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مدیرعامل شرکت گاز استان: معاون عمرانی شهردار اظهارکرد: پالک سوم روی وسایل نقلیه می نشیند

گاز بیش از 40 اداره و 
بانک  پرمصرف قم قطع 

شده است

کار برای سارقان خودرو 
و مخدوش کنندگان 
پالک سخت می شود

پروژه های عمرانی 
شاخص شهر قم در خط 

پایان ماراتن اجرایی
صفحه 3 صفحه 3 صفحه 5

صفحه 3

روایتی از زندگی سرتیم قمی حفاظت سردار سلیمانی؛روایتی از زندگی سرتیم قمی حفاظت سردار سلیمانی؛

صفحه صفحه 22  »محافظ یک حاج آقای مهربانم«»محافظ یک حاج آقای مهربانم«

آگهی حراج  عمومی
)نوبت اول(

 peyman.qom.ir 1-متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه معامالت شهرداری قم به نشانی 
نسبت به خرید اسناد حراج به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال اقدام نمایند.)هزینه خرید اسناد غیر قابل 

استرداد است( . 
2-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه 
شده تائید شده 3- وجه نقد مورد قبول است. جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم )سپرده حسن انجام 

کار( نزد بانک شهر به  شماره حساب بانکی ایران اقدام فرمایید.
.)07IR – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :شهرداری قم )3-شماره حساب بانکی ایران)شبا

4-مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز  یکشنبه  مورخ   1401/10/18 لغایت روز یکشنبه  مورخ  1401/10/25 تا ساعت 

13:00
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  یکشنبه  مورخ 1401/10/18  لغایت  روز  چهارشنبه  مورخ 10/28/ 1401تا 

ساعت 13:00
از امالک و مستغالت در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم  5-شرایط و ویژگیهای هر یک 
ارائه نمایند .  مکلف اند پس از خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت 

به منزله قبول تمامی شرایط است. امضاء اسناد و مدارک 
025 و سواالت عمومی با  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره اموال به شماره 36104328 – 
تماس   025  -36104334 تلفن  با شماره  و کمیسیونها(  ها  پیمان  )اداره  ها  پیمان  و  قراردادها  امور  مدیریت 

فرمایند. حاصل 
 ، مرکزي  شهرداري   ، بنیادي  شهید  بوستان  جنب   ، صدر  موسي  امام  بلوار   ، قم  پیشنهادها:  تسلیم  7-محل 

حراست. کل  اداره   ، ششم  طبقه 
الی   7:30 ساعت  از  چهارشنبه  لغایت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحویل  ساعت  است  ذکر  به  *الزم 

است.   13:00 الی  ساعت7:30  از  شنبه  پنج  روزهای  14:00و 
گهی: 1435209( )شناسه آ

نوبت اول: چهار شنبه 1401/10/14
نوبت دوم: شنبه 1401/10/17

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

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

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    

اطالعیـه روزنامــه گویـه

هشدار بخش خصوصی نسبت به طرح مالیاتی مجلس 

از سرمایه واقعی مالیات بگیرید
 نه از عایدی تورم!                                                      
صفحه 4

سخنگوی کمیسیون امورداخلی پاسخ داد  

آیا مجمع تشخیص مصلحت از شفافیت 
مستثنی می شود؟                                                     
صفحه 5

آیا در زمستان به خواب بیشتری نیاز داریم

چرا در فصل زمستان 
بیشتر احساس خستگی می کنیم؟                                                      
صفحه 6

یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد:

آیا ایده تثبیت قیمت ها در شرایط فعلی 
کارساز است؟                                                      
صفحه 4

معاون سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری از بهره برداری مجتمع فرهنگی ورزشی پردیسان در دهه فجر خبر داد؛

یک گام تا بهره برداری مجتمع فرهنگی 
ورزشی منطقه ۸                                                      
صفحه 8

گزیـده خبـرها

شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری اموال زیر با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق حراج 
عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

تعدادنوعشناسه معامالتی

35  عددفروش تابلوهای ترافيکی34/ح/1401



2چهارشنبـه ۱۴ دی ۱۴۰۱/ شماره 2۰۸9 www.gooyeh-qom.comگزارش

سازمان آگهی های 

روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

در حرم حضرت معصومه)س(؛
سالگرد شهادت »حاج قاسم 

سلیمانی« و فرماندهان جبهه 
مقاومت برگزار شد

و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  سومین  بزرگداشت  مراسم 
معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  در  مقاومت  جبهه  فرماندهان 

شد. برگزار  )س( 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  سومین  بزرگداشت  مراسم 
و  مغرب  نماز  اقامه  از  بعد  دوشنبه  مقاومت شامگاه  جبهه  فرماندهان 

شد. برگزار  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  در  عشا 
برگزار  بیت  اهل  کریمه  مجاوران  و  زائران  حضور  با  که  مراسم  این  در 
و  سخن  ایراد  به  قمی  حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت  شد؛ 

کرد. مداحی  نیز  رمضانی  مجتبی 
فرا  تسلیت  با  سخنانی  در  مراسم  این  در  قم  علمیه  حوزه  استاد 
داشت:  اظهار  همرزمانش  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  رسیدن 
و  کار می کرد  برای رضای خدا  و  بود  انسانی مخلص  سردار سلیمانی 
را  این جایگاه  به همین دلیل خداوند  و  نبود  او  هیچ هوای نفسی در 

کرد. عنایت  وی  به 
مراسم  در  داشت:  بیان  قمی  حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت 
شهرهای  در  نفر  میلیون ها  همرزمانش  و  سلیمانی  شهید  تشییع 
ثمره  داد  ایشان  به  خداوند  که  منزلتی  این  و  یافتند  حضور  مختلف 

بود. دنیا  در  او  اخالص 
طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  به  سلیمانی  سردار  داشت:  بیان  وی 
و  است  همگان  زبانزد  زهرا  حضرت  به  وی  ارادت  و  می کرد  توسل 
ایام فاطمیه مجلس عزا  الزهرا در کرمان در  بیت  سالیان متمادی در 

می کرد. برپا 
از  بسیاری  در  سلیمانی  سردار  افزود:  قم  علمیه  حوزه  استاد  این 
شجاع  فرماندهی  اینکه  جمله  از  بود  بارزی  ویژگی های  دارای  جهات 
ارتباط داشته باشد و  با همه جامعه  تا  بود و تالش می کرد  ایمان  با  و 

نشود. سیاسی  بازی های  وارد  حال  عین  در 
وی گفت: سردار سلیمانی با روحیه جهادی که داشت توانست جبهه 
منطقه  از  را  تکفیری ها  و  داعش  دست  و  ایجاد  منطقه  در  را  مقاومت 

کند. کوتاه 

حضور خادمان حرم حضرت 
معصومه)س( در منزل »شهید 

شهروز مظفری نیا«

مقاومت  جبهه  فرماندهان  شهادت  سالگرد  سومین  با  همزمان 
خادمان حرم حضرت معصومه)س( در منزل شهید شهروز مظفری نیا 
یافتند. حضور  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  حفاظت  سرتیم 

پرچم  همراه  به  اهل بیت  کریمه  مقدس  آستان  معاونان  و  خادمان 
حرم مطهر در منزل خانواده شهید شهروز مظفری نیا سرتیم حفاظت 
سردار سلیمانی، حضور یافته و با اهدای متبرکات فاطمی و تجلیل از 
خانواده این شهید، یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشتند.
معاون  احمدی  مهدی  والمسلمین  حجت االسالم  دیدار  این  در 
حضرت  مقدس  آستان  اجرایی  معاون  محمودنژاد  هادی  و  فرهنگی 
از  نمایندگی  به  و  داشته  حضور  علیها  الله  سالم  معصومه  فاطمه 
متبرکات  اهدای  با  قم،  جمعه  امام  و  آستان  تولیت  سعیدی  آیت الله 

کردند. تجلیل  مظفری نیا  شهید  خانواده  از  فاطمی 
شهید  این  از  خاطراتی  بیان  ضمن  نیز  مظفری نیا  شهید  خانواده 
و  جسته  توسل  اهل بیت  کریمه  مطهر  حرم  پرچم  به  مقاومت، 
خاکسپاری این شهید در صحن امام رضا )ع(حرم مطهر را عنایتی از 

دانستند. کرامت  بانوی  سوی 

خبـر

شهروز  شهید  پاسدار  سرهنگ    ◄
سلیمانی  سردار  حفاظت  سرتیم  مظفری نیا 
در  دلها  سردار  کنار  در  سالها  که  بود  قم  اهل 
در  و  کرد  همراهی  را  او  خطیر  های  ماموریت 
رسید. شهادت  فیض  به  او  جوار  در  نهایت 
همراهان  از  یکی  سورکی:  بخشی  مهدی 
ترور  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
بغداد،  فرودگاه   1398 ماه  دی   13 سحرگاه 
بود. مظفری نیا  شهروز  شهید  پاسدار  سرهنگ 

این شهید اهل روستای کهک در استان قم 
اسالمی  انقالب  پیروزی  به  ماهی  چند  بود، 
روستا  این  در   1357 تیرماه  در  بود که  نمانده 
خوانده  بدنی  تربیت  دانشگاه  در  آمد.  دنیا  به 
بود و به دلیل عالقه ای که به انقالب اسالمی، 
وارد  داشت،  گری  نظامی  و  مذهبی  مباحث 

شد. سپاه 
تیم  سر  شهروز؛  نداشتند  خبر  اش  خانواده 
تروریسم  با  مبارزه  فرمانده  قوی ترین  حفاظت 
این موضوع  او هم هیچگاه سعی نکرد  و  است 
آن  به  و  کند  مطرح  جایی  و  فامیل  بین  در  را 

است. دل ها  سردار  محافظ  که  بفروشد  فخر 
آن  با  بودن؛  قاسم  حاج  حفاظت  سرتیم 
داشتن  مخالف  همیشه  که  سردار  روحیه 
بسیار  بود،  تردد  حال  در  دائم  و  بود  محافظ 
اوصاف  این  با  که  چرا  می رسد  نظر  به  سخت 
نمی شد،  رعایت  هم  حفاظت  پروتکل های 
مدت  به  شرایط  این  با  نیا  مظفری  شهروز  اما 
چهار سال حفاظت از سردار دل ها را بر عهده 

. شت ا د
روحیه  همین  لحاظ  به  بار  چندین  او 
بدون  داشت  دوست  که  قاسم  حاج  مردمی 
تاکید داشت  ارتباط باشد و  با مردم در  واسطه 
باشند؛  مانعی  نباید  زمینه  این  در  محافظان 
سردار،  دیدن  برای  جمعیت  ازدحام  دلیل  به 
به  کارش  و  بیند  می  آسیب  پا  و  کمر  ناحیه  از 

می کشد. هم  جراحی  عمل 
آسمان«  تا  »همراهی  کتاب  در  همسرش 
شهروز  شهید  پاسدار  شفاهی  خاطرات 
زیادی  »جمعیت  می گوید،  مظفری نیا، 
از  بود  شده  پر  قاسم  حاج  دور  بودند.  آمده 
عکس  ایشان  با  می خواستند  که  جوان هایی 
وقتی  گفت.  برایم  شهروز  را  این ها  بگیرند. 
جمعیت،  فشار  زیر  نبود.  خوب  حالش  آمد، 
که  صبح  بود.  دیده  آسیب  کمرش  دیسک 
بخورد!  تکان  نمی تواند  گفت  شدیم،  بیدار 
غذا  می توانست  نه  بود.  شده  فلج  انگار 
شب  تا  بگیرد.  وضو  می توانست  نه  بخورد، 
نخورد.  تکان  و  ماند  تخت  روی  همان جور 
غذا  بود.  همین طور  هم  بعد  روز  سه  دو، 
دستشویی  نمی توانست  چون  نمی خورد، 
خیال  می کرد.  گریه  بود.  شده  ضعیف  برود. 
می کردم از درد است، ولی نبود. از عشق بود. 
نتواند  دیگر  اینکه  از  ترس  و  کارش  به  عشق 

بماند…« قاسم  حاج  کنار 
مهربانم آقای  حاج  یک  محافظ 

می گفت،  می پرسید  کارش  از  وقتی  پدرش 
آن  نام  اما  مهربانم«  آقای  حاج  یک  »محافظ 

نمی آورد. زبان  به  را  مهربان  آقای  حاج 
شهادت  از  بعد  می گوید؛  شهید  پدر 
سلیمانی  سردار  کنار  در  که  عکسش  شهروز، 
تمامی  بین  در  و  دیدم  بار  اولین  برای  را  بود 
همین  به  داریم  شهروز  از  که  عکس هایی 
به گردن حاج قاسم گذاشته  عکسی که دست 

دارم. عالقه  بیشتر 
یاد  رفیق  یک  عنوان  به  او  از  شهید،  مادر 
اول  می کند و می گوید، هر وقت کاری داشتم 
او  از  و  کرد  سربلندم  او  می گفتم.  شهروز  به 
کوتاهی  اگر  می خواهم  و  دارم  شفاعت  انتظار 

ببخشد. مرا  دادم  انجام 
به  وقتی  همیشه  او  می گوید،  شهروز  مادر 
برای  تا  می خواست  من  از  می رفت  مأموریت 
شهادتش دعا کنم، به او می گفتم این حرف را 
بزرگ  آنها  بگذار  داری،  کوچک  فرزند  تو  نزن، 
می گفت  اما  کن،  شهادت  آرزوی  بعد  و  شوند 

است. دیگری  چیز  جوانی  در  شهادت 

در  خود  دایی  دختر  با  نیا  مظفری  شهروز 
می کند،  ازدواج  سالگی   24 در   1383 سال 
این  ایمان  را  او  با  ازدواج  دلیل  همسرش 

می کند. بیان  شهید 
همیشه  می گوید؛  کهکی  زینلی  فاطمه 
اما  می شدیم،  نگران  مأموریت  به  رفتنش  با 
دل  به  نگرانی  که  می خواست  ما  از  شهید 

اتفاق  اگر  اما  نمی افتد،  اتفاقی  ندهیم؛  راه 
با  شد.  خواهید  مطلع  سریع  بیفتد  خاصی 
این  در  که  کسی  همیشه  می گفتم  خودم 
بد  خبر  شنیدن  منتظر  می گذارد،  قدم  مسیر 

باشد. باید  هم 
با  و  بود  قاسم  حاج  با  او  اینکه  بیان  با  وی 
به  همیشه  داد:  ادامه  کرد  پرواز  قاسم  حاج 
آقا  خیال  که  می کردم  ریزی  برنامه  گونه ای 
می گفت  هم  او  باشد،  راحت  خانه  از  شهروز 
عاشقانه  هم  من  و  هستی  من  گاه  تکیه  تو 

داشتم. دوستش 
روز   18 و  ماه  سه  نیا،  مظفری  شهید  پسر 
شهید  همسر  آمد،  دنیا  به  پدر  شهادت  از  بعد 
برای  خداوند  سوی  از  هدیه ای  را  فرزند  این 
و  یاد  تا  می داند  خانواده  اعضای  و  آرامشش 
باشد،  ماندگار  همیشه  هم  شهید  این  خاطره 
فرزندش  برای  را  علیرضا  نام  شهروز،  شهید 

بود. کرده  انتخاب 
باشم پروازش  پر  می کردم  سعی  همیشه 

بیت  اهل  عاشق  او  می گوید؛  شهید  همسر 
مطهر  های  حرم  زیارت  به  عشق  و  بود  )ع( 
امام  و  بیت  اهل  دلیل  همین  به  و  داشت 
در  وقت  هیچ  گرفتند.  را  دستش  )ع(  حسین 
و همیشه سعی می کردم  نبودم  او  مانع  زندگی 
پر پروازش باشم و می دانستم اگر کسی شهید 
زندگی  انسان  که  بهتر  چه  و  ٌمرد  خواهد  نشود 
شهادت  با  و  خدا  راه  در  جهاد  مسیر  در  اش 

شود. ختم 
همسر  کهکی  زینلی  فاطمه  گفته  به 
کارش  از  هم  و  زندگی  از  هم  شهروز  شهید، 
گاهی  بود.  مسیر  این  عاشق  و  می برد  لذت 
مأموریت  به  و  بیدار می شد  از خواب  سه صبح 
این تالش  و  بر می گشت  و نصف شب  می رفت 
سردار  می گفت  اما  بود؛  ستودنی  او  روحیه  و 
زمینه  این  در  رتبه  چند  هم  من  از  سلیمانی 

ناپذیرتر. خستگی  و  است  باالتر 
شهید  اخالقی  خصلت های  بارزترین 

نیا مظفری  شهروز 
شهروز  شهید  برادر  نیا،  مظفری  مرتضی 
گفت:  شهید  این  خصوص  در  نیز  نیا  مظفری 
شهروز  شهید  اخالقی  خصلت های  بارزترین 
احترام  بود؛  گرفته  نشأت  قرآن  و  دین  از  که 
قرائت  وقت،  اول  نماز  مادر،  و  پدر  به  واقعی 
قرآن و زیارت عاشورا در بین دو نماز، خواندن 
به  کمک  صبح،  نماز  در  عهد  دعای  مداوم 

بود. نوعان  هم  و  نیازمندان 
خاطره ای  بیان  با  نیا  مظفری  شهید  برادر 
من  به  بار  یک  شهروز  می گوید:  شهید  آن  از 
دوست  را  حججی  شهید  شهادت  نوع  گفت 
به  آمریکا  بزرگ  شیطان  پوزه  که  چرا  دارم، 

می شود. مالیده  خاک 
در  شهروز  پیام  زمان  آن  آنکه  بیان  با  وی 
به اهمیت  امروز  نکردم ولی  را درک  این زمینه 
که  دیدیم  امروز  افزود:  هستم  واقف  گفته  این 
ملت های  بیداری  وحشت  از  چگونه  آمریکا 
فرار  و  رها  را  شده  اشغال  کشورهای  منطقه، 

است. کرده 

شخصیت  با  همراهی  داشت:  بیان  وی 
او  در  سلیمانی  قاسم  حاج  همانند  بزرگی 
آرزو  شهید  این  و  داشت  بسیاری  تأثیرات 
معصومه  حضرت  مطهر  حرم  در  که  داشت 
آرزویش  به  هم  آخر  که  شود  خاکسپاری  )س( 

. سید ر
شهروز  گفت:  نیا  مظفری  شهید  برادر 
شهید  همراه  سوریه  در  که  بود  سالی  چند 
رئیس  و  می کرد  مبارزه  داعش  با  سلیمانی 
ترور  اقدام  به  دست  حالی  در  آمریکا  جمهور 
برابر  در  آنها  که  زد  یارانش  و  سلیمانی  شهید 
کرده  ایستادگی  جانی  تروریست های  این 
را  آمریکا  چهره  حقیقت  اقدام  این  و  بودند 

می دهد. نشان 
به  سلیمانی  سردار  کرد:  اضافه  نیا  مظفری 
سفر  کشور  این  به  عراق  وزیر  نخست  دعوت 
در  هم  آن  تمام  نامردی  با  ترامپ  که  بود  کرده 
را  مقاومت  فرماندهان  و  شهید  این  شب  دل 
خود  عمل  این  پاسخگوی  باید  که  کرد  ترور 

. شد با
خون  و  پیکر  حرارت  تدفین  زمان  در 

می کردم حس  را  شهید 
وی ادامه داد: زمانی که پیکر برادر شهیدم 
را در حرم حضرت معصومه )س( می خواستیم 
را  خاکسپاری کنیم حرارت پیکر و خون شهید 
حس می کردم و با خودم فکر می کردم که این 
خواهد  را  عامالنش  گریبان  پاک  خون های 
عزیزان  این  خواه  خون  اسالم  امت  و  گرفت 

بود. خواهند 
برادر شهید مظفری نیا ادامه داد: دشمنان 
هستند  احمقها  از  راحل  امام  فرموده  به  ما 
سردار  ترور  در  آمریکایی ها  اقدام  این  و 
سلیمانی هم باعث ایجاد وحدت داخلی و هم 
اسالمی  ملت های  بیشتر  همبستگی  افزایش 

است. شده 
آنچنان  کارش  در  نیا  مظفری  شهروز  شهید 
سختی های  با  توانست  که  داشت  پشتکار 
طی  را  نظامی  عرصه  مختلف  مراحل  فراوان، 
قاسم  حاج  حفاظت  تیم  سر  عنوان  به  و  کند 
شود. انتخاب  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی 

ساعتی  اینکه  از  و  بود  کارش  عاشق  او 
قابل  برایش  باشد  جدا  دل ها  سردار  کنار  از 
اش  دیده  آسیب  جسم  وجود  با  و  نبود  تحمل 
نشد  حاضر  هرگز  مختلف،  معرکه های  در 
انجام  سر  و  کند  رها  را  قاسم  حاج  از  حفاظت 
دست  به  اسالم  پرافتخار  سردار  این  همراه 
و  رسید  شهادت  به  تروریست  آمریکایی های 
حرم  )ع(  رضا  امام  صحن  در  مطهرش  پیکر 
آرزوی  مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( که 

 ► گرفت.   آرام  داشت  دل  در  را  آن 

روایتی از زندگی سرتیم قمی حفاظت سردار سلیمانی؛

»محافظ یک حاج آقای مهربانم« آیت الله فاضل لنکرانی: 
وصیتنامه شهید سلیمانی در 

کتب درسی قرار گیرد

قاسم  حاج  وصیتنامه  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
حاج  شود؛  ترویج  ایشات  اعتقادات  تا  گیرد  قرار  درسی  کتب  در  باید 
قاسم چند ماه قبل از شهادت به قم خدمت مراجع می رود و از آن ها 

کنند. امضا  را  کفنش  که  می کند  درخواست 
پایان  در  لنکرانی  فاضل  محمدجواد  الله  آیت  فارس،  گزارش  به 
درس خارج فقه با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم 
که  پرداخت  اسالم  رشید  سردار  این  شخصیت  معرفی  به  سلیمانی 
این  به  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو  این  سخنان  کامل  متن 

است: شرح 
الرحیم الرحمن  الله  بسم 

فردا مصادف با سالگرد شهادت سردار بزرگ انقالب و نظام جمهوری 
علیه  تعالی  الله  رضوان  سلیمانی  قاسم  حاج  بزرگوار  شهید  اسالمی 
است.  داشته  بزرگی  عطف  نقاط  پیروزی  قبل  از  ما  انقالب  است، 
اسالم  تقدیم  را  خود  جان  فداکار  چهره هایی  مختلف  بحران های  در 
شهید  ما  شد،  نظام  و  انقالب  تحکیم  موجب  امر  همین  و   کردند 

نمونه هاست. همین  از  یکی  سلیمانی 
به نظر من همان طور که خون های پاک بزرگانی مثل شهید بهشتی، 
خون  شد،  اسالم  و  انقالب  حیات  سبب  زمان  آن  در  مطهری،  شهید 
از  بلکه  و  شد  همینطور  هم  بزرگوار  شهید  این  شده  ریخته  ناحق  به 
تأثیرگذاری آن در سطح جهان اسالم و جامعه ی  یک جهاتی دایره ی 
بود،  ایران  داخل  در  عزیزان  آن  شهادت  چون  بود.  بیشتر  بین الملل 
شد،  واقع  عراق  کشور  در  و  ایران  از  بیرون  در  اواًل  شهادت  این  اما 
وزیر  همراهی  و  آمریکا  منحوس  رئیس جمهور  مستقیم  دستور  با  ثانیًا 
و  اهمیت  بر  امر  این  او صورت گرفت که  نظامی  فرماندهان  و  خارجه 
عظمت  و  مقاومت  جبهه  خصوصًا  جهان  در  سرافراز  شهید  آن  نفوذ 

دارد. داللت  او  شهادت 
یک  عنوان  به  باید  سلیمانی  شهید  فرمودند  معظم  رهبری  اینکه 
اینطور  است،  صحیحی  و  دقیق  کاماًل  فرمایش  باشد  مطرح  مکتب 
کرده  شخص  این  از  تجلیلی  باشد  خواسته  فقط  ایشان  که  نیست 
دفاع  دوران  در  جنگ  اول  از  که  است  کسی  سلیمانی  شهید  باشد، 
به  را  قدس  سپاه  فرماندهی  که  هم  بعد  داشت،  فعال  حضور  مقدس 
مرد  این  که  بزرگی  کارهای  شد.  مقاومت  جبهه  رکن  گرفت،  عهده 
که  طوری  به  ندارد،  نظیر  کرد  مقاومت  جبهه  تقویت  و  تشکیل  برای 
است.  کرده  عاجز  و  بیچاره  را  آمریکا  و  اسرائیل  مقاومت  جبهه  امروز 
به  و  کنند  خارج  میدان  از  باید  را  کسی  چه  که  فهمیدند  هم  آنها 

برسانند. شهادت 
یکی  بود،  اسالم  از  خوب  باور  و  درک  بزرگوار  شهید  این  مهم  ویژگی 
جدای  کنند،  الگوگیری  شهید  این  از  باید  ما  مسئولین  که  جهاتی  از 
قلبی  اعتقاد  دینی،  عمیق  باورهای  از  جدای  اخالص،  و  شجاعت  از 
یک  حتی  و  روحانیت  و  مرجعیت  فقیه،  والیت  به  که  بود  عمیقی 
بودند  و در جلسات همراه  ایشان محشور  با  که  طلبه داشت، کسانی 
زمان  امام  واقعی  که یک طلبه سرباز  بود  این  باورش  خوب می دانند 
جمله  از  این  می کرد،  تبعیت  و  احترام  او  از  نگاهی  چنین  با  و  است 
و  مسئولین  توجه  مورد  باید  که  است  عزیز  شهید  این  خصوصیات 
هم  باید  می ورزند.  عشق  بزرگوار  شهید  این  به  که  گیرد  قرار  مردمی 
و  گوشه  از  جمعیتی  چه  ببینید  روزها  این  را  مزارش  باشد،  اینطور 
گذراند،  اسالم  برای  را  عمرش  که  کسی  می روند؟  زیارتش  به  کنار 
از  یکی  و  نمود  فدا  عارفانه  و  گاهانه  آ خالصانه،  را  جانش  نهایت  در  و 

شد. اسالمی  انقالب  زرین  برگ های  از  و  نظام  افتخارات 
مراقبت  چقدر  سپردند  ما  دست  به  که  امانتی  این  از  ببینیم  باید 
کردیم، اهداف اینها چه بوده؟ اینها برای قدرت طلبی شهید ندادند، 
در  خاص  گروه  یک  اینکه  برای  نشدند،  شهید  جناحی  منافع  برای 
حکومت  اینکه  برای  اینها  نشدند،  شهید  بگیرد  قرار  حکومت  رأس 
شهید  اینها  بگیریم،  یاد  را  اهدفشان  نشدند،  شهید  بشود  دست  یک 
شدند  شهید  بماند،  انقالب  که  شدند  شهید  بماند،  اسالم  که  شدند 
خدمت  صادقانه  مردم  این  به  باشند  که  جناحی  هر  از  مسئولین  که 

. کنند
مسئولی که فکر یکدست کردن گروه خودش و قدرت نمایی و بقاء بر 
شهدا  این  و  شهید  این  مسیر  در  قطع  طور  به  باشد،  خود  مسئولیت 
باشند،  داشته  را  من  فکر  باید  همه  بگوید  مسئولی  یک  اگر  نیست، 
سازگاری  ما  شهدای  اهداف  با  کنند  فکر  می کنم،  فکر  من  آنچه  به  و 
نظام  اصلی  سکاندار  که  انقالب  معظم  رهبری  وقتی  یک  بله  ندارد. 
بر همه واجب  ایشان  از  تبعیت  تبیین می کنند،  را  است، سیاستهایی 

نیست. آن  در  تردیدی  و  است 
اگر  و  بشناسیم  خوب  را  اهدافشان  و  شهدا  این  باید  ما  بنابراین 
کنیم.  حرکت  مسیر  همان  در  بماند  باقی  انقالبمان  بخواهیم 
وصیتنامه حاج قاسم را بخوانید، این وصیتنامه را باید در کتب درسی 
قرار بدهند، اعتقادات و باورهای او را بنویسند، ببینید چقدر به معاد 
می رود  مراجع  خدمت  قم  به  شهادتش  از  قبل  ماه  چند  که  دارد  باور 
حرف  خیلی  این  کنند،  امضا  را  کفنش  می کند  درخواست  آنها  از  و 
راه  در  جهاد  برای  را  عمرم  من  بگوید  کسی  یک  است  ممکن  است، 
داشتم  حضور  جنگ  صحنه های  خطرناک ترین  در  و  گذراندم،  خدا 
امضا  بدهم  چه  برای  را  کفنم  حاال  بدهم،  هم  را  جانم  بودم  حاضر  و 
نمایندگان  باور قلبی که مراجع  آن  این شهید سعید روی  کنند؟ ولی 
زمان  امام  نماینده  معظم  رهبری  و  هستند،  السالم  علیه  زمان  امام 
این  کنید،  امضا  من  برای  که  بزرگان می دهد  این  به  را  کفنش  است، 
انقالب  که  بود  باورها  همین  شود،  قوی  باید  ما  مسئولین  در  باورها 
باورها ضعیف  این  متأسفانه  یکی دو دهه  این  در  منتهی  پیروز کرد  را 
جامعه،  اقشار  از  بخشی  در  هم  و  مسئولین،  در  هم  شده،  کمرنگ  و 

داشت. نظر  در  باید  هم  را  دشمن  سوء  تبلیغات  البته 

خبـر



◄     دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد به 
و عمرانی  فنی  معاون  زاده  همراه حلوایی 
عمرانی  پروژه های  از  ساعت   4 مدت  به 

کرد. بازدید  قم  شهر 
 5 فاز  پروژه های  از  قم  شهردار 
اسالمی  شورای  ساختمان  یاسر،  عمار 
تقاطع  اسالمی،  جمهوری  تونل  شهر، 
تقاطع  نماز،  میدان  غیرهمسطح 
تقاطع  روحانیت،  شهدای  غیرهمسطح 
مرکزی  ایستگاه  حکیم،  آیت الله  شهید 
مجتمع  معارفی،  شهربازی  آتش نشانی، 
ساختمان  پردیسان،  ورزشی  فرهنگی 
و….  شهرداری  هشت  منطقه  اداری 

کرد. بازدید 
و  فنی  معاون  بازدیدها،  این  حاشیه  در 
یزدی سرپرست سازمان  عمرانی، خانه زاد 
منطقه  مدیر  علی اکبری  عمران،  و  توسعه 
از  گزارشی  شهری  مدیران  دیگر  و  هشت 

کردند. ارائه  عمرانی  پروژه های  روند 
اجرای  بر  تسریع  بر  نژاد  سقائیان  دکتر 
بهره برداری  زمان  کردن  کوتاه  و  پروژه ها 

کرد. تأکید  پروژه ها 
عمرانی  پروژه های  مبلغ  قم،  شهردار 
 6 بالغ بر  را  قم  شهرداری   1401 سال 
اظهار  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد  هزار 
 12 در حدود  نیز   1400 در سال  داشت: 
بهره برداری  تومان  میلیارد   900 و  هزار 
شاهد  قم  شهر  در  را  شهری  پروژه های  از 
شاخص  پروژه های  نیز  امسال  و  بودیم 
به  را  شهر  توسعه  در  تعیین کننده ای  و 
خواهیم  بهره برداری  و  افتتاح  مرحله 

. ند رسا
در  را  شهری  مدیریت  توجه  کانون  وی 
به  اشاره  با  و  دانست  شهر  مرکزی  هسته 
یاسر  عمار  محور  پنجم  فاز  پروژه  اجرای 
شهید  بلوار  و  غدیر  تونل  ادامه  شامل 

پروژه های  از  یکی  به عنوان  اوسطی 
مرکزی  هسته  ساماندهی  نهضت  اصلی 
وجود  علی رغم  پروژه  این  افزود:  شهر 
اجرا  حال  در  قدرت  با  زیاد،  مشکالت 
را  پروژه  این  بتوانیم  امیدواریم  و  است 
به  انجام شده  برنامه ریزی های  طبق 

برسانیم بهره برداری 
در  جمهوری  تونل  پروژه  قم  شهردار 
کالن  پروژه های  دیگر  از  را  دو  منطقه 
عمرانی شهر برشمرد و گفت: این پروژه تا 
اختیار  در  و  می رسد  اتمام  به  آینده  هفته 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
از  دیگر  یکی  سقائیان نژاد  دکتر 
برای  که  قم  شهرداری  بزرگ  پروژه های 
پروژه  را  ترافیک مهم است  مردم در حوزه 
تا  کرد  امیدواری  اظهار  و  دانست  نماز 
تقاطع  این  روگذر  مسیر  آن  بهمن ماه   22

برسد. بهره برداری  به  غیرهمسطح 
شهدای  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه 
پروژه هایی  و  دو  منطقه  در  روحانیت 
روان آب ها  دفع  و  کنترل، هدایت  همچون 
پروژه هایی  دیگر  از  نیز  آب های سطحی  و 
عملیات  اجرای  به  قم  شهردار  که  بود 
در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  آن  عمرانی 
خانواده  و  بانوان  باغ  احداث  دو  منطقه 
کار  دستور  در  هکتار  هشت  مساحت  به 
غیرهمسطح  تقاطع  و  است  قرارگرفته 
جدیدی  پروژه های  از  نیز  نیک اندیش 
آغاز  آن  اجرای  آینده  سال  در  که  است 

شد. خواهد 
منطقه  پروژه های  سقائیان نژاد  دکتر 
و  داد  قرار  موردتوجه  نیز  را  قم  شهر  چهار 
خضر  بوستان  چهار  منطقه  در  کرد:  بیان 
پایان  تا  و  است  تکمیل  حال  در  )ع(  نبی 
بهره برداری خواهد رسید،  به مرحله  سال 
آیت الله  بلوار  سریع السیر  اتوبوس   خط 

آخرین  احداث  همچنین  و  بروجردی 
به  ولیعصر)عج(  بلوار  دسترسی  مسیر 
مراحل  در  نیز  بروجردی  آیت الله  بلوار 

دارد. قرار  اجرایی  عملیات  پایانی 
را  پنج  منطقه  پروژه های  ادامه  در  وی 

منطقه  در  شد:  یادآور  و  کرد  مطرح  نیز 
نیز در حال ساخت  پنج شهربازی معارفی 
بوده و تا پایان سال اسکلت ساختمان آن 
ساختمان  همچنین  و  می رسد  پایان  به 
در  منطقه  این  در  نیز  آتش نشانی  مرکزی 
سال  پایان  تا  امیدواریم  که  اجراست  حال 
برسد. بهره برداری  به  آن  از  مهمی  بخش 
آب های  دفع  پروژه  اجرای  قم  شهردار 
سطحی و ساخت گرم خانه برای بهزیستی 
را از پروژه های مهم منطقه 6 عنوان کرد و 
نیز  منطقه  پسماند  انتقال  ایستگاه  افزود: 

در حال ساخت است
نهضت  قم  شهردار  گفته  بر  بنا 
شهر  مرکزی  هسته  پروژه های  ساماندهی 
فاز  پروژه  ازجمله  هفت  منطقه  در  قم 

تونل  ادامه  شامل  یاسر  عمار  محور  پنجم 
پروژه های  از  اوسطی  شهید  بلوار  و  غدیر 
با  که  بوده  قم  شهرداری  برای  اولویت دار 
باقی مانده  پالک   70 تملک  پیگیر  جدیت 

دارند. کار  دستور  در  را  مسیر  در 

یک  به عنوان  را  هشت  منطقه  وی 
زیرساختهای  نیازمند  جدید  منطقه 
منطقه  در  افزود:  و  دانست  تأسیساتی 
ورزشی  فرهنگی  مجتمع  ساخت  هشت 
ساختمان  و  دارد  قرار  پایانی  مراحل  در 
به  آینده  تا سال  نیز  این منطقه  شهرداری 

رسید. خواهد  بهره برداری 
مرتضی  سید  دکتر  همچنین 
مدیران  شورای  جلسه  در  سقائیان نژاد 
سالگرد  سومین  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  شهادت 
شهید  این  به  احترام  ادای  و  سلیمانی 
این  خصائص  ازجمله  داد:  ادامه  واالمقام 
معظم  مقام  که  بود  اخالص  بحث  شهید 
رهبری نیز در چندین نوبت این موضوع را 

دانستند. شهید  آن  ویژگی های  برترین  از 
از مصادیق  با اشاره به برخی دیگر  وی 
صدق،  نظیر  ایشان  اخالقی  سیره 
تمامی  گفت:  مداری  والیت  و  شجاعت 
ارزشمند  الگویی  این خصیصه ها می تواند 
به  برای کار، تالش و خدمتگزاری  به روز  و 

باشد. مردم 
خصوص  در  همچنین  قم  شهردار 
تا  مجموعه  برنامه های  و  اقدامات  برخی 
که  مذاکراتی  طی  داد:  ادامه  سال  پایان 
 99 تحویل  خصوص  در  کشور  وزارت  با 
دستگاه اتوبوس انجام شده است، تا پیش 
مرحله  شعبان  نیمه  ایام  و  سال  پایان  از 
ناوگان  وارد  اتوبوس ها  این  از  دیگری 
شد  خواهد  قم  شهر  عمومی  حمل ونقل 
بهتر  خدمات رسانی  برای  الزم  زمینه  تا 
شود. ایجاد  عمومی  حمل ونقل  در  به ویژه 

رسیدن  نتیجه  به  از  سقائیان نژاد  دکتر 
سال  پایان  تا  شهری  پروژه های  برخی 
خبر داد و تأکید کرد: برخی از پروژه های 
زندگی  شئون  در  اثرگذار  و  کالن 
شرف  در  قم،  شهر  زائران  و  شهروندان 
عملیات  آغاز  یا  و  بهره برداری  افتتاح، 
پایان سال به مردم  تا  اجرایی قرار دارند و 

شد. خواهند  تقدیم 
آئین  هفتگی  برگزاری  اعالم  با  وی 
پروژه های  از   بهره برداری  و  افتتاح 
طبق  پروژه  تعدادی  داد:  ادامه  شهری 
مناسبت های  در  گذشته،  سال های  روال 
و  رجب  ماه  اعیاد  ازجمله  پیش رو 
 … و  نوروز   ، فجر  دهه  ایام الله  شعبان، 
عالوه  و  رسید  خواهند  بهره برداری  به 
شهری  پروژه های  از  دیگر  برخی  آن  بر 
ابتدای  در  اجرایی  عملیات  اتمام  با  نیز 
خواند  قرار  بهره برداری  مورد  آینده  سال 

 ► گرفت.   
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مدیرعامل شرکت گاز استان:
گاز بیش از 40 اداره و بانک  
پرمصرف قم قطع شده است

از ابتدای آذر ماه سال جاری  مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: 
شده،  پایش  بانک ها  و  سازمان ها  ادارات،  دمای  بار   5686 تاکنون 
757 بار نیز برای مراکز پرمصرف این ادارت و سازمان ها اخطار قطع 
قطع  پرمصرف  بانک   و  سازمان   اداره،   40 از  بیش  گاز  و  شده  صادر 

است. شده 
خوش لهجه  مرتضی  قم،  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
پایش  به طرح  اشاره  با  در گفتگویی  قم  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
دمای ادارات و اماکن عمومی اظهار کرد: در این طرح که از ابتدای 
ادارات،  دمای  بار   5686 تاکنون  شده؛  آغاز  جاری  سال  ماه  آذر 
این  پرمصرف  مراکز  برای  نیز  بار   757 و  پایش  بانک ها  و  سازمان ها 

است. شده  صادر  قطع  اخطار  سازمان ها  و  ادارت 
وی با بیان این که در این طرح تاکنون گاز بیش از 40 اداره، سازمان  
ابالغیه  اساس  بر  کرد:  تصریح  است،  شده  قطع  پرمصرف  بانک   و 
فرهنگی،  مراکز  بانک ها،  ادارات،  تمامی  کشور،  وزارت  رسمی 
دمای  از  بیش  آن ها  محیط  دمای  که  عمومی  اماکن  سایر  و  آموزشی 
محسوب  پرمصرف  باشد؛  سانتی گراد  درجه   18 یعنی  آسایش 

. ند می شو
استان قم  این که شرکت گاز  بیان  با  استان قم  مدیرعامل شرکت گاز 
برخورد با مشترکان پرمصرف را از ادارات دولتی و بانک ها آغاز کرده 
قطع  هیچ  که  شود  تاکید  است  الزم  البته  کرد:  خاطرنشان  است، 

نمی شود. انجام  قبلی  کتبی  اخطار  بدون  گازی 
این مصوبه تخطی کنند، در  از  اماکن دولتی که  و  ادارات  افزود:  وی 
مرحله نخست گاز آن ها به مدت 24 ساعت و در صورت تکرار به مدت 

یک هفته قطع خواهد شد.
و  مراکز  تمامی  طرح،  این  در  که  کرد  تاکید  همچنین  خوش لهجه 
را  خود  ساختمان های  موتورخانه های  هستند  مکلف  شده  یاد  اماکن 
روز  در  کار  شروع  از  قبل  ساعت  یک  تا  کار  اتمام  از  قبل  ساعت  یک 

نمایند. خاموش  بعد 
گامی  را  ساخت  و  طراحی  هنگام  در  ساختمان   معماری  به  توجه  وی 
توضیح  باره  این  در  و  دانست  انرژی  اتالف  با  مقابله  برای  اساسی 
باال، درزبندی  با عایق حرارتی  از قاب پنجره  داد: همچنین استفاده 
برای  از شیشه های دوجداره  استفاده  نورگیرها،  و  پنجره  در،  مناسب 
آسایش  دمای  حفظ  در  زیادی  تاثیر  ضخیم،  پرده های  نصب  و  پنجره 

داشت. خواهد  ساختمان 

تشریح وضعیت پروژه های 
سفر رئیس جمهور به قم در حوزه 

بهداشت و درمان

پزشکی  علوم  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاونت  سرپرست 
بهداشت  حوزه  در  مصوباتی  قم،  به  جمهور  رئیس  سفر  در  گفت:  قم 
فنی  دفتر  همت  به  آن  عمده  بخش  که  رسید  تصویب  به  درمان  و 

شد. اجرا  و  نهایی  دانشگاه 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، کوروش دالوندی 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاونت  سرپرست 
در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور به قم گفت: یکی از مصوبات 
میلیارد   90 منظور  این  به  که  بود  قم  در  سرطان  جامع  مرکز  احداث 
تامین  آن  میلیارد   37.3 تاکنون  که  داده شد  اعتبار تخصیص  تومان 

است. شده 
این  شدن  اجرایی  برای  الزم  ریزی های  برنامه  و  اقدامات  گفت:  وی 
طرح از همان ابتدا انجام و تاکنون 35 درصد پیشرفت داشته است.

مخزن  تکمیل  جمهور،  رئیس  سفر  پروژه  دیگر  داد:  ادامه  دالوندی 
و  هزار  ظرفیت  با  که  بود  بهشتی  شهید  مجتمع  آب  بتنی  ذخیره 
5 میلیارد تومان اعتبار  500 متر مکعب انجام که برای این پروژه نیز 

است. انجام  حال  در  پیشرفت  درصد   45 با  که  شد  داده  تخصیص 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاونت  سرپرست 
تکمیل  خصوص  در  قم،  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبه  دیگر  گفت: 
 10 بود که  پایگاه بهداشت بصیرت و شهروند در منطقه پردیسان قم 
و  پروژه اجرایی  پیدا کرد که صد در صد  نیز اختصاص  میلیارد تومان 

است. همشهریان  به  خدمات رسانی  حال  در 
و  پزشکی  دانشکده   23 ماده  کردن  تسهیل  همچنین  گفت:  وی 
خوابگاه پسران پردیس نیز به تصویب رسید که این امر نیز انجام و به 

شد. اجرا  کامل  صورت 

خبـر

ارائه  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون      ◄
با  قم گفت:  پروژه های عمرانی شهرداری  از  گزارشی 
از  مهمی  بخش  انجام شده،  برنامه ریزی های  به  توجه 
پروژه ها تا پایان سال 1401 به اتمام رسیده و بخشی 

رسید. خواهد  بهره برداری  به   1402 سال  اوایل  هم 
دکتر  بازدید  حاشیه  در  زاده  حلوایی  عباس 
قم  شهرداری  عمرانی  پروژه های  از  نژاد  سقائیان 
با  داشت:  اظهار  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
از  مهمی  بخش  انجام شده  برنامه ریزی های  به  توجه 

پروژه ها تا پایان سال 1401 به اتمام رسیده و بخشی 
رسید. خواهد  بهره برداری  به   1402 سال  اوایل  هم 

اشاره  قم  شهر  شاخص  پروژه های  از  برخی  به  وی 
به  عماریاسر  پنج  فاز  پروژه  نخست  فاز  افزود:   و  کرد 
دلیل جابه جایی تأسیسات زیربنایی و تملک مقداری 
اتمام  به  بخش  دو  این  خوشبختانه  که  شده  زمان بر 
پیشرفت  درصد   60 از  بیش  امروز  تا  پروژه  و  رسیده 

است. داشته  فیزیکی 
تونل  پروژه   قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 

حسین)ع(  امام  میدان  حدفاصل  اسالمی  جمهوری 
بیان  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  امام)ره(  یادگار  بلوار  تا 
کرد: این پروژه در مراحل پایانی قرار داشته و تا پایان 

دارد. وجود  آن  بهره برداری  امکان  سال 
وی دیگر پروژه های شاخص شهر را مورد توجه قرار 
انجام شده  برنامه ریزی های  با  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
قرار  عمرانی  پایانی  مراحل  در  شهر  پروژه های  اکثر 
دارد و در ماه های آینده شاهد بهره برداری از بسیاری 

از این پروژه ها خواهیم بود.   ►

خدمات  برخی  گذشته  سال های  در      ◄
این  و  اجرا  قم  در  پایلوت  به صورت  الکترونیکی 
خدمات  زمینه  در  مطلوبی  جایگاه  کالن شهر 
هوشمند  شهر  یک  سمت  به  آرام  و  دارد  الکترونیک 

برمی دارد. گام 
توسعه  و  رشد  با  آنالین،  پردیسان  گزارش  به 
پیشرفت  سویی  از  و  فناوری ها  و  ارتباطات  علم 
به  نیز  شهرنشینی  زندگی  که  می رود  انتظار  علم، 
به  امروزه  چراکه  رود،  پیش  هوشمندسازی  سمت 
عرصه های  در  بسیاری  پیشرفت های  اینترنت  لطف 
گرفته  صورت  شهری  مدیریت  به خصوص  و  مختلف 
راه حلی  می توان  را  هوشمند  شهرهای  واقعًا  آیا  اما 

دانست؟ شهری  مشکالت  حل  برای  پایدار 
شهر  ویژگی  که  باشد  سؤال  ما  برای  شاید 
شهری  واقع  در  هوشمند  شهر  چیست؛  هوشمند 
برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  که  بوده 
دولتی  خدمات  کیفیت  بهبود  و  بهره وری  افزایش 
استفاده  جامعه  افراد  خدمات  و  رفاه  ارتقای  و 
با  و  نوآورانه  کاماًل  آن  فضای  که  شهری  می کند. 
تی«  »آی  از  بهره گیری  و  ارتباطات  از  بهره گیری 
و  یابد  افزایش  نیز  آن  شهری  خدمات  و  کیفیت 
کسب وکارها  بهبود  برای  هم  فضایی  روش  این  از 

می شود. ایجاد 
زیرساختی  هوشمند،  شهر  یک  در  می بایست 
ایجاد  امکان  که  شود  ایجاد  فناوری  پایه  بر  و  قوی 
شهر  این  در  که  سازد  فراهم  را  محیطی  ابتکارات 
برنامه های  و  است  کارآمد  و  مؤثر  عمومی  حمل ونقل 
با  انجام می شود.  پیشرو  و  مطمئن  به صورت  شهری 

آلودگی  و  زیست محیطی  معضالت  وجود  به  توجه 
با  ما  کالن شهرهای  و  شهرها  که  آالینده هایی  و 
هوشمند  شهرهای  می کنند،  نرم  دست وپنجه  آن 
و  آن  حفظ  برای  و  بوده  محیط زیست  دوستدار 
افزایش  می کنند.  تالش  انرژی  منابع  مدیریت 
و  جنگل زدایی  از  جلوگیری  سبز،  فضای  میزان 
در  که  است  اقداماتی  ازجمله  آلودگی هوا  با  مقابله 

انجام می شود. هوشمند  محیط  ایجاد  زمینه 
هر  از  بیشتر  هوشمند  شهرهای  در  که  آنچه  اما 
که  بوده  این  می گیرد  قرار  توجه  و  کید  تأ مورد  امری 
در  حاکمیتی  و  اجرایی  دستگاه های  میزان  هر  به 
به  بردارند،  گام  هوشمندسازی  سمت  به  شهرها  این 
شفاف سازی  سمت  به  آن  حاکمیت  نیز  میزان  همان 
زمینه  در  و  یافت  خواهد  سوء  و  سمت  بیشتری 

می باید. دست  بهینه ای  مدیریت  به  نیز  انرژی 
کید  تأ مورد  همیشه  هوشمندسازی  سمت  به  قدم 
صورت  هم  اقداماتی  زمینه  این  در  و  بوده  دولت ها 
برای  پنجره واحد  از یک  بهره گیری  اما  گرفته است، 
کید دولت سیزدهم قرار  تأ ارائه خدمات دولتی مورد 
زمینه  در  قم  شهر  مدیریتی  مجموعه  و  است  گرفته 
عملکرد  ویژه  سامانه  و  الکترونیکی  خدمات  ارائه 
دست اندرکاران  گفته  طبق  اما  داشته است،  خوبی 
دستگاه های  وقتی  شهرداری،  اطالعات  فناوری 
جداگانه  سامانه  نیز  گاز  و  برق  آب،  مانند  خدماتی 
مشکالتی  ندارد  وجود  یکپارچه ای  خدمات  و  دارند 

می شود. ایجاد 
سیزدهم  دولت  در  مهم  مأموریت های  از  یکی 
تعدد  با  متأسفانه  که  است  الکترونیک  حکمرانی 

تشخیص  آن،  اجرای  در  تصمیم گیر  نهادهای 
مشکل  را  امر  این  با  مرتبط  و  ذی ربط  دستگاه های 

. ست خته ا سا
است الکترونیکی  کاماًل  شهرداری  خدمات 

قم  شهرداری  اطالعات  و  فناوری  سازمان  رئیس 
رسیدن  برای  نخست  گام  می گوید:  گفت وگویی  در 
خدمات  تمام  ما  که  است  این  هوشمند  شهر  یک  به 
که  خدماتی  عبارتی  به  کنیم؛  الکترونیکی  را  خود 
شهرداری  داخلی  رویدادهای  فرآیند  از  حاصل 
سیستم های  از  استفاده  به جای  خدمات  کلیه  و 
سیستم  قالب  در  فرآیندها  باید  کاغذی  سنتی 

شود. تعریف 
قمی  شهروند  می افزاید:  حجازی  مؤمن  علی 
بگیرد،  ساختمان  پروانه  مجوز  می خواهد  وقتی 
مدارک  و  ندارد  وجود  دیگر  دستی  و  سنتی  سیستم 
شهرسازی  پرونده  و  گرفته  را  خود  سجلی  و  ثبتی 
نقشه ها  حتی  و  می شود  صادر  او  برای  الکترونیکی 
هم  پروانه ها  صدور  ع  موضو با  مرتبط  اسناد  و 
همه  بر  عالوه  و  صادرشده  الکترونیکی  به صورت 
است.  کرده  الکترونیکی  را  امضاها  سیستم  این ها 
شهروندان  برای  را  خود  خدمات  همه  شهرداری 
می کند. ارائه  الکترونیکی  سیستم های  پایه  بر  خود 
حاکمیت  عدم  مشکلی  بزرگ ترین  وی؛  گفته  به 
شهروندان  خدماتی  حوزه های  بر  شهرداری  کامل 
شهرداری  دیگر،  کشورهای  برخی  برخالف  است، 
بر  شهری  خدمات  ارائه  و  معابر  تملک  تنها  قم 
برای  مستقاًل  که  هستند  دستگاه هایی  و  دارد  عهده 
 ، آب  اداره  مانند  ارائه می دهند  شهروندان خدماتی 

می بایست  همه  که  است  این  آل  ایده  که  گاز  و  برق 
دهند. ارائه  را  خدماتی  یکپارچه ای  پنجره  تحت 

قم  شهرداری  اطالعات  و  فناوری  سازمان  رئیس 
زیرساخت ها  همه  هم اکنون  می کند:  بیان  ادامه  در 
شهروندان  برای  الکترونیکی  خدمات  ارائه  برای  را 
مرتبط  که  موضوعاتی  در  ولی  داریم  اختیار  در 
با  بوده  اجرایی  و  خدماتی  دستگاه های  دیگر  با 
قابلیت  به عنوان مثال  هستیم؛  روبه رو  نواقصی 
ما  برای  اسناد ملک  اصالت  آنالین  و  برخط  استعالم 
سازمان  با  تا  هستیم  امر  این  پیگیر  که  ندارد  وجود 
ک کشور این مشکل را برطرف و به  ثبت اسناد و امال

برسیم. مطلوبی  نتیجه 
خدمات  همه  برای  است؛  معتقد  حجازی 
شهرسازی،  خدمات  و  دارد  وجود  زیرساخت 
و  ساختمان  ایمنی  شهری،  خدمات  پسماند، 
هستند  خدماتی  شهروندی  حساب  مانند  مواردی 
قرار  شهروندان  اختیار  در  الکترونیک  به طور  که 

. د می گیر
 137 مردمی  ارتباط  سامانه  با  ارتباط  در  وی 
اختیار  در   137 سامانه  می کند:  اظهار  شهرداری 
طرح  هدف  با  و  دارد  قرار  ما  شهروندان  همه 
شهرداری  خدمات  زمینه  در  پیشنهادات  و  انتقادات 
شهرداری  عمومی  روابط  نظر  زیر  و  شده  پایه ریزی 
ارتباطی  مختلف  طرق  از  سامانه  این  دارد  فعالیت 
پیشنهادها  و  انتقادات  تارنما  و  تلفن  ازجمله 
و  دسته بندی  بعد  و  پیگیری  و  دریافت  را  شهروندان 
حصول  تا  پایان  در  می نماید  ارسال  امر  صاحبان  به 

► می نماید.   پیگیری  نتیجه 

معاون عمرانی شهردار اظهارکرد:

● پروژه های عمرانی شاخص شهر قم در خط پایان ماراتن اجرایی   ●

قم، پیشگام خدمات الکترونیکی در کشور

● کالن شهر قم به سمت شهر هوشمند گام برمی دارد   ●

با اجرای ۶ هزار میلیارد تومان پروژه شهری در سال ۱۴۰۱؛

●  توسعه قم در مناطق هشتگانه سرعت می گیرد   ●

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008309 شماره  -رأی   1
فرزند  فرهاد  ابراهیمی  امامعلی  آقای   1401114430001000515
محرمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 51/05 مترمربع پالک 
شماره 11285/289 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
بیگدلی  همگی  زهرا  و  فاطمه  و  مهدی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم 
صفحه   319 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  بیگدلی  اله  حبیب  وراث 

  )15715 الف  76.)م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006858 شماره  رأی   -2

ماشاءاله   فرزند  راد  حسنی  حسین  آقای   1401114430001000372
شماره  پالک  مترمربع   150 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
قم سند  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی   11210/30
سند  موجب  به  خریداری   133 صفحه   196 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
الف  قم.)م   16 دفترخانه   1389/02/26 مورخ   102488 شماره  رسمی 

 )15713
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001009175 شماره  رأی   -3
عیسی  فرزند  نیا  موسوی  مصطفی  سید  آقای   1401114430001000694
شماره  پالک  مترمربع   609 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
قم سند  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی   11038/36
سند  موجب  به  خریداری   236 صفحه   308 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
رسمی شماره 95710 مورخ 1373/12/18 دفترخانه 3 قم.)م الف 15714( 

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

ملت(  اتحاد  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   1401/09/29
تاریخ انتشار دوم :  1401/10/14

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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پیش بینی رکوردشکنی تاریخی 
بورس

نزول های  و  صعودها  گذشته  هفته  یک  طی  بورس  کل  شاخص 
را  واحد  هزار   600 و  میلیون  یک  کانال  یکبار  و  است  داشته  پرقدرت 
کانال  درحالی  امروز  بازار  این  داد.  داست  از  را  آن  مجدد  و  کرد  فتح 
را  نوسان  سرمایه  بازار  کارشناس  یک  که  است  گرفته  پس  را  مذکور 
پایان  تا  بورس  کل  شاخص  که  است  باور  این  بر  و  می داند  بازار  ذات 

شکست. خواهد  را  خود  تاریخی  رکورد  سال 
روندی  هیچ  سرمایه  بازار  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  آقابزرگی  فردین 
اما  نوسان است  بازار  ندارد، ذات  پیاپی معنا  نزولی و صعودی  از  اعم 
برخی اوقات بعضی مسئوالن اظهار نظرهایی می کنند که در راستای 
برهم  باعث  اتفاق  این  می گیرد.  صورت  اقتصاد  پپذیری  پیش بینی 

می شود.  تحلیلی  معادالت  خوردن 
از  حاصل  درآمد  که  شد  ایجاد  بازار  برای  شبهه  داد:  ادامه  وی 
شرکت ها ممکن است کاهش پیدا کند، در صورتی که اینطور نیست.
از  بازارها  بین  بازدهی  مقایسه  بر  عالوه  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
دارد  قرار  شدن  جباب  آستانه  در  که  خودرو  طال،  ارز،  مسکن،  جمله 
1401 برگشته  اردیبهشت سال  به  تازه  بازار سرمایه  و در نقطه مقابل 
بازار سرمایه نه تنها رشد نکرده است بلکه مقایسه رشد  است، گفت: 
همچنین  و  گذشته  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  شرکت ها  سودآوری 
 750 میزان  به   1401 سال  در  شرکت ها  سود  افزایش  بینی  پیش 
تومان  میلیارد  هزار   650 با  مقایسه  در  تومان  میلیارد  هزار   800 تا 
تطبیق  آستانه  در  سرمایه  بازار  که  می کند  این  بر  حکم   ،1400 سال 

دارد. قرار  تورم  با  بازدهی 
خواهد  را  خود  تاریخی  رکورد  کل  شاخص  کرد:  تاکید  آقابزرگی 
شکست. نمونه بارز تطبیق تورم با شاخص بورس را در تمام بازارهای 

است. شده  مشاهده  و...  ترکیه  آرژانتین،  مانند  دنیا  مالی 
به اعتقاد وی، زمانی که تورم وجود دارد نمیتوان جلوی رشد بازدهی 
بازار سرمایه را با دستور یا ابالغیه خاص گرفت. بنابراین شاخص کل 

تا پایان سال باالی دو میلیون واحد خواهد رفت.

از ابتدای سال تا ۱۰ دی ماه؛
صادرات غیرنفتی ۴۳ میلیارد 
دالر شد/ حجم کل تجارت؛ ۸۸ 

میلیارد دالر
 88 حدود  ماه  دی   10 تا  جاری  سال  ابتدای  از  تجارت  کل  حجم 
 88 و  میلیارد   43 صادرات  سهم  میزان  این  از  که  بوده  دالر  میلیارد 
میلیون دالر و سهم واردات 44 میلیارد و 337 ملیون دالر بوده است.
به گزارش مهر، بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور 
به  تن  هزار   843 و  میلیون   97 به  ماه  دی   10 تا  امسال  ابتدای  از 

رسید. دالر  میلیون   88 و  میلیارد   43 ارزش 
این حجم از صادرات از نظر وزنی 2 درصد و از نظر ارزشی 19 درصد 

رشد را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
و  میلیون   28 امسال  ماه  دی  دهم  تا  فروردین  ابتدای  از  همچنین 
180 هزار تن به ارزش 44 میلیارد و 337 میلیون دالر انواع کاال وارد 
کشور شده که به لحاظ ارزش 14.7 درصد و از نظر وزنی 10 درصد 

است. داشته  رشد  نیز 
به  ماه  دی  دهم  تا  سال  ابتدای  از  کشور  تجارت  حجم  اساس  این  بر 
حدود 88 میلیارد دالر رسید. البته تراز تجاری همچنان منفی است.

هشدار جدی بانک مرکزی به 
بانکها برای افزایش بیشتر نرخ 

سود بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی 
اعمال  از  بانکی  های  سپرده  مصوب  نرخ  خصوص  در  ها  بانک 
اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  برای  انتظامی  و  تنبیهی  اقدامات 

داد. خبر  متخلف 
مبنی  بانک  این  تأکیدات  رغم  به  است،  شده  تاکید  بخشنامه  این  در 
بر لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی های انجام شده و 
بانک ها و مؤسسات اعتباری،  از  همچنین گزارش های واصله، برخی 
سود  نرخ های  از  مختلف،  شیوه های  و  روش ها  به  توسل  با  همچنان 

می کنند. تخطی  بانک  این  مصوب 
خصوص  در  ابالغی  ضوابط  نقض  روند  ادامه  که  است  ذکر  به  الزم 
افزایش  ضمن  آن،  پیامدهای  به  توجه  بدون  یادشده  سود  نرخ های 
حقوق  تضییع  موجبات  کشور،  بانکی  شبکه  در  پول  شده  تمام  بهای 
مالی  استحکام  و  سالمت  ثبات،  تهدید  همچنین  و  ذینفعان  سایر 
ابالغ  ضمن  این رو  از  می آورد.  فراهم  را  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 
سود  نرخ های  ناقض  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  به  تذکر  و  اخطار 
موصوف و برخورد با آن ها از طریق هیأت انتظامی بانک ها، اقدامات 
دستور  در  متخلف  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  خصوص  در  نیز  زیر 

می گیرد: قرار  بانک  این  کار 
نمودن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛ فعال  یا غیر  تعطیلی   -

اهمیت  حائز  تخلفات  عنوان  به  مذکور  تخلفات  دادن  قرار  مدنظر   -
و  بانک ها  مدیران  صالحیت  تأییدیه  صدور  برای  تصمیم گیری  در 

اعتباری؛ مؤسسات 
کنترل  بر  ناظر  ضوابط  در  مقرر  مجاز  رشد  حدود  در  بازنگری   -

ترازنامه؛ مقداری 
- بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛

- مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی های مربوط به صدور 
مجوزهای  جمله  از  اعتباری  مؤسسه  بانک و  موردنیاز  مجوزهای 

و... ارزی  خدمات  ارائه  سرمایه،  افزایش  مجامع،  برگزاری 
در  که  شعبی  رؤسای  اعتباری،  مؤسسه  و  بانک  است  الزم  همچنین 
از سمت خود  را  تخلف شده اند  مرتکب  نرخ های سود  رعایت ضوابط 

کنند. عزل 
لحاظ  با  و  تسریع  قید  به  مراتب  است،  آمده  بخشنامه  این  پایان  در 
به تمامی   1396  /  5/  16 مفاد بخشنامه شماره 149153  /96 مورخ 
حسن  بر  و  ابالغ  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  ذی ربط  واحدهای 

آید. به عمل  دقیق  نظارت  آن  اجرای 

خبر

سیاست های  گفت:  اصل  محمودی  حسین      ◄
ثبات  ایجاد  جهت  در  شاید  تورمی  شرایط  در  تثبیتی 
گذشته  تجربه  و  علمی  نگاه  اما  برسند  نظر  به  الزم 
منابعی عظیمی  باید  آن  پایداری  برای  نشان می دهد 

شود. هزینه  و  مهیا 
در  اقتصادی  کارشناس  اصل،  محمودی  حسین 
قیمت ها گفت:  تثبیت  ایده  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو 
در  شاید  تورمی  شرایط  در  تثبیتی  سیاست های 
علمی  نگاه  اما  برسند  نظر  به  الزم  ثبات  ایجاد  جهت 
باید  آن  پایداری  برای  نشان می دهد  تجربه گذشته  و 
منابع  این  که  شود  هزینه  و  مهیا  عظیمی  منابعی 
پیرامونی  انتظارات  و  تورمی  شرایط  وجود  با  خود 
 600 رانت  تجربه  را موجب می شوند.  رانت  ایجاد  آن 
هزار میلیارد تومانی ارز 4200 و عزم دولت سیزدهم 
امر  فرایند اجرا(  نواقصی در  با  آن )هرچند  در حذف 
فشارهای  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  بود  مقبولی 
مختلف اقتصادی چه از منظر تحریمی و چه از منظر 
دالر  حفظ  الساعه  خلق  تصمیمات  و  مدیریتی  نظام 
 4200 ارز  منبع  دارد.  فراوانی  هزینه های  نیمایی 
از  بیشتر   28500 ارز  منبع  و  بود  نفتی  دالرهای 
شاید  است.  پتروشیمی ها  دالر  و  نفتی  غیر  صادرات 
باید  اما  بدانند  قوت  نقطه  برخی ها  را  موضوع  این 
است  موضوع  این  تاریک  نقطه  موضوع  همین  گفت 
در  مشوق  جای  به  صادرات  از  حاصل  ارز  که  چرا 
و واردات  افزایشی سرکوب می شود  ایجاد روند  جهت 
می دهد. کاهش  را  صادرات  و  تولید  انگیزه  ارزان تر 

تحریم  شرایط  در  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
صادراتی  مشوق های  استراتژی  اقتصادی  فشار  و 
سود  حاشیه  بهبود  اینکه  مهمتر  و  است  کارساز 
گیرد.  قرار  کار  دستور  در  باید  تولیدی  شرکت های 
بررسی حاشیه سود شرکت ها نشان می دهد میانگین 
از  بزرگی  حجم  )که  بورسی  شرکت های  سود  حاشیه 

سال  در  درصد   32 از  می شود(  شامل  را  کشور  تولید 
99 به 15 درصد در سال 1401 رسیده است این در 
ارزش  بر اساس  حالی است که محاسبه حاشیه سود 
جایگزینی ما را به اعداد کمتر از 5 درصد می رساند. 
جدید  گذاری  سرمایه  برای  تنها  نه  حالتی  چنین  در 
توان  هم  نیز  موجود  شرکت های  بلکه  ندارد  وجود 
ایجاد خطوط جدید را ندارند و هم اینکه به مرور توان 
داد  خواهند  دست  از  نیز  را  اساسی  تعمیرات  مالی 
خواهد  افزوده  آنان  نقدینگی  کمبود  بر  روز  به  روز  و 
نگرفته  واقعی صورت  به معنای  تولید  از  شد. حمایت 
و داللی و احتکار حاشیه سود بدون ریسکی و باالیی 
متعدد  ریسک های  با  تولید  عوض  در  و  کرده  ایجاد 
که  است  طبیعی  دارد.  سود  حاشیه  تورم  سوم  یک 
و  تولید  از  نقدینگی  خروج  شاهد  شرایطی  چنین  در 

باشیم. داللی  سمت  به  بورس 
کشورمان  در  تولید  که  این  بیان  با  اصل  محمودی 
 50 هزینه  لحاظ  به  خارجی  رقبای  از  واحد  آن  در 
مالی  هزینه  و  تسهیالت  گفت:  است،  عقب  درصد 
درصد   5 از  کمتر  جهان  در  که  حالی  در  درصد   25
ارزان  درصد   30 حدود  نیز  ارز  فروش  در  است. 
تعطیلی های  است  بدیهی  است.  الزامی  فروشی 
نیرو،  تعدیل  امکان  عدم  برق،  و  گاز  کمبود  از  ناشی 
 … و  تحریم  هزینه های  الساعه،  خلق  تصمیمات 
رشد  انتظار  شرایطی  چنین  با  دارد.  خود  جای  نیز 
افسانه شبیه  به  با شرکت های خارجی  رقابت  و  تولید 
 40 باالی  باتورم  که  اینجاست  اساسی  سوال  است. 
20 درصد، حاشیه سود  باالی  نرخ تسهیالت  درصد، 
غیر  نرخ  داللی،  درصد   60 باالی  و  تولید  درصد   15
دوام  تولید   … و  تحریم  هزینه های  خوراک،  معقول 
صادرات  ارز  ارزان  عرضه  دنبال  به  اینک  که  می آورد 
آن  متعاقب  و  بانکی  سود  نرخ  افزایش  همچنین  و 
ناترازی  از  ناشی  هستیم؟،تورم  تسهیالت  سود  نرخ 

این  با  آیا  کاالست  تولید  مقابل  در  نقدینگی  تولید 
خواهد  وجود  صادرات  و  تولید  رشد  توان  سیاست ها 

داشت؟.
اقتصادی  منطق  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
و  تولید  تقویت  به  باید  سخت  شرایط  در  می گوید 
صادرات کمک کرد باید به هدایت نقدینگی به سمت 
سود  حاشیه  افزایش  و  ریسک  کاهش  طریق  از  تولید 
شود  کنترل  تورم  تولید  جیب  از  اینکه  نه  کرد  اقدام 

تعطیلی  تولید،  کاهش  به  معیوب  چرخه  این  که  چرا 
کاهش  کارگران،  اخراج  تولیدی،  واحدهای  برخی 
خواهد  منجر  اجتماعی  ناهنجاری های  و  ارزآوری 
در  شاید  تورمی  شرایط  در  تثبیتی  شد.سیاست های 
علمی  نگاه  اما  برسند  نظر  به  الزم  ثبات  ایجاد  جهت 
باید  آن  پایداری  برای  نشان می دهد  تجربه گذشته  و 

منابع  این  که  شود  هزینه  و  مهیا  عظیمی  منابعی 
پیرامونی  انتظارات  و  تورمی  شرایط  وجود  با  خود 
 600 رانت  تجربه  را موجب می شوند.  رانت  ایجاد  آن 
هزار میلیارد تومانی ارز 4200 و عزم دولت سیزدهم 
امر  فرایند اجرا(  نواقصی در  با  آن )هرچند  در حذف 
فشارهای  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  بود  مقبولی 
مختلف اقتصادی چه از منظر تحریمی و چه از منظر 
دالر  حفظ  الساعه  خلق  تصمیمات  و  مدیریتی  نظام 

موضوع  این  شاید  دارد.  فراوانی  هزینه های  نیمایی 
همین  گفت  باید  اما  بدانند  قوت  نقطه  برخی ها  را 
ارز  که  چرا  است  موضوع  این  تاریک  نقطه  موضوع 
ایجاد  جهت  در  مشوق  جای  به  صادرات  از  حاصل 
ارزان تر  واردات  و  می شود  سرکوب  افزایشی  روند 

 ► می دهد.    کاهش  را  صادرات  و  تولید  انگیزه 

یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد:

●  آیا ایده تثبیت قیمت ها در شرایط فعلی کارساز است؟    ●

◄    یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بخشی 
تغییر  از  ناشی  گذشته  روزهای  در  ارز  نرخ  کاهش  از 
این  بودن  ادامه دار  برای  اما  بانک مرکزی است  رئیس 
روند و کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی باید اقدامات خود 
آغاز  اقتصادی  اصلی  پارامترهای  کنترل  راستای  در  را 
داشته  ارز  بازار  روی  پایداری  اثرگذاری  بتواند  تا  کند 

باشد.
پی  در  ایسنا،  با  گفتگو  در  سهی  خادم  محمدعلی 
نرخ  نوسانات  از  بخشی  کرد:  اظهار  ارز  بازار  وضعیت 
در  و  است  بازار  فعاالن  و  مردم  انتظارات  به  وابسته  ارز 
شرایط کنونی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، شخصی 
که به نظر می رسد برنامه ای داشته باشد در انتظارات 

اقتصادی  اصلی  پارامترهای  البته  است.  اثرگذار  مردم 
مهم تر از این مساله خواهد بود اما انتظارات می تواند 

افزایش دهد. یا  را کاهش  آنها  تاثیر  سرعت 
وی با بیان این که کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته 
است،  افتاده  اتفاق  انتظارات  همین  راستای  در  نیز 
افزود: وقت رئیس کل جدید بانک مرکزی در این برهه 
زمانی محدود است و اعتماد و ظنی که بین مردم وجود 
دارد که آیا رئیس جدید بانک مرکزی می تواند بازار ارز 
بنابراین  بود؛  نخواهد  بلندمدت  خیر  یا  کند  کنترل  را 
بهتر است بانک مرکزی اقدامات خود را هرچه سریع تر 
تا بتواند اثرگذاری پایداری بر بازار ارز داشته  آغاز کند 

باشد.

نرخ  کرد:  اظهار  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
و  این که قیمت مشخص  ارز نیمایی به صورت  گذاری 
ثابتی برای آن در نظر بگیریم در بلندمدت نباید ادامه 
پیدا کند، چرا که باعث ایجاد رانت می شود و مهم ترین 
اقدام در این زمینه این است که بتوانیم نرخ نیمایی و 
نرخی  تک  که  چرا  برسانیم  قیمت  یک  به  را  بازار  نرخ 
بین  از  را  احتمالی  فسادهای  و  رانت  ارز،  بازار  شدن 
خواهد برد و باعث جلوگیری از خروج سرمایه از کشور 

شد. خواهد 
متعددی  اقدامات  اقتصاد  علم  در  کرد:  تاکید  وی 
سه  اصل  براساس  اما  دارد  وجود  ارز  نرخ  کنترل  برای 
گانه غیرممکن نمی توان نرخ ارز ثابت، باز بودن حساب 

سرمایه و سیاست پولی و مستقل را به صورت همزمان 
در اقتصاد تجربه کرد؛ یعنی این که اگر دولت نرخ ارز 
ثابتی را مدنظر دارد و مانند شرایط کنونی مشاهده می 
کند که امکان ورود و خروج سرمایه به کشور به راحتی 
فراهم است نمی تواند به روند رشد نقدینگی ادامه دهد 
بودجه  کسری  ها  بانک  از  استقراض  یا  پول  چاپ  با  یا 
دولت  که  کاری  ترین  مهم  بنابراین  کند  را جبران  خود 
در  که  است  این  دهد  انجام  تواند  می  کنونی  برهه  در 
جلوی  خود،  مدنظر  ارزی  نرخ  با  متناسب  حال  عین 
رشد نقدینگی را بگیرد؛ چرا که به هیچ وجه نمی توان 
شاهد رشد نقدینگی 40 درصدی بود اما انتظار داشت 

که نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا نکند.    ►

در  ایران  بازرگانی  اتاق  پژوهش های  مرکز      ◄
از طرح  بررسی بخش هایی  به  جدیدترین گزارش خود 
مالیات بر عایدی سرمایه مجلس پرداخته و از نمایندگان 
دیگر  بار  را  موارد  این  نهایی  تصویب  از  پیش  خواسته 

کنند. بررسی 
از  طرح  این   15 و   13  ،12 مواد  ایسنا،  گزارش  به 
ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  که  هستند  موادی  جمله 
و  صحن  از  بازگشت  خواستار  آن ها  به  نسبت  انتقاد  با 

است. شده  آن ها  اصالح 
ماده 12  مطابق  مالیات  این  مالیاتی  پایه  تعریف  در 
طرح، 4 نوع دارایی )شامل امالک، وسایل نقلیه، طال 
و ...، و ارز(، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده اند 
این  است.  شده  حذف  مالیات  پایه  از  سهام  عایدی  و 
در حالی است که در بسیاری از کشورها این عایدی را 

می کنند. مالیات  مشمول 
شده  قید  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  گزارش  در 
بر  مالیات  دایره شمول  از  از حذف سهام  است: هدف 
این  با  است.  سرمایه  بازار  از  حمایت  سرمایه،  عایدی 
سیاست گذاری،  نحوه  این  داشت  نظر  در  باید  حال 
می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  طرح  اهداف  به  دستیابی 
توزیع درآمد را به نفع صاحبان سهام مخدوش می کند 
و با سوق دادن منابع به سمت بازار ثانویه، منجر به تورم 
بر  آثار سوء  و  آن می شود  از  ناشی  و بی ثباتی  دارایی ها 
تخصیص منابع دارد. در این مقوله با کاهش بازدهی در 
دارایی های مشمول، خروج منابع از بازار ثانویه ملک و 
سایر دارایی ها و ورود خوش بینانه آن به بازار ثانویه سهام، 
)مخصوصًا  دارایی ها  سایر  تولید  برای  تقاضا  کاهش 
ملک( رقم می خورد. این کاهش تقاضای مؤثر )که یک 
اصل اساسی در اقتصاد است( باعث کاهش تولید ملک 
از  بیش  شامل  که  آن  پیشین  حلقه های  تمام  و  شده، 
200 صنعت مرتبط با این بخش از جمله فوالد، سیمان، 

کاشی، شیشه، درب، پنجره و ... را دچار رکود می کند. 
به این ترتیب صنایع مزبور، دچار مازاد می شوند و چون 
در شرایط تحریم امکان صادرات برایشان محدود است 
بنابراین شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری و معضالت 
بعدی در این صنایع خواهیم بود. از سوی دیگر بسیاری 
از این صنایع که با کاهش تقاضای مؤثر مواجه می شوند 
متعلق به شرکت هایی هستند که در بورس اوراق بهادار 
با کاهش  نیز  این شرکت ها  بنابراین،  فهرست شده اند. 
تقاضای مؤثر برای محصوالتشان دیگر نیازی به سرمایه 
نتیجه ای  ورودی  و سرمایه  ندارند  ثانویه  بازار  به  ورودی 

جز تورم دارایی ها نخواهد داشت.
این مرکز نکاتی را هم درباره ماده 15 این طرح مطرح 
کرده است. بر اساس ماده 15 طرح، در صورتی که دوره 
تملک دارایی هایی همچون امالک و مستغالت و وسائط 
نقلیه، بیشتر از سه سال و کمتر از شش سال باشد، باید 
تورم« مالیات اخذ شود  از  ناشی  از 50 درصد »عایدی 
و صرفًا بعد از شش سال، 100 درصد عایدی ناشی از 
این در حالی  از عایدی سرمایه کسر خواهد شد.  تورم 
محورهای  جمله  از  تورم«  به  نسبت  »تعدیل  که  است 

بر  مالیات  مجری  کشورهای  اکثر  در  که  است  مهمی 
که  توسعه یافته ای  کشورهای  در  حتی  سرمایه،  عایدی 
با نرخ های تورم اندک روبرو هستند، به طور جدی مورد 
توجه است و بر اساس تجربیات بین المللی، اجتناب از 

مالیات ستانی از تورم، یک اصل اساسی است.
ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  اساس  همین  بر 
معتقد است احکامی از این دست به شدت مشروعیت 
مدافعان  می کند.  خدشه  دچار  را  مالیات ستانی 
هنگامی  هستند  باور  این  بر  تورم  از  مالیات  اخذ 
تقاضای  است  سودآور  سوداگرانه،  فعالیت های  که 
سفته بازانه پول افزایش پیدا کرده و منجر به خلق پول 
بر  است.  تورم  آن  نتیجه  که  می شود  سوداگران  برای 
عایدی  از  مالیات  گرفتن  ادعایی،  چنین  صحت  فرض 
تقاضای  )بازه یک ساله(،  کوتاه مدت  در  تورم  از  حاصل 
سفته بازانه پول را کاهش می دهد بنابراین هدف محقق 
می شود و نیازی به تعمیم آن به دوره بیش از یک سال 

. نیست
به عالوه در اینجا این مرکز به یک خطای ترکیب اشاره 
پیشگام  که  کسانی  ترتیب،  این  به  که  چرا  است.  کرده 
به  و  می دهند  افزایش  را  قیمت ها  هستند،  سوداگری 
افزایش سطح عمومی قیمت ها دامن می زنند ولی سایر 
شش  تا  فرآیند  این  در  دخالت  بدون  دارایی  صاحبان 
سال باید دارایی خود را نگه دارند تا مشمول مالیات از 

نشوند. تورم 
تورم  جنس  اخیر،  سال های  در  که  آنجا  از  عالوه  به 
در ایران از نوع فشار هزینه بوده است و نه از نوع فشار 
و  ندارد  را  تورم  صحیح  تبیین  توان  دیدگاه  این  تقاضا، 
راهکار پیشنهادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون 
تعدیل تورمی نمی تواند گره ای از مسئله تورم کشور باز 

کند.
بنابراین مرکز پژوهش های اتاق ایران این پیشنهاد را 

مطرح کرده که جز در بازه زمانی کوتاه مدت که در آن 
بازه آثار سوداگری معنادار است، اخذ مالیات از عایدی 
سرمایه به معنای واقعی کلمه در دستور کار قرار گیرد و 
نه مالیات از عایدی حاصل از تورم. همچنین این مرکز 
تأکید کرده است که برای از بین نرفتن مشروعیت نظام 
مالیاتی، حتی به بهانه کنترل تورم نیز از تورم، مالیات 

اخذ نشود.
متنوعی  طیف  شامل  که  طرح  این   13 ماده  اما 
عایدی  بر  مالیات  طرح  در  استثنائات  و  معافیت ها  از 
اتاق  پژوهش های  مرکز  توجه  مورد  نیز  است،  سرمایه 
با  حتی  است  معتقد  مرکز  این  است.  گرفته  قرار  ایران 
کاماًل مناسب تصویب  اقتصاد کالن  آنکه شرایط  فرض 
تمامی  و  باشد  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  اجرای  و 
به طور قابل قبولی فراهم باشد،  نیز  بسترهای اجرایی 
به دلیل آنکه اصول مبنایی در طراحی مالیات بر عایدی 
معافیت های  از  طیفی  با  است  نشده  رعایت  سرمایه، 
پیشنهادی در طرح )از معافیت به ازای همسر و فرزندان 
باالی 18 سال )تا 4 واحد( گرفته تا معافیت زمین های 
زراعی و باغ ها در کنار حذف سهام(، روبرو هستیم که در 
تجربه کشورهای مجری این پایه مالیاتی بی سابقه است 

می کند. منتفی  را  مالیات  وصول  عماًل  و 
اگر مالیات منطبق بر مفهوم باشد و نرخ آن، مخصوصًا 
در ابتدای امر، باال و بازدارنده نباشد، می توان منطبق 
فراگیر  شمول  کرد:  عمل  مالیاتی  اصالحات  اصول  بر 
به جز محل سکونت  یعنی،  پایین.  نرخ  با  مالیاتی  پایه 
پس  افراد  دارایی های  همه  فرد،  شخصی  خودروی  و 
ثابت مشمول  و  پایین  نرخی  با  تورم،  برابر  در  تعدیل  از 
در  مقاومت  می شود  باعث  موضوع  این  بشوند.  مالیات 
الزم  مقدمات  کند،  پیدا  کاهش  شدت  به  مالیات  برابر 
غیر  پیچیدگی های  و  یابد  تخفیف  مالیات  اعمال  برای 

ضرور طرح کاهش یابد.    ►

● چگونه کنترل نرخ ارز ادامه می یابد؟   ●

هشدار بخش خصوصی نسبت به طرح مالیاتی مجلس

● از سرمایه واقعی مالیات بگیرید نه از عایدی تورم!    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای عبدالمطلب بهروزی گیسی طی وکالتنامه شماره 27254 مورخ 1401/08/26 دفترخانه 62 قم از 
مالکیت  که سند  داشته  اعالم  استشهاد شهود مصدق  برگ  دو  ارائه  با  یزدی  آقای رحیم  و  زاده  مریم محمد  طرف خانم 
ثبت  ذیل   151 دفتر   176 صفحه  در  قم  ثبت  پنج  بخش  در  واقع  اصلی   –  292/1784/3456 پالک  ششدانگ  تمامی 
172674 بنام آقای اسمعیل مرادی ثبت و سند مالکیت بشماره مسلسل 068514 الف / 93 صادر شده است سپس 
تمامی مورد ثبت طی سند قطعی 27253 مورخ 1401/08/26 دفتر 62 قم به آقای رحیم یزدی و خانم مریم محمدزاده 
)بالمناصفه( انتقال قطعی گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود شده است و در حال حاضر در این اداره در شرف 
به  نوبت  ثبت در یک  قانون  نامه  آئین  1 اصالحی ماده 120  تبصره  لذا مراتب طبق  ایشان میباشد،  بنام  المثنی  صدور 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با  تاریخ ذیل آ
مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

)م الف 16014(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

نظر به اینکه سعید زارعی دارنده کد ملی 4899132621 با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته اند که سند 
مالکیت تمامی 50 سهم مشاع از 15307 سهم ششدانگ پالک 2095/0 اصلی واقع در بخش ثبت 2 قم که در دفتر 240 
صفحه 178 بنام سعید زارعی ثبت و سابقه ثبت دارد. سپس از طرف ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور به علت جابجائی 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی دارند که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد 
لذا مراتب طبق تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به آن دفترخانه ابالغ میشود که در دفتر مربوط ثبت که چنانچه مابین 
بخواهند به وسیله سند مالکیت اولیه یا المثنی معامله ای انجام دهند قبل از انجام 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 لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی 
ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 16011(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  
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◄     رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا 
نصب  طرح  اجرای  وضعیت  آخرین  اعالم  با 
نقلیه، اعالم کرد که  بر روی وسایل  پالک سوم 

شد. خواهد  اجرایی  زودی  به  طرح  این 
پلیس   1384 سال  از  قانونی  تکلیفی  گرچه 
خودروها  روی  بر  سوم  پالک  نصب  به  ملزم  را 
سیدکمال  سردار  بار  نخستین  اما  بود،  کرده 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  هادیانفر، 
از  کشور بود که پس از گذشت حدود 15 سال 
آورد.  میان  به  سخن  آن  شدن  اجرایی  ضرورت 
او در اردیبهشت ماه سال 1399 از برنامه ریزی 
برای نصب پالک سوم روی خودروها خبر داد.
پلیس  بر  مدیریتش  دوران  در  که  هادیانفر 
پلیس  این  در  هوشمندسازی  طرح های  راهور 
اینترنتی  نوبت دهی  الکترونیک،  کروکی  نظیر 
خدمات  آنالین  دریافت  پالک،  تعویض  مراکز 
اواخر  در  بود،  اجرا کرده  را   ... و  تعویض پالک 
موضوع  به  دوباره  نیز   1400 سال  اسفندماه 
که  گفت  و  کرد  اشاره  خودروها  سوم  پالک 
»نصب پالک سوم روی وسایل نقلیه به تصویب 
قانون  برابر  و  انتظامی کشور رسیده  فرماندهی 
در  او  شد.«  خواهد  اجرایی   1401 سال  از 
بحث  در   « که  کرد  اعالم  نیز  امسال  ماه  تیر 
از  و  گرفته  صورت  کار  عمده  نیز  سوم  پالک 
که  کردیم  درخواست  بنیان  دانش  شرکت های 
برای تولید چیپ پالک سوم به ما کمک کنند.«
به  نیز رو  حاال و در شرایطی که سال 1401 
آخرین  فراجا،  راهور  پلیس  رئیس  است،  پایان 
وضعیت اجرای پالک سوم را شرح داده است. 
سردار سیدکمال هادیانفر در گفت وگو با ایسنا، 
روی  سوم  پالک  نصب   « گفت:  باره  دراین 
است  درستی  و  اثربخش  بسیار  کار  خودروها 
که باید انجام شود، این موضوع تکلیف قانونی 
سال 84 است که به دالیل مختلفی اجرا نشده 
بود و از وقتی که من به پلیس راهور آمدم پیگیر 

هستم.« آن  اجرای 
آخرین وضعیت اجرای طرح پالک سوم

پالک  نصب  حاضر  درحال  اینکه  درباره  وی 
در   « گفت:  دارد،  قرار  مرحله ای  چه  در  سوم 
حال حاضر ما در مرحله تولید نرم افزار هستیم 
آماده شود.  باید  این پالک سوم  نرم افزارهای  و 
این موضوع در اولویت قرار دارد. موضوع دیگر 

و  شیشه  زیر  باید  که  است  چیپ هایی  بحث 
آئینه خودرو نصب شود. برای این موضوع خود 
دانشگاه  مانند  مختلفی  دانشگاه های  به  من 
دانشگاه  امیرکبیر،  دانشگاه  شریف،  صنعتی 
را داشتیم،  و جلساتی  رفتم   ... و  علم و صنعت 
چیپ  تولید  در  و  بیایند  که  بودند  آماده  آنها 
است  خوبی  موضوع  این  کنند.  کمک  ما  به 
نداشته  هم  ارزی  وابستگی  می شود  سبب  که 

باشیم.«

فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
اقداماتی  کردم  اشاره  که  مواردی  »در  افزود: 
اما برخی مشکالت هم هنوز وجود  انجام شده 
تهیه شود،  باید  که  مواردی  از  دیگر  یکی  دارد. 
واقع  در  که  چیپ هاست  این  خواننده  دستگاه 
هم  راه  این  ما  و  می گویند  ریدر«  »چیپ  آن  به 

کنیم.« تهیه  باید 
خودروها  روی  سوم  پالک  نصب  فواید 

؟ چیست
سوم  پالک  نصب  اینکه  بر  تاکید  با  هادیانفر 
فواید  درباره  دارد،  قانونی  الزام  خودرو  روی 
پالک ها  »این  گفت:  نیز  سوم  پالک  نصب 
کشف  در  اینکه  جمله  از  دارد،  زیادی  فواید 
مورد  در  است.  موثر  بسیار  سرقتی  خودروهای 
بسیار  شده  دستکاری  و  مخدوش  های  پالک 
کارآمدی دارد و پلیس دیگر برای اصالت خودرو 
نیز نیازی به کنترل تمام اجزای خودرو ندارد.«

رانندگان  از  برخی  گاهی   « داد:  ادامه  وی 

محل  آن  از  اما  نبوده  محلی  در  می کنند  گالیه 
که  بعد  و  است  آمده  جریمه  پیامک  آنان  برای 
که  می شویم  متوجه  می کنیم  بررسی  را  پیامک 
فردی پالکش را مخدوش کرده است. با اجرای 
کردن  مخدوش  از  می توان  سوم  پالک  طرح 
پالک ها و جرایم مربوط به این تخلف جلوگیری 
اصالت  اینکه  برای  راهور  افسر  همچنین  کرد. 
یک ماشین را چک کند، باید کاپوت را باال بزند 
و شماره شاسی را نگاه کند که با اجرای پالک 

افسر  و  نیست  نیازی  کار  این  به  دیگر  سوم 
این  افزارش  دست  با  خیابان  کنار  می تواند 
کند.« مشاهده  را  مشخصات  و  اسکن  را  پالک 

چه  سوم  پالک  طرح  اینکه  درباره  هادیانفر 
گفت:  ایسنا  به  شد،  خواهد  اجرایی  زمانی 
پایان  از  تا قبل  »ما تالش داریم که پالک سوم 
سال 1401 به اجرا برسد و فاز اولیه آن اجرایی 
در  نیز  می دهیم  انجام  که  اقداماتی  شود، 

است.« راستا  همین 
پالک سوم چیست؟

و  پالک سوم چیپی است که زیر شیشه جلو 
 VIN اطالعات  و  می شود  نصب  باید  آئینه  زیر 
و سایر اطالعات مورد نیاز درباره خودرو در آن 
روی  بر  موجود  اطالعات  می شود.  گنجانده 
پلیس  اختیار  در   RFID صورت  به  چیپ  این 
دست  با  بتوانند  راهور  مأموران  تا  می گیرد  قرار 
و  بخوانند  را  اطالعات  این  دارند  که  افزارهایی 
 ► به هویت اصلی مالک و خودرو پی ببرند.     

امورداخلی  کمیسیون  سخنگوی       ◄
موارد  تقریبا  گفت:  مجلس  در  شوراها  و  کشور 
و  گانه  سه  قوای  شفافیت  طرح  به  مربوط 
اما محل اختالف  نهایی شده است  دستگاه ها 
مصلحت  تشخیص  مجمع  شفافیت  بحث  در 
استثنا  بخش  این  برای  مجلس  اگر  که  است 
خواهد  نهایی  زودی  به  قانون  این  شود  قائل 

. شد
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حدادی  علی 
سه گانه،  قوای  شفافیت  طرح  وضعیت  آخرین 
بیان  نهادها  سایر  و  اجرائی  دستگاه های 
اسالمی  شورای  مجلس  در  طرح  این  کرد: 
نگهبان  شورای  به  سپس  رسید،  تصویب  به 

ارسال شد و مجددا برای اصالحاتی به مجلس 
برگشت. شوراها  و  داخلی  امور  کمیسیون  و 

که  ای  مسئله  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
درباره  نظراتی  نقطه  آمده،  پیش  اکنون 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  شفافیت 
مصلحت  تشخیص  مجمع  برای  اگر  است؛ 
نهایی  طرح  این  شویم  قائل  استثنایی  نظام 
می شود اما کمیسیون نظرش این است که بر 
باشیم.  داشته  اصرار  تشخیص  مجمع  شفافیت 
بر  شفافیت  طرح  اصرار،  این  با  بنده  نظر  از 
در  را  استثنایی  ما  اگر  ماند.  خواهد  زمین 
مصلحت  تشخیص  مجمع  برای  شفافیت  بحث 
خواهد  نهایی  شفافیت  طرح  باشیم،  داشته 

. شد
و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  سخنگوی 
بنده  جمع بندی  آخرین  کرد:  تصریح  شوراها 
سه  قوای  شفافیت  طرح  که  اکنون  است  این 
ما  بازگشته  داخلی  امور  کمیسیون  به  گانه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  برگزار  را  جلسه ای 
این  در  کنیم،  استثنا  شفافیت  از  را  نظام 
عمل  در  و  شود  می  نهایی  طرح  این  صورت 

بود خواهیم  شفافیت  اجرای  شاهد 
تعداد  اکنون  کرد:  تاکید  پایان  در  حدادی 
را  خود  آرای  بنده  خود  و  نمایندگان  از  زیادی 
به  نسبت  و  کنیم  می  اعالم  شفاف  صورت  به 
شفافیت آرای نمایندگان داوطلب بودیم.     ► 

◄     در بازار ارز، امروز شاهد کاهش قیمت 
هم  دالالن  طوریکه  به  هستیم؛  یورو  و  دالر 
قیمت های  شدند  مجبور  فروش  و  خرید  برای 

بیاورند. تر  پایین  را  خود 
ایسنا  خبرگزاری  میدانی  گزارش  براساس 
روز  به  نسبت  بازار  در  حاکم  جو  ارز،  بازار  از 
توجه  با  که  بود  این  و  داشت  تفاوت  گذشته 
دالالن  صرافی ها،  در  نرخ ها  آمدن  پایین تر  به 
هم قیمت خود را نسبت به روز گذشته کاهش 
داده بودند. البته از نظر تراکم جمعیت و رفت 
با  چندانی  فرق  بازار  هوای  و  حال  آمدها،  و 

نداشت. دیروز 
قیمت خرید دالر در صرافی ها نسبت به روز 
و  هزار   37 از  و  شده  همراه  کاهش  با  گذشته 

خریده  تومان   700 و  هزار   37 تا  تومان   400
می شود.

 900 و  هزار   37 از  نیز  دالر  فروش  نرخ 
تومان متفاوت است. 38 هزار  تا حدود  تومان 

صرافی ها  در  چندانی  تغییر  اما  یورو  نرخ 
 700 و  هزار   39 از  و  ندارد  دیروز  به  نسبت 
تومان   800 و  هزار   39 حدود  تا  تومان 

می شود. خریداری 
هزار   41 تا  نهایتا  نیز  یورو  هر  فروش  قیمت 

700 تومان اعالم شده است. و 
می دانستند  که  هم  ارز  بازار  دالالن 
شدند  مجبور  آمده،  پایین  نرخ ها  نیز  امروز 
گونه ای  به  آوردند؛  تر  پایین  را  قیمت هایشان 
پیاده روهای  در  آمریکا  دالر  هر  خرید  نرخ  که 

خیابان فردوسی از 39 هزار تومان تا 39 هزار 
و  38 هزار  تا  38 هزار  به حدود  تومان   500 و 
آن  فروش  قیمت  و  است  رسیده  تومان   500
39 هزار و  از  تومانی  با کاهش حدود هزار  نیز 
200 تومان تا حدود 40 هزار تومان در نوسان 

بود.
روز  با  تفاوتی  هیچ  دالالن  رفتار  البته 
تحریک  حال  در  همچنان  و  نمی کند  گذشته 
به  و  هستند  مردم  و  بازار  در  قیمت ها 
آینده  "روزهای  که  دارند  اصرار  خریداران 
به  توجه  با  اما  می یابد"  افزایش  دالر  قیمت 
آورده اند  پایین  را  خود  قیمت های  که  این 
شده  شکسته  مقاومت شان  که  دهد  می  نشان 

 ► است.    

پالک سوم روی وسایل نقلیه می نشیند

کار برای سارقان خودرو و مخدوش کنندگان پالک 
سخت می شود

سخنگوی کمیسیون امورداخلی پاسخ داد

آیا مجمع تشخیص مصلحت از شفافیت مستثنی می شود؟

نرخ دالر پایین تر آمد

مقاومت دالالن شکسته شد

آگهی تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  آگهی فقدان سند مالکیت
سند  که  است  نموده  اعالم  زاده  عرب  مهین  بنام  زاده  عرب  سلطان  خانم  وراث  از  تن  یک  اینکه  به  نظر 
قم موضوع  ثبت  در بخش چهار  واقع  اصلی  از یک  فرعی   708 از  فرعی   2207 مالکیت ششدانگ پالک 
حسین  نام  به  وراث  از  احدی  نزد  زاده  عرب  سلطان  نام  به   2642 ثبت  شماره  ذیل   23 دفتر   29 صفحه 
تسلیم  را  مذکور  سند  نامبرده   1401/08/14  –  1/8600 شماره  اخطاریه  با  چون  باشد  می  زاده  عرب 
سند  دارنده  که  شود  می  گهی  آ ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  ذیل   3 تبصره  طبق  مراتب  اند  ننموده 
اداره  این  را تسلیم  10 روز سند مالکیت مذکور  گهی ظرف مدت  این آ انتشار  تاریخ  از  مالکیت مورد نظر 
غیر  در  و  نماید  اعالم  اداره  این  به  خود  کتبی  اعتراض  ضمن  را  آن  داشتن  نگاه  قانونی  مجوز  یا  و  نماید 
شد.)  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  صورت  این 

    )16013 الف  م 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

شحنه  زارع  مهدی   – قم  یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 

نظر به اینکه آقای سید مهدی محسنی طی وکالتنامه شماره 184824 – 1401/08/11  دفترخانه 4 قم از طرف وراث مرحوم صدیقه 
بیگم میرسجادی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت تمامی ششدانگ پالک 1056/112 – اصلی واقع 
در بخش یک ثبت قم در صفحه 592 دفتر 228 ذیل ثبت 35298 بنام آقای حسین آقا راستی ثبت و سند مالکیت بشماره مسلسل 
3/384894 صادر شده است سپس تمامی مورد ثبت طی سند قطعی 46920  مورخ 1360/12/23  دفتر 15 قم به بانو صدیقه 
بیگم میرسجادی انتقال قطعی گردیده است که طبق گواهی حصر وراثت شماره 9409972524000227 – 1394/01/29 ایشان 
فوت نموده که از طرف ورثه ایشان اعالم گردیده است سند مالکیت مزبور به علت جابه جائی مفقود شده است )الزم به توضیح است 
برابر بخش نامه شماره 91/23511 مورخ 1391/01/29 سازمان ثبت پالک فوق به دلیل تکراری بودن فرعی به پالک 1056/197 
– اصلی تبدیل و اصالح گردید( و در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام ورثه ایشان میباشد ، لذا مراتب طبق تبصره 
1 اصالحی از ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و 
رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات 

اقدام خواهد شد. )م الف 16019(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد:
بازار خودرو شب عید به کدام 

سمت می رود؟
نیز  خودرو  بازار  می گوید  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
وضعیت  در  تغییرات  تاثیر  تحت  کشور،  اصلی  بازارهای  دیگر  مانند 

می شود. مواجه  قیمت  کاهش  یا  افزایش  با  کالن،  شاخص های 
بررسی های  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در  منش  نجفی  محمدرضا 
وضعیت  معموال  گذشته،  سال   10 طول  در  که  می دهد  نشان  ما 
بوده  یکدیگر  با  همزمان  و  همراستا  کالن  شاخص  سه  افزایشی 
سال ها  این  تمام  در  ارز  قیمت  و  تورم  نقدینگی،  شاخص  سه  است. 
می دهد  نشان  موضوع  این  و  بوده اند  مواجه  هم  به  شبیه  شرایطی  با 
که اگر ما قصد داریم قیمت دالر را مدیریت کنیم، باید به سراغ دیگر 

برویم. کالن  شاخص های 
حساسیت  ایران  اقتصاد  در  مختلف  بازارهای  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
اینکه  از  نظر  صرف  داد:  توضیح  کرده اند،  پیدا  دالر  به  توجهی  قابل 
چه قدر این وابستگی منطقی و واقعی است و چه قدر حاصل فضای 
که  می بینیم  می شود  صعودی  ارز  قیمت  که  روزهایی  در  ما  روانی، 
حتی قیمت در بازارهایی که مطلقا هیچ وابستگی به ارزهای خارجی 
با  می آید،  پایین  قیمت  هرگاه  مقابل  در  و  می شود  افزایشی  ندارند 
خواهیم  قیمت ها  کاهش  شاهد  قطعی  فرایندی  در  اما  کمتر  سرعتی 

بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: آنچه که در بازار خودرو رخ داده 
ارز  قیمت  که  هستیم  آن  شاهد  ما  وقتی  است.  جنس  همین  از  نیز 
می کند،  پیدا  درصدی   30 تا   20 بین  افزایش  کوتاه  مدت  یک  در 
شکل  همین  به  نیز  خودرو  قیمت  که  باشیم  داشته  انتظار  باید  قطعا 
که  دیدیم  شد،  شروع  ارز  قیمت  کاهشی  روند  وقتی  البته  و  برود  باال 

آمد. پایین  دیگر  بار  نیز  خودرو  بازار  در  قیمت ها 
به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار شب عید خودرو، ایجاد ثبات 
در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند، بازار 
به  خود  ارز  بازار  داشتن  نگه  ثابت  البته  داشت.  خواهد  آرامش  نیز 

دارد. نیاز  کالن  اقتصاد  عرصه  در  نیازهایی  پیش 
برای  سال ها،  این  تمام  در  نقدینگی  صعودی  روند  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصاد ایران مشکل ساز شده، توضیح داد: میزان نقدینگی در آغاز 
در  عدد  این  بود.  تومان(  میلیارد  همت)هزار   63 نژاد  احمدی  دولت 
 4000 به  رییسی  دولت  آغاز  در  و  همت   450 به  روحانی  دولت  آغاز 
 6000 عدد  نزدیکی  در  نقدینگی  نیز  حاضر  حال  در  رسید.  همت 
ایران  اقتصاد  وضعیت  بررسی  منحنی  در  ما  وقتی  دارد.  قرار  همت 
به این قطعیت می رسیم که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم و 
افزایش قیمت ارز شده، پس باید با تالش برای بهبود وضع نقدینگی، 
سایر مشکالت را نیز کنترل کنیم، این موضوع هم نه ربطی به بازارها 
برای  باید  مرکزی  بانک  و  دولت  دارند،  آن  در  سهمی  مردم  نه  و  دارد 

کنند. پیدا  چاره ای  مسئله  این 

پیش بینی درآمد 30 میلیارد 
دالری صنعت مس

توسعه  بر  تاکید  ضمن  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  سخنگوی 
در  جدید  طرح   32 گرفتن  قرار  کار  دستور  در  از  کشور،  مس  صنعت 
این حوزه خبر داد و گفت: درآمد 30 میلیون دالری برای این صنعت 

است. پیش بینی  قابل 
توییتر خود نوشت: قالیباف در حساب  امید 

کشور  پیشرفت  بی بدیل  مسیرهای  از  یکی  مس  صنعت  توسعه   ''
است.   از نظر ذخایر مس،  در جایگاه پنجم جهان هستیم؛ با هفت 

اکتشاف! درصد 
 درآمد این صنعت تا 30 میلیارد دالر قابل پیش بینی است.  32 طرح 
جدید با سرمایه گذاری 15 میلیارد دالر در دستور کار است که تولید 

کنونی240 هزار تنی را به یک میلیون تن افزایش خواهد داد."
توجه  مورد  اخیر  مدت  طی  مس  صنعت  توسعه  که  است  گفتنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است؛ روز گذشته نیز وزیر 
ماندگی ها  عقب  جبران  منظور  به  گفت:  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت، 
که  شد  خواهد  انجام  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   15 مس،  حوزه  در 
موجب افزایش  صادرات از حدود 1.7 میلیارد کنونی به بیش از 10 

شد. خواهد  آینده  سال  پنج  در  دالر  میلیارد 

وزیر دولت رئیسی: مردم با 
افزایش قیمت ها متضرر شده اند

مجلس  عمران  کمیسیون  جلسه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  بذرپاش 
از  مانده  باقی  مهر  مسکن  هزار  پنجاه  حدود  تکمیل  برای  گفت: 
تعداد  این  تکمیل  در  دولت  است.  شده  اقدام  زمین ها  فروش  محل 
تکمیل  را  واحدها  تا  است  شده  متعهد  مهر  مسکن  مانده  باقی  واحد 
نیز  آنها  از  برخی  شده اند.  متضرر  مردم  قیمت ها  افزایش  با  زیرا  کند 
اراضی  و فقط زمین است و هیچ کاری روی  عملیات اجرایی نداشته 
متکی  منابع  چون  واحدها  تکمیل  برای  بنابراین،  است؛  نشده  انجام 
به منابع بانکی است، باید از محل فروش اراضی تامین منابع انجام، 

شوند. متقاضیان  تحویل  و  تکمیل  واحدها 

وزیر کار: 
بنده شاهدم که رئیسی 

خواب و خوراک را بر خود حرام 
کرده است

کارفرمایان  و  کارگری  جامعه  بزرگ  تجمع  در  مرتضوی  صولت  سید 
پای  تا  مشکالت  همه  باوجود  ایران  ملت  افزود:  راحل  امام  حرم  در 
که  آمده ام  امروز  من  و  است  ایستاده  اسالمی  انقالب  برای  جان 
سالم رئیس جمهور را به شما برسانم، بنده شاهدم که آیت الله دکتر 
بوده و  برای حل مشکالت کشور  رئیسی تالش های شبانه روزی اش 
خواب و خوراک را بر خود حرام کرده است. وی با اشاره به فرارسیدن 
باید  بسیجی  اظهار داشت:  سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
پرچم  قاسم  حاج  بماند،  زنده  انقالب  فضایل  تا  باشد  میدان ها  وسط 
امروز  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این  بود.  اسالمی  انقالب  فضایل  دار 
مقاومت  شهدای  خاطره  و  یاد  تا  ایم  آمده  گرد  راحل  امام  حرم  در 
گرامی  را  مهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  سپهبد  شهیدان  خصوص  به 
باشیم  داشته  بیعتی  تجدید  عزیزمان  امام  با  دیگر  سوی  از  و  بداریم 
مجدد  پیمانی  است،  فقیه  والیت  همان  که  شما  آرمان  با  ما  بگوییم  و 

/ایسنا می بندیم. 

باقری: در روند گفت وگو ها 
برای رفع تحریم ها وقفه ایجاد 

نشده است
پیوسته ای  مسیر  گفت وگو ها  روند  خارجه:  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
است.  نشده  ایجاد  آن  در  وقفه  است،  پیوسته  هم  اکنون  و  بوده 
به  که  است  این  دلیلش  نمی شود،  رسانه ای  گفت وگوها  روند  اگر 
آن  برای  که  نیست  الزم  و  است  پیگیری  حال  در  مسائل  جدی  طور 

ایسنا  / شود.  انجام  رسانه ای  فضاسازی 

مخبر: تصمیم خوبی گرفتیم 
تا نرخ ارز کاال های اساسی را 

ثابت نگه داریم
مشترک  نشست  دومین  حاشیه  در  رئیس جمهور  اول  معاون  مخبر 
و  رفاه  بر  رئیسی  آیت الله  گفت:  کشور،  استانداران  با  دولت  هیات 
خوراک و سالمت مردم تاکید و حساسیت دارد و ما برای وضع موجود 
چون  است،  ضربتی  آن  از  بخشی  که  کردیم  تدوین  برنامه  چهار 
خوبی  تصمیم  کرد:  بیان  وی  است.  ضروری  مردم  معیشت  وضعیت 
نگه  ثابت  را  اساسی  کاال های  ارز  نرخ  سال  دو  تا  گرفتیم  دولت  در 

نشویم. مواجه  قیمت ها  در  جدی  تنش  با  و  داریم 

واکنش همتی به دالر ۲۸۵۰۰ 
تومانی فرزین: پاسخم را 

دریافت کردم
نرخ  به  واکنش  در  مرکزی  بانک  اسبق  رییس  همتی،  عبدالناصر 
یا  ترجیحی  ارز  حذف  از  قبل  نوشت:  نیمایی  تومانی   28500 ثابت 
کردم،  مطرح  را  سؤاالتی  آن  از  بعد  و  اقتصادی  جراحی  اصطالح  به 
ارز نیما فاصله بگیرد،  از  آزاد  ارز  یکی از سؤاالت این بود: اگر قیمت 
کاالهای  قیمت  افزایش  یا  دهید  مي  ادامه  را  رانت  و  ارز  نرخ  تثبیت 
پاسخم  ادامه نوشت: دیروز  پذیرید؟ وی در  را می  اساسی و ضروری 
انتخاب کردید!  را  باالتر  پله   7 تثبیت در  لذا، عمال  و  را دریافت کردم 
حال سؤالی که امروز مطرح است: افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ 
کاالها  تقاضای  رفتن  باال  و  خارج  به  قاچاق  افزایش  موجب  نیما،  ارز 
از  جلوگیری  برای  تحریمها،  تداوم  فرض  با  شود.  می  تثبیتی  نرخ  با 

دارید؟ تدبیری  چه  تجاری  تراز  منفی  روند  و  تولید  تخریب 

اژه ای: چرا یک خودرو باید 
سیزده سال در پارکینگ بماند؟

سرزده  بازدیدی  در  ظهر  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
از پارکینگ مرکزی خودرو های توقیف یا ضبط شده پرونده های مواد 
از این  گاهی  از آ بازدید کرد. رئیس قوه قضاییه پس  مخدر در کرمان 
پارکینگ  در  امروز  تا  پیش  سال  سیزده  از  خودرو  محدود  تعدادی  که 
پرونده های مواد مخدر کرمان نگهداری  با  مرکزی خودرو های مرتبط 
مسئوالن  از  را  سؤال  این  نشده اند،  تعیین تکلیف  هنوز  و  می شوند 
یک  در  سال  سیزده  برای  باید  خودرو  یک  چرا  کرد؛  مطرح  مربوطه 

نشود؟ تکلیف  تعیین  و  بماند  پارکینگ 

مالیات بنیاد مستضعفان اعالم 
شد

گفت:  مستضعفان  بنیاد  مجامع  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  باجالن 
وزرای  بارها  و  بوده  مالیاتی  مؤدیان  بنیاد جزو خوش حساب ترین  این 
خوش حسابی  این  بر  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  روسای  و  اقتصاد 
بر اساس  تاکید کرده اند. وی اضافه کرد:  بنیاد مستضعفان،  مالیاتی 
منتهی  سال   4 طی  بنیاد  این  مستضعفان،  بنیاد  مالی  صورت های 
تومان  میلیارد   800 و  هزار   4 حدود  مجموعا   ،1400 اسفند   29 به 
مالیات  افزوده،  ارزش  عوارض  و  مالیات  عملکرد،  مالیات  عنوان  به 
بنیاد  مالیات  اساس،  همین  بر  است.  کرده  پرداخت   ... و  تکلیفی 
 700 حدود  ترتیب  به   1400 تا   1397 سال های  در  مستضعفان 
 300 و  یکهزار  و  میلیارد   800 و  یکهزار  میلیارد،  یکهزار  میلیارد، 

است. بوده  تومان  میلیارد 

خبـرخبـر



جامعه  یا  سوشیوپت  فرد  یک  با  اگر      ◄
و  ناآرام  زیاد  احتمال  به  داشته اید،  رابطه  ستیز 
عصبی بوده اید و این احساس )غالبا ظریف( را 

نمی کنید. درک  درستی  به 
جامعه  فرد  یک  با  رابطه ای  نوع  هر  داشتن 
را  شما  او  که  چرا  است.  بدی  موقعیت  ستیز، 
در موقعیت شک و تردید قرار می دهد. در واقع 
خود  نیات  به  رسیدن  برای  سوشیوپت  آدم های 
از  استفاده  با  می کوشند  دارند،  سر  در  آنچه  و 
کنند.  تضعیف  را  شما  نفس  به  اعتماد  عباراتی 
دست  در  را  تان  کنترل  می کنند  تالش  آن ها 
وجود  جالب  عبارت  پنج  جا  این  در  بگیرند. 
نیات  به  رسیدن  برای  سوشیوپت  افراد  که  دارد 

می کنند. استفاده  خود  واقعی 
باید،  که  همانی  تو  ها:  سوشیوپت   .1

هستی
ستیز  جامعه  افراد  برای  رابطه،  یک  آغاز  در 
بمب  که  نیست  معمول  غیر  سوشیوپت،  یا 
کنند.  ابراز  شما  به  را  فراوانی  محبت  یا  عشق 

بهترین سناریو،  رفتار عادی نیست. در  این  اما 
احتماال فرد از تعادل خارج شده است. افرادی 
که خیلی سریع در یک رابطه پیش می روند و به 
شما  به  بدی  حس  نمی گذارند،  احترام  مرز ها 

می دهند.
یکی  می نویسد:  استوسنی  استیون  دکتر 
که  است  این  »سوءاستفاده«  تعریف های  از 
بنابراین  کنید؛  نقض  را  شخصی  مرز های 
غیر  محبت  ابراز  و  مزبور  عبارت  از  استفاده 
فرد  نفس  به  اعتماد  تضعیف  باعث  معمول 

می شود. او  به  بد  حس  انتقال  و  مقابل 
2. مرا درست درک نمی کنی!

شناس  جامعه  سرکیس،  استفانی  دکتر 
در  تکنیکی  الیتینگ  گس  می نویسد: 
برای  شخص،  یک  آن  در  که  است  روانشناسی 
وادار  را  قربانی  بیشتر،  قدرت  آوردن  دست  به 
فرد  ببرد.  سوال  زیر  را  خود  واقعیت  می کند 
تا  می کند  استفاده  عبارت  این  از  ستیز  جامعه 
)الف( فرد را وادار کند که خودش را زیر سوال 

برای  را  خودش  سیری ناپذیر  نیاز  )ب(  و  ببرد، 
ارضا کند. با خودش است،  اینکه همیشه حق 

3. سوشیوپت ها: من از نقش بازی کردن 
متنفرم/ تو استاد نقش بازی کردن هستی

نقش  »استاد  اندازه  به  عبارتی  هیچ 
خود  به  فرد  که  نمی شود  باعث  کردن«  بازی 
که  است  عبارتی  این  واقع،  در  کند.  تردید 
اطمینان  عدم  حس  ایجاد  برای  سوشیوپت ها 
از آن استفاده می کنند. حقیقت  در فرد مقابل 
خودشان  ستیز،  جامعه  افراد  که  است  این 
بدون  زیرا  هستند،  کردن  بازی  نمایش  عاشق 
خود  خودخواهانه  برنامه های  به  نمی توانند  آن 

یابند! دست 
4. تو به من نیاز داری

این  عاشق  ستیز،  جامعه  یا  سوشیوپت  فرد 
است که شما را کنترل کند. در واقع، مهم ترین 
قربانی  فرد  که  است  احساس  این  او،  خواسته 
است.  کرده  تسلیم  او  به  را  خود  فردی  اراده 
را  موضوع  این  سوشیو پت ها،  که  است  بدیهی 

به صورت رک و راست نمی گویند، زیرا در ظاهر 
که  چیزی  هستند.  سالم  رابطه  یک  خواهان 
که  است  احساساتی  خلق  می خواهند،  آن ها 
راحتی  به  فرد  و  می کند  غلبه  عقالنی  تفکر  بر 

می گیرد. قرار  آن ها  دستان  در 
افرادی،  چنین  با  مواجه  در  که  است  مهم 

به  شما  که  است  این  واقعیت  نشوید.  تسلیم 
شرایطی  چنین  در  باید  شما  ندارید.  نیاز  آن ها 
و  کنید  جدا  منطقی  تفکر  از  را  تان  احساسات 
شما  عاطفه  و  احساس  بر  کسی  ندهید  اجازه 

کند. غلبه 
5. تو نادان/ احمق/ بی سواد هستی!

دلیل  چند  به  پایانی  عبارت  این  به  توجه 
واقعیت  این  تقویت  برای  اول،  است.  مهم 
دادن  نشان  به  قادر  ستیز  جامعه  افراد  که 
هیچ  آن ها  هستند.  آمیز  توهین  رفتار های 
ابایی از آسیب رساندن به افراد از نظر عاطفی، 
که  را  آسیب هایی  زیرا  ندارند.  روانی  یا  جسمی 
استفاده  با  و  نامحسوس  به شکل  وارد می کنند 
سطحی  و  ساده  ظاهر  به  عبارت های  برخی  از 
آمیز  محبت  ظاهر  به  عبارت های  گاهی  است. 
استفاده  آمیز  توهین  عبارت های  گاهی  و 

. می کنند
این توانایی برای سوء استفاده را با احساس 
اما بسیار واقعی، میل  پایه و اساس،  برتری بی 
سوشیوپت  یک  بی رحمی  و  کنترل  به  زیاد 
رسیدن  برای  ترکیب  این  از  آن ها  کنید.  ترکیب 
پایان،  در  می کنند.  استفاده  خواسته شان  به 
ممکن  که  است  شما  احساسات  با  بازی  این 
شود./  تبدیل  خطرناک  موقعیت  یک  به  است 

 ► باشگاه خبرنگاران       

با  و مدرس دانشگاه  روانشناس  یک      ◄
در  نوجوانان  به مسئله کاهش حضور  اشاره 
شیوه های  گفت:  خانوادگی  دورهمی های 
توقعات  و  انتقاد  سرزنش ،  بدون  ارتباطی 
بدون  داشتن  دوست  و  پذیرش  و  نامعقول 
از  یکی  نوجوانان  و  کودکان  شرط  و  قید 
نگهداری  و  جذب  روش های  مهمترین 

است. خانواده  بطن  در  فرزندان 
که  است  موضوعی  خانوادگی  دورهمی 
از  هم  و  شده  توصیه  رحم  صله  عنوان  به  هم 
روحیه  با  مسئله  این  است.  اسالم  واجبات 
بیشتری  سازگاری  انسان  اجتماعی  زندگی 
بنیان های  شدن  مستحکم  موجب  و  دارد 
حال  عین  در  و  اولین  عنوان  به  خانواده 
مزایای  و  می شود  بشریت  نهاد  مهمترین 
و  نوجوانان  برخی  اما  دارد.  نیز  دیگری  بسیار 
گریزان  خانوادگی  جمع  در  حضور  از  جوانان 
در  حضور  یا  و  گزینی  خلوت  بعضًا   و  هستند 
جمع دوستان را ترجیح می دهند و یا به دنیای 

می برند. پناه  مجازی  فضای 
کارکرد  موضوع  با  رابطه  ،در  ایکنا 
دالیل  بررسی  نیز  و  خانوادگی  دورهمی های 
جوانان  و  نوجوانان  حضور  تمایل  کاهش 
با  یی  گفت وگو  خانوادگی  جمع های  در 
مدرس  و  روانشناس  رازقی،  فاطمه سادات 
می خوانید. ذیل  در  که  پرداخته  دانشگاه 
حضور  از  جوانان  و  نوجوانان  برخی  چرا 
هستند؟  گریزان  خانوادگی  جمع های  در 
رخ  زمینه  این  در  تربیتی  اشتباهات  چه 

است؟ داده 
که  است  سنی  نوجوانی  کلی  طور  به 
خانواده از اولویت خیلی کمتری برای نوجوان 
کنند  احساس  والدین  اینکه  است.  برخوردار 
دور  به  منجر  که  داشتند  تربیتی  خطاهای 

نیست.  صحیح  است،  شده  نوجوان  شدن 
تربیتی  اشتباهات  که  نیست  این گونه  البته 
تربیتی  عامل  فقط  اما  باشد  نداشته  تأثیری 
از  نوجوانان  گرفتن  فاصله  باعث  که  نیست 

می شود. خانواده 
به  نوجوانان  که  است  سنی  نوجوانی،  سن 

از خانواده هسته ای خود  ذاتی  و  شکل فطری 
هویت  و  کرده  پیدا  را  خود  تا  می گیرند  فاصله 
مستقل خود را بسازند. به همین دلیل به جمع 
گرایش  خانواده  از  بیرون  جامعه  و  همساالن 
باعث  عامل  همین  و  دارند  بیشتری  تمایل  و 
و  آسیب پذیری  سن  نوجوانی،  سن  تا  می شود 

باشد. نوجوانان  در  جدی  تغییرات 
دور  از  میزان  یک  به  نوجوانان  تمامی  البته 
اینجاست  و  نمی بینند  آسیب  خانواده  از  شدن 
هرچقدر  دارد.  مهمی  نقش  تربیتی  عامل  که 
یعنی دوره کودکی  نوجوانان در دوره قبلی  که 
امنیت  و  اعتماد  والدینشان  به  نسبت  خود 
بحران  این  باشند،  کرده  دریافت  را  بیشتری 
تأثیر  و  می کنند  طی  کمتری  خطرات  با  را 
می گیرند،  خانواده  از  که  نقشی  و  خانواده 

این  که  نیست  این گونه  البته  است.  بیشتر 
محیط  از  نوجوانان  شدن  دور  جلوی  اعتماد 
می شود  باعث  امر  این  بلکه  بگیرد،  را  خانواده 

ببینند. کمتری  آسیب  آن ها  تا 
تعدد  دچار  کودکی  دوره  در  که  نوجوانانی 
منبع  چند  نوعی  به  یعنی  باشند  تربیتی 
والدین  سوی  از  تربیت  و  باشند  داشته  تربیتی 
پرستاران،  همچون  مختلف  افراد  به  ایشان 
باشد،  شده  تفویض   ... و  مادربزرگ  و  پدربزگ 
می شود.  مشاهده  بیشتر  آن ها  در  بحران  این 
در  والدین  بین  تربیتی  تعارضات  که  هرچقدر 
کودکان  و  باشد  بیشتر  فرزندان  کودکی  دوران 
والدین  تربیتی  و عدم هماهنگی  تفاهم  با عدم 
این  دچار  بیشتر  نوجوانی  در  باشد،  روبه رو 

شد. خواهد  بحران 
عامل دیگر که باعث می شود دوره نوجوانی 
باشد،  نوجوانان  برای  آسیب پذیر  دوره 
است.  منطق  بدون  و  سخت گیرانه  تربیت های 
خود  کودکان  برای  نباید  والدین  که  درست 
را  تربیتی  سخت گیری  های  دالیل  تمامی 
سن  به  کودکان  حال  هر  به  اما  دهند،  توضیح 
نوجوانی و جوانی می رسند و آن زمان است که 
انتقادی  به دیده  والدین  تربیتی  به نگرش های 
دالیل  نتوانند  سن  این  در  اگر  و  می نگرند 
کنند،  پیدا  سخت گیری  این  برای  منطقی 

می گیرند. خانواده  از  بیشتری  فاصله 
از  نوجوانان  فاصله گیری  بعدی  دلیل 
هرچقدر  که  است  این  سن  این  در  خانواده 
که  باشد  صورتی  به  والدین  تربیت  نحوه 
کودکی  زمان  در  را  شرط  و  قید  بی  پذیرش 
برای  سن  این  در  کودکان  و  باشند  نداشته 
به  مجبور  باشند،  داشته  را  والدین  تأیید  اینکه 
ارتباطی  انتخاب روش های  و  خودسانسوری ها 
خود  این  باشند،  آن ها  واقعی  خود  با  متفاوت 

داده  نمایش  با خود  نوجوانی  دوران  در  واقعی 
آن ها  گرایش  و  گرفته  فاصله  والدین  به  شده 
نوجوانان  که  همساالن  و  بیگانه  جمع های  به 
شخصیت  از  جدیدی  ارائه  می کنند  احساس 
ذهنی  سانسورهای  گرفتن  درنظر  بدون  خود 
لذا  شد.  خواهد  بیشتر  دارند،  محدودیت ها  و 
و  نوجوانان  بیشتر  دوری  باعث  مسئله  این 

می شود. خانواده  از  جوانان 
به  جوانان  و  نوجوانان  جذب  راهکار 
میان  در  حضور  و  خانوادگی  اجتماعات 

چیست؟ خانواده 
مهمترین مسئله این است که والدین چه در 
زمان کودکی و چه در زمان نوجوانی شیوه های 
باشند.  داشته  فرزندانشان  با  صحیح  ارتباطی 
و  انتقاد  سرزنش ،  بدون  ارتباطی  شیوه های 
داشتن  دوست  و  پذیرش  و  نامعقول  توقعات 
از  یکی  نوجوانان  و  کودکان  شرط  و  قید  بدون 
مهمترین روش های جذب و نگهداری فرزندان 

است. خانواده  بطن  در 
نوجوانان  می شود  باعث  که  دیگری  روش 
فضاهای  ایجاد  گیرند،  قرار  خانواده  در  بیشتر 
اوقات  گاهی  است.  افراد خانواده  برای  متنوع 
می کنیم  مشاهده  و  می شویم  خانه ای  وارد 
پدر  یا  مادر  سلیقه  به  خانه  این  چیدمان  که 
زمینه  این  در  نقشی  فرزندان  و  بوده  خانواده 
باشد  گونه ای  به  باید  خانه  فضای  نداشته اند. 
که تمامی اعضای خانواده در سطح توانمندی 
یعنی  باشند  عمل  آزادی  دارای  خود  اختیار  و 
این  در  بدانند  و  دانسته  آنجا  به  متعلق  را  خود 
دیده  آن ها  خواسته های  و  بوده  اثرگذار  فضا 

می شود.
حساس  بسیار  موضوع  این  به  نوجوانان 
محیط  در  که  کنند  احساس  باید  و  هستند 
که  کنند  احساس  یعنی  دارند  وجود  خانواده 

دارد.  وجود  خانواده  میان  در  آن ها  از  اثری 
که  باشد  گونه ای  به  باید  فضا  بحث ها  در  حتی 
تمامی اعضای خانواده بتوانند صحبت کرده و 
محیط  نباید  باشند.  داشته  فضا  گفت وگو  برای 
خانواده این گونه باشد که فقط والدین گوینده 
برعکس.  یا  و  باشند  شنونده  فقط  فرزندان  و 
برای  تعاملی  سطح  نوعی  باید  زمینه  این  در 
تا  باشد  داشته  وجود  خانواده  اعضای  تمامی 

بدانند. خود  به  متعلق  را  خانواده  نوجوانان 
است.  قضاوت  از  پرهیز  بعدی  نکته 
تمایل  که  روزگار  این  در  ویژه  به  نوجوانان 
نوجوان جامعه  نسل  در  ابرازگری  برای  ویژه ای 
وجود دارد، حساس هستند و نباید قضاوتی در 
باید  والدین  باشد.  داشته  وجود  آنان  با  رابطه 
تأثیرپذیر  که  میزان  همان  به  نوجوانان  بدانند 
ایشان  تأثیرپذیری  نیز  به همان میزان  هستند، 
که  معناست  بدان  این  ندارد.  چندانی  عمق 
نشانه ها  کوچکترین  مشاهده  با  نباید  والدین 
منافات  خانواده  ارزش های  با  که  نوجوانان  در 
عقاید  تحمیل  و  سرزنش  قضاوت،  به  دارد، 
این گونه  نوجوانان  بپردازند.  نوجوانان  به  خود 
نوجوانی سن گذر است  ماند؛ چراکه  نخواهند 
البته  بازمی گردند.  ارزش ها  به  نوجوانان  و 
که  می شود  باعث  والدین  رفتارهای  برخی 
شده  راسخ تر  خود  اشتباه  و  غلط  در  نوجوانان 
از  نباید  والدین  گیرند.  پیش  در  را  مسیر  این  و 
بریزند؛  هم  به  خیلی  رفتاری  چنین  مشاهده 
است  گذر  و  طوفان  سن  نوجوانی  چراکه 
هستند،  حساس  نوجوانان  که  همانقدر  یعنی 
هستند.  ترمیم پذیر  و  تأثیرپذیر  نیز  همانقدر 
نوجوانان  رفتارهای  از  نباید  والدین  لذا 
باعث  رفتارهایی  چنین  کنند.  فاجعه سازی 
دورتر  و  دور  خانواده  از  نوجوانان  که  می شود 

. ند شو

یاد  باید  نوجوانان  با  برخورد  در  والدین 
زمان  در  باشند.  که شنونده های خوبی  بگیرند 
هستند  وحده  متکلم  والدین  فرزندان،  کودکی 
ارائه  کودکان  به  را  مختلف  نکات  دائما  و 
باید  والدین  نوجوانی  زمان  در  اما  می دهند 
بیشتر شنونده باشند و تحمل و تاب آوری خود 
نوجوانان  هجمه های  و  انتقادات  برابر  در  را 
والدین  باشند.  داشته  صدر  سعه  و  برده  باالتر 
برای  و  شوند  مقابله  وارد  نوجوانان  با  نباید 
نوجوانان  به  نادرست  پاسخ های  خود  اثبات 
والدین  شنیدن  و  سکوت  اوقات  گاهی  دهند. 
تعلق  احساس  نوجوانان  تا  می شود  باعث 
به  آن ها  نیاز  و  کرده  خانواده  فضای  به  خاطر 
کمتر  خانواده  بیرون  فضاهای  به  آوردن  روی 

. د شو
چه  مجازی  فضای  و  دوستان  گروه های 
مایل  بیشتر  نوجوانان  که  دارند  ویژگی هایی 
هستند وقت خود را با آن ها بگذرانند و این 

دارد؟ همراه  به  آسیب هایی  چه  امر 
اولین ویژگی گروه دوستان و فضای مجازی 
که  با همان شیوه ای  را  نوجوانان  این است که 
ندارند  انتظار  آن ها  از  و  می پذیرند  هستند، 
پذیرفته  تا  دربیایند  آن ها  سلیقه  مدل  به  که 
را به همان صورت که هستند  شوند. نوجوانان 
در  نیز  نوجوانان  و  می کنند  جذب  و  پذیرفته 
و  پذیرش  احساس  خود  ساالن  و  هم سن  بین 

می کنند. بودن  باوجود 
همسانی  که  است  این  ویژگی  دومین 
گفت وگوها،  نوجوانان  تا  می شود  باعث  نسلی 
فهم  گاهًا  و  مشترک  درک های  و  دغدغه ها 
شکاف  در  که  کنند  پیدا  یکدیگر  از  مشترکی 
خیلی  فاکتور  این  تربیتی  اختالفات  و  نسلی 
در  نوعی  به  نوجوانان  و  نمی شود  دیده  مهم 

و  همسن  بین 
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● چند جمله سمی جامعه ستیز ها برای نابودی اعتماد به نفس     ●

● دورهمی های خانوادگی وعدم تمایل نوجوانان به حضور در آن    ●

◄    معصومه ربیع نیا
فصل  در  چرا  که  دارد  وجود  زیادی  علمی  دالیل 

کنیم. می  خستگی  احساس  بیشتر  زمستان 
روزهای  طوالنی،  های  شب  ساینس،  الیو  گزارش  به 
کوتاه و دمای سرد هوا در فصل زمستان باعث می شود، 
خواب  و  سستی  و  خستگی  احساس  افراد  از  بسیاری 
تأثیر  بدن  انرژی  سطح  بر  فصل  چرا  اما  کنند.  آلودگی 

گذارد؟ می 
از  یکی  و   خواب  متخصص  میدوز،  گای  دکتر 
فصل  رسیدن  فرا  گفت:  خواب  مدرسه  بنیانگذاران 
از  دارد،  همراه  به  خواب  برای  را  چالش هایی  زمستان 
دمای  خورشید،  نور  معرض  در  کمتر  گرفتن  قرار  جمله 
سردتر، تغییر ساعت و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن. 
هنگام  شدن  بیدار  و  مختل  را  خواب  عوامل  این  همه 

کند. می  تر  سخت  افراد  برای  را  صبح 
ناسالم و کمبود برخی  تغییرات هورمونی، عادت های 
موثر  فصلی  افسردگی  بروز  در  می تواند  نیز  ویتامین ها  از 

باشد.
زمستان  فصل  شروع  افراد،  از  برخی  در  حال،  این  با 
افراد،  برخی  در  است.  ناخوشایند  احساس  یک  از  بیش 
انرژی  نداشتن  سستی،  مفرط،  خستگی  مثل  عالئمی 
»اختالل  عنوان  به  که  است  اختاللی  نشانه  حالی  بی  و 

شود.  می  شناخته   SAD فصلی«  عاطفی 

علل  ترین  شایع  از  برخی  به  تر  دقیق  نگاهی 
فصلی: افسردگی 

فصلی عاطفی  اختالل 
است  فصلی  افسردگی  نوعی  فصلی  عاطفی  اختالل 
اتفاق  شود،  می  کوتاهتر  روزها  که  زمستان  فصل  در  که 
عالئم  روان،  سالمت  ملی  موسسه  گزارش  به  افتد.  می 
زمستان شروع  اوایل  یا  پاییز  اواخر  در  اغلب  اختالل  این 

رود. می  بین  از  تابستان  و  بهار  در  و  شود  می 
اختالل، مشکالت  این  نشانه های  و  از عالئم  بسیاری 
دادن  دست  از  حالی،  بی  احساس  مانند:  اند،  روحی 
احساس  و  ها  فعالیت  انجام  برای  اشتیاق  و  عالقه 
مانند  جسمی  عالئم  است  ممکن  همچنین  ناامیدی. 
نداشتن انرژی، کسالت، اختالل در خواب و تغییر اشتها 

باشد. داشته  وجود  وزن  تغییر  یا 
اختالل  که  کند  می  اشاره  روان  سالمت  ملی  موسسه 
و  است  مردان  از  تر  شایع  زنان  میان  در  فصلی  عاطفی 
افرادی که در شمال زندگی می کنند را بیشتر تحت تاثیر 
قرار  می دهد، جایی که روزهای زمستان کوتاه تر است.

ها هورمون 
تأثیرگذار  بدن  انرژی  سطح  بر  توانند  می  ها  هورمون 
دارد،  نام  »سروتونین«  ها  هورمون  این  از  یکی  باشند. 
احسای  مسئول  و  است  مرتبط  خوی  و  خلق  با  اغلب  که 
کنترل  به  که  است  هورمونی   »مالتونین«  است،  شادی 

بدن  بیولوژیکی  ساعت  و  کند  می  کمک  خواب  الگوهای 
در  فصلی  روز  شبانه  چرخه  با  که  را  ما(  درونی  )ساعت 

کند. می  کنترل  است،  نوسان 
مالتونین  هورمون  تولید  مسئول  مغز  در  آل  پینه  غده 
این  با  شود.  می  ترشح  تاریکی  به  واکنش  در  که  است 
حال، از آنجا که ماه  های زمستان اغلب تاریک تر هستند 
این  تابد،  می  زمین  بر  کمتری  ساعات  خورشید  نور  و 
باعث  و  دهد  تغییر  را  مالتونین  تولید  می تواند  موضوع 
و  است(  تاریک  هنوز  هوا  که  )هنگامی  ها  صبح   می شود 
شود.  ترشح  هورمون  بیشتری  میزان  النی  طو  های  شب 
با  تواند  می  هورمون  نوسان  مایو،  کلینیک  گزارش  به 
تغییر الگوی خواب و خلق و خوی، نقش مهمی در ایجاد 

باشد. داشته  فصلی  عاطفی  اختالل 
به گفته میدوز، قرار گرفتن در معرض نور بالفاصله بعد 
هورمون  ترشح  میزان  کاهش  به  تواند  می  شدن  بیدار  از 
بیدار  محض  به  وقتی  کند.  کمک  روز  طول  در  مالتونین 
نور  یا  طبیعی  نور  معرض  در  را  خود  خواب،  از  شدن 
مصنوعی قرار دهید، تأثیرات آن می تواند متحول کننده 
انرژی صبحگاهی  و داشتن  افزایش هوشیاری  به  و  باشد 

کند. کمک  کسالت  احساس  کاهش  و 
دی ویتامین 

ایاالت  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مراکز  گفته  به 
دندان  و  استخوان  سالمت  برای  دی  ویتامین  متحده، 
در  ایمنی  سیستم  تقویت  به   تواند  می  و  است  ضروری 

کند. کمک  ها  ویروس  و  ها  باکتری  برابر 
کمبود ویتامین دی باعث خستگی می شود. نور کمتر 
خورشید در فصل زمستان باعث افت سطح ویتامین دی 
هورمون  تولید  برای  ویتامین  این  که  شود  می  بدن  در 
ثبیت  برای  خود  نوبه  به  که  است  ضروری  سروتونین 
زیادی  اهمیت  مالتونین  سطح  و  بیداری  و  خواب  چرخه 
تولید  بیشتری  مالتونین  بدن  زمستان  در  طرفی  از  دارد، 
می  خستگی  و  سستی  احساس  به  منجر  که  کند  می 

شود.
اختالل در چرخه شبانه روزی

است،  حساس  بسیار  نور  به  بدن  بیولوژیکی  ساعت 
معرض  در  گرفتن  قرار  عدم  با  کوتاه تر  روزهای  بنابراین 
بیشتر  قرار گرفتن  با  نور خورشید، و شب های طوالنی تر 
شبانه  روزی  چرخه  می تواند  مصنوعی،  نور  معرض  در 
باعث  و  کند  مواجه  مشکل  با  را  سیرکادین(  )چرخه  بدن 

شود. افراد  خواب  در  اختالل 
سیستم  داشتن  نگه  روشن  خواب،  ملی  بنیاد  گفته  به 

را  روزی  شبانه  چرخه  تواند  می  نیز  شب  در  گرمایشی 
شب  در  طبیعی  طور  به  بدن  مرکزی  دمای  کند.  مختل 
یابد و این کاهش دما به افراد کمک می کند  کاهش می 
طبیعی  روند  این  تواند  می  باالتر  دمای  بخوابند.  بهتر  تا 
خواب  برای  کند  می  توصیه  خواب  بنیاد  بزند.  بهم  را 

است. سانتیگراد  درجه   19 تا   16 مطلوب  دمای  خوب، 
خواب،  اتاق  که  شود  می  توصیه  افراد  به  همچنین 
محیط  متعادل  دمای  تا  نباشد  سرد  خیلی  یا  گرم  خیلی 
هر  که  دلیل  این  به  کند.  کمک  شبانه  راحت  خواب  به 
طول  در  شدن  بیدار  باعث  تواند  می  افراطی  حالت  دو 

شود. شب 
هر  معین  ساعت  در  صبحانه  خوردن  میدوز،  گفته  به 
کمک  روزی  شبانه  چرخه  ثبات  به  تواند  می  صبح  روز 
کند. وی افزود: »این امر به ساعت بیولوژیک بدن اجازه 
و  هوشیاری  سطح  و  است  شده  آغاز  روز  بفهمد  می دهد 
روز  برای  عالی  شروع  یک  و  دهد  می  افزایش  را  انرژی 

است.«
ورزش نکردن

در  سالمت  و  ورزش  مجله  در  پژوهشی  اساس  بر 
کردن  ورزش  ها  آمریکایی  از  نیمی  تقریبا   ،2019 سال 
هوای  و  آب  و  اندازند  می  عقب  زمستان  های  ماه  در  را 
نامناسب را برای ماندن در خانه بهانه می کنند. در حالی 
ورزش  از  ها  ماه  و  روزها  بود،  مناسب  هوا  دمای  اگر  که، 

کشیدند. نمی  دست  کردن 

با این حال، این موضوع ممکن است به دلیل از دست 
باشد.  انرژی  سطح  کاهش  و  روز  ارزشمند  نور  دادن 
ماندن  پرانرژی  برای  ها  راه  بهترین  از  یکی  بدنی  فعالیت 
و  روان  سالمت  تواند  می  همچنین  و  است  روز  طول  در 
حالی  در  ها،  بررسی  به  توجه  با  بخشد.  بهبود  را  خواب 

اما  دارد،  وجود  خانه  داخل  در  کردن  ورزش  امکان  که 
میزان  تداوم  از  مهمی  بخش  باز،  فضای  در  کردن  ورزش 

است. بدنی  فعالیت 
آیا در زمستان به خواب بیشتری نیاز داریم؟

طبق نظرسنجی ها، حدود یک سوم افراد در زمستان 
بیشتر می خوابند. اما آیا این به این معناست که واقعًا در 

فصل سردتر به خواب بیشتری نیاز داریم؟
دو  هر  آمریکا  خواب  پزشکی  کادمی  آ و  خواب  بنیاد 
تا  هفت  بین  شب  هر  باید  بزرگساالن  که  می کنند  توصیه 
نمی  تغییر  فصل  تغییر  با  اصل  این  بخوابند.  ساعت  نه 
خواب  به  سرد  فصل  در  انسان  دهد  می  نشان  که  کند، 

ندارد. نیاز  بیشتری 
می  باال  فصلی  عوامل  همه  حال،  این  با  گفت:  میدوز 
»مطالعات  افزود:  وی  بگذارند.  تأثیر  ما  خواب  بر  توانند 
نشان داده است که در کشورهایی با تنوع فصلی بیشتر، 
از  تابستان  از  دیرتر  کمی  زمستان  در  دارند  تمایل  افراد 
خواب بیدار شوند و از رختخواب بیرون بیایند.« نبود نور 
در  را  بیداری  و  خواب  چرخه  نظم  تواند  می  روز  طبیعی 

 ► طول زمستان بهم بزند.     

 آیا در زمستان به خواب بیشتری نیاز داریم   

●  چرا در فصل زمستان بیشتر احساس خستگی می کنیم؟    ●
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
شعبه  در  که  تهران  بهشتی  شهید  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   24 شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
علیه  فخر  اللهی  سیف  محمد  له  گردیده  ثبت  1/584ج/1401  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1
له  محکوم  حق  در  105/878/643/182زیال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  فیروزی  مهدی 
بابت  10/000/000/000ریال  مبلغ  دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  5/293/852/159ریال  مبلغ 
ثبت  اجرای  مقدم  توقیف  در  دولتی  حقوق  بابت  500/000/000ریال  مبلغ  فیروزی  مهدی  آقای  طلب 
به  کارشناس  که  نموده  توقیف  ایشان  سهام  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، قم  رسمی  اسناد 
به  سهم  هر  قیمت  براساس  مزایده  روز  در   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح 
خواهان   : پرونده  طرفین  اسامی   -1 رسید.  خواهد  فروش  به  ایشان  سهام  از  علیه  محکوم  بدهی  مقدار 
مهدی  آقای  سهام  ارزیابی   -1  : کارشناسی  قرار   -2 فیروزی  مهدی   : خوانده  الهی  سیف  محمد   :
پرونده در مرجع  3-1 مطالعه   : انجام شده  اقدامات   -3 تیزسنگان  و معدنی  کارخانه صنعتی  در  فیروزی 
قم  استان  دارایی  کل  اداره   ، اجتماعی  تامین  سازمان   ، تجارت  بانک  از  استعالم  دریافت   2-3 قضایی 
 1401/5/4 و   1401/4/25 های  تاریخ  در  کارشناسی  جلسات  برگزاری   3-3 ها  شرکت  ثبت  اداره   ،
 4-1  : کارشناسی  اجرای  مستندات   -4 تاسیسات  و  االت  ماشین  و  ساختمان  کارشناسان  گزارش   3-4
قم  استان  دارایی  کل  اداره   ، اجتماعی  تامین  سازمان   ، تجارت  بانک  از  دریافتی  های  استعالم  پاسخ 
صورت   4-3 تاسیسات  و  االت  ماشین  و  ساختمان  کارشناسان  گزارش   4-2 ها  شرکت  ثبت  اداره   ،
از  پس  چنانچه   1401/4/31 تاریخ  به  منتهی  شرکت  ترازنامه   4-4 پیوست3  کارشناسی  جلسات 
نتیجه  در  تاثیری  که  گردد  ارائه  طرفین  سوی  از  دیگری  مستندات  و  مدارک   ، کارشناسی  گزارش  ارائه 
کارشناسی  های  یافته   -5 بود.  نخواهد  کارشناس  متوجه  مسئولیتی   ، باشد  داشته  کارشناسی  گزارش 
 1381/9/18 مورخ   11354 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سنگان  تیز  معدنی  و  صنعتی  شرکت   5-1  :
استان  نشانی  به  تجاری  غیر  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  در   10102377587 ملی  شناسنامه  با 
 3733193438 پستی  کد   12 پالک  سبالن  خیابان  زاگرس  خیابان  آباد   محمود  صنعت  شرکت   ، قم 
کریستال  و  چینی  سنگ  مرمریت  و  مرمر  سنگی  محصوالت  تولید  شرکت  موضوع  است  گردیده  تاسیس 
اعضا  سمت   1392/4/29 تاریخ  در  شرکت  روزنامه  گهی  آ آخرین  براساس  باشد.  می  تراونتن  سنگ  و 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  موسی  قره  فیروزی  مهدی  آقای  گردید  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 

هیئت  عضو  سمت  به   ، سبزه  رضا  علی  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  افشار  افسانه  خانم  و 
مدیر  امضاء  با  آور  تعهد  اسناد  و  اوراق  کلیه  و  تعیین  عامل  مدیر  سمت  به  سبزه  رضا  علی  آقای  که  مدیره 
شرکت  ثبت  دفتر  ذیل   1392/4/9 تاریخ  در  و  باشد  می  شرکت  مهر  و  متفقا  مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل 
دریافتی  استعالم  به  عنایت  با   5-2 گرفت.  قرار  امضا  و  تائید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  ها 
منقسم  24/000/000/000ریال  شرکت  سرمایه  قم  تجاری  غیر  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  از 
ملی  شماره  به  موسی  قره  فیروزی  مهدی  آقای  و  میباشد  240/000/000ریال  نام  با  سهم   100 به 
 1 دارای  افسانه  خانم  و  سهم   33 سبزه  رضا  علی  آقای  و  برده  نام  با  سهم   66 دارنده   0280370556
صالح  ذی  مراجع  از  دریافت  ها  استعالم  و  شده  ارائه  مدارک  و  اسناد  بررسی  با   5-3 باشد.  می  سهم 
ها  دارایی  ارزیابی  تجدید  جهت  در  آالت  ماشین  و  ساختمان  محترم  کارشناسان  گزارشات  همچنین 
موجود  گردد.1-  می  اعالم  ذیل  شرح  به   1401/4/31 تاریخ  در  ترازنامه شرکت  سنگان  تیز  ثابت شرکت 
26/443/434ریال  دریافتی  اسناد  و  ها  حساب  سایر   -2 182/837/033ریال  بدهکاران  مانده  نقدی 
ساختمان   -5 102/596/000/000ریال  زمین   -4 2/800/000/000ریال  کاال  و  مواد  موجود   -3
االت  ماشین   -7 153/775/000ریال  مشهود  نا  های  دارائی   -6 222/207/000/000ریال 
االت  ماشین  و  تجهیزات   -9 22/000/000/000ریال  انشعابات   -8 560/000/000/000ریال 
11/983/475/328ریال  تجاری  پرداختی  اسناد   -10 بستانکاران:   مانده  92/800/000/000ریال 
پرداختی  اسناد  و  ها  حساب  سایر   -12 2/051/983/020ریال  تجاری  پرداختی  اسناد   -11
دریافت  پیش   -14 93/791/989/514ریال  سهامداران  بستانکاران   -13 9/180/868/706ریال 
 -16 328/327/938/028ریال  مدت  بلند  مالی  تسهیالت   -15 1/996/729/955ریال  ها 
روش  به  سهام  گذاری  قیمت  براساس  1/949/221/461ریال  کارکنان  خدمت  پایان  مزایای  ذخیره 
و  1/002/766/055/467ریال  مبلغ  سنگان  تیز  شرکت  ها  دارایی  جمع   ، ها  دارائی  خالص  ارزش 
مبلغ  شرکت  دارای  خالص  نهایت  در  که  باشد  می  449/282/206/012ریال  مبلغ  شرکت  ها  بدهی 
553/483/849/455ریال قابل محاسبه است و از آنجایی که سرمایه شرکت منقسم به 100 سهم با نام 
می باشد. ارزش هر سهم 5534/838/495ریال اعالم می گردد و از آنجایی که طبق استعالم دریافتی 
لذا  باشد  100 سهم شرکت مذکور می  از  بانام  66 سهم  دارای  فیروزی  آقای مهدی  قم  ثبت  اداره کل  از 

ارزش سهام آقای مهدی فیروزی مبلغ 365/299/340/670ریال است.الزم به ذکر است اظهار در نظر 
سایر  و  دادگستری  رسمی  کارشناسان  ارزیابی  مبنای  بر  شرکت  کاالی  موجود  و  ثابت  دارای  خصوص  در 
های  صورت  و  سنگان  تیز  شرکت  سوی  از  شده  ارائه  مدارک  و  اسناد  مبنای  بر  شرکت  بدهی  و  ها  دارائی 
و  اجتماعی  تامین  سازمان  از  دریافتی  استعالم  همچنین  قم  استان  دارایی  کل  اداره  به  شده  ارائه  مالی 
اظهار   -6 است.  گرفته  قرار  نیز  شرکت  سهامداران  تائید  مورد  که  باشد.  می  قم  استان  دارایی  کل  اداره 
در  فیروزی  آقای مهدی  ارزیابی سهام  بر  مبنی  کارشناسی صادره  قرار  به  عنایت  با   -1  : کارشناسان  نظر 
ارائه  مدارک  و  اسناد  بررسی  به  توجه  با   : رساند  می  استحضار  به  سنگان  تیز  معدنی  و  صنعتی  کارخانه 
تا  آن  سهم  هر  ارزش  که  باشد  می  بانام  سهم   100 به  منقسم  خاص(  )سهامی  سنگان  تیز  شرکت  شده 
اداره  گزارش  طبق  که  آنجای  از  و  گردد  می  اعالم  5/534/838/495ریال  مبلغ   1401/4/31 تاریخ 
کل ثبت قم آقای مهدی فیروزی دارای 66 سهم بانام از 100 سهم شرکت تیز سنگان است لذا ارزش کل 
نواسانات  به  توجه  با   : کارشناسی  نکته  365/299/340/670ریال  مبلغ  مذکور  شرکت  از  ایشان  سهام 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  است.  شده  محاسبه   1401/4/31 تاریخ  تا  سهام  ارزش  بازار  در  قیمت 
تاریخ 1401/11/05ساعت 12/15الی 12/30به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
از روزنامه های محلی  این اگهی یک نوبت در یکی  به نفع دولت ضبط خواهد شد.  از کسر هزینه مزایده 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  11/1401ج/363  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   11 شعبه  در  که  قم 
گردیده خواهان صغری براتی خواندگان زهرا ، منیره ، مریم ، فاطمه و جمیله 
 ، حمیدرضا   ، کنعان   ، کمال   ، کمیل   ، زینب   ، زهرا  و  براتی  همگی  عذرا  و 
 24 از  فرعی   104 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  محمدی  همگی  کریم  محمد 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   1 بخش  اصلی   11038 از  فرعی 
 140002920001484139 پرونده  شماره  نامه  به  عطف   ، احتراما  است. 
مدیریت  آن  از  ارجاعی   1401/5/26 مورخ   0100363 بایگانی  شماره  و 
به  براتی  هادی  آقای  مرحوم  )کارشناسی(  ملک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم 
علیه  براتی  صغری  خانم  له  اصلی   11038/24/104 شماره  ثبتی  پالک 
کوی   – یزدانشهر   – جمهوری  بلوار   – قم  نشانی  به   ، براتی  هادی  مرحوم  ورثه 
از  ورثه  از  احدی  معیت  در   1401/5/30 مورخ  در  که   21 پالک   –  9 شماره 
گزارش   ، الزم  های  بررسی  ضمن  و  آمده  عمل  به  بازدید  شده  معرفی  محل 
ارزیابی  مورد  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی 
و  عرصه  ششدانگ  مذکور  ملک   ، شده  ارائه  مالکیت  سند  تصویر  مطابق   :
دفتر   46616 ثبت  شماره  به  اصلی   11038/24/104 ثبتی  پالک  اعیان 

 132/21 مساحت  به  عرصه  با  قم  یک  بخش  در  واقع   561 صفحه   310
تصویر  مطابق  اربعه  حدود  با  براتی  هادی  آقای  مرحوم  مالکیت  به  مترمربع 
بازدید  مورد  ملک  اعیانی  مشخصات  است.  رسیده  ثبت  به  شده  ارائه  سند 
یک  در  بر  دو   ، کله  دو  صورت  به  مسکونی  خانه  باب  یک  موصوف  ملک   :
در  مترمربع   90 حدودا  مساحت  به  کل  اعیانی  با  همکف  صورت  به  طبقه 
و  باربر  آجری  پایه  دیوار  اسکلت  با  مترمربع   132/21 مساحت  به  عرصه 
یک  شامل  که  اعیانی  دارای  و  شده  احداث  ضربی  طاق  با  آهن  تیر  ها  سقف 
کابینت  با  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرویس   ، سالن   ، خصوصی  هال   ، خواب 
و  شده  مستهلک  که  کاری  سفید  ها  سقف  و  دیواره  پوشش  و  مختصر  فلزی 
و  گری  آجر  صورت  به  حیاط  های  دیوار  پوشش  و  موزاییک  ها  کف  پوشش 
نظریه  باشد.  می  آب  و  گاز  و  برق  انشعابات  دارای  ساختمان  و  موزاییک  کف 
به  توجه  با  بازدید  مورد  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش   : کارشناسی 
شوارع   ، احداثی  اعیان  و  عرصه  مساحت   ، ابعاد   ، کاربری   ، محلی  موقعیت 
نظر  در  بدون  و  گذاری  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  دیگر  و  طبقات  تعداد   ،
دو  23/000/000/000ریال  نهایی  مبلغ  به  غیره  و  دولتی  دیون  گرفتن 
گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  تمام  تومان  میلیون  سیصد  میلیارد 

قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت   1401/11/1 الذکر  فوق  موارد 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
به کسانی  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  جلسه مزایده شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به 
نمائید.اداره مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی 

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – صفری 

ع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آگهی موضو
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

ثبت  حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
کهک ملک 

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی سند 

هیات   1401/06/30 مورخه   140160330004000185 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
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
از 34  از پالک 146 فرعی  و مجزی شده  از اصلی مفروز  مترمربع پالک فرعی 
خانمها  از  عادی  انتقال  کرمجگان  روستای   – رودخانه  مزرعه  در  واقع  اصلی 
طاهره  و  آقاجانی  فاطمه   – حسینی  کبری   – حسینی  عذری   – بگم  سعادت 

از  مشاع(  دانگ   4 از  ششم  )دو  مادری  و  پدری  االرث  سهم  عنوان  به  آقاجانی 
مالک  دیگر  دانگ   4 مالک رسمی  فرزند محمد علی  مرحوم علیمحمد حسینی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  گهی  آ
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

 )15725 الف  شد.)م  خواهد  صادر 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14

رئیس ثبت اسناد و امالک کهک – سعید عبدالهی 

رای اصالحی
مالکیت  سند  برصدور  مبنی  منفرد  ولی  حسین  آقای  تقاضای  به  مربوط   1400114430001000468 کالسه  پرونده   140160330001007873 شماره   رای 

بررسی است. واقع در بخش یک قم تحت  از پالک شماره 10275 اصلی  قسمتی 
 پس از مطالعه پرنده و مالحضه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است: 

در قسمت مستندات و شماره پاسخ وضعیت ثبتی مواردی از قلم افتاده است.
رای اصالحی

با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره 1/8452 مورخ 1401/08/10 و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره مذکور رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای 
صادر به شرح زیر اصالح می گردد: الف( در قسمت مستندات: 1- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی کرمانی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 484 صفحات 
345 و 342 نسبت به 78/1 مترمربع 2- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از رمضان سعادتمند، خریداری به موجب سند رسمی شماره 22621 مورخ 1355/12/10 

دفترخانه 16 قم نسبت به 19/31 مترمربع صحیح است.
ب( در قسمت پاسخ وضعیت ثبتی شماره 1/8295 مورخ 1401/08/07 از قلم افتاده است.

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.
مهدی زارع شحنه  – رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم  

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲۵9۸7   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون سازمان      ◄
مجتمع  بهره برداری  آماده سازی  از  قم  شهرداری 

داد. خبر  فجر  دهه  در  پردیسان  ورزشی  فرهنگی 
بازدید دکتر سقائیان  در حاشیه  داودی  حمیدرضا 
نژاد از پروژه های عمرانی شهرداری قم در گفت وگو با 
مجتمع  پروژه  نخست  فاز  اتمام  از  شهرنیوز،  خبرنگار 
اظهار  و  داد  خبر  هشت  منطقه  ورزشی  فرهنگی 
یکی  هشت  منطقه  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  داشت: 
از کاربری های فرهنگی ورزشی مهم منطقه است که 
با اتمام این  در مرحله تکمیل تجهیزات قرار داشته و 
ورزشی  فرهنگی  مجتمع  دارای  مناطق  تمام  پروژه 

بود. خواهند 
چندمنظوره  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  ساخت  وی 

سال  چند  در  شهرداری  مهم  برنامه های  از  یکی  را 
برنامه های  و  به ورزش  افزود: توجه  و  گذشته دانست 
مدیریت  مهم  برنامه های  از  یکی  به عنوان  فرهنگی 
پیگیری  به صورت جدی  شهری در چند سال گذشته 
مناطق  تمام  انجام شده  برنامه ریزی های  با  و  شده 

دارند. چندمنظوره  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  شهر 
فرهنگی،  سازمان  سالم  تفریحات  و  ورزش  معاون 
مجتمع  مساحت  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
 400 2 هزار و  برابر  را  فرهنگی ورزشی منطقه هشت 
ورزشی  فرهنگی  مجتمع  این  گفت:  و  کرد  اعالم  متر 
و  بوده  پردیسان  منطقه  در  واقع  طراوت  بوستان  در 
 400 و  هزار  یک  آن  توپی  بازی های  زمین  مساحت 

است. مترمربع 

مجتمع  این  ورزشی  سالن  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  تماشاچی  نفره   500 سکوی  ورزشی  فرهنگی 
ورزش های  برای  مجزا  توپ  بدون  سالن  سه  و  داشته 
برای  نیز  کودکان  بازی  سالن  و  بدن سازی  رزمی، 
سالن  همچنین  داد:  ادامه  است،   طراحی شده  آن 
همچنین  و  مدیریت  اتاق  و  نمازخانه  بوفه،  و  آموزش 
در  آن  برای  نیز  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  رختکن 

است. گرفته شده  نظر 
ابنیه  احداث  برای  کرد:  تصریح  پایان  در  داودی 
این  و  است  تومان هزینه شده  میلیارد   20 پروژه  این 
که  بوده  آن  ملک  ارزش  گرفتن  نظر  در  بدون  هزینه 
خواهد  بهره برداری  به  فجر  مبارک  دهه  تا  و  به زودی 

► رسید.   

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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304

شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987
لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

ادامه از صفحه 6

در دیدار رئیس نهضت سوادآموزی کشور با استاندار قم مطرح شد؛

استفاده از ظرفیت خیرین در 
نهضت سوادآموزی

سیدمحمدتقی  با  کشور  سوادآموزی  نهضت  رئیس  عبدی  علیرضا 
کرد. گفت وگو  و  دیدار  قم  استاندار  شاهچراغی 

تالش  اینکه  به  اشاره  با  دیدار،  این  در  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
کنیم،  تبدیل  فرهنگ  یک  به  را  سوادآموزی  نهضت  موضوع  داریم 
ظرفیت های  می توان  اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  در  کرد:  اظهار 

کرد. ایجاد  آموزی  سواد  نهضت  برای  خوبی 
کرد:  مطرح  دارد،  وجود  خوبی  ظرفیت های  قم  در  اینکه  بیان  با  وی 
که  است  استان  برای  عالی  و  ویژه  ظرفیت  یک  خود  قم  علمیه  حوزه 

بگیرد. قرار  استفاده  مورد  باید 
اینکه نیروی انسانی مهم ترین ظرفیت است،  به  با اشاره  استاندار قم 
هیچ  از  که  است  گونه ای  به  استان  مدیریت  جهت گیری  کرد:  عنوان 

کرد. نخواهیم  کوتاهی  در حوزه سوادآموزی  اقدامی 
وی با بیان اینکه خیرین خوبی در استان قم فعالیت دارند، خاطرنشان 
کرد: این خیرین در حوزه آموزش و پرورش نیز فعالیت های درخشانی 
شوند  توجیه  نیز  سوادآموزی  نهضت  حوزه  در  اگر  و  داده اند  انجام 

باشند. داشته  شایسته ای  کمک های  می توانند 

سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم خبر داد؛
واگن های داخلی روی ریل 

متروی قم
رعایت  به  اشاره  با  قم  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  سرپرست 
و  آسیب  کمترین  گفت:  مترو،  پروژه  اجرای  در  ایمنی  حّد  باالترین 
روند  در  شهروندان  روزمره  زندگی  در  اختالل  ایجاد  عدم  و  مزاحمت 

است. گرفته  صورت  شهری  مهم  پروژه  این  اجرای 
محمدرضا  قم،  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
قم  دادستان  غریب  حجت االسالم والمسلمین  بازدید  در  باف  انگشت 
و  قم  دادستان  نگاه  از  تشکر  و  مقدم  خیر  ضمن  قم،  مترو  پروژه  از 
ساخت  بدو  از  گزارشی  ارائه  به  قم،  متروی  ملی  پروژه  به  همراهان 

نمود. تشریح  را  زمین  اعماق  در  کار  سختی های  و  تاکنون 
رعایت  به  اشاره  با  قم  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  سرپرست 
باالترین حّد ایمنی در اجرای این پروژه، ابراز کرد: کمترین آسیب و 
روند  در  شهروندان  روزمره  زندگی  در  اختالل  ایجاد  عدم  و  مزاحمت 

است. گرفته  صورت  شهری  مهم  پروژه  این  اجرای 
وی در ادامه ضمن اعالم خبر انعقاد قرارداد تأمین 55 دستگاه واگن 
از  عمده ای  بخش  بومی سازی  از  اخیر  ماه  در  کشور  وزارت  توسط 
سطح  در  بار  اولین  برای  قم  مترو  پروژه  در  مورداستفاده  تجهیزات 

داد. خبر  کشور 
کاهش  موجب  داخلی  توان  به  اعتماد  کرد:  خاطرنشان  باف  انگشت 
حداقل  به  و  خودکفایی  سمت  به  بزرگی  گام  و  کشور  از  ارز  خروج 

بود. کشور  ریلی  صنعت  زمینه  در  واردات  رساندن 

بازدید دادستان استان از پروژه 
مترو قم

قم  مترو  پروژه  اجرایی  روند  از  قم  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کردند. بازدید 

به همراه  به گزارش شهرنیوز، حجت االسالم والمسلمین حسن غریب 
معاونان دادستانی عمومی و انقالب استان از آخرین وضعیت اجرایی 

پروژه مترو قم بازدید کردند.
انجام  مترو،  دست اندرکاران  کلیه  از  تقدیر  ضمن  قم  دادستان 
متخصصان  و  جوانان  توسط  سطح  این  در  بزرگ  و  مهم  پروژه های 
جامعه  آحاد  بین  در  ملی  غرور  و  امیدواری  باعث  را  اسالمی  ایران 

دانست. جوان  قشر  مخصوصًا 
شفیعی  و  شهرداری  حقوقی  مدیرکل  ابراهیمی  که  بازدید  این  در 
داشتند،  حضور  شهرداری  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
از  انگشت باف سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم گزارشی 

کرد. ارائه  را  مهم  پروژه  این  برای  اقدامات 

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

تایید نموده اند. 
1ـ رأی شماره 140160330002013448 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002001211 آقای حسن 
بابائی افخم فرزند یاسین علی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 78 مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره 2 فرعی 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از برات 

علی صابری صارمی صفحه 46 دفتر 332.)م الف 15716(  
2- رأی شماره 140160330002013149 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002398 آقای محمد 
اردواللو فرزند مسلم، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120مترمربع در قسمتی از پالک 
شماره  فرعی از 2214 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث سیدعلی 

اکبر تولیتی صفحه 143 دفتر 5.)م الف 15717( 
3ـ رأی شماره 140160330002011551 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000560 آقای محمد 
حسین اعالئی فرزند حیدرعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 88 مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره 5 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 185 

دفتر 533.)م الف 15718( 

4- رأی شماره 140160330002013141 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000166 آقای حسین 
مقدمی فرزند احمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 78 مترمربع پالک شماره 
فرعی از 2209 مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 3123 اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت 
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث سید علی اکبر تولیتی صفحه 116 دفتر 5.)م الف 15719( 
آقای   1401114430002000809 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012868 شماره  رأی   -5
جهانگیر جهانی نیا فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 186/91 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 1978 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

574 دفتر 255.)م الف 15720( 
6- رأی شماره 140160330002013586 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000900 آقای عباس 
کهن فرزند اهلعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 108مترمربع در قسمتی از پالک 
شماره باقیمانده 2 فرعی از  2167 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2167/2/455 اصلی تبدیل شده 
واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از جواد ولی احدی از ورثه اشرف میرئی صفحه 

91 دفتر 92.)م الف 15721( 
7- رأی شماره 140160330002013304 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002320 آقای جواد 
اله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 52/50 مترمربع  عباسی سعادت فرزند احسان 

در قسمتی از  پالک شماره 5 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از علیرضا فالحی صفحه 358 دفتر 354.)م الف 15722(  

8- رأی شماره 140160330002013737 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000990 آقای عباس 
عبداله زاده فرزند احمد  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 74  مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره 147 فرعی از 1941 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

اطاقعلی حکیمی صفحه 595 دفتر 129.) م الف 15723( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
تا چنانچه  به فاصله 15 روز آگهی  به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت  با توجه به عدم دسترسی  صادر گردد 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که 

صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و اتحاد ملت(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/09/29
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/10/14

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

ساالن خود خألها را جست وجو می کنند.
در  نوجوانان  که  است  این  بعدی  نکته 
بین همسن و ساالن خود فارغ از گذشته 
معطوف  ایشان  جمع  و  هستند  آینده  و 
بودن  حال  در  این  است.  حال  زمان  به 
نوجوانان  سردرگمی های  و  اضطراب 
احساس  ایشان  به  و  می دهد  کاهش  را 
احساس  که  چیزی  هر  و  می دهد  خوبی 
ایشان  میان  در  دهد،  نوجوانان  به  لذت 

می کند. ایجاد  نیز  رغبت  و  کشش 
فضای  و  ساالن  و  همسن   گروه  قضیه 
است.  متفاوت  یکدیگر  با  نیز  مجازی 
شد،  عرضه  که  عللی  به  دوستان  جمع 
مجازی  فضای  است.  کردن  جذب  قابل 
انواع  که  است  بزرگی  فود  فست  مانند 
با  را  فودی  فست  غذاهای  اقسام  و 
لذا  می کند،  سرو  متفاوت  شگردهای 

به  که  کسانی  برای  پیمانی  و  پر  فهرست 
نوجوانان  دارد.  می کنند،  پیدا  ورود  آن 
وراد  که  زمانی  و  دارند  متنوعی  ذائقه  نیز 
که  می کنند  احساس  می شوند  فضا  این 
محتواهای  ایشان  ذائقه  برای  فضا  این 
پیدا  گرایش  آن  به  لذا  دارد  فراوانی 

. می کنند
می شود  باعث  که  مسائلی  از  یکی 
پیدا  ورود  مجازی  فضای  به  نوجوانان 
آن چنان  که  است  این  بحث  کنند، 
که اضطراب  زیاد است  این فضا  سرگرمی 
کردن  فکر  و  زمان  مدیریت  از  ناشی 
از  را  مشکالت  به  پرداختن  و  آینده  به 
زمانی  در  نوجوانان  می گیرد.  نوجوانان 
که در فضای مجازی قرار دارند، آن چنان 
محتواها از طریق حس بیداری و شنوایی 
به آن ها منتقل می شود که ایشان فارغ از 

مسئله  این  و  می شوند  خود  واقعی  جهان 
یک  برای  نوجوانان  که  دارد  خوبی  حس 
فکر  واقعیات  به  نخواهند  حتی  زمانی 

. کنند
نوجوانان  ویژگی های  از  یکی 
شخصیت های  و  کاراکترها  از  الگوبرداری 
که  متنوعی  الگوهای  است.  مختلف 
ارائه  نوجوانان  برای  مجازی  فضای 
به  شکیل  خیلی  صورت  به  می کند، 
جذب  باعث  و  می شود  عرضه  ایشان 
می شود.  فضا  این  به  آن ها  گرایش  و 
مجازی  فضای  در  که  مسئله ای  مهمترین 
مجازی  و  جعلی  هویت های  دارد،  وجود 
فضا  این  در  راحتی  به  می تواند  که  است 
زمان  بحران  شود.  فراهم  نوجوانان  برای 
یکپارچگی  و  هویت  بحران  نوجوانی، 
است  این  امر  این  معنی  است.  هویت 

مختلفی  لذایذ  بین  از  باید  نوجوانان  که 
و  باید  بین  از  و  دارد  هویت یابی  در  که 
دارد،  هویت یابی  مورد  در  که  نبایدهایی 
خانواده  و  جامعه  خود،  ارزش های  بین 
کنند.  پیدا  دست  یکپارچگی  نوعی  به 
به  و  برداشته  را  تقید  این  مجازی  فضای 
که  هویتی  هر  با  می دهد  اجازه  نوجوانان 
به آن تکایل دارند، به فضای مجازی ورود 

کنند. پیدا 
که  است  فضایی  مجازی،  فضای 
آن  در  نوجوانان  که  میزانی  همان  به 
هویت های  می توانند  دارند،  حضور 
زمان  برای  این  و  باشند  داشته  متنوع 
روبه رو  هویت  بحران  به  افراد  که  نوجوانی 
و  باشد  جذاب  بسیار  می تواند  هستند، 
زندگی های  نوجوانان  تا  می دهد  اجازه 
عالقه مندی  کنند.  زیست  را  مختلفی 

سرمنشأ  متفاوت  هویت های  داشتن  به 
است.  مجازی  فضای  به  اعتیاد  بحران 
به  را  هویت یابی  این  افراد  هرچقدر 
داشته  واقعی  فضای  در  سخت تر  صورت 
و  مجازی  فضای  به  ایشان  اعتیاد  باشند، 
مجازی  هویت  بودن  دارا  به  آن ها  تمایل 
را  فضا  این  نوجوانی  و  رود  می  باالتر 
گرفتن  فاصله  اینترنت،  به  اعتیاد  دارد. 
خانواده،  از  شدن  دور  واقعی،  فضای  از 
برهم خوردن ارزش ها و فرهنگ ها و آداب 
منتقل  بعدی  نسل  به  باید  که  رسومی  و 
فراوان  آسیب های  جزء  نمی شود،  و  شده 
سطوح  در  آسیب ها  هستند.  حوزه  این 
اضطراب،  است.  بررسی  قابل  مختلف 
اختالالت  و  هویت  بحران  افسردگی، 
فضای  به  گرایش ها  عوارض  از  شخصیتی 
مجازی و گروه های دوستانه است.        ► 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه 5 اجرای احکام مدنی به شماره 5/1401ج/415 ثبت گردیده 
رضا  محمد  و  فراهانی  آبادی  داود  صدیقه  خواندگان  نژاد  پاک  نجمه  خواهان 
مجزا  و  مفروز  اصلی   1087 از  فرعی   317 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  کارگر 
به شرح  کارشناس  قم   1 3( بخش  )قطعه  اصلی مذکور  از  فرعی   282 از  شده 
از  فرعی   317 ثبتی  پالک  ارزیابی   : صادره  قرار  است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
 3 قطعه  مذکور  اصلی  از  فرعی   282 از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10870
بخش یک ثبت قم با رعایت مفاد 138 قانون اجرای احکام مدنی به استحضار 
و  مدنی  احکام  اجرای   5 شعبه  دفتر  در  پرونده  مطالعه  از  پس   : رساند  می 
با  شده  انجام  هماهنگی  و  طرفین  اظهارات  استماع  و  پرونده  طرفین  با  تماس 
بلوار شهید محمود   – به آدرس : قم  از ملک نشان داده شده  محمد رضا کارگر 
– روبروی بوستان   )2 اولین فرعی سمت راست )کوی   –  2 – کوی   5 – کوی  نژاد 
کارشناسی  گزارش  و  آمده  عمل  به  بازدید   –  18 پالک   –  3 کوی  نبش   – مهدی 
ارزیابی :  ثبتی ملک مورد  – مشخصات  الف  ارزیابی نموده است.  به شرح ذیل 
مطابق نامه به شماره 14015630001011102 اداره ثبت منطقه یک قم در 
1- یک   : است  ذیل  به صورت  ثبتی ملک موصوفی  خصوص مشخصات پالک 
قطعه آپارتمان مسکونی ، نوع ملک طلق به پالک ثبتی 317 فرعی از 10870 
اصل مفروز و مجزی شده از 282 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 در طبقه دوم 
مالکیت صدیقه   -2 مترمربع   159/10 به مساحت  قم  ثبت  واقع در بخش یک 
 6 از  مشاع  دانگ   3/282 مالک  عنوان  به  اله  امر  فرزند  فراهانی  آبادی  داود 

مالک  عنوان  به  محمد  فرزند  نژاد  پاک  نجمه  مالکیت  و  اعیان  و  عرهص  دانگ 
مورد  اعیان ب( مشخصات ظاهری پالک  و  از ششدانگ عرصه  دانگ   2/718
ارزیابی : واحد موصوفی در یک ساختمان 4 طبقه با نمای سنگ و دوبر شامل 
حیاط با درب کرکره برقی و همکف با درب کرکره برقی و درب کوچک فلزی با 
پوشش کف و پوشش کف و بدنه از سنگ و بهره برداری پارکینگ و انباری و هر 
طبقه شامل یک واحد مسکونی با راه دسترسی سرویس پله با کف پله از سنگ 
پیلوت  باشد واحد معین شده در طبقه دوم روی  و آسانسور می  نرده استیل  با 
قرار گرفته و شامل سالن و سه اتاق با پوشش کف سرامیک و بدنه از گچ و دارای 
و کابینت  از کاشی  بدنه  و  با پوشش کف سرامیک   OPEN به صورت  آشپزخانه 
 MDF و در انتهای دارای مطبخ با کف سرامیک و بدنه کاشی و کابینت MDF
از سنگ است. سیستم گرمایش  بدنه  و  با پوشش کف سرامیک  تراس  دارای  و 
رادیاتور و خنک کننده کولر گازی است. قابل ذکر است طبق مندرجات سند 
پاک  مالکیت نجمه  به  پرونده(  341127ب1400 )موجود در  با شماره سریال 
به  پارکینگ  و  مترمربع   2/39 مساحت  به  بانضمام  ارزیابی(  مورد  )واحد  نژاد 
زمان  در  ملک  باشد.  می  همکف  طبقه  در  واقع  مترمربع   11/75 مساحت 
بازدید در تصرف محمد رضا کارگر )خوانده( بوده و طبق اظهارات ایشان محل 
اساس  بر  ملک موصوفی  پایه  ارزش   : کارشناسی  نظریه  است. ج-  سکونتشان 
ساخت  کیفیت   ، عرصه  مساحت  و  ابعاد   ، شوارع  دسترسی  با  موقعیت  و  محل 
در  بدون  و  سند  اصالت  فرض  با  کیفی  و  کمی  موثر  عوامل  گرفتن  نظر  در  با  و 
نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی به سازمان ها )از جمله شهرداری( ارگان 

به  روز  احوال  و  اوضاع  به  عنایت  با   ، و حقوقی  ، اشخاص حقیقی  دولتی  های 
اینجانب ارزش واحد موصوفی به ازای هر مترمربع 290/000/000ریال  نظر 
و مجموعا مبلغ 46/139/000/000ریال چهل و شش میلیارد و یکصد و سی 
و نه میلیون ریال برآورد و اعالم می گردد. مقرر گردید مواردفوق الذکر در تاریخ 
1401/11/3 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
پیشنهاد  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
نام خود شخص باشد همراه  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی 
داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 29شورای حل اختالف شهرستان قم که در 
2/1400ج/1697  به شماره  قم  احکام شورای حل اختالف  اجرای   2 شعبه 
علیه  محکوم   ، اربابی  رجائی  حسین  علیه  قمی  ایرانی  محمد  له  گردیده  ثبت 
محکوم  حق  در  الحفاظ  حق  پرداخت  و  اجاره  مورد  تخلیه  به  است  محکوم 
که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، له 
قرار  شماره  به  بازگشت  احتراما  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
خصوص  در   1401/4/15 مورخ   140102440000095369 کارشناسی 
 0001697 بایگانی  شماره   140002920000429676 شماره  پرونده 
 ،  9 پ   13 ک  زاویه  آدرس  به  شده  توقیف  های  دستگاه  ارزیابی  جهت 
بازدید  هنگام  در  گردد.  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظر  و  مراجعه 
دستگاه  و  قیفی(  )نان  بستنی  نان  تولید  دستگاه  شده  توقیف  اموال  از 
بود  موجود  هواکش  لوله  و  برق  تابلو  و  باد  کمپرسور  و  پخت  و  زن  خمیر 
 360 فاز  سه  باد  کمپرسور   -1 نشد.  مشاهده  محل  در  کتری  عدد  دو  ولیکن 
هواکش  لوله  و  مفیدی  صنعت  هوا  شرکت  ساخت  وات(  کیلو   2/2( لیتری 

نان  تولید  دستگاه   -2 گردد.  می  برآورد  135/000/000ریال  قیمت  به 
پالک  بدون  )دستگاه  برق  تابلو  و  پخت  و  زن  خمیر  همراه  به  قیفی  بستنی 
به  گازی  از  دستگاه  پخپ  سیستم  و  باشد  نمی  مشخص  آن  سازنده  و  بود 
و  سیصد  3/500/000/000ریال  قیمت  به  است(  شده  تبدیل  المتنی 
فوق  موارد  الحفاظه  حق  مبلغ   -3 گردد.  می  برآورد  تومان  میلیون  پنجاه 
 1400/12/11 تاریخ  از  و  تومان  میلیون  یک  10/000/000ریال  ماهیانه 
و  هشتاد  و  هشتصد  و  میلیون  پنج  58/850/000ریال  جمعا   1401/6/6 تا 
)دستگاه   2 و   1 ردیف  کل  جمع  نتیجه  در  گردد.  می  تعیین  تومان  هزار  پنج 
هزار  پانصد  و  میلیون  سه  و  شصت  و  سیصد  3/635/000/000ریال  ها( 
تومان و جمع کل حق الحفاظه از تاریخ 1400/12/11 تا 1401/6/6 مبلغ 
برآورد  هزارتومان  پنج  و  هشتاد  و  هشتصد  و  میلیون  پنج  58/850/000ریال 
ساعت   1401/11/10 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   9/30 الی   9/15
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 

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

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

معاون سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری از بهره برداری مجتمع فرهنگی ورزشی پردیسان در دهه فجر خبر داد؛
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