کرد:  تصریح  قم 
سامانه  به  آن  اتصال  و  قم  شهر  مرکزی  هسته  خوان 

کشور(  خودروی  فنی  معاینه  جامع  سامانه   ( سیمفا 
هوشمند  به صورت  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای 
پیام  یک  نخست  مرحله  در  که  می شوند  شناسایی 
پالک  شماره  و  ارسال شده  خودرو  صاحب  به  هشدار 

می گیرد. قرار  پلیس  اختیار  در 
اساس  بر  پلیس  توسط  قانون  اعمال  از  وی 
ضوابط خبر داد و گفت: در هسته مرکزی شهر قم 9 
نیز توسط  به زودی اعمال قانون  و  دوربین فعال بوده 
از  و  می شود  انجام  هوشمند  به صورت  و  دوربین ها 
شهروندان درخواست داریم هر چه سریع تر اقدام به 

کنند. فنی  معاینه  اخذ 
برزو، اهمیت اخذ معاینه فنی به خصوص در فصل 
زمستان را متذکر شد و خاطرنشان کرد: خودروهای 
مورد  باید  آلودگی  تولید  نظر  از  فنی  معاینه  فاقد 
به  توجه  با  و  زمستان  در  زیرا  بگیرند،  قرار  بررسی 
و  داشته  بیشتری  اهمیت  موضوع  این  هوا  وارونگی 

شود. داده  بیشتری  اهمیت  آن  به  باید 
یکی  آلودگی هوا  تأکید کرد: کاهش  پایان  در  وی 
متأسفانه  بگویم  باید  و  بوده  شهر  مهم  دغدغه های  از 

تردد در هسته مرکز شهر در یک  15 هزار  از  از بیش 
درصد   24 یعنی  خودرو  هزار   4 از  بیش  تقریبًا  روز، 
اساس  بر  که  هستند  فنی  معاینه  فاقد  خودروها 

دوربین های  تمام  استان  ترافیک  شورای  مصوبه 
به سامانه کنترل معاینه فنی  پالک خوان سطح شهر 

► شد.    خواهند  وصل 

یکی از مدیران شهرداری خبر داد: 

● بازآفرینی 4 محله قم در دستور کار مدیران شهری   ●

● تردد روزانه بیش از ۴۰۰۰ خودرو بدون معاینه فنی در هسته مرکزی شهر قم   ●
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آنچه در هفته پژوهش پارک علم و 
فناوری قم رقم خورد

رییس پارک علم و فناوری استان اهّم فعالیت های استانی و ملی این 
پارک در هفته پژوهش و فناوری سال 1401 را تشریح کرد.

امروز  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس  فرد  رهسپار  خیراله  دکتر 
شعارسال،  سه گانه  محوریت  به  اشاره  با  سخنانی   طی  آذرماه   26
فناوری  و  علم  پارک  رویکرد  در  فناوری  مردمی سازی  و  تبیین  جهاد 
با توجه به  استان به هفته پژوهش و فناوری سال 1401 اظهار کرد: 
دو  در  فناوری  و  پژوهش  هفته  گرامیداشت  مناسبت  هرساله  این که 
سطح استانی و ملی برنامه ریزی می شود، از این رو فعالیت های پارک 

می گیرد. بر  در  را  سطح  دو  این  نیز  استان  فناوری  و  علم 
فناوری  و  علم  پارک  فعالیت  مهمترین  استانی  سطح  در  افزود:  وی 
و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای  نمایشگاه  سومین  و  بیست  برپایی 
فن بازار بود که با حضور 62 غرفه متشکل از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و شرکت های فناور و دانش بنیان از 13 تا 16 آذرماه در محل دائمی 

شد. برگزار  استان  نمایشگاه های 
امیدوارکننده  البته  و  اصلی  ویژگی  کرد:  تصریح  فرد  رهسپار 
پررنگ  حضور  امسال  فناوری  و  پژوهش  هفته  استانی  نمایشگاه 
به  نزدیک  که  گونه ای  به  بود  دانش بنیان  و  خالق  فناور،  شرکت های 
غرفه های  قالب  در  یا  و  مستقیم  به طور  را  نمایشگاه  غرفه های   %60

بودند. آورده  در  خود  اشغال  به  مشترک 
انعقاد  آموزشی،  کارگاه   4 و  تخصصی  نشست   8 برگزاری  افزود:  وی 
ICT و استقبال  قرارداد کارگزار تخصصی فن بازار استان قم در حوزه 
متعدد  گروه های  باالخص  شهروندان  و  مقامات  مالحظه  قابل 
بارز نمایشگاه استانی هفته پژوهش  دانش آموزی از دیگر ویژگی های 

بود. فناوری  و 
اختتامیه  برگزاری  به  همچنین  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
استان  ارائه طرح های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی  رویداد  دومین 
اشاره کرد و افزود: بعد از ارزیابی های صورت گرفته از 50 طرح ارائه 
اولیه،  مواد  تولید  و  فرآوری  حوزه  در  فناورانه  طرح   9 نهایتا  شده، 
مرحله  به  جدید  شیمیایی  محصوالت  و  وارداتی  مواد  داخلی سازی 
و  پژوهش  هفته  ایام  در  رویداد  این  اختتامیه  که  یافتند  راه  پایانی 

شد. برگزار  شکوهیه  شهرک  در  استان  فناوری 
رهسپار فرد تورهای بازدید فناورانه از پارک علم و فناوری را نیز از دیگر 
گفت:  و  دانست  فناوری  و  پژوهش  هفته  ملی  و  استانی  فعالیت های 
بازدیدهای  میزبان  استانی  سطح  در  فناوری  و  پژوهش  هفته  در  ما 
علمی  هیأت  اعضای  دانشجویان،  دانش آموزان،  از  متشکل  متعددی 
و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های استان بودیم و در سطح ملی 
دستاوردهای  ملی  نمایشگاه  از  فناور   40 از  بیش  با  بازدیدی  تور  نیز 

برگزار کردیم. و  برنامه ریزی  را  و فن بازار  فناوری  پژوهش، 
پژوهش  هفته  در  ملی  سطح  در  پارک  دیگر  مهم  فعالیت  افزود:  وی 
فناور،  واحد   11 ترتیب  بدین  که  بود  نمایشگاه  در  حضور  فناوری  و 
در  خود  دستاوردهای  معرفی  فرصت  از  مستقر  خالق  و  دانش بنیان 

شدند. بهره مند  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  غرفه 
انعقاد  به  اشاره  با  همچنین  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
نمایشگاه  در  خوشبختانه  گفت:  فناوری  یارانه  قراردادهای 
یارانه  قرارداد   12 امسال  فن بازار  و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای 
فناور  واحدهای  توسط  ریال  میلیارد   128 از  بیش  ارزش  به  فناوری 

شد. منعقد  استان  فناوری  و  علم  پارک 
رهسپار فرد در پایان تصریح کرد: دیگر دستاورد مهم امسال برای ما، 
پژوهشگران  از  تجلیل  ملی  در همایش  که  بود  باسالم  انتخاب شرکت 
 1401 سال  در  کشور  برگزیده  فناور  عنوان  به  کشور  برتر  فناوران  و 
معرفی شد، ضمن این که در سطح استان نیز امسال 6 فناور از پارک 

از آن خود کردند. علم و فناوری عنوان فناور برتر استان را 

رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسالمی شهر قم عنوان کرد؛

مساجد باید محور مدیریت 
اتفاقات فرهنگی و اجتماعی 

باشند
رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسالمی شهر قم گفت: امروز 
عنوان  به  باید  مسجد  هستیم،  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  درگیر  که 

محور این اتفاقات را مدیریت کند.
از  بازدید  حاشیه  در  آذرماه   27 شنبه  یک  امروز  صابری  حسین 
خبرنگاران،  با  گفت وگو  در  و  پرداز  جامعه  مسجد  نمایشگاه  سومین 
مجموعه  یک  که  پرداز  جامعه  مسجد  نمایشگاه  ایجاد  کرد:  اظهار 

دارد. تقدیر  جای  است،  تبیینی 
وی با بیان اینکه امروز که درگیر مسائل اجتماعی و فرهنگی هستیم، 
مسجد باید به عنوان محور، این اتفاقات را مدیریت کند، مطرح کرد: 

باید مسئوالن امر به این ظرفیت بیش تر از پیش توجه داشته باشند.
و بودجه شورای اسالمی شهر قم خاطرنشان  برنامه   رئیس کمیسیون 
و  نمایان  جامعه  در  زودتر  هرچه  حرکت  این  نتایج  امیدواریم  کرد: 

شود. ملموس 

کاراته کای قمی قهرمان آسیا شد

دست  از  بدون  کشورمان  و  قم  استان  کاراته  نماینده  نعمتی  محمود 
دادن حتی یک امتیاز طالی قهرمانی کاراته زیر 21 سال آسیا در وزن 

آورد. به دست  را  کیلوگرم   84 مثبت 
اقتدار  با  محمود نعمتی نماینده شایسته کاراته استان قم و کشورمان 
تمامی  بر  با غلبه  امتیاز  از دست دادن حتی یک  بدون  و  و شایستگی 
وزن  در  آسیا  سال   21 زیر  کاراته  قهرمانی  طالی  مدال  خود  رقبای 

آویخت. گردن  بر  ازبکستان  کشور  در  را  کیلوگرم   84 مثبت 
با وجود قرعه استراحت به  کاراته کای جوان استان قم در مرحله اول 
دیدار بعدی راه یافت و در گام دوم با شکست 7 بر صفر مقابل افندی 
راه  آسیا  کاراته  قهرمانی  مسابقات  بعدی  مرحله  به  اندونزی  کشور  از 

کرد. پیدا 
صفر  بر   6 شکست  و  کننده  خیره  درخشش  با  سوم  مرحله  در  نعمتی 
شامون از کسور اردن به فینال مسابقات قهرمانی کاراته آسیا راه یافت.
شگفتی ساز تیم ملی کاراته کشورمان در فینال هم با نمایش مبارزاتی 
زیبا آناربکو از کشور قزاقستان را شکست داد و مدال طالی مسابقات 

قهرمانی کاراته آسیا را به دست آورد.
به  پایدار  ابوالقاسم  و  سرمربی  عنوان  به  کتیرایی  علیرضا  همچنین 
مسابقات  این  در  کشورمان  سال   21 زیر  کاراته  ملی  تیم  مربی  عنوان 

دارند. حضور 

فرنگی کاران برتر قم 
برای اعزام به مسابقات کشوری 

مشخص شدند

کشتی  انتخابی  مسابقات  گفت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
فرنگی بزرگساالن استان برگزار شد و برترین های اوزان دهگانه برای 

شدند. مشخص  کشوری  مسابقات  به  اعزام 
با اشاره به اسامی نفرات  ایرنا  با  هادی علیایی روز یکشنبه در گفتگو 
در  لطفیان،  محمدعلی  کیلوگرم   55 وزن  در  داشت:  اظهار  برگزیده 
60 کیلوگرم امیرحسین رازگردانی، در 63 کیلوگرم ابوالفضل نعیمی، 
در67 کیلوگرم محمد امین زمان پور و در 72 کیلوگرم ابوالضل زینتی 

رفاه به عنوان نفرات برتر اوزان خود شناخته شدند.
کیلوگرم   82 در  عزیزی،  علیرضا  کیلوگرم   77 وزن  در  کرد:  بیان  وی 
امیرحسین عرب عاصی،  کیلوگرم   87 در  سیدمحمد حسین جاللی، 
آرمین  کیلوگرم   130 در  و  عبدالهی  محمدصادق  کیلوگرم   97 در 

شدند. مشخص  قم  استان  برگزیدگان  دیگر  عنوان  به  پارسا 
وی گفت: این نفرات به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی 

اعزام خواهند شد.
تیم  انتخابی  و  فرنگی قهرمانی کشور  علیایی گفت: مسابقات کشتی 

ملی 29 آذرماه جاری در تهران ترتیب می یابد.

برترین های پارابدمینتون 
قهرمانی بانوان کشور در قم 

معرفی شدند
با  بانوان کشور روز یکشنبه  پارابدمینتون قهرمانی  نفرات برتر مسابقات 

برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی مشخص شدند.
نایب رئیس هیات بدمینتون استان قم در حاشیه برگزاری این رقابت ها 
فارس  از  پور  زالی  اقدس  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
و مریم باقری از اصفهان نفرات اول و دوم کالس wh1 شدند و در این 
کالس سلیمه سادات حسینی از اصفهان و مریم دهقان از اصفهان به 

شدند. سوم  مشترک  صورت 
زینب دوستی بیان کرد: در کالس wh2 فتانه پورات از خراسان رضوی و 
فاطمه بلور چشم از فارس اول و دوم شدند و سمانه محسن پور از گرگان 

و مریم حیدری از یزد مشترکا مقام سوم را کسب کردند.
وی گفت: در کالس su5 پروانه ختایی از استان مرکزی اول شد و فاطمه 
روزی طلب از فارس مقام دوم را کسب کرد ضمن این که در این کالس 
به صورت  از خراسان جنوبی  ناصری  و رضوان  از اصفهان  مونا کامیاب 

مشترک سوم شدند.
دوستی ادامه داد: در کالس sl3 خدیجه انوری از ایالم به مقام قهرمانی 
از  پناه  جهان  شادی  و  شد  دوم  اصفهان  از  جعفری  مینا  و  یافت  دست 

فارس و فاطمه جعفری از خراسان رضوی مشترکا سوم شدند.
به  اصفهان  از  جمدی  سادات  سعیده   sl6 کالس  در  داد:  ادامه  وی 
مقام اول دست یافت و عارفه زهرا اسدی از یزد دوم شد و عنوان سومی 
اصفهان رسید. از  پریناز شاهین  و  اصفهان  از  به محدثه حّری  مشترک 

در  زرگری  عباس  شهید  یادبود  کشور  قهرمانی  پارابدمینتون  مسابقات 
بخش بانوان روز شنبه در قم آغاز شده بود. در این مسابقات 46 ورزشکار 
از استان های یزد، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 

قم، ایالم و گلستان حضور پیدا کرده بودند.

خبـر خبـر

باید  ما  گفت:  همدانی  نوری  الله  آیت      ◄
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  همچون 
اندام  بر  لرزه  ما  نام  از شنیدن  تا  باشیم  استوار 

بیفتد. دشمنان 
دیدار  در  امروز  همدانی  نوری  الله  آیت 
بزرگداشت  سالگرد  سومین  مردمی  ستاد  دبیر 
حاج  شهید  گفت:  سلیمانی  شهید  سردار 
شجاع  و  خیرخواه  فرزند  سلیمانی  قاسم 
خدمت های  سرچشمه  که  بود  اسالمی  انقالب 

شد. بیشماری 
این مرجع تقلید با اشاره به برخی ویژگی ها 
قاسم  حاج  شخصیتی  و  اخالقی  خصوصیات  و 
سردار  سلیمانی،  شهید  گفت:  سلیمانی 
دل  خداوند  که  است  اسالمی  انقالب  شهدای 

بود. کرده  روشن  ایمان  نور  به  را  او  قلب  و 
تالش  به  اشاره  با  همدانی  نوری  الله  آیت 

گفت:  آمریکا  با  رابطه  ایجاد  برای  برخی 
مستقیمًا  آن  جمهور  رئیس  و  متحده  ایاالت 
نقش  سلیمانی  سردار  رساندن  شهادت  به  در 
با  آشتی  دنبال  به  برخی  حال  این  با  داشتند 

هستند. منحوس  رژیم  این 
خدا  دوستان  با  )دوستی  تبری  و  تولی  او 
جمله  از  را  پروردگار(  دشمنان  با  دشمنی  و 
و  کرد  عنوان  اسالم  مبین  دین  دستورات 
زورگویان  و  ستمکاران  مقابل  در  باید  ما  گفت: 
تا  باشیم  استوار  عالم همچون سردار سلیمانی 
بیفتد. اندام دشمنان  بر  لرزه  ما  نام  از شنیدن 

جایگاه  به  ادامه  در  همدانی  نوری  الله  آیت 
شهادت  گفت:  و  کرد  اشاره  شهادت  رفیع 
حقیقتًا  و  هاست  نیکی  باالترین  خدا  راه  در 

است. خدایی  مردان  هنر  شهادت 
سالگرد  سومین  برگزاری  مردمی  ستاد  دبیر 

شهادت حاج قاسم سلیمانی هم در این دیدار 
انقالب  در  قاسم  حاج  ارزشمند  جایگاه  به 
سلیمانی  سردار  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی 
توان  تمام  با  باید  ما  و  است  ما  ملی  قهرمان 
مردم  به  را  واالمقام  این شهید  سلحشوری های 

کنیم. معرفی  جوان  نسل  خصوصا  و 
قاسم  حاج  افزود:  فر  مقدم  رضا  حمید 
شهادت  و  داشت  شهادت  آرزوی  سلیمانی 
جهانیان  به  را  ما  انقالب  بودن  زنده  ایشان 

داد. نشان 
او  با اشاره به حضور میلیونی مردم از اقشار 
سلیمانی  سردار  تشییع  مراسم  در  گوناگون 
تعبیر  به  سلیمانی  سردار  تشییع  روز  گفت: 
و  بود  الله"  "یوم  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
توسط  دل ها  سردار  بدرقه  در  بزرگی  حماسه 
مردم قدرشناس ایران اسالمی رقم خورد.    ►

◄    طومار مردمی حمایت از عفاف و حجاب 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان  تحویل 

شد. اسالمی 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ده ها هزار 
نفر از مردم مومن و متدین قم با امضای طوماری 
خواستند  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از 
اساسی  اقدامی  حجابی،  بی  معضل  حل  برای 

دهند. انجام 
این طومار، امروز توسط مسئوالن ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر قم، تحویل احمد امیرآبادی 

نمایندگان  ذوالنوری  مجتبی  االسالم  حجت  و 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی شد.

با  مراسم  این  در  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اشاره به پیشینه عفاف و حجاب در ایران گفت: 
موافق  فحشا  و  ولنگاری  با  ایرانی  خانواده  هیچ 

. نیست
فرهنگ  متولیان  افزود:  امیرآبادی  احمد 
مسئولیتی  کس  هیچ  اما  هستند،  بسیار  کشور 
جهادی  و  خودجوش  افراد  تنها  و  نمی پذیرد 

► می دهند.    انجام  اقدامی 

◄    عصرانه  داستان حوزه هنری قم به نقد 
سرد«  یورش  جنگ،  »مست  رمان  بررسی  و 

یافت. اختصاص  آذرباد  مسعود  نوشته 
قم،  هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش   به 
قم  هنری  حوزه  داستان  عصرانه  چهل ویکمین 
منتقد،  جایگاه  در  فائزی فرد  محمد  حضور  با 
یورش  جنگ،  »مست  رمان  بررسی  و  نقد  به 
یافت. اختصاص  آذرباد  مسعود  نوشته  سرد« 

عصرانه  این  کارشناس  مجری  حسینی  رؤیا 
»مست  گفت:  و  پرداخت  رمان  این  معرفی  به 
مسعود  رمان  نخستین  سرد«  یورش  جنگ، 
چاپ  به  کتابستان  نشر  در  که  است  آذرباد 
علمی  رمان های  جزو  رمان  این  است.  رسیده  
در  آن  اتفاقات  که  می شود  محسوب  تخیلی 
می گذرد. ایران  به  مغول  حمله   تاریخی  دوره  
انتخاب  علت  آذرباد  مسعود  ادامه  در 
ادبیات  به  خود  شخصی  عالقه   را  ژانر  این 

عنوان  ایران  تاریخ  همچنین  و  گمانه زن 
برهه   ایران  به  مغول  حمله   گفت:  و  کرد 
اگر  که  است  حسرت برانگیزی   تاریخی 
و  کنند  فتح  را  ایران  نمی توانستند  مغوالن 
انجام  تمدنی  ویرانگری های  و  کتاب سوزی ها 
دیگری  ایران  با  اکنون  احتماال  نمی شد، 
من  ایده  مبنای  اگر ها  همین  بودیم.  مواجه 

بود. رمان  این  نگارش  برای 
سه  مجموعه   یک  جنگ«  »مست  افزود:  او 
جلدی خواهد بود که در حال حاضر جلد اول 
است  رسیده   چاپ  به  سرد«  »یورش  نام  به  آن 
شد. خواهند  نوشته  زودی  به  بعد  جلدهای  و 

شخصیت یک  تحول  *داستان 
فائزی فرد  نیز محمد  بررسی  و  نقد  در بخش 
قابل  کار  را  رمان  ادبی،  منتقد  و  ژانرنویس 
گفت:  و  کرد  ارزیابی  خود  ژانر  در  قبولی 
ریتم  با  نویسنده  و  دارد  همراهی  نثر  اثر  این 

می برد. پیش  را  داستان  مناسبی، 
نویسنده  افزود:  سخنانش  ادامه  در  او 
جالل الدین  شخصیت  رمان،  این  در 
کرده   تبدیل  قهرمان  یک  به  را  خوارزمشاهی 
عشق  الیق  داستان،  پایانی  چهارم  یک  در  که 
است.  نداشته  تاکنون  که  می شود  اعتمادی  و 
داستان  طی  در  خوارزمشاهی  جالل الدین 
تحول درونی پیدا کرده و رشد می کند و تحول 
جنگ،  در  مغوالن  شکست  با  او  شخصیتی 

می کند. پیدا  بیرونی  نمود 
پایان بندی  کرد:  نشان  خاطر  فائزی فرد 
خواننده  پیگیری  برای  الزم  کشش  داستان، 

دارد. را  بعدی  جلدهای  در 
رمان  داستان،  عصرانه  نشست  پایان  در 
عذرا  »سیده  نوشته   سفید«  اسب  »پرواز 
در  بررسی  برای  »به نشر«  چاپ  از  موسوی« 

► شد.   معرفی  آینده  جلسه ی 

آیت الله نوری همدانی:

بایدهمچون حاج قاسم در مقابل دشمنان استوار باشیم

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آالن شیمی آونگ آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود کاوه تجارت پاپیروس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آالن شیمی آونگ در تاریخ 1401/9/14 به شماره ثبت 20443 به شناسه ملی 14011722472 ثبت و امضا ذیل 
 ، فروش   ، خرید  شیمیایی  محصوالت  انواع  :تولید  فعالیت  موضوع  میگردد.  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
آنها ، مشارکت و شرکت در نمایشگاه  به  از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی  و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز 
مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  کشور  خارج  و  داخل  تخصصی  غیر  و  تخصصی  های 
بلوار  آباد،  زنبیل  قم،  مرکزی، شهر  قم، بخش  قم، شهرستان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  ذیربط مدت  مراجع  از  الزم 
شهیدصدوقی، خیابان امام حسین، پالک 53، طبقه همکف کدپستی 3716866938 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم عطیه نادری به شماره ملی 0371718198 دارنده 90000000 ریال سهم الشرکه آقای غالمعلی 
صادقیان به شماره ملی 0383013410 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم عطیه نادری به شماره ملی 0371718198 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای غالمعلی 
نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  و  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به   0383013410 ملی  شماره  به  صادقیان 
نامه های  و همچنین کلیه  قراردادها، عقود اسالمی   ، بروات   ، ، سفته  از قبیل چک  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  : کلیه  امضا  دارندگان حق 
درج  جهت  گویه  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی 

پروانه فعالیت نمی باشد. )1428792( به منزله اخذ و صدور  گهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور  آ
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم 

شماره  به  و   14011646390 ملی  شناسه  به  پاپیروس  تجارت  کاوه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تغییرات  گهی  آ
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1401/09/05 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   20365 ثبت 
بندی،  قطعه  و  تولید  و  خرید  و  واردات  یافت:  تغییر  ذیل  وبشرح  اصالح  شرکت  فعالیت  ع  موضو اساسنامه  دو  ماده 
و  تجهیز  و  احداث  سلولزی،  مواد  و  کارتن  و  مقوا  برچسب  و  لیبل  و  کاغذ  انواع  صادرات  و  فروش  و  بندی  بسته  و 
و  کارتن  و  مقوا  و  برچسب  و  لیبل  و  کاغذ  انواع  بندی  قطعه  و  بندی  بسته  و  تولید  خط  برداری  بهره  و  اندازی  راه 
اخذ  و  سفارش  ثبت  و  اسنادی  اعتبارات  گشایش  و  وجه  واریز  و  برداشت  و  بانکی  حساب  افتتاح  سلولزی،  مواد 
نمونه  و  ها  نمایشگاه  در  شرکت  خارجی،  و  ایرانی  اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  کلیه  از  نامه  ضمانت  و  تسهیالت 
و  کارتخوان  دستگاه  و  کامپیوتر  قطعات  تولید  و  فروش  و  خرید  و  واردات  مناقصات  و  مزایدات  در  شرکت  ارایی، 
اخذ  از  پس  فعالیت  ع  موضو انجام   - همراه  تلفن  افزار  نرم  و  ای  رایانه  افزار  نرم  و  پرینتر  و  همراه  تلفن  و  پرینتر 
باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  ع  موضو ثبت  مربوطه-  دستگاه  از  الزم  مجوزهای 

)1428780(
قم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

تحویل طومار عفاف و حجاب به نمایندگان مردم قم در مجلس

»مست جنگ، یورش سرد« به »عصرانه داستان« رسید
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عیدی امسال کارگران 
چقدر است؟

در سال  کارگران  مبلغ عیدی  کار،  عالی  در شورای  کارفرمایان  نماینده 
اعالم کرد. را   1401

بخش  در  گفت:  کارگران  امسال  عیدی  مبلغ  درباره  ها  آهنی  اصغر 
کارگران  عیدی  حداقل  عیدی،  مبلغ  دستمزد  حداقل  برابر  دو  کارگری 
خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق 

است. ها 
رقم  تومان  هزار   350 و  میلیون   8 حدود  در  ترتیب،  این  به  افزود:  وی 
مقدار  برای سایر سطوح دستمزدی حداقل  و  کارگران می شود  عیدی 
تومان  توانند بگیرند، حدود 12 میلیون و 600 هزار  عیدی ای که می 

بود. خواهد 
آینده  سال  دستمزد  درباره  کار  عالی  شورای  در  کارفرمایان  نماینده 
کارگران نیز عنوان کرد: جلسات ما در شورای عالی کار با دستور جلسه 
هر ماهه تشکیل می شود. ماه گذشته این جلسه تشکیل شد و این ماه 

روز سه شنبه هفته جاری جلسه خواهیم داشت. نیز 
آهنی ها تصریح کرد: مراحل رسیدن به میزان افزایش دستمزد، پیچیده 
و خاص است و به طور طبیعی تمام آن مراحل باید براساس قانون صورت 
جمع  به  اجتماعی  شرکای  اطالعات،  براساس  و  اسفندماه  در  تا  بگیرد 

بندی برسند و در نهایت به یک مبلغ واحد برسند.
تمام  قانون کار،  براساس ماده واحده  به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
به  خود  کارگران  از  یک  هر  به  مکلفند  کار  قانون  مشمول  کارگاه های 
نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش 

بپردازند.
پرداخت  مبلغ  که  است  آمده  کار  قانون  واحده  ماده  در  میان،  این  در 

کند. تجاوز  روزانه  مزد  حداقل  روز   90 از  نباید  کارکنان  عیدی 
دولت سیزدهم دستمزد کارگران را در سال 1401، 57.4 درصد افزایش 
داد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه چهار میلیون و 179 هزار و 
750 تومان و حداقل دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان اعالم شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 6 میلیون و 

433 هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری عنوان شد.

واریز حساب های شخصی در ماه 
چقدر است؟

ایرانیان نشان می دهد که واریز یکساله به حساب  اطالعات پایگاه رفاه 
72 درصد ایرانیان کمتر از 300 میلیون تومان بوده است.

تجارت نیوز نوشت: در سال 1400 مجموع واریزی یکساله به حساب 72 
بوده  تومان  میلیون  از 300  )اشخاص حقیقی( کمتر  ایرانیان  از  درصد 

است.
براساس این آمارها، مجموع واریزی به حساب 7 درصد از ایرانیان 300 
تا   500 ایرانیان  از  درصد   4 حساب  به  واریزی  تومان،  میلیون   500 تا 
700 میلیون تومان، واریزی به حساب 3 درصد از ایرانیان 700 تا 900 
میلیون تومان و مجموع واریزی ساالنه به حساب 14 درصد از ایرانیان 

بیش از 900 میلیون تومان بوده است.
به عبارتی، مجموع واریزی ماهانه به حساب 72 درصد از جمعیت کشور 
کمتر از 25 میلیون تومان، برای 7 درصد از جامعه ماهانه بین 25 تا 42 
میلیون  تا 58  از جامعه 42  به حساب 4 درصد  واریزی  تومان،  میلیون 
تومان، واریزی به حساب 3 درصد از جامعه بین 58 تا 75 میلیون تومان 
و واریزی ماهانه به حساب 14 درصد از جامعه بیش از 75 میلیون تومان 

بوده است.
قابل ذکر است این ارقام صرفا متعلق به اشخاص حقیقی و حساب های 

شخصی با کارکرد غیرتجاری بوده است.
سوءاستفاده از حساب های شخصی

سرهنگ دوم حمیدرضا سلطان آبادی، رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان 
با موضوع حساب واسط  این خبر گفت: کالهبرداری  تهران در تشریح 
یکی از بیشترین جرایم حوزه سایبری می باشد که منجر به مسدودشدن 
حساب های بانکی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن صاحب آن حساب 
هاست که فریب کالهبرداران را خورده و ناخواسته و بدون آگاهی از نیت 

کالهبردار واقعی، با آنها در ارتکاب جرم همکاری کرده اند.
و  کالهبرداری  مانند  اقتصادی  و  مالی  حوزه  جرایم  در  داد:  ادامه  وی 
برداشت های اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی که انواع مختلفی 
دارد، معمواًل مجرمین سایبری از حساب های بانکی متعددی استفاده 
آنها  خود  بنام  که  هایی  حساب  از  شناسایی  عدم  جهت  به  و  می کنند 

می کنند. استفاده  نیست 
هر  انجام  از  شدن  مطلع  برای  کرد:  توصیه  آبادی  سلطان  سرهنگ 
فعال  را  خود  بانکی  حساب های  رسانی  اطالع  پیامک  بانکی،  تراکنش 
موقع  به   را  نبودید  مطلع  آن  از  که  برداشتی  و  واریز  هر  بتوانید  تا  کنید 

نمایید. پیگیری  و  بررسی 
عنوانی،  هیچ  تحت  افزود:  تهران  استان  شرق  ویژه  فتا  پلیس  رئیس 
دیگران  اختیار  در  را  بانکی خود  اطالعات شخصی کارت حساب های 
قرار نداده و حتی این اطالعات را در گوشی تلفن همراه خود نگهداری 

. نکنید
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مسئولیت پذیرش 
مبالغی که از طریق درآمد نامشروع و مجرمانه به حساب افراد واریز شده، 
واریز  درصورت  کرد  توصیه  شهروندان  به  است  حساب  صاحب  با  حتما 
وجه به حسابتان که از آن بی اطالع هستید، موضوع را سریع به پلیس 

اطالع دهید.
داد:  هشدار  شهروندان  به  تهران  استان  شرق  ویژه  فتا  پلیس  رئیس 
و  کنید  غیرفعال  ندارند  خاصی  تراکنش  که  را  خود  بانکی  حساب های 
در صورت دریافت پیامک و مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق 
 www.cyberpolice.ir آدرس  به  فتا  پلیس  سایت  یا   096380 شماره 

کنید. گزارش 

مشترکان بدمصرف گاز نقره داغ می شوند؛
خاموشی های زمستانه با افزایش 

مصرف گاز
با سرد شدن هوا و نزدیکی زمستان، طی هفته های اخیر مسئوالن امر 
بارها نسبت به صرفه جویی گاز از سوی مردم هشدار داده اند، از جمله 
مجید چگنی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز در واکنش به 
افزایش مصرف گاز گفته بود: »با توجه به کاهش دما و مصرف بیش از 
70 درصدی گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری، ضروری است 
که در گازرسانی به بخش های مختلف، مدیریت مصرف انجام شود.« اما 
و محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ  به همین جا ختم نشد  موضوع 
شرکت ملی گاز ایران گفت: »هم اکنون به طور میانگین روزانه حدود 590 
تا 600 میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی - تجاری مصرف می شود 
که با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در دی ماه 
در مقایسه با پارسال، این رقم به روزانه 650 میلیون مترمکعب افزایش 
فعلی  مصرف  مقدار  جوالیی  گفته  به  که  است  حالی  در  این  می یابد.« 
با همین دما، روزانه 60 میلیون  پارسال  با مدت مشابه  گاز، در مقایسه 
مترمکعب افزایش یافته که برابر 2و نیم فاز پارس جنوبی است. در چنین 
شرایطی یعنی افزایش مصرف گاز را پیش رو داریم که بر آلودگی هوا هم 

دامن می زند.
بد مصرف ها نقره داغ می شوند

بی  میزان  و  کرد  گذر  مکعب  متر   600 از  گاز  مصرف  گذشته  هفته  در 
چالش های  می تواند  که  مصرفی  زد،  رقم  گاز  مصرف  در  را  سابقه ای 
فراوانی را برای مردم و دولت در تامین گاز به وجود آورد، اما موضوع به 
در  نفت  وزیر  که  رفت  پیش  تا جایی  کار  زیرا  نمی شود،  همین جا ختم 
به این موضوع گفت: افزایش پلکانی گاز مشترکان پرمصرف و  واکنش 
الگوی  از  اعمال می شود، مصرف کنندگان خارج  این مشترکان  جریمه 
دارای  مجتمع های  و  باال  متراژ  با  خانه های  شامل  عمدتًا  که  مصرف 
استخر و جکوزی هستند، روزانه معادل مصرف یک ماه مشترکان عادی، 
نظر  در  جرایمی  مشترکان  از  دسته  این  برای  که  می کنند  مصرف  گاز 

است. شده  گرفته 
به گفته وزیر نفت تولید گاز روزانه کشور 25 میلیون مترمکعب افزایش 
و  صنعت  بخش  در  ما  مصرف  تولید،  افزایش  این  وجود  با  است،  یافته 
خانگی غیرمتعارف است و مقدار مصرف گاز در بخش صنایع متناسب با 
رشد اقتصادی نیست که این امر نشان دهنده این است که گاز به مقدار 
زیادی اتالف و اسراف می شود. وی گفت: این افزایش پلکانی قیمت، 
برای رعایت الگوی مصرف، لحاظ می شود که افزایش قابل توجهی است 
و امیدواریم مشترکان پرمصرف گالیه نداشته باشند و همکاری کنند تا 

همه مردم بهره مند شوند.
خاموشی های زمستانه با افزایش مصرف گاز

در جای جای جهان انرژی یکی از ارزشمندترین دارای های یک کشور 
پرداخت  آن  از  استفاده  بابت  هنگفتی  هزینه  مردم  که  می آید  شمار  به 
به پرداخت  از منابع کافی برخوردار نیستند و مجبور  می کنند، چرا که 
تا  باعث شده  ما وجود منابع عظیم گاز  اما در کشور  سوبسید هستند، 
قیمت واقعی گاز پرداخت نشود، شاید همین امر باعث شده تا مردم در 
چگونگی مصرف آن دقت الزم را به خرج ندهند جای سوال دارد. محمود 
خاقانی کارشناس نفت و انرژی در رابطه با این موضوع به مهر می گوید: 
در جای جای جهان تا قبل از آنکه صنعت نفت در بحث گرمایشی ورود 
پیدا کند از زغال سنگ است در کشورهای اروپایی استفاده می شد که 
بسیار آلوده کننده بود اما با پیشرفت تکنولوژی کشورهایی که از زغال 
وجود  این  با  آوردن  روی  گاز  از  استفاده  به  کردند  می  استفاده  سنگ 

سرمایه گذاران امر توجهی به سرمایه گذاری در عرصه گاز نداشتند.
از  به عنوان سوخت عبوری  گاز طبیعی  داد: در حال حاضر  ادامه  وی 
انرژی های فسیلی مطرح است و باید به سمت انرژی های تجدید پذیر 
پیش رویم کما اینکه بسیاری از کشورها در حال استفاده از انرژی های 

هستند. پذیر  تجدید 
این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش مصرف خانگی 
سوخت های  به  نسبت  طبیعی  گاز  گفت:  بکاهد  آلودگی ها  از  می تواند 
دیگر از آلودگی کمتری برخوردار است، اما باید توجه داشت که گاز کربن 
تولید گاز گلخانه ای  به  از بخاری و پکیج ها متصاعد می شود منجر  که 

شده و به نوعی ایجاد کننده آلودگی است.
چندی پیش سخنگوی برق در رابطه با صرفه جویی مردم در مصرف گاز 
در  که  نیروگاه هایی  بود،  کرده  امیدواری  ابراز  گاه ها  نیرو  ماندن  و سرپا 
صورتی که سوخت کافی دریافت نکنند از مدار خارج می شوند، خاقانی 
صحه بر این موضوع می گذارد و می گوید: آلودگی که اکنون شاهد آن 
اینکه  برای  و  برق است  تولید  برای  به دلیل کمبود گاز طبیعی  هستیم 
کمبود گاز منجر به قطعی نیروگاه های برق نشود مجبور به استفاده از 
سوخت جایگزین می شوند. از طرف دیگر در صورت قطعی گاز خانگی 
نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. اکنون با یک محاسبه به این 
نتیجه می  رسیم که اگر مردم بخاری های برقی را جایگزین بخاری های 
گاز  علت  همین  به  شد،  خواهیم  مواجه  برق  کمبود  با  کنند  گازی 
نیروگاه ها، پتروشیمی ها و صنایع را قطع کرده اند و گاز شهری را تأمین 
می کنند در چنین شرایطی نیروگاه ها از سوخت جایگزین استفاده کرده 

که منجر به الودگی هوا می شود.
بر  می تواند  گاز  قیمت  کردن  واقعی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اثرگذار باشد، گفت: در صورتی که  الگوی مصرف  استفاده مردم طبق 
قیمت گاز واقعی شود نه تنها مردم مصرف خود را کاهش نمی دهند بلکه 
قیمت  افزایش  مانند  می کنند،  عادت  جدید  شرایط  به  زمان  گذشت  با 

بنزین.
از الودگی هوا تنها صرفه جویی  اینطور که به نظر می رسد برای رهایی 
از سمت مردم که 70 درصد گاز طبیعی را در اختیار دارند، می تواند اثر 
با  توأم  زمستانی  جویی  صرفه  عدم  صورت  در  آنکه  ضمن  باشد.  بخش 

رو خواهیم داشت. پیش  خاموشی 

خبـر خبـر

دیگر  تورمی  مریم فکری: »شوک های      ◄
رییس کل  جدید  وعده  این  نمی شود«؛  تکرار 
رشد  آمار  به  استناد  با  که  است  مرکزی  بانک 
نقدینگی و پایه پولی گفته که انتظارات تورمی 
آرام  تورم  روند  و  کاهشی  آینده  سال  در  مردم 

بود. خواهد 
تلویزیونی  برنامه  یک  در  صالح آبادی  علی 
پولی  برنامه  گفت:  نقدینگی  تحوالت  درباره 
شد  مقرر  و  تدوین  سیزدهم  دولت  در  ماهانه 
 30 از  کمتر  نقدینگی  رشد  امسال  پایان  تا 
درصد شود؛ هم اکنون پایه پولی 20.5 درصد 
و نقدینگی 20.2 درصد است و تا پایان امسال 

رسید. خواهد  درصد   30 از  کمتر  به 
دولت  در  نقدینگی  رشد  روند  او،  گفته  به 
سیزدهم کاهنده بود و از 42.8 درصد به 34.3 
9 درصد  یعنی حدود  ماه رسید  آبان  در  درصد 
پیش بینی  آینده  سال  و  است  یافته  کاهش 

برسد. درصد   25 از  کمتر  به  می شود 
از  مرکزی  بانک  رییس کل  حالی  در  اما 

سخن  پولی  پایه  و  نقدینگی  رشد  کاهش 
کرده  پیش بینی  را  تورم  کاهش  و  می گوید 
هیچ  دارند  اعتقاد  کارشناسان  که  است 
این سمت هدایت  به  را  ما  اقتصادی ای  فاکتور 

. نمی کند
کارشناس  حسینی هاشمی،  بهاءالدین 
واکنش  در  خبرآنالین  با  گفتگو  در  اقتصادی 
پایه  درباره  بانک مرکزی  رییس کل  اظهارات  به 
آمارهای  گفت:  نقدینگی  رشد  کاهش  و  پولی 
می کند  تولید  مرکزی  بانک  خود  که  عملکردی 
نشان  می کند،  تولید  و  بررسی  آمار  اداره  یا 
از  را  پولی  پایه  رشد  بیشترین  که  می دهد 
را  پولی  پایه  رشد  بیشترین  داشتیم؛  مهرماه 
یا  مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی  جهت  از  هم 
سیستم  بدهی  یا  برداشت ها  اضافه  جهت  از 

داشتیم. مرکزی  بانک  به  بانکی 
بسیار  نقدینگی  رشد  یک  به  ما  افزود:  وی 

نداشته،  سابقه  تاکنون  که  رسیدیم  باالیی 
رسیدیم و رشد پایه پولی نیز بیش از 30 درصد 
است. در واقع یک ماشینی است که نقدینگی 
افزایش  را  پولی  پایه  یعنی  می کند،  ایجاد 

می کند. تولید  تورم  و  می دهد 
بیشتر است از همه سال ها  بودجه  کسری 

کرد:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این 
بانک  رییس کل  حرف های  راستی آزمایی 
که  بودجه ای  دید؛  بودجه  در  باید  را  مرکزی 
کسری  حاضر  حال  در  می کند.  تنظیم  دولت 
بیشتر  سال ها  همه  از  می بینیم  را  بودجه 
طریق  از  بودجه  کسری  تامین  منابع  و  است 
از  استقراض  بانکی،  سیستم  از  استقراض 

است. پولی  پایه  افزیش  و  مرکزی  بانک 
سوال  کرد:  عنوان  هاشمی  حسینی 
هم اکنون  مثبتی  فاکتورهای  که  این جاست 
وجود دارد؟ آیا مالیات افزایش پیدا کرده؟ شد 
اقتصادی داریم که براساس آن بگوییم وصولی 
باعث  مالیات  وصولی  افزایش  و  داریم  مالیات 

نکند؟ پیدا  افزایش  پولی  پایه  که  شود 
خیلی  چشم انداز  متاسفانه  شد:  متذکر  وی 
این که  بر  ایران است؛ مضاف  اقتصاد  روبه روی 
ما دارای یک نقدینگی پایه خیلی باال هستیم. 
تومان  میلیارد  هزار  هزار  نقدینگی  زمانی  یک 
میلیارد  هزار   300 آن  رشد  درصد   30 که  بود 
هزار   6 نقدینگی  که  وقتی  ولی  می شد.  تومان 
 33 افزایشی  ضریب  با  تومان  میلیارد  هزار 
با  نقدینگی  مهار  که  است  نگران کننده  درصد، 
هیچ وجه  به  وعیدها  و  وعده  و  صحبت ها  این 

نمی کند. پیدا  تحقق 
رشد  صالح آبادی،  وعده  برخالف 

می شود هم  بیشتر  نقدینگی 
به  واکنش  در  اقتصادی  کارشناس  این 
است  گفته  که  مرکزی  بانک  رییس کل  وعده 
 30 از  کمتر  به  سال  پایان  در  نقدینگی  رشد 
درصد می رسد، گفت: چطور این اتفاق ممکن 

افزایش  معتقدم  من  برعکس  اتفاقا  است. 
پرداخت ها  سال  پایان  در  چراکه  می کند،  پیدا 
همه  داریم.  مضاعف  نقدینگی  مصارف  و 
خصوصی  بخش  دستگاه های  و  سیستم ها 
حقوق  سه  دو  حقوق،  یک  جای  به  دولتی  و 
اقتصاد  در  پول  برای  تقاضا  و  می کند  پرداخت 

می شود. زیاد 
آقای  اگر  افزود:  هاشمی  حسینی 
این  سال  وسط  یا  سال  اول  برای  صالح آبادی 
یک  عنوان  به  ما  بود  ممکن  می زد،  را  حرف 
ولی  کنیم،  قبول  را  ایشان  حرف  کارشناس 
می کنند،  صحبت  وقتی  سال  پایان  برای 
بیشترین  همیشه  چون  است،  تعجب  جای 
اتفاق  سال  پایان  ماهه  سه  در  نقدینگی  رشد 

. فتد می ا
سیزدهم  دولت  پولی  برنامه  درباره  وی 
درست  حرف ها  این  کاغذ  روی  کرد:  عنوان 
گفت  و  نوشت  بشود  کاغذ  روی  شاید  و  است 
آمارها  در  که  آنچه  اما  می کنیم.  را  کار  این 
پولی  پایه  هم  است.  برعکس  می شود،  دیده 
رشد بیشتری داشته و هم به تبع آن، نقدینگی 
گفته  وقتی  فقط  اصوال  است.  داشته  زیادی 
گذاشتیم،  کمیته  و  نوشتیم  برنامه  که  می شود 
ندارند. دست  در  متاسفانه  چیزی  هیچ  یعنی 

نرخ تورم به چه سمتی می رود؟
رشد  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
نقدینگی، تصریح کرد:  32.9 درصد  نقدینگی 

است. درصدی   50 تورم  ایجاد  پایه  عدد  این 
پرسش  این  به  پاسخ  در  حسینی هاشمی 
پیش بینی  تورم،  درباره  شما  فرضیه  این  با  که 
تورم  کاهش  درباره  مرکزی  بانک  کل  رییس 
فکر  من  گفت:  نیست؟  عملی  آینده  سال  در 
برای  تقاضا  چون  است،  همین طور  می کنم 
بیشتر  پول  عرضه  است،  بیشتر  خیلی  پول 
دلیل  به  دولت  نقدینگی  کسری  و  می شود 
می کند.  پیدا  افزایش  سال  آخر  پرداخت های 
بر این اساس، من اعتقاد دارم که هم رشد پایه 
نقدینگی. رشد  هم  و  شد  خواهد  بیشتر  پولی 

که  خبرآنالین  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به چه عددی می رسد؟  پایان سال  تا  تورم  نرخ 
را  تورم  نرخ  کسی  چه  که  دارد  بستگی  افزود: 
واقعیت ها  برمبنای  اگر بخواهیم  محاسبه کند. 
طریق  از  تورمی  احساس  یا  کنیم  حساب 
حداقل  تورم  می کنم  فکر  مصرفی،  کاالهای 
کند،  محاسبه  دولت  هم  اگر  است.  درصد   50
باشد. 50 درصد  از  باز هم کمتر  بعید می دانم 
تورم  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
را  وضع  همین  هم  آینده  سال  آینده،  سال 
نکند،  تغییر  اقتصاد  اساسی  اصول  اگر  داریم؛ 
از تحریم خارج نشویم، عضو کنوانسیون  یعنی 
محدودیت ها  همین  و  نشویم  پالرمو  و   FATF
نیز  و  باشد  داشته  وجود  نفت  فروش  برای 
با  شود،  گران  تجارت  و  سرمایه گذاری  هزینه 
این شرایط دقیقا در سال آینده همین وضع را 

► بدتر.   هم  شاید  و  داریم 

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو      ◄
اسالمی گفت: در شرایط فعلی و با این وضعیت 
منطقی  است،  حاکم  کشور  بر  که  اقتصادی 
نیست قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند.
درباره  مهر،  با  گفتگو  در  نخعی  مصطفی 
احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی، اظهار 
و  سوخت  قیمت  که  است  آن  واقعیت  داشت: 
از  کشورها  سایر  با  ایران  در  انرژی  حامل های 
جمله کشورهای اطراف مان تفاوت فاحشی دارد.
این  با  و  فعلی  در شرایط  البته  بیان کرد:  وی 
وضعیت اقتصادی که بر کشور حاکم است و مردم 
منطقی  هستند،  مضیقه  در  معیشتی  لحاظ  به 
پیدا  افزایش  انرژی  حامل های  قیمت  که  نیست 
شرایط  در  باید  تصمیماتی  چنین  اتخاذ  کند. 

شود. انجام  اقتصادی  ثبات 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
از  ارز ترجیحی  آنجایی که حذف  از  متذکر شد: 
چند قلم کاال و نهاده های دامی در شرایط تورمی 

و بی ثباتی اقتصادی اتفاق افتاد، تأثیر آن را روی 
قیمت کاالها دیدیم و بسیاری از کاالها گران شد.

شورای  مجلس  در  نهبندان  مردم  نماینده 
و  ترجیحی  ارز  تجربه حذف  داد:  ادامه  اسالمی 
تأثیر آن بر قیمت کاالها پیش روی ماست و دیگر 
تصمیماتی  اقتصادی  ناپایدار  شرایط  در  نباید 
چون افزایش قیمت حامل های انرژی اتخاذ کرد.
نخعی تاکید کرد: االن شرایط اقتصادی بسیار 
بسیار  مردم  معیشتی  وضعیت  است،  ناپایدار 
تصمیماتی  چنین  اتخاذ  طبیعتًا  و  است  سخت 
منطقی نیست و حتی می تواند شرایط ملتهبی را 

آورد. به وجود  به لحاظ اجتماعی در کشور 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در 
این کمیسیون درباره افزایش قیمت حامل های 
اخیرًا  گفت:  است،  شده  مطرح  بحثی  انرژی 
درباره  بحثی  هیچ  مجلس  انرژی  کمیسیون  در 
تغییر در قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 

ویژه  به  و  نمایندگان  بین  است.  نشده  مطرح 
نظر  اتفاق  مجلس  انرژی  کمیسیون  اعضای 
کار  این  برای  االن فرصت خوبی  که  دارد  وجود 

. نیست
وی تاکید کرد: دولت و مسئوالن وزارت نفت و 
سایر وزارتخانه های ذی ربط نیز تاکنون راجع به 
تغییر در قیمت حامل های انرژی هیچ صحبت و 
مشورتی با مجلس نکردند و بعید می دانم دولت 
عملیاتی  را  موضوع  این  بخواهد  شرایط  این  در 

کند.
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نخعی 
 1402 بودجه  الیحه  در  دولت  است  ممکن  آیا 
حامل های  و  بنزین  قیمت  افزایش  موضوع 
سال  بودجه  الیحه  هنوز  گفت:  بیاورد،  را  انرژی 
دانم  می  بعید  اما  نشده،  مجلس  تقدیم  آینده 
اگر  باشد. حتی  را گرفته  دولت چنین تصمیمی 
بعید است  اتخاذ کند،  را  دولت چنین تصمیمی 

► باشند.    موضوع  این  موافق  نمایندگان 

پیش بینی جدید درباره نرخ تورم در سال آینده

تعجب یک اقتصاددان از وعده کاهش تورم رییس کل بانک مرکزی
موج شدید نقدینگی در راه است؟

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به وعده رییس کل بانک مرکزی که گفته است رشد نقدینگی در پایان سال به کمتر از ۳۰ 
درصد می رسد، گفت: چطور این اتفاق ممکن است. اتفاقا برعکس من معتقدم افزایش پیدا می کند، چرا که در پایان سال 

پرداخت ها و مصارف نقدینگی مضاعف داریم.

آگهی فقدان سند مالکیت  آگهی تحدید حدود اختصاصی
آقای محمدرضا فالح زاده طی نامه شماره 35/5515 مورخ 1401/06/22 بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم 
با ارائه یک برگ  استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 1949 فرعی از 10599 اصلی بخش یک قم که در صفحه 503 دفتر 297 ذیل 44115 بنام بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی قم ثبت و صادر شده است بعلت سهل انگاری مفقود شده است و تقاضای سند المثنی نموده 
لذا المثنی سند مالکیت در شرف صدور میباشد و مراتب طبق تبصره 1 از ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به 
آن دفترخانه ابالغ می شود که در دفتر مربوط ثبت و چنانچه بخواهد به استناد سند مالکیت اولیه یا المثنی 
معامله ای انجام دهند قبل از معامله وضعیت ملک استعالم و در صورت نبودن مانع نسبت به تنظیم سند برابر 
مقررات اقدام شود و در صورت ارائه سند مالکیت اولیه عین سند مذکور را اخذ و به این اداره ارسال دارند. )م 

الف 15978(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

 – به  پالک 3510  فرعی از1اصلی واقع در بخش 4 ثبت قم اراضی قم  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  
جمکران – خیابان پنج امامزاده – بعد از مصالح ساختمانی رضائی – بعد از قلعه محمد خاتمی – بطرف خیابان حرم تا حرم 
– سمت چپ   که بنام ورثه سید ابوالفضل برقعی ) سید محمد برقعی و...(   فرزند سید علی اصغر  می باشد،  در جریان 
ثبت است که بعلت  عدم حضور  نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای 
ساعت    1401/10/25 مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/09/23   -  1/10226 نامبرده  کتبی 
8/5 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده 
قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد 
ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی 

تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید.) م الف 15870( 
تاریخ انتشار: 1401/09/28 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اظهارات نماینده مجلس درباره احتمال افزایش قیمت سوخت؛

بنزین گران نمی شود
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دغدغه های  از  »مسکن      ◄
زوج های  و  جوانان  ویژه  به  مردم 
می کنیم  تالش  ما  و  است  جوان 
دغدغه  این  هم  مسکن  تولید  با 
حل  را  جمعیت  مسأله  هم  و 
سر  بر  بزرگ  مانع  که  چرا  کنیم 
مسکن  نبود  جوانان،  ازدواج  راه 
را  سخنان  این  است.«  مناسب 
ماه  خرداد  در  رئیسی  ابراهیم 
ریاست  ردای  هنوز  وقتی   1400
بیان  بود  نکرده  تن  بر  جمهوری 
جوانان  به  من  گفت:  و  کرد 
ما  کنند،  ازدواج  آنها  که  گفته ام 
از  را  برایشان  مسکن  ساخت  هم 
پیگیری  دولت  نخست  روز  همان 
طی  بشود  می کنم  فکر  و  می کنیم 
مسکونی  واحد  میلیون   4 سال   4
رئیسی  پیروزی  از  بعد  ساخت. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
یکی  به  مسکن  میلیون   4 ساخت 
تبدیل  دولت  اصلی  وعده های  از 
خود  جدی  عزم  از  دولت  و  شد 
سخن  مسکن  بحران  حل  برای 

. گفت
چقدر  مسکن  بحران  َتب 

است؟ جدی 
بی  دلیل  به  دهم  دولت  از  پس 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت  مهری 
مسکن،  تأمین  و  ساخت  بحث  به 
کاهش  شدت  به  ساز  و  ساخت 
از  یکی  شک  بدون  که  کرد  پیدا 
بازار  عوامل اصلی مشکالت فعلی 
از  بیش  عبارتی  به  است.  مسکن 
توسعه  ششم  برنامه  احکام  نصف 
دولت  سوی  از  مسکن،  بخش  در 
روحانی اجرا نشد. در همین دوره 
به  مسکن  بخش  در  ساخت وساز 

کرد. پیدا  کاهش  درصد   41
ششم  برنامه  قانون   »59« ماده 
قانون  چهارچوب  در  کشور  توسعه 
و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی 
عرضه مسکن )1387(، بازآفرینی 
و  شهری  ناکارآمد  بافت های 
دولت  کار  دستور  در  را  روستایی 
بود  موظف  دولت  بود.  داده  قرار 
توسعه  ششم  برنامه  طول  در 
بازآفرینی  به   )1400 تا   1396(
و  نوسازی  محله،   270 ساالنه 
هزار   200 ساالنه  مقاوم سازی 
ساخت  و  روستایی  مسکن  واحد 

هزار  صدوپنجاه  حداقل  خرید  یا 
)با  کم درآمد  اقشار  مسکن  واحد 
هزار   100 زیر  شهرهای  اولویت 
کند. اقدام  سال  در  جمعیت(  نفر 

توسط  شده  انجام  اقدام های 
برنامه  اهداف  با  گذشته  دولت 

دارد،  فاصله  توسعه  ششم 
درصد   48 برای  فقط  که  به طوری 
اقدام  برنامه  هدف،  محالت  از 
میزان  این  از  است.  شده  تدوین 
پروژه های مصوب  از  40.6 درصد 
درخصوص  یافته اند.  خاتمه 
یک  مجموع  از  روستایی،  مسکن 
پیش بینی  مسکونی  واحد  میلیون 
درصد   67.28 برنامه،  در  شده 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  به 
از  درصد   28 تنها  و  شده  ابالغ 
و  نوسازی  مسکونی  واحدهای 
بهسازی شده است. این اقدامات 
دو دولت قبل باعث شد با افزایش 
رو  مسکن  قیمت  گسیخته  افسار 

شویم. رو  به 
نشان  مسکن  بازار  محاسبات 
ازدواج های  توجه  با  که  می دهد 
سال   10 در  ضروری  و  احتمالی 
بازسازی  نیز  همچنین  آینده، 

به  مسکن  بازار  فعلی  کمبود  و 
به  نیاز  سالیانه  خانوارها  نسبت 
میلیون  دو  تا  یک  بین  ساخت 
در  این  است.  مسکونی  واحد 
اخیر  سال های  در  که  است  حالی 
اعداد  به  مسکن  ساخت  میزان 

هزار   350 حدود  پایین  بسیار 
است. رسیده  واحد 

ساخت  به  کشور  واقعی  نیاز 
میلیون  یک  از  بیش  مسکن؛ 

سال در 
و  نفوس  سرشماری  طبق 
شد  انجام   95 سال  در  که  مسکن 
در  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  برای 
نیاز   1405 سال  تا  مسکن  بازار 
میلیون  یک  سال  هر  تا  است 
ساخته  کشور  در  مسکونی  واحد 
گزارش ها  طبق  درحالی که  شود؛ 
مسکونی  واحد  هزار   300 ساالنه 

است. شده  ساخته  کشور  در 
مسکن  تأمین  مسئله  اولین 
است.  کشور  خانوارهای  برای 
مسکن  و  نفوس  سرشماری  طبق 
 24 کشور  خانوارهای  تعداد 
است  خانوار  هزار   196 و  میلیون 
واحدهای  تعداد  درحالی که 

و  میلیون   22 کشور  مسکونی 
این  است.  بوده  واحد  هزار   825
که  می دهد  نشان  آمار  اختالف 
 371 و  میلیون  یک  به  نزدیک 
وجود  کشور  در  کمبود  خانه  هزار 

دارد.

بذرپاش  مهرداد  سخنان  اما 
شهرسازی  و  راه  جدید  وزیر 
از  برخی  سواری  موج  موجب 
وعده دولت شده  این  به  منتقدان 
است. وزیر جدید راه و شهرسازی 
ارزیابی  در  اعتماد  رأی  جلسه  در 
برای  الزم  بودجه  میزان  برای 
با  مسکن  میلیون  چهار  ساخت 
به  نزدیک  گفت:  متر   100 متراژ 
کشور  عمرانی  بودجه  برابر  دو 
تومان  میلیارد  هزار   2,800 یعنی 
مسکن  میلیون  برای ساخت چهار 
از  اگر  نکنید  فکر  پس  داریم،  نیاز 
مقصر  آییم  کوتاه  مسکن  ساخت 
مقصر  برعکس  یا  است  دولت 
یک  در  همه  ما  است،  مجلس 
برای  همه  و  نشسته ایم  کشتی 
مگر  می کنیم  تالش  نظام  و  ایران 
نکرد. کاری  مردم  برای  می توان 

است:  گفته  بذرپاش 

تا  است  الزم  جدیدی  روش های 
شورای  مجلس  مصوبات  بتوان 
چهار  ساخت  همچون  اسالمی 
ما  کرد.  اجرا  را  مسکن  میلیون 
فنی  تکنسین  و  مهندس  کمبود 
سایر  و  ساختمان  ساخت  برای 

نداریم.  احداث  برای  متخصصان 
ساخت  برای  مشکالت  از  یکی 
است،  شده  احتکار  زمین  مسکن 
کاری  قبلی  مجالس  و  دولت ها 
افزایش  ملک  قیمت  و  نکردند 
چاره  آن  برای  باید  که  کرد  پیدا 

کرد. اندیشی 
دیگر  روش  کرد:  اضافه  وی 
و  روستایی  بافت های  نوسازی 
شهرهای  در  که  است  شهری 
الزم  مجوز  شهرداری ها  بزرگ 
می دهند.  را  مسکن  ساخت  برای 
به  ملی  مسکن  برای  تقاضا  امروز 
آورده  که  چرا  نبوده،  مطلوب  حد 
نظر  در  نام  ثبت  برای  که  اولیه ای 
ضعیف  اقشار  برای  شده  گرفته 

است. ساز  مشکل 
نشینی  عقب  سخنان  این 
و  شد  بیان  خود  وعده  از  دولت 
داشته  پی  در  بسیاری  انتقادات 

ابراهیم  وجود  این  با  است. 
سفر  در  جمهور  رئیس  رئیسی 
به  پاسخ  در  جنوبی  خراسان  به 
برخی  سواری های  موج  برخی 
ما  به  آقایان  گفت:  رسانه ای 
مورد  در  است  ممکن  می گویند 
کنید؟  وعده  خلف  مسکن  وعده 
چیزی  هرگز  دولت  این  در  هرگز! 

پوشاند. نخواهیم  مردم  از  را 
ساخت  اینکه  بیان  با  وی 
از  مسکن  میلیون  یک  ساالنه 
است،  دولت  هر  قانونی  تکالیف 
در  زمین  خدا  لطف  به  افزود: 
همت  با  لذا  است  موجود  کشور 
باال در مردم و جوانان و دارا بودن 
نیازی  مصالح،  لحاظ  از  امکانات 
به خارج نداریم که بخواهند برای 

بسارند. مسکن  ما 
تاریخ  فصل  ترین  زمستانی 

می یابد؟ پایان  ایران  مسکن 
نبودن  و  نااطمینانی 
اقتصاد،  از  روشن  چشم انداز 
مسکن  تاریخ  فصل  زمستانی ترین 
در نیم قرن اخیر را رقم زده است. 
مصالح  قیمت  پیاپی  افزایش 
افزایش  و  مسکن  تولید  اصلی 
انتظارات  و  دستمزد  درصدی   57
قیمت  درصدی   47 رشد  تورمی، 
اخیر  سال  یک  در  فقط  را  مسکن 
همین  به  است.  داشته  پی  در 
طرح  با  سیزدهم  دولت  دلیل 
و  طبقه  یک  خانه های  ساخت 
مسکن  است،  درصدد  دار  حیاط 
در  و  مردم  خود  دست  به  را  ارزان 
تا  بسازد  ممکن  زمان  سریع ترین 
اقتصادی  وعده  مهمترین  به  هم 
خود عمل کرده باشد و هم بتواند 
افزایش  ترمز  مسکن  عرضه  با 
در  مسکن  قیمت  افسارگسیخته 

بکشد. را  اخیر  سال های 
مسکن  عرضه  و  ساخت  زیرا 
تغییر  غیرقابل  و  جدی  نیاز  یک 
کنترل  راه های  از  یکی  و  است 
مسکن  سرمایه ای  تقاضای 
این  به  تا  است  مداوم  عرضه 
رسانده  تعادل  به  بازار  وسیله 
شود و برای رسیدن به این تعادل 
 4 ساخت  برای  دولت  محاسبات 
شده  کارشناسی  مسکن  میلیون 

 ► است.    

وعده  صمت  وزارت  دیروز  اگرچه      ◄
بازار داد اما  کاهش قیمت های کاذب در 
خودرو  قیمت  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
روز   5 طی  و  بوده  تالطم  دچار  همچنان 
تومان  میلیون   40 تا   10 بین  میانگین 

است. شده  گران 
خودرو  قیمت  وضعیت  از  ارزیابی ها 
نرخ  با  هماهنگ  بازار  که  می دهد  نشان 
ارز هر روز مرزهای جدیدی را در افزایش 
نیز  اساس  همین  بر  می کند.  رد  قیمت 
قیمت  که  است  آن  بیانگر  ها  بررسی 
دچار  باز  نیز  گذشته  روز   5 طی  خودرو 

است. شده  محسوسی  قیمتی  تالطم 
در  قیمت ها  مقایسه  رابطه  همین  در 
)یعنی  ماه  آذر   27 امروز  با  ماه  آذر   22
 10 بین  محسوس  رشد  بیانگر  روز(   5 در 
در  خصوص  به  تومانی  میلیون   30 تا 
است؛  خودرو  ایران  شرکت  خودروهای 
به عنوان نمونه خودروی پژو 206 تیپ 2 
اگرچه در 22 آذر 375 میلیون تومان بود 
رسیده  تومان  میلیون   404 به  امروز  اما 

. ست ا
پارس  پژو  خودروی  قیمت  همچنین 
xuvp که 22 آذر 410 میلیون تومان بود 
معامله  تومان  میلیون   440 نرخ  با  امروز 
نیز  پانوراما  دنده ای   207 پژو  می شود. 

میلیون   540 به  تومان  میلیون   520 از 
 22 که  دنده ای  تارا  است.  رسیده  تومان 
امروز  بود  تومان  میلیون   545 ماه  آذر 

شد. معامله  تومان  میلیون   572
 485 از  نیز  معمولی  دنا  خودروی 
تومان  میلیون   520 به  تومان  میلیون 
آذر   22 که  هم  پالس  رانا  است.  رسیده 
 402 امروز  بود  تومان  میلیون   385

شد. معامله  تومان  میلیون 
نیز  سایپا  محصوالت  بررسی  همچنین 
تیبا  خودروی  قیمت  که  می دهد  نشان 
میلیون   235 ماه  آذر   22 که  بک  هاچ 
تومان  میلیون   260 به  امروز  بود  تومان 
دنده ای  کوییک  همچنین  است.  رسیده 
میلیون   264 به  تومان  میلیون   245 از 
به  تومان  میلیون   245 از  ساینا  و  تومان 
قیمت  است.  رسیده  تومان  میلیون   264
به  تومان  میلیون   390 از  نیز  شاهین 

است. رسیده  تومان  میلیون   478
ترین  اصلی  کارشناسان،  اعتقاد  به 
نوسانات  خودرو  قیمت  افزایش  عامل 
به  توجه  با  و  است  آزاد  بازار  در  دالر  نرخ 
برای حفظ  افراد  ملی،  پول  ارزش  کاهش 
آورده  روی  خودرو  خرید  به  خود  سرمایه 
تقاضای  و  کم  عرضه  به  توجه  با  به  که 
باال، قیمت ها در بازار هر روز دچار تالطم 

. د می شو
در  صمت  وزارت  دیروز  دیگر  سویی  از 
گرانی  دلیِل   5 برشمردن  ضمن  گزارشی 
کرد  اعالم  اخیر،  سالهای  طی  خودرو 
خودروی  دو  و  دالر  تغییرات  »روند  که 

شش ماهه  در  سایپا  و  ایران خودرو  نمونه 
سال  تیر  در  آن  قیمت  به  نسبت  اخیر 
در  دالر  درصدی   17 رشد  بیانگر  جاری، 
به  که  بوده،  تیر  ماه  به  نسبت  آذر  ماه 
درصد   9 نهایتًا  خودرو  قیمت  آن،  تبع 

پیش بینی  بنابراین  است.  داشته  رشد 
وزارت صمت  تدابیر همه جانبه  با  می شود 
به زودی  خودرو  واردات  تسهیل  جمله  از 
بازار  در  کاذب  قیمت های  کاهش  شاهد 

 ► باشیم.«    

قیمت خودرو همچنان صعودی

● وزارت صمت ترمز گرانی را می کشد؟     ●

دولت از وعده مسکنی خود عقب نشینی نکرد؛ 

●  چرا ساخت یک میلیون مسکن در سال نیاز واقعی کشور است؟    ●
علی رغم برخی فضاسازی ها مبنی بر عقب نشینی دولت از وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، محاسبات کارشناسی نشان میدهد این رقم، 

کف نیاز واقعی بازار مسکن کشور است.

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
پالک  ششدانگ  که  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  دوبرگ  ارائه  با  قم  شهرداری  نماینده  تلخابی  سجاد  آقای 
صفحه  و   24132 ثبت  ذیل   592 صفحه   174 دفتر  در  قم  یک  بخش  در  واقع  اصلی   2112 و   2111 و   2110 ثبتی 
307 دفتر 298 و صفحه 307 دفتر 298 به ترتیب به نام خانم جواهر قدوسی و صفر قاسم نژاد ثبت و اسناد مالکیت 
61172 مورخه  به موجب اسناد قطعی  الواسطه  094640 صادر شده است سپس تمامی ششدانگ مع  647430 و 
01/11/1367 و 101605 مورخه 1381/12/08 دفاتر اسناد رسمی 4و7 قم به شهرداری قم منتقل شده است که 
به علت جابه جایی مفقود گردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند، لذا مراتب به استناد تبصره 1 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
گهی ظرف مدت 10 روز کتبا به  مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15980(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

 1401/08/18   -  1401/2105 شماره  درخواست  موجب  به  قم  شهرداری  از  نمایندگی  به  تلخابی  سجاد  آقای 
 274 دفتر   311 صفحه  در  که  قم  یک  ثبت  بخش  در  واقع  اصلی   2097 ثبتی  ک  پال به  ششدانگ  که  داشته  اعالم 
و تسلیم شده است سپس  157105 صادر  به شماره  نام زهرا رستاخیز ثبت و سند مالکیت  به  ر   42147 ذیل ثبت 
که  است  شده  منتقل  قم  شهرداری  به  قم   3 دفتر   1367/05/26  –  60886 شماره  قطعی  سند  برابر  الواسطه  مع 
لذا  است،  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  مزبور،  مالکیت  سند  جایی  جابه  علت  به 
گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  اصالحی   1 تبصره  استناد  به  مراتب 
پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از 
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )15979 شد. )م الف 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

شحنه  زارع  مهدی   – قم  یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 

 برای سالگرد ترور شهید فخری زاده
مراقب طرفداران »تئوری کاتین« 

علیه ایران باشیم

بختیاری امیر 
اقدام به حذف ناجوانمردانه جان دانشمند شهید محسن فخری زاده 
همچنان محل گفت وگو و بحث بسیار است. مردان بزرگ آیین شان به 
تداوم حضور و ردپا حتی سال  ها پس از فداشدن جسم و جانشان در 
راه سرزمین و آرمان است. پرداختن به ابعاد عملیاتی – اطالعاتی این 
مشابهت  های  برخی  اما  نیست،  قلم  این  صالحیت  و  وسع  در  اتفاق 

تاریخی برآنم داشت تا از نگرگاهی نو به ترور آبسرد دماوند بپردازم. 
سرزمین  هر  در  که  می دانیم  نیک  فروبگزاریم،  را  گزاف  ها  و  الف  اگر 
راهبری  میاندار  دانش  وجود  و  همت  به  بزرگ  انسان  های  زمانه   ای  و 
حیله  و  پرهیاهو  جهان  در  ماندن  برقرار  محوری  عوامل  از  و  ملت  ها 
طرق  به  را  خود  اعضای  برجسته    ترین  مردمانی  هستند.    این که 
مختلف از کف بدهند، خود حکایت شهر     بی دفاعی هستند که     بی رزم 

کرد. خواهند  سقوط  و  نهاده  کناری  به  بزرگی  آیین  آزرم  و 
بی رحمانه  انسان  ها      و جهان  عالمگیر دوم که جان  بحبوحه جنگ  در 
مشترکًا  نازی  آلمان  و  شوروی  توسط  لهستان  می سوخت،  آتش    در 
اشغال یا بهتر بگوییم »لوطی خور« شد. در اقدامی هولناک نزدیک به 
– علمی  – سیاسی  نظامی  برجسته    ترین شخصیت  های  از  تن  سه هزار 
در  در گورهای جمعی  بعد  و سال ها  ناپدید شدند  و  لهستان دستگیر 
میانه     مهیب و تاریک جنگل »کاتین« استخوان  های به خاک رفته آنها 
تخریبی- قدرت  و  نازی  ها  بدنامی  از  استفاده  با  شوروی  شد.  کشف 
بعدها  انداخت.  نازی  ها  آلوده      دامان  به  را  جنایت  این  چپ،  تبلیغی 
و  توسط شوروی  بیشتر  با شقاوت هرچه  افراد  آن  تمام  که  کشف شد 
به دستور مستقیم استالین مقتول و مقبور شدند. هدف از این اقدام 
در  همیشه  برای  تا  بود  تاثیرگذارش  نیروهای  از  لهستان  کردن  تهی 
و  مواجب بگیر  مشتی  مانده  باقی  ملت  از  آنچه  و  بماند  مسکو  تیول 
استقالل  از  هم  نیم سوز  چراغی  تباهی،  فرط  از  که  باشند  میانه حال 
رئیس  کاچینسکی«  »لخ  بعد-2010-  سال  ها  نیفروزند.  ملک داری  و 
جمهور وقت لهستان در پروازی به مقصد کاتین برای ادای احترام به 

باخت.  جان  هوایی  سانحه  یک  در  جان باختگان  همین 
ابتدای  همان  از  ایران  دشمنان  محور  که  می آید  نظر    به  اکنون  باری 
تئوری  این  مختلف  فعل  آالت  با  و  موذیانه  اسالمی  انقالب  پیروزی 
متفکری  که  انقالب  نخستین دمان  ترورهای  می گیرند.  پی    را  کاتین 
گرفته  هدف  را  نوپا  نظام  قوای  رئوس  و  مطهری  شهید  آوازه  در 
خود  رفت،  پیش  هم  قرنی  شهید  چون  برجسته   ای  نظامی  تا  و  بود 
از  نیز  اخیر  سال  های  در  است.  بوده  چشم  پیش  در  اهداف  گویای 
شهید  ترور  اخیرترینش  که  وطن دوست  و  برجسته  دانشمندان  ترور 
از  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  حذف  به  اقدام  تا  است  فخری زاده 
غربی  رسانه  های  خود  گواه  به  که  خاورمیانه  چهره  های  برجسته    ترین 
گزاره  این  نبود.  تردید  و  انکار  قابل  خاورمیانه  در  اشتهارش  و  تاثیر 
سرو  داغ  جوانه  ها  رویش  همیشه  و  دارد  ادامه  کشور  و  ملت  راه  که 
نمی توان  اما  دارد؛  وثیق  نسبت  حقیقت  با  البته  پوشانید،  خواهد  را 
آنها  و جای  و غنیمت  یگانه اند  توان  ها  و  برخی چهره  ها  که  انکار کرد 

است.  پرشدن  قابل  سختی  به 
به نظر   می آید از این نگرگاه باید تعریف جدیدی از این جنگ موذیانه 
ارائه داد تا در میدان و میان خواست بدخواهان این سرزمین گرفتار 

نیاییم. 
ترور  که  می رود  باال    چنان  بی حاصل  نزاع  های      مصنوعی  آتش  گاه 
رخ    خوردن  آب  راحتی  به  گوناگون  میدان  های  بزرگان  از  شخصیت 
کاتین  جنگل  تئوری  پازل  از  بخشی  می تواند  خود    این  و  می دهد 

 . شد با
استخوان دار  سیاستمدار  و  ادیب  و  هنرمند  و  نظامی  و  دانشمند 
گوناگون  ساحت  های  مرز  نگاهبانان  و  سرزمین  این  ستون  های  همه 
هستند. باید به خاطر داشت که به خاک افتادن هر سروی، به گلوله 
رشد  برای  را  مساعد  شرایط  نهایت  تهمت،  تیرهای  یا  نشاندار  خصم 
فراهم    بی حاصل  علفزاران      و  کوتاه قامت  درختچه  های  تصاعدی 
می کند که در طوفان  های مهیب و سیالب  های سهمگین هیچ توان و 

ایرانی دیپلماسی   / ندارند.  صیانت  برای  اراده   ای 
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کارشناس  سمیعی  ابوالفضل      ◄
آموزشی  مدیریت  ارشد 

و  کارشناسان  تا  شده  باعث  امر  همین 
برنامه ریزان جملگی بر نقش مهم آموزش 
زندگی  مختلف  مراحل  در  انسانی  نیروی 
گاه  آ و  پذیر  مسئولیت   شهروند  تربیت  و 
متعلق  را  آینده  و  کنند  حاصل  نظر  اتفاق 
مدار  دانایی  و  محور  آموزش  جوامع  به 

بدانند. 
آموزش  نقش  از  نباید  بین  این  در  اما 
در دوران کودکی و زبان ساده تر »آموزش 
اساس  و  شاکله  چرا  شد.  غافل  ابتدایی« 
این  در  کودکان  شخصیت  گیری  شکل 
دوران رخ می دهد و هر چه در این مسیر 
گیرد،  صورت  بیشتری  گذاری  سرمایه 
کمتری  مشکالت  با  آینده  در  جامعه 
تربیت  فرایند  که  چرا  است.  مواجه 
دانایی  آموزش  و  پذیر  مسئولیت  شهروند 
محور از سال ها قبل از ورودش به جامعه 

است.  شده  آغاز 

این  به  زودی  به  امر  کارشناسان 
اصوال  که  یافتند  دست  واقعیت 
اجتماعی،  توسعه  نوع  هر  زیربنای 
انسانی  توسعه  اقتصادی  و  سیاسی 
است و توسعه انسانی با ارتقاء فرهنگ 
پرورش  و  آموزش  طریق  از  و  جامعه  در 
انسان  بنابراین  است،  پذیر  امکان 
تحول  هرگونه  و  است  توسعه  محور 
نیروی  به  ویژه  نگرش  با  اجتماعی 

یابد.  می  مفهوم  و  معنا  انسانی 

اصلی  چالش  رسد  می  نظر  به  اما 
و  پایدار  توسعه  ریزی  پی  راه  در  کشورها 
تغییرات  در  ضرورت  بر  عالوه  جانبه  همه 
بنیادین در شیوه های آموزش همانا نبود 

مناسب،  گذاری  سیاست  روز،  دانش 
های  زیرساخت  از  برخورداری  و  مهارت 
مورد نیاز است از این رو این سؤال به طور 
شیوه  به  دستیابی  که  است  مطرح  جدی 

های نوین آموزش به ویژه در سنین پائین 
است؟ کارهایی  و  ساز  چه  نیازمند 

در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد 
های  شیوه  و  رویکردها  تغییر  نخست  گام 
فرایند  هاست   سال  است.  آموزش  سنتی 
محیط  به  منحصر  یادگیری  یاددهی- 
مدرسه و تعامل شاگرد و معلم بوده و نقش 
آن  در  محیطی  عوامل  سایر  و  خانواده 
فرایند  این  در  است.  شده  گرفته  نادیده 
دانش  انتقال  منبع  یگانه  عنوان  به  معلم 
به  جامعه  انتظار  مورد  فرهنگی  میراث  و 
بدون  آموزش  و  شاگردان مطرح می شود 
بسیاری  مخیله  در  معلم  و  درس  کالس 

گنجد. نمی 
فرایند  در  شیوه  این  در  شاگردان 
داشتند  منفعل  نقشی  یادگیری  یاددهی- 
نظام  تر  کلی  تعریف  در  یا  و  معلم  این  و 
به  یکسویه  فرایندی  در  که  بود  آموزشی 
طبق  پایین  به  باال  از  و  متمرکز  صورت 
ریزان  برنامه  که  هایی  اولویت  و  نیازها 
را  آموزان  دانش  بودند،  کرده  تعریف 

تا  کمابیش  نگرش  این  کرد.  می  تربیت 
نخستین  اما  بود،  حاکم  میالدی   60 دهه 
از سال های میانی  این شیوه  تردیدها در 
از  ناگهان  به  و  شد  آغاز  میالدی   60 دهه 
تغییر نگرش عمده ای در  این دهه  اواخر 
میان کارشناسان امور آموزشی رخ داد که 
نقش  اهمیت  اختالف،  زمینه  ترین  عمده 
یادگیری  یاددهی-  فرایند  در  آموز  دانش 

بود.

حرکت  و  ابتدایی  آموزش  در  انقالب 
دانایی  و  محور  آینده  آموزش  سوی  به 
کنونی  جامعه  در  تحول  زیربنای  مدار 
که  است  جوامعی  آن  از  آینده  و  است 
برای  را  زمینه  دستانه  پیش  توسعه  با 
مسئولیت  پویا،  خالق،  نسلی  تربیت 
گاه فراهم می کنند. این چنین  پذیر و آ
سرمایه گذاری به مفهوم کاهش هزینه 
اجتماعی  های  آسیب  با  مقابله  های 
ساالنه  که  است  هایی  ناهنجاری  و 
منابع  از  تومان  میلیارد  هزار  چندین 

شود.  می  آنها  با  مقابله  صرف  کشور 

این  به  زودی  به  امر  کارشناسان 
زیربنای  اصوال  که  یافتند  دست  واقعیت 
و  سیاسی  اجتماعی،  توسعه  نوع  هر 
توسعه  و  است  انسانی  توسعه  اقتصادی 
و  جامعه  در  فرهنگ  ارتقاء  با  انسانی 
پذیر  امکان  پرورش  و  آموزش  طریق  از 
است  توسعه  محور  انسان  بنابراین  است، 
ویژه  نگرش  با  اجتماعی  تحول  هرگونه  و 
یابد. می  مفهوم  و  معنا  انسانی  نیروی  به 
دیگر  نگرشی  تغییر  چنین  دنبال  به 
و  یادگیری  منبع  تنها  معلم  و  مدرسه 
انفجار  با  زودی  به  و  نبود  دانش  انتقال 
نوین  ابزار  گیری  شکل  و  اطالعات 

ها،  ماهواره  نظیر  اطالعاتی  و  ارتباطی 
اینترنت،  بعدها  و  کابلی  های  تلویزیون 
نظام مدرسه و معلم تنها به عنوان یکی از 

شد. تعریف  یادگیری  منابع 
یادگیری  نوین  شیوه  ترتیب  این  به 
و  حضور  با  فراگیر  فعال  نقش  بر  مبتنی 
به  روز  و  یافت  رواج  آموز  دانش  مشارکت 

کرد. پیدا  بیشتری  طرفداران  روز 
یادگیری  در  آموز  دانش  روش  این  در 
وجودآورنده  به  خود  سهم  به  و  دارد  نقش 
دست  آزادانه  چون  و  است  خویش  دانش 
به انتخاب می زند، نسبت به آن چه که به 
دست می آورد متعهد است. در این روش 
و  سازگاری  که  است  تعامل  یك  تدریس 
آموزشی  نظام  و  مدرسه  با  کودك  انطباق 

آورند.  می  ارمغان  به  را 
این  به  زودی  به  امر  کارشناسان 
زیربنای  اصوال  که  یافتند  دست  واقعیت 
و  سیاسی  اجتماعی،  توسعه  نوع  هر 
توسعه  و  است  انسانی  توسعه  اقتصادی 
و  جامعه  در  فرهنگ  ارتقاء  با  انسانی 
پذیر  امکان  پرورش  و  آموزش  طریق  از 
است  توسعه  محور  انسان  بنابراین  است، 
ویژه  نگرش  با  اجتماعی  تحول  هرگونه  و 
یابد. می  مفهوم  و  معنا  انسانی  نیروی  به 

دیگر  نگرشی  تغییر  چنین  دنبال  به 
و  یادگیری  منبع  تنها  معلم  و  مدرسه 
انفجار  با  زودی  به  و  نبود  دانش  انتقال 
نوین  ابزار  گیری  شکل  و  اطالعات 
ها،  ماهواره  نظیر  اطالعاتی  و  ارتباطی 
اینترنت،  بعدها  و  کابلی  های  تلویزیون 
عنوان  به  تنها  معلم  و  مدرسه  نظام 

شد.  تعریف  یادگیری  منابع  از  یکی 

علی رغم همه مزایا و توصیف هایی که 

کماکان  شد  آموزشی  نوین  های  شیوه  از 
شدن  اجرایی  راه  در  متعددی  موانع 
مقطع  در  ویژه  به  در  آموزشی  نظام  چنین 
این  جمله  از  شود.  می  دیده  ابتدایی 
بودن  محور  بخشنامه  به  توان  می  موانع 
در  آنان  پذیری  انعطاف  عدم  و  مدیران 
اشاره  آموزش  نوین  با شیوه های  مواجهه 
همکاری  عدم  و  شغلی  فرسودگی  کرد. 
نوین  های  شیوه  فراگیری  برای  معلمان 
سخت  و  ها  زیرساخت  نبود  آموزش، 
در  ای مدارس  بودجه  فقر  افزارهای الزم، 
خصوص تامین مواد و لوازم سخت افزاری 
آینده  نگاه  نبود  آموزش،  در  افزاری  نرم  و 
تعلیم  دردستگاه  مدار   دانایی  و  محور 
به  ها  خانواده  نبودن  توجیه  تربیت،  و 
های  آموزش  فرایند  از  بخشی  عنوان 
کارشناسان  تربیت  عدم  و  نبود   ، نوین 
پیشران  عنوان  به  تربیتی  علوم  متخصص 
 ... و  آموزش  نظام  در  تحول  فرایند  در 
حوزه  این  روی  پیش  مشکالت  از  بخشی 
آنها  برخی  روند  اصالح  شاید  که  هستند 
مواقعی  در  حتی  و  بکشد  طول  ها  سال 

باشد. ناممکن 
انقالب  داد  اطمینان  باید  روی  هر  به 
سوی  به  حرکت  و  ابتدایی  آموزش  در 
مدار  دانایی  و  محور  آینده  آموزش 
و  است  کنونی  جامعه  در  تحول  زیربنای 
توسعه  با  که  است  جوامعی  آن  از  آینده 
نسلی  تربیت  برای  را  زمینه  دستانه  پیش 
گاه فراهم  آ و  پویا، مسئولیت پذیر  خالق، 
گذاری  سرمایه  چنین  این  کنند.  می 
با  مقابله  های  هزینه  کاهش  مفهوم  به 
هایی  ناهنجاری  و  اجتماعی  های  آسیب 
میلیارد  هزار  چندین  ساالنه  که  است 
آنها  با  منابع کشور صرف مقابله  از  تومان 

► شود.     می 
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شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
تکاب که در شعبه 8 اجرای احکام خانواده قم به شماره 8/1401ج/250 ثبت 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  حقمرادی  بیژن  علیه  قدیمی  مال  زهرا  له  گردیده 
له و نیم عشر در حق  آزادی در حق محکوم  پرداخت 114 قطعه سکه تمام بهار 
توقیف  سواری  خودرو  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
پژو  سیستم  سواری  نوع  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده 
تیو فایو مدل 1395 رنگ : سفید شماره موتور : 0068993 شماره  تیپ پارس 
شاسی 707692 شماره انتظامی 46 679 م 61 نقاط آسیب : تعویضی : سپر 
عقب و جلو کامل همراه با دیاق و فوم . زه ابرویی چراغ خطر عقب چپ ، سینی 
عقب ، درب موتور ، گلگیر های جلو راست و چپ. چراغ های جلو ، رادیات آب 
و کولر رام زیر موتور ، سینی زیر ، گلگیر عقب چپ ، درب صندوق عقب ، جفت 
الستیک های جلو ایربک های دو طرف ، جلو پنجره ، خطر عقب چپ تعمیری 

با توجه به موارد ذکر شده و  ، شاسی کشی عقب و کف صندوق عقب ارزیابی : 
شدت برخورد و از آنجاییکه وسیله فوق بعد از باز و بست ، احتمال خسارت داخلی 
نیز متصور می باشد ، کارشناسان متفق الوقل بر این باورند که ، قیمت روز این 
با در نظر گرفتن کلیه موراد اعم از خسارات و افت ، قیمت روز این  وسیله نقلیه 
برآورد می کنند.  توامن  میلیون  و ده  مبلغ 110/000/000تومان صد  را  وسیله 
خودرو  ثالث  شخص  بیمه  استعالم  مبنی  قضایی  محترم  مقام  دستور  اجرای  در 
ثالث می باشد  نامه شخص  بیمه  به استحضار می رساد خودروی فوق فاقد  فوق 
مبلغ 4/675/000  تاریخ 1401/7/28  تا   ، همچنین خالفی وسیله ذکر شده 
چهار میلیون و شصد و هفتاد و پنج هزار تومان می باشد. مقرر گردید موارد فوق 
به آدرس  قم ، خ  تاریخ 1401/10/25 ساعت 10 الی 10/15 صبح  الذکر در 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید 

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

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

 2 شعبه  در  که  قم  حقوقی  دادگاه   19 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
حسین  له  گردیده  ثبت  2/1401ج/324  شماره  به  قم  حقوقی  احکام  اجرای 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ، لنگدشت  بخشی  سعید  علیه  نیکخواه 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  13/576/434/574ریال 
شماره  به  همراه  خط  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  ،محکوم  دولت  صندوق 
کارشناس  و  نموده  توقیف  270/000/000ریال  مبلغ  به   09122052119
 1401/10/17 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  است  نموده  ارزیابی 
ساعت 8/30 الی 8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند 

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

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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱2762۵۹۸7   

نافرمانی مدنی سکه و 
مالیات مرامی!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
اگر  از خرک در رفته که حتی  این روزها قیمت سکه جوری   
مهریه  برای  سکه  هم  عزیزم«  ای  دونه  یه   « رویکرد  با  بخواهید 
باید روی وام صندوق خانوادگی یا صندوق  باز هم  تعیین کنید 
تعاون اداره حساب کنید! دالر، لوازم خانگی، مسکن ) منظور 
رهن و اجاره مسکن است( و سایر اقالم و کاالهای ضروری هم 
اند و  تایم پاره کرده  دست کمی از سکه ندارند و همگی تسمه 
فقط این البال مرغ مادر سرش بی کاله مانده و دلش پر می زند 

افزایش قیمت هوایی! برای یک 
چرا  کنند  نار  و  نک  دائم  اینکه  جای  به  هم  خودروسازان 
راهش  تازه  باشد،  کارخانه  برابر  دو  باید  بازار  در  خودرو  قیمت 
قیمت  اندازه  به  بورس  در  را  خودروهایشان  و  اند  گرفته  یاد  را 
واردات  پائیز  از  است  قرار  و  رسانند  می  فروش  به  بازار  کف 

بگیرند!   دست  هم  را  خارجی  خودروهای 
اقتصاد  نمک  که  چرا  نکنید  را  صحبتش  دیگر  که  هم  تورم 
وزیر  یک  نژاد  احمدی  دوره  بخیر  یادش  است.  شده  کشور 
سرمایه  تومان  میلیارد   200 خدا   بنده  که  بود  شده  معرفی 
داشت. ملت جوری اووووووووف می گفتند و تعجب می کردند 
انگار جف بزوس به عنوان وزیر معرفی شده است. اما االن  که 
وزیر معرفی شده که ناقابل سه هزار میلیارد تومان سرمایه دارد 
این  بابت  هم  کس  هیچ  است.  سرایدار  است  معتقد  خودش  و 
است  نگرفته  دهان  به  تعجب  انگشت  سرایداری  ناچیز  ثروت 

هستند! آشنا  تورم  حقیقت  با  مردم  که  چرا 
با این وجود پا روی حقیقت نگذاریم و باید اذعان کرد دولت 
امسال خیلی جدی سر شوخی را با ثروتمندان و 4 درصدی ها 
باز کرده ببخشید شمشیر را برای ثروتمندان و اغنیا از رو بسته 
که مالیات شان را مثل بچه آدم بیاورند و تحویل دهند و اعالم 
درآمد  تومان  هشتصد  و  میلیارد   4 باالی  کس  هر  که  اند  کرده 
دارد باید اظهار نامه پر کند! یعنی تا زیر این مبلغ اصاًل در دم 
البته  نیست.  زدن  چاک  و  چک  قابل  مالیات  اداره  دستگاه  و 
از  امسال  و  نیامد  کوتاه  اصاًل  لوکس  های  خانه  قبال  در  دولت 
کل خانه های خالی موجود در کشور یک و نیم میلیارد مالیات 
تومان!  میلیارد  نیم  و  سه  هم  لوکس  های  خانه  کل  از  و  گرفت 
از  نتوانستند  هم  ما  والیت  گلشن  حمام  کوچه  اندازه  به  یعنی 
خانه های خالی مالیات بگیرند و هزینه پیامک تهدید مالکان و 
صاحبان این خانه ها هم در نیامد و از جیب خلق الله پرداخت 
صاحبان  و  خالی  خانه  مالکان  از  دولت  اگر  بفرمائید  باور  شد. 
و  کنند  گری  مشتی  طوری  همین  کرد  می  درخواست  لوکس 
کنند  واریز  مالیات  اداره  حساب  به  را  مبلغی  یک  بگذارند  مرام 
می  شده  آوری  جمع  میلیارد  سه  دو  این  از  بیشتر  خیلی  رقم 

شد و به درد یک زخمی می خورد! 
پرگاز  هم  دولت  و  است  انقالبی  مجلس  شکر  را  خدا  هم  باز 
نبود اگر هنوز دار و دسته  در حال خدمترسانی وگرنه مشخص 
خط  و  کرد  می  سیر  کجاها  دالر  االن  بودند،  کار  سر  روحانی 

بود؟  چقدر  فقر 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های 

روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

●  آموزش ابتدایی کلید توسعه و تحول علمی و فرهنگی در جامعه     ●
 ابوالفضل سمیعی در یادداشتی برای »روزنامه گویه« نوشت: نقش آموزش در همه مناسبت های علمی ، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و ... بر همگان آشکار است و

ح امری اجتناب ناپذیر است.   با رشد شتابان دانش بشری، ارتقای آموزش در همه سطو

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 6 دادگاه خانواده 
شهرستان قم که در شعبه 8 اجرای احکام خانواده 
له  گردیده  ثبت  8/1401ج/386  شماره  به  قم 
علیه  محکوم  امراله  علیرضا  علیه  بیطرفان  رباب 
به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار  محکوم است 
آزادی در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق 
دولت محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه خودرو 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف 
کارشناسی  قرار  اجرای  در  احترام  با  است.  نموده 
مبنی   0100386 پرونده  بایگانی  به شماره  صادره 
 GTXi تعیین قیمت پایه یک دستگاه سواری پراید 
پالک  شماره  روغنی  سفید  رنگ   1389 مدل 
شاسی  شماره  و   16 ایران   24 ل   437 انتظامی 
از  خواهان  راهنمایی  با   s1412289603498
بازدید  فارس  خلیج  پارکینگ  در  موصوف  خودروی 

شد.  مالحظه  و  آورده  عمل  به 
راست  سمت  بدنه  بود  شکسته  عقب  و  جلو  سپر 
کامل آثار برخورد دارد سایر قسمت ها دارای خط و 

خش است، الستیکهای خودرو مستعمل بود خودرو 
دوگانه سوز بود، وضعیت داشبورد و تزیینات عادی 
وضعیت  در  باطری  فرسایش  بعلت  خودرو  بود، 
خاموش بازدید شد. بیمه نامه شخص  ثالث خودرو 
برابر استعالم انجام شده از سامانه اجراییات پلیس 
راهور در تاریخ 1401/5/18 نزد شرکت بیمه آسیا 
پایه  ارزش  اعالمی  وصف  با  است.  شده  منقضی 
ششصد  معادل  تومان  میلیون  شصت  مبلغ  خودرو 

گردد. می  اعالم  و  برآورد  ریال  میلیون 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
صبح   11/15 الی   11 ساعت   1401/10/25
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
اجرای  واحد  همکف  طبقه  حقوقی  های  دادگاه 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری 
به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
مزایده شرکت  جلسه  در  تمایل  در صورت  و  بازدید 

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

نمائید. مراجعه  واحد  
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

– ساعدی نیا 

آگهی دعوت مجمع عمومی انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی 
مدیران واحدهای اقامتی استان قم- مرحله اول 

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدیران واحدهای اقامتی استان قم

معصومه  حضرت  مطهر  حرم   - قم  محل:  در   18  -  20 ساعت   1401/10/14 مورخ  چهارشنبه  روز  مذکور  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع 
گردد.  می  برگزار  ای  خامنه  اله  آیت  سالن   –  16 درب  )عج(  الزمان  صاحب  – صحن  )س( 

و  مدیره  هیئت  در  عضویت  به  عالقمندان  ضمنا  نمایند  شرکت  مذکور  جلسه  در  شود  می  دعوت  مربوطه  صنف  در  شاغل  عضو  کلیه  از 
تا  حداکثر  را  خود  داوطلبی  مراتب  مذکور  صنفی  انجمن  اساسنامه  در  مندرج  شرایط  رعایت  با  توانند  می  مذکور  صنفی  انجمن  بازرسی 

نمایند. تحویل  نور  مهمانپذیرآی   –  58 ک  پال  –  59 کوچه   – )ره(  خمینی  امام  خیابان    – قم  آدرس  به   1401/09/24 تاریخ  
کاندیداتوری:  جهت  الزم  مدارک 

ملی  کارت  تصویر  یا  شناسنامه  اول  صفحه  تصویر   -1
3در4  عکس  قطعه  یک   -2

کاندیداتوری  کتبی  درخواست   -3
فعالیت  مجوز  یا  برداری  بهره  پروانه  تصویر   -4

جلسه:  دستور 
بازرسین و  مدیره  هیات  البدل  علی  و  اصلی  اعضای  انتخابات  برگزاری 

شد. تمدید  کاندیداتوری  برای    1401/10/4 تاتاریخ  مدیره  هیئت  تصویب  ضمنا 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
قم  مدنی  احکام  اجرای   5 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  7دادگاه  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
به شماره 5/1401ج/55 ثبت گردیده له مهدی رجبی علیه فرآورده های گوشتی ایران سوسیس محکوم 
نیم  831/817/810ریال  و  له  محکوم  حق  در  16/671/256/202ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف نموده که کارشناس 
به شرح ذیل ارزیابی نموده است. 1- دستگاه لیما جهت تهیه خمیر مرغ کد 1015 با ظرفیت 2000 تن 
700/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ، کارکرده   ، برق  تابلو  بدون  و  متعلقات  بدون 
میکسر خمیر   -3 250/000/000ریال  1 عدد  و مستهلک  متعلقات  بدون  بزرگ صنعتی  2- چرخ گوشت 
 2 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ، کارکرده  کیلوگرم   60 و   120 حدود  های  ظرفیت  با  عدد   2 )خمیرگیر( 
مستهلک   ، مشخصات  پالک  بدون  سیلندر   5 دیزل  ژنراتور  دیزل  دستگاه   -4 300/000/000ریال  عدد 
یک  تراش  دستگاه   -5 2/900/000/000ریال  عدد   1  300KVA حدود  ظرفیت  با  تعمیر  به  نیاز  و 
سوسیس  کاتر   -6 60/000/000ریال  عدد   1 تعمیر  به  نیاز  و  مستهلک   ، مشخصات  پالک  بدون  متری 
عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ، کارکرده   ، برق  تابلو  با   Kramer grebe مارک  برق  تابلو  با  کالباس  و 
2/100/000/000ریال 7- پرکن سوسیس و کالباس 200 لیتری ، کارکرده ، ظاهرا سالم و قابل استفاده 
 1/5 حدود  ظرفیت   ، مشخصات  پالک  بدون  گازی  مشعل  با  بخار  دیگ   -8 450/000/000ریال  1 عدد 
تن ، پمپ ، تابلو برق ، مستهلک و نیاز به تعمیر 1 عدد 800/000/000ریال 9- کمپرسور باد سه سیلندر 
به  نیاز  و  ، مستهلک  برق  تابلو  بدون   ، لیتر   500 ، ظرفیت حدود  بدون پالک مشخصات  ایستاده  با مخزن 
و  خازنی  بانک  با  سلول   6 کارخانه  اصلی  برق  تابلو   -10 150/000/000ریال  عدد   1 انبار  داخل  تعمیر 
– وان چرخدار استیل ، سالم و قابل استفاده 18 عدد  کلید های اصلی 1 عدد 700/000/000ریال 11 
 1 استفاده  حال  ودر  سالم   ، مشخصات  پالک  بدون  فن  دو  سردخانه  اواپراتور   -12 180/000/000ریال 
مدل  جت  ویدئو  ریزنگار  پرینتر  جنب  زدن  تاریخ  مخصوص  پرنتر  دستگاه   -13 150/000/000ریال  عدد 
کالباس  و  سوسیس  حمل  چرخ   -14 650/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم   2000 اکسل 
 ، اواپراتور   ، کمپرسوز  یخساز  موتور   -15 160/000/000ریال  عدد   20 استفاده  قابل  و  سالم   ، استیل 
 -16 700/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ، متعلقات  کلیه  و  برق  تابلو  با  کندانسور 

انکوباتور آزمایشگاهی یک آون سالم و یک انکوباتور ظاهرا خراب 2 عدد 350/000/000ریال 17- کوره 
و  سالم  آزمایشگاهی  هود   -18 60/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  آزمایشگاهی  الکتریکی 
قابل استفاده 1 عدد 50/000/000ریال 19- موتور سردخانه منظور کمپرسور می باشد که مارک کوپلند 
صنعتی  سالن  داخل  هواکش   -20 400/000/000ریال  عدد   3  EWLDWM-1000-D9RC3 مدل 
، ظاهرا سالم  تولید  پروژکتور سالنی داخل   -21 20/000/000ریال  1 عدد  استفاده  قابل  و  ظاهرا سالم 
120 سانتی متر ، ظاهرا سالم  به طول  22- یخچال ویترینی  45/000/000ریال  9 عدد  و قابل استفاده 
مشخصات  پالک  بدون  سیلندر  دو  افقی  باد  کمپرسور   -23 45/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و 
استفاده  عدم  حالت  در  دستگاه  روی  فابریک  سیلندر  دو  با  همراه  کارکرده،   ، اسب   10 الکتروموتور  با   ،
منظور  باال  انبار  داخل  سردخانه  موتور   -24 120/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ،
عدد   1 کار  حال  در  و  سالم   EWLDWM-1000-D9RC3 مدل  کوپلند  مارک  با  باشد  می  کمپرسور 
10/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا  ایستاده  آبگرمکن   -25 150/000/000ریال 
جمع کل : یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال 11/500/000/000ریال با بررسی جمیع جهات ، استماع 
پاسگاه  جلسه  صورت  طبق  نموده  توقیف  تجهیزات  روز  ارزش   ، شده  انجام  بازدید  و  خواهان  اظهارات 
یخ   -1 باشد.  می  زیر  شرح  به   140/5/13 مورخ   1401/7823/44 شماره  به  اراک  جاده   10 انتظامی 
دیواری  سنگ  دستگاه   -2 30/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ، کارکرده  کن  خرد 
دینام  بدون  مستهلک  گوشت  چرخ   -3 8/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ، کارکرده 
و  فرسوده  های  دستگاه  و  پروفیل   ، آهن   -4 35/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  غیر  و  مستهلک   ،
البیع  سهل  و  دیگر  اجناس  نداشتن  وجود  دلیل  به  خواهان  درخواست  به  توجه  با  کارگاه  کل  در  اسقاطی 
تن   12 شد.  ارزیابی  100/000ریال  کیلو  هر  قرار  از  کارخانه  سطح  در  اسقاطی  آهنی  اجناس  انواع   ،
، ظاهرا   ... و   DVR  ، ها  کابل   ، ها  دوربین  کلیه  بسته  مدار  دوربین  5- سیستم  1/200/000/000ریال 
و  مستعمل  گیره  و  آهنی  میز   -6 75/000/000ریال  موجود  مربوط  تجهیزات  کل  استفاده  قابل  و  سالم 
سالم  ظاهرا   ، کارکرده  لیتری   2000 گالوانیزه  آب  منبع   -7 10/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل 
کارکرده   ، کاغذ  رول  بازکن  دستگاه  کن  باز  رول  8-دستگاه  30/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و 

سالم   ، متر   2 در  متر  یک  استیل  کار  میز   -9 20/000/000ریال  عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا   ،
عدد   1 استفاده  قابل  و  سالم  ظاهرا  گوشت  گیوتین   -10 75/000/000ریال  عدد   3 استفاده  قابل  و 
عدد   10 استفاده  قابل  و  سالم   ، چرخدار  و  استیل  سوسیس  حمل  چرخ   -11 100/000/000ریال 
حدود  استفاده  قابل  و  سالم   ، مختلف  های  سایز  و  طرح  در  پالستیکی  سبد   -12 80/000/000ریال 
150 عدد 60/000/000ریال 13- هواکش کوچک واقع در جاهای مختلف کارخانه ، ظاهرا سالم و قابل 
-D9RC3 مدل  کوپلند  مارک  با  مستهلک  سردخانه  کمپرسور   -14 20/000/000ریال  عدد   3 استفاده 

EWLDWM-1000 مستهلک و نیاز به تعمیر 1 عدد 80/000/000ریال 15- لوله کشی گاز کل کارخانه 
سالم و قابل استفاده کل تجهیزات مربوط موجود 450/000/000ریال 16- بخاری گازی معمولی سالم 
میلیون  هشت  و  هشتاد  و  دویست  و  میلیارد  دو   : کل  جمع  15/000/000ریال  عدد   2 استفاده  قابل  و 
 ، فوق  شرح  به  شده  توقیف  تجهیزات  کل  روز  ارزش  میزان   : بندی  جمع  2/288/000/000ریال  ریال 
باشد. مقرر گردید  ریال می  و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون  13/788/000/000ریال سیزده میلیارد 
موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/10/11 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  11/1400ج/297  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   11 شعبه 
محکوم  آسیا  نگین  الیاس  بازرگانی  و  کرمی  حسن  علیه  پناه  کیانی  کاوه  له 
له  محکوم  حق  در  6/285/117/468ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  314/255/873ریال  مبلغ  و 
27 اصلی  از  73 فرعی  ثبتی  )علی کرمی( در قبال بدهی محکوم علیه پالک 
ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  مال  عنوان  به  قم   4 بخش 
سهم   82/9137 مقدار   35 و1   51 مواد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی 
به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع 
پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   4/1456 مقدار  و 
و  درخواست  به  عنایت  با  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق 
فنی  و  امر  حقیقت  و  واقعیت  تشخیص  جهت  در  کارشناس  نظر  جلب  ضرورت 
از  فاصله  اجازه  با  دادسرا   / دادگاه  اختالف  مورد  موضوع  بودن  تخصصی  و 
منتخب  کارشناس  تا  نماید  می  اعالم  و  صادر  را  کارشناسی  قرار  ماده  مقررات 
مستدل  و  دعوی  طرفین  از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در  پرونده  مطالعه  ضمن 
فرعی   73 ثبتی  پالک  ارزیابی  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مورد  در  را  خویش 
با  مترمربع   4042/83 مساحت  به  مق  ثبتی   4 بخش  در  واقع   ، اصلی   27 از 

 0371491479 ملی  شماره  به  حسن  فرزند  کرمی  علی  مالکیت  مشخصات 
متولد 1376/1/12 با جز سهم 6 از کل شش سهم به عنوان مالک ششدانگ 
 1401/4/14 تاریخ   54544 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه 
قرار  اجرای  چگونگی  نماید.  ارائه  قم  شهر   26 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
پرونده  محتویات  و  کارشناسی  قرار  مطالعه  از  پس   1401/9/5 مورخ  در   :
عمل  به  بازدید  سراجه  روستای  در  نظر  مورد  ملک  از  مالک  نماینده  معیت  در 
نقاط  برداشت  و  ملک  سند  با  تطبیق  و  محل  دقیق  بررسی  و  معاینه  از  پس  و 
ملک  دقیق  موقعیت  ارث  گوگل  افزار  نرم  در  آن  نمودن  پیاده  و  ملک  شاخص 
عنایت  با   : کارشناسی  نظریه  گردید.  مشخص  پیوست  ای  ماهواره  تصویر  در 
با  آن  همجواری  و  مذکور  زمین  گرفتن  دقیق  شرایط  و  دقیق  های  بررسی  به 
هادی  طرح  از  خارج  و  زراعی  مذکور  ملک   ، گردید  مشخص  روستا  محدوده 
نظر  در  با  که  دارد  قرار  هادی  طرح  محدوده  به  نزدیک  ولی  سراجه  روستای 
روستای سراجه  در جوار  آن  قرار گرفتن  موقعیت  و  منطقه  قیمت عرف  گرفتن 
ملک   ، گردد  می  برآورد  4/500/000ریال  معادل  مترمربع  هر  ازای  به   ،
مجموع  در  که  مترمربع   4042/83 آن  مساحت  و  مالک  تصرف  در  مذکور 
راستای  در  همچنین  گردد.  می  برآورد  18/192/735/500ریال  معادل 
از  به  محکوم  استیفا  دارد  می  اظهار  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده 

الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید  باشد.  مال معرفی شده مذکور میسر می  فروش 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح   8/45 الی   8/30 ساعت   1401/10/13 تاریخ  در 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
تواند پرداخت بهای  شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی 
موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور 
دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر 
درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط 

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


