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مزایــــــده عمـومـــی   
) نوبت اول (

شماره  به  مديره  محترم  هيأت  دو  بند  مفاد  اساس  بر  دارد  نظر  در  حومه  و  قم  اتوبوسراني  سازمان 
1401 نسبت به برگزاري مزايده عمومي "بهره برداري و حمل و نقل   / 09 3 مورخ 20 /   / 97832

نمايد.. اقدام  زير  شرايط  با  بالعكس"  و  مطهر  حرم  به  شمالي  پاركسوار  خط  در  مسافر 
شرايط خريد و ارائه اسناد مزايده:

صورت  به  ريال(  ميليارد  ريال)يك   1.000.000.000 مبلغ  بايستي  مزايده  در  كنندگان  شركت   -
مقطوع بابت سپرده شركت در مزايده را طي ضمانتنامه بانكي با حداقل 3 ماه اعتبار يا وجه نقد در 

نمايند. واريز  ايران  مهر  الحسنه  قرض  بانك  نزد   52041160677061 جاري  وجه 
- مدت قرارداد يك سال شمسي از تاريخ ابالغ مي باشد.

- ساير اطالعات و جزئيات دراسناد مزايده موجود مي باشد.
 /  11  /16 اداري روز  يكشنبه  مورخ  پايان وقت  تا  ارائه پيشنهادات اسناد مزايده:  و  - مهلت خريد 

باشد. 14:20 مي  1401 ساعت 
1401  ساعت 08:30 مي باشد.  / 11 - زمان برگزاري كميسيون معامالت روز دوشنبه مورخ 17/ 
- مبلغ پيشنهادي مي بايست  مشخص، معين و بدون ابهام بوده و در پاكت مهر شده تسليم گردد.

- شركت كنندگان مكلفند كليه اسناد و مدارك را امضاء كرده و به همراه پيشنهاد قيمت ارائه نمايند. 
امضاي اسناد و مدارك به منزله قبول تمامي شرايط مي باشد.

گهي ها بر عهده برنده مزايده مي باشد. - هزينه كارشناسي و درج آ
- مبلغ فروش اسناد 2.000.000 ريال) دوميليون ريال( مي باشد.

- محل خريد اسناد مزايده: قم، بلوار شهيد خداكرم، جنب ترمينال مسافربري، سازمان اتوبوسراني 
قم و حومه، واحد مالي

اتوبوسراني  ترمينال مسافربري، سازمان  بلوار شهيد خداكرم، جنب  محل تحويل اسناد مزايده: قم، 
قم و حومه، واحد حراست.

)1444280 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

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

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

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

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

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد  /    تلفن: 09184480402
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زمستان  شروع  با  پردل:  هیفاء      ◄
هوا  برودت  و  سرد  سامانه های  ورود  و   1401
»زمستان  را  فصل  اين  همه  يخبندان  و 
اين  كنار  در  حال  می كنند  تعبير  سخت« 
با  كشور  سراسر  كه  يخبندانی  و  برودت ها 
حامل های  مصرف  بی شک  است  روبرو  آن 
می يابد  افزايش  طبيعی  گاز  جمله  از  انرژی 
بحران  زنگ  نشود  مديريت  امر  اين  اگر  و 
در  يا  و  خانگی  مصارف  در  فشار  افت 
آمد. خواهد  صدا  به  كشور  سرد  استان های 
ايران  گاز  ملی  شركت  ديسپچينگ  مدير 
اعالم كرده است كه با ورود يک جبهه هوای 
اوايل  از  كه  كشور  به  بارشی  سامانه  و  سرد 
می شود  پيش بينی  بود  شده  شروع  دی ماه 
به  تجاری  و  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف 
روز  در  مترمكعب  ميليون   670 از  بيش 
گاز طبيعی  باالی  به مصرف  توجه  با  و  برسد 
تا  داشت  آن  بر  را  دولت  هيئت  ادارات  در 
شروع  ساعت  استانداران  به  ابالغيه ای  طی 
بر  و  تغيير   9 ساعت  به  را  ادارات  فعاليت 

كند. تأكيد  گاز  مصرف  مديريت 
کشور به  سرما  و  یخبندان  ورود 

افزايش  و  يخبندان  به  كشور  ورود  با  اما 
از  پيشگيری  برای  دولتی ها  هوا،  سردی 
به ويژه  استان ها  در  گاز  فشار  افت  بحران 
تعطيلی  دامن  به  دست  خانگی  بخش  در 
به  توليدی  و  آموزشی  واحدهای  و  ادارات 
و  شدند  رسان  خدمت  دستگاه های  از  غير 
هم  خسارت هايی  تعطيلی ها  اين  هرچند 
با  اما  كند  وارد  می تواند  كشور  اقتصاد  به 
راهی  كشور  در  گاز  باالی  مصرف  به  توجه 

نيست. تعطيلی ها  اين  جز 
مديره  هيات  عضو  شهرستانی،  رضا 
اعالم  با  نيز  فوالد  توليدكنندگان  انجمن 
گفته  صنايع،  برق  درصدی   50 قطعی 
صنايع  برق  قطعی  باعث  گاز  كمبود  است: 
جوابگوی  فعلی  گاز  كه  چرا  است  شده  نيز 
نمی دهد. را  برق  توليد  برای  نيروگاه ها  نياز 

صنایع  برق  قطعی  باعث  گاز  کمبود 
فعلی  گاز  که  چرا  است  شده  نیز 
تولید  برای  نیروگاه ها  نیاز  جوابگوی 

نمی دهد را  برق 

هوای  است  چندی  كه  قم  استان  در 
درجه  چندين  آن  بوردت  و  سردی  به  رو  آن 
مديريت  پيشگيری،  ستاد  رفته  صفر  زير 
و  ادارات  روز  دو  استان  بحران  با  مقابله  و 
بر  و  تعطيل  را  حوزوی  و  آموزشی  مراكز 
غير  آموزش  و  كارمندان  دوركاری  فعاليت 

كرد. تأكيد  حضوری 
شد نواخته  که  هشداری  زنگ 

استانداری  جديد  ابالغيه  طبق  هرچند 
فعاليت  دی ماه  دوشنبه   26 قم  استان 
حالت  به  آموزشی  واحدهای  و  ادارات 
گزارش  طبق  سويی  از  ولی  برگشت  عادی 
در  قم  دمای  حداكثر  استان  هواشناسی 
آن  حداقل  و  سانتی گراد  درجه   7 به  روز  اين 
و  می رسد  سانتی گراد  درجه  پنج  منفی  به 
افزايش  برای  هشداری  زنگ  می تواند  اين 
مردم،  بايد  كه  باشد  استان  در  گاز  مصرف 
در  توليدی  و  صنعتی  واحدهای  و  مسئوالن 
كنند. همراهی  و  همكاری  مصرف  مديريت 
هواشناسی  كارشناس  صبوری  مرتضی 
اينكه  بيان  ضمن  بازار  با  گفتگو  در  قم 
حداقل دما در قم همچنان زير صفر خواهد 

است  يخبندان  به  رو  و  سرد  قم  هوای  و  بود 
و  سانتی گراد  درجه  هفت  به  دما  حداكثر  و 
سانتی گراد  درجه  پنج  منفی  به  آن  حداقل 
آسمان  سه شنبه  برای  كرد:  تاكيد  می رسد، 
پيش بينی  ابری  نيمه  تا  قسمتی  قم 
درجه  هشت  به  آن  دمای  حداكثر  و  می شود 
منفی  به  آن  دمای  حداقل  و  سانتی گراد 
حداقل  و  می رسد  سانتی گراد  درجه  چهار 
بود. خواهد  صفر  زير  همچنان  قم  در  دما 

مفهوم  و  فلسفه  بسياری  برای  شايد 
آموزشی  واحدهای  و  ادارات  اخير  تعطيالت 
اين  مخالف  بسياری  و  باشد  قبول  قابل  غير 
اين  فلسفه  پيگيری  برای  باشند.  تصميم 
معاون  با  قم  در  اخير  روز  دو  طی  تعطيالت 
قم  استانداری  منابع  و  مديريت  توسعه 

می كنيم. گفت وگو 
گاز  مصرف  مدیریت  تعطیالت  ماهیت 

است
توسعه  معاون  قريشی،  مهدی  سيد 
بازار  به  قم  استانداری  منابع  و  مديريت 
احتمال  و  هوا  برودت  به  توجه  با  می گويد: 
هيات  كشور،  نقاط  برخی  در  گاز  فشار  افت 
170558/ت  شماره  نامه  تصويب  در  دولت 
59907 ه مورخ 15/9/1401 پيش بينی هايی 
و  داد  انجام  گاز  مصرف  مديريت  برای  را 
كاری  ساعات  كاهش  جمله  از  راهكارهايی 
قانون   87 ماده  رعايت  با  را   ... و  ادارات 
اساس  اين  بر  كه  كرد  ابالغ  كشوری  خدمات 
و  هماهنگی  پيشگيری،  ستاد  مصوبات  و 
ساعت  بحران،  به  پاسخ  عمليات  فرماندهی 
روزها  برخی  و  يافت  كاهش  قم  ادارات  كاری 

شد. اعالم  تعطيل  قالب  اين  در  نيز 

حل  برای  صرفًا  ادارات  تعطیلی 
که  عزیز  هموطنان  از  بخشی  مشکل 
با  یا  فشار  افت  کاهش  با  است  ممکن 
به  و  شده  گرفته  شوند  روبرو  گاز  قطعی 
و  تفریح  یا  استراحت  برای  عنوان  هیچ 

است نشده  انجام  مسافرت 

از  برخی  حال  می افزايد:  ادامه  در  وی 
كاهش  كه  می كنند  تصور  دولت  كاركنان 
انجام  اقتضائات  بنابر  كه  كاری  ساعت 
و  است  رسمی  تعطيالت  قالب  در  می شود، 
ماهيت  فراخور  به  آنها  از  بخشی  اگر  مثاًل 
يابند،  حضور  كار  محل  در  بايد  شغلی شان 
آنان  حق  در  اجحاف  يا  تبعيض  نوعی  اين 

. ست ا
دولت کارکنان  دورکاری 

نكته ای  قم،  استاندار  معاون  گفته  به 
كه  است  اين  كرد  توجه  آن  به  بايد  كه 
مشكل  حل  برای  صرفًا  تصميم گيری  اين 
با  است  ممكن  كه  هموطنان  از  بخشی 
روبرو  گاز  قطعی  با  يا  فشار  افت  كاهش 
برای  عنوان  هيچ  به  و  شده  گرفته  شوند 
نشده  انجام  مسافرت  و  تفريح  يا  استراحت 

. ست ا
منظور  همين  به  است،  معتقد  وی 
تا  می شود  اعالم  دوركاری  قالب  در  موضوع 
خارج  در  كار  از  بخش هايی  اينكه  بر  عالوه 
در  و  شود  انجام  و  پيگيری  سازمانی  محيط 
كاركنان  خدمات  به  نياز  و  ضرورت  صورت 
پيدا  حضور  سازمان  در  بالفاصله  بايستی 
ضرورت  به  بنا  هم  كاركنان  از  بخشی  كنند. 
خدمات رسانی  در  اختالل  از  جلوگيری  برای 

می شوند. حاضر  كار  محل  در  مردم  به 

آنكه  ضمن  می كند:  عنوان  قريشی 
ساعت  برای  قانونی  تكليف  به نوعی 
توسط  آن  جبران  با  قانون  در  شده  مشخص 
بايد  نيز  ديگر  زمان  در  كاركنان  و  مديران 
توسط  صرفه جويی  با  اميدواريم  شود  رعايت 
گاز  شبكه  انرژی،  مصرف  كاهش  و  مردم 
موهبت  اين  از  و همه هموطنان  پايدار شده 

كنند. استفاده  الهی 
گاز  مصرف  درصدی   ۳۵ صرفه جویی 

معصومه)س( حضرت  حرم  در 
كريمه  مقدس  آستان  اجرايی  معاون 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نيز  اهل بيت)س( 
برای  راهكار  و  برنامه ريزی  به  اشاره  با  بازار 
اين  در  گاز  مصرف  مديريت  و  صرفه جويی 
دستور  پيرو  می كند:  بيان  سخت  زمستان 
و  كنترل  مورد  در  مقدس  آستان  توليت 
بخش های  همه  در  گاز  مصرف  كاهش 
فنی  اضطراری  جلسه  مقدس،  آستان 
مهندسی  فنی  مسئوالن  و  گرفت  شكل 
و  كردند  مطرح  را  پيشنهادهايی  آستان 
ديگر  همانند  عرصه  اين  در  مقدس  آستان 
تا  می كند  تالش  كشور  مهم  عرصه های 
برق  حوزه  در  كه  همان طور  باشد  پيش قدم 
گذشته  در  تصميم هايی  نيز  مصارف  ديگر  و 
شده  مصرف  كاهش  به  منجر  كه  شد  اتخاذ 

. ست ا

گاز  مشترک   402 و  هزار   442 قم  در 
تجاری  و  صنعتی  و  خانگی  بخش های  در 

دارد وجود 

می كند:  اظهار  محمودنژاد،  هادی 
چهار  مقدس  آستان  مهندسی  و  فنی  بخش 
كاهش  و  كنترل  برای  را  مختلف  برنامه 
است  داده  قرار  كار  دستور  در  گاز  مصرف 
شده  پيش بينی  اقدامات  مجموع  در  كه 
برای  را  گاز  مصرف  كاهش  درصد   40 تا   35
سر  به  ويژه  شرايط  در  كشور  كه  زمانی  بازه 
توسعه  به  توجه  با  زد.  خواهيم  رقم  می برد، 
با  و  مطهر  حرم  امكان  و  زيارتی  فضاهای 
حرم  در  انرژی  مصرف  ميزان  كه  نگاهی 
شاهد  كه  بگوييم  می توانيم  داريم  مطهر 
مكان  اين  در  مطلوب  صرفه جويی  و  كاهش 

هستيم. مقدس 
گاز مصرف  افزایش 

گاز  شركت  مديرعامل  گفته  طبق  حال 
امسال  ماهه   9 گاز در قم طی  كشور مصرف 
است.  يافته  افزايش  درصد  سه  از  بيش  به 
ضرورت  بر  تأكيد  با  خوش لهجه  مرتضی 
با  می گويد:  گاز،  مصرف  در  صرفه جويی 
مصرف  درصد  بيشترين  اين كه  به  توجه 
بخش  در  سرما،  فصل  در  قم  استان  گاز 
می توانند  استان  مردم  لذا  است،  گرمايشی 
بهبود  در  را  ما  مناسب،  و  بهينه  مصرف  با 

كنند. همراهی  خدمت رسانی 
در  گاز  مشترک   402 و  هزار   442 قم  در 
تجاری  و  صنعتی  و  خانگی  بخش های 
صنعت،  سازمان  ديگر  سوی  از  دارد  وجود 
كرده  اعالم  هم  قم  استان  تجارت  و  معدن 
دما  كاهش  و  شديد  سرمای  به  توجه  با  كه 
قم،  جمله  از  كشور  استان های  از  برخی  در 
در  ويژه  به  گاز  قطعی  و  فشار  افت  احتمال 
با  آنها  توليد  فرآيند  كه  توليدی  واحدهای 
آجرپزی  كوره های  مانند  است  طبيعی  گاز 
كاهش  را  خود  گاز  مصرف  درصد   50 تا  بايد 

 ► دهند.   
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 معاون عمرانی استاندار قم خبر داد؛
بهره برداری از ۵۵۰۰ 

میلیارد تومان پروژه عمرانی قم 
در دهه فجر

برداری  بهره  و  افتتاح  از  قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
5500 ميليارد تومان پروژه عمرانی در دهه فجر امسال در استان خبر 

داد.
جلسه  در  معتمدی  ابراهيم  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اتفاقات  كرد:  اظهار  قم  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد 
خوبی در استان درحال رقم خوردن است كه بايد به گوش مردم برسد.
وی با اشاره به اينكه پنج هزار و 500 ميليارد تومان افتتاح پروژه عمرانی 
در ايام دهه فجر خواهيم داشت، اظهار داشت: 2 هزار و 900 ميليارد 

تومان آن توسط شهرداری و مابقی برای استان و شهرستان هاست.
و  يكهزار  اينكه  بيان  با  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
ايجاد  پروژه ها  اين  با  زيربنايی  و  صنعت  بخش  در  اشتغال  نفر   729
خواهد شد، عنوان كرد: شروع عمليات اجرايی مسكن ملی به صورت 

بود. خواهد  ايام  همين  در  نيز  قم  در  وياليی  و  آپارتمانی 
نيز  شهری  فضاسازی های  مديريت  دنبال  به  اينكه  به  اشاره  با  وی 
داريم  نظر  در  مختلف،  جلسات  برگزاری  با  كرد:  خاطرنشان  هستيم، 

كنيم. استفاده  ايام  اين  در  استان  ظرفيت های  تمام  از  بتوانيم 
اختصاص فضای الزم برای جشن های دهه فجر به گروه های مردمی

برای جشن های  اگر فضای الزم  اين جلسه گفت:  در  نيز  قم  استاندار 
دهه مبارک فجر به گروه های مردمی اختصاص داده شود قطعا اتفاقات 

شكوه مندی رقم خواهد خورد.
يک  اسالمی  انقالب  اينكه  به  اشاره  با  شاهچراغی  سيدمحمدتقی 
فرزانه  و  ربانی  عالم  علمداری يک  واسطه  به  كه  بود  بی نظيری  رخداد 
رقم خورد گفت: در ادامه اين مسير نيز مقام معظم رهبری با قدرت راه 
امام راحل را ادامه دادند و هرچه بر عمر اين انقالب افزوده می شود، 

می شود. نمايان  بيش تر  آن  عظمت 
وی با اشاره به اينكه اين انقالب به دست صاحب اصلی خود حضرت 
حجت)عج( خواهد رسيد، افزود: تمام حوادث پس از انقالب اسالمی 
ثابت كرده است كه اراده الهی بر ماندگاری و قدرت مندی اين انقالب 

است.
نااميدی  برای  را  خود  تالش  تمام  دشمن  اينكه  بر  تاكيد  با  استاندار 
برای  فجر  دهه  ظرفيت  از  بايد  كرد:  عنوان  است،  گرفته  بكار  مردم 
استفاده  دشمن  افكنی های  شبهه  با  مقابله  و  جامعه  در  اميدآفرينی 

شود.
اغتشاش  و  فتنه  ايجاد  با  همواره  دشمن  اينكه  بيان  با  ادامه  در  وی 
بدنبال متوقف كردن روند پيشرفت و توسعه كشور بوده است گفت:در 
ادامه  قم  در  قدرت  با  فعاليت ها  و  پروژه ها  اغتشاشات،  ايام  همين 

شود. تبيين  مردم  برای  بايد  موضوعات  اين  و  داشت 
نوع  اساس  بر  ابزار  و  شيوه ها  بهترين  بايد  اينكه  بيان  با  شاهچراغی 
استفاده  با  كرد:  تصريح  شود،  بررسی  تبيين  جهاد  اين  برای  مخاطب 
از اين شيوه ها بايد تالش شود مخاطبين برنامه های دهه فجر افزايش 

كنند. پيدا 
باشند،  فراگير  بايد  اسالمی  انقالب  پيام های  اينكه  به  اشاره  با  وی 
و  قوی  برنامه ريزی  بايد  و  است  ويژه  روزی  بهمن   22 روز  شد:  يادآور 

شود. تدوين  قم  در  روز  اين  برنامه های  برای  جدی  
استاندار قم با اشاره به اينكه بايد از فرصت تقارن ايام دهه مبارک فجر 
با جشن های ماه رجب استفاده كرد، اضافه كرد: در تمام برنامه ها بايد 
مقام معظم رهبری  برای  اين موضوع  باشد چراكه  اميدآفرينی  اولويت 

يک دغدغه است.
از پيش توجه شود،  به مراسم های مردمی بيش  بايد  اينكه  بيان  با  وی 
گفت: اگر فضای الزم برای جشن های دهه مبارک فجر به ظرفيت های 
خواهد  رقم  شكوه مندی  اتفاقات  قطعا  شود  داده  اختصاص  مردمی 

خورد.

معاون استاندار قم مطرح کرد:
شرکت برق قم پیشرو در ارائه 

خدمات الکترونیکی
معاون توسعه مديريت و منابع استانداری قم گفت: شركت توزيع نيروی 
برق استان قم در حوزه ارائه خدمات الكترونيكی نيز جزو سازمان های 

پيشرو است كه كاركردهای خوبی در اين زمينه دست يابد.
جديد  مديرعامل  معارفه  و  تكريم  آئين  حاشيه  در  قريشی  سيدمهدی 
برق  نيروی  توزيع  استان قم، عملكرد شركت  برق  نيروی  توزيع  شركت 
قم را در دوره مهندس آهنين پنجه مثبت ارزيابی كرد و گفت: تابستان 
امسال عملكرد خوبی در مديريت پيک در استان قم انجام شد كه جای 

تقدير و تشكر از مجموعه شركت توزيع نيروی برق استان دارد.
استان  برق  نيروی  توزيع  كرد: شركت  قم خاطرنشان  استاندار  معاون   
قم در حوزه ارائه خدمات الكترونيكی نيز جزو سازمان های پيشرو است 

كه كاركردهای خوبی نيز در اين زمينه دست يابد.
فعاليت ها  تمام  زيرساخت  برق  اينكه  بيان  با  قريشی  مهدی  سيد   
است، يادآور شد: از اين منظر مسئوليت در شركت توزيع نيروی بسيار 
و  اقتصادی  و  اداری  فعاليت های  تمام  برق  قطع  با  زيرا  است  سنگين 

می افتد. كار  از  تجاری 
 معاون استاندار ضمن آرزوی موفقيت برای مهندس صادقی مديرعامل 
كه  اقداماتی  اميدواريم  داشت:  ابراز  برق  نيروی  توزيع  شركت  جديد 
شركت  رشد  به  رو  روند  و  كرده  پيدا  ادامه  قوت  با  شده  انجام  تاكنون 

يابد. تداوم  بيشتری  سرعت  با  برق  نيروی  توزيع 
اهميت  به  اشاره  با  قم  استانداری  منابع  و  مديريت  توسعه  معاون   
برنامه  با  و  موقع  به  مديريت  نيازمند  برق  داشت:  اظهار  برق  موضوع 
دهد. پوشش  را  می آيد  پيش  كه  مواردی  الزم  زمان  در  بتواند  تا  است 

 خبر خوش مدیرکل تعاون برای کارگران قمی؛  
توزیع سبد کاال در دهه فجر

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: توزيع سبد كاال 
اقداماتی  ازجمله  ديده  حادثه  كارگران  خصوص  به  كارگران  ميان  در 

است كه در ايام دهه فجر به آن توجه شده است.
وزيری راد  وحيد  استان،  تعاون  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان قم درخصوص فعاليت های 
اين اداره در ايام دهه فجر، اظهار كرد: ديدار با كاركنان، كارآفرينان 

برنامه های دهه فجر است. از  يكی  كارآفرين  ورزشكاران  و 
خانواده های  و  مراجع  با  كارگری  تشكل های  ديدار  به  اشاره  با  وی 
كارگر  شهدای  خانواده های  از  تجليل  كرد:  مطرح  كارگری،  شهدای 
رفاه  و  كار  تعاون،  اداره كل  برنامه های  ديگر  از  مزارشهدا  غبارروبی  و 

است. ايام  اين  در  اجتماعی 
اينكه  بيان  با  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
همچنين  كرد:  عنوان  می شود،  دنبال  نيز  كارخانه جات  آذين بندی 
ديده  حادثه  كارگران  خصوص  به  كارگران  ميان  در  كاال  سبد  توزيع 
است. شده  توجه  آن  به  فجر  دهه  ايام  در  كه  است  اقداماتی  ازجمله 

وی با اشاره به اينكه زنگ ورود امام خمينی)ره( نيز در كارخانه جات 
آسايشگاه های  از  بازديد  كرد:  خاطرنشان  آمد،  خواهد  در  صدا  به 

شد. خواهد  دنبال  ايام  اين  در  نيز  سالمندان 
و  كرد  ياد  مساجد  در  اداره كل  اين  مديران  مستمر  حضور  از  وحيدی 
در  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره كل  و سالن های  امكانات  گفت: 
بود و گروه های مختلف می توانند  انقالب خواهد  ايام در خدمت  اين 
انقالب  جشن های  برگزاری  برای  ظرفيت  اين  از  قبلی  هماهنگی  با 

كنند. استفاده 

مدیرکل آموزش و پرورش استان تشریح کرد؛
برنامه های آموزش و پرورش قم 

در دهه فجر چیست؟

ايام  در  اداره كل  اين  برنامه های  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
كرد. تشريح  را  فجر  دهه 

اداره كل  برنامه های  درخصوص  ايسنا  با  گفتگو  در  رحيمی  عليرضا 
اينكه  به  اشاره  با  فجر،  دهه  الله  درايام  قم  استان  پرورش  و  آموزش 
آموزش و پرورش هرساله برنامه های متنوعی در اين ايام دارد، اظهار 
خادم  فرهنگيان  همايش  برگزاری  امسال  برنامه های  از  يكی  كرد: 

است. معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  افتخاری 
حرم  در  معلمين  از  نفر   900 برنامه  اين  قالب  در  اينكه  بيان  با  وی 
حضرت معصومه)س( حضور پيدا خواهند كرد، مطرح كرد: تدابيری 
در  معلمان  و  آموزان  دانش  گسترده تر  حضور  شاهد  تا  شده  انديشيه 

باشيم. معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم 
انقالب  نگاری  تاريخ  كتاب  از  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
گسترش  درحال  هم اكنون  از  كتاب  اين  گفت:  و  كرد  ياد  اسالمی 

است. فرهنگيان  و  آموزان  دانش  ميان 
وی با اشاره به اينكه دوره ای برای 700 نفر از دانش آموزان در اردوگاه 
15 خرداد برگزار كرده ايم، عنوان كرد: در اين دوره آموزش  های الزم 
فعاليت های  مديريت  و  كنشگری  شاهد  تا  شد  ارائه  آموزان  دانش  به 

اين افراد در مدارس در ايام دهه فجر باشيم.
نوجوان  نسل  و  آموزان  دانش  اصلی  مطالبات  اينكه  بيان  با  رحيمی 
اين  اگر  كرد:  خاطرنشان  است،  شده  مطرح  استاندار  با  ديدار  در 
جلسات بيش تر برگزار شود تا مسئولين با فضای ذهنی دانش آموزان 

بود. خواهيم  موفق تر  تصميم گيری ها  در  قطعا  شوند،  آشنا 
جلسات  كرد:  تصريح  بنيادی،  فعاليت های  برگزاری  به  اشاره  با  وی 

شد. خواهد  برگزار  ايام  اين  در  نيز  آموزی  دانش  گفتمان 
برنامه ها  اين  در  داد:  ادامه  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
به  االنبيا  خاتم  و  اساتيد  بسيج  عرصه  فعالين  رودررو  گفت وگوی 

داشت. خواهيم  را  مدارس  در  كالسی  صورت 
برای  نيز  مدارس  مديران  با  توجيهی  جلسات  اينكه  بيان  با  وی 
اين  در  شد:  يادآور  كرده ايم،  برگزار  فجر  دهه  برنامه های  برگزاری 
برای  آموزان  دانش  به  بيش تری  اختيار  تا  است  شده  تاكيد  جلسات 

شود. داده  فضاسازی ها  و  مختلف  برنامه های  برگزاری 
رحيمی در پايان تاكيد كرد: برگزاری نمايشگاه ها، برگزاری اردوهای 
برنامه هايی  ازديگر   ... و  از شخصيت های مختلف  گردشگری، دعوت 

است كه توسط خود مدارس برگزار می شود.

خبـرخبـر راهکار تعطیلی انتخاب بد از بدتر است؛

جدال انرژی با زمستان سرد قم 
مصرف گاز با سرد شدن هوا افزایش یافت و مسئوالن با تعطیلی ادارات و کارخانجات می خواهند این بحران را 

مدیریت کنند؛ تصمیمی که خسارت سنگینی به بخش اقتصاد کشور می زند و گویا انتخاب بد از بدتر است.

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



بر حضور مستمر  تأكيد  با  قم  شهردار      ◄
با دهه فجر  و گسترده مديران شهری هم زمان 
ايام  در بين مردم گفت: مديران شهری در اين 
برنامه ريزی  ارتباطات،  كل  اداره  هماهنگی  با 
بين  در  و  مساجد  در  حضور  برای  مناسبی 

باشند. داشته  مردم  آحاد  و  نمازگزاران 
مرتضی  سيد  دكتر  شهرنيوز،  گزارش  به 
سقائيان نژاد در جلسه شورای مديران شهرداری 
فجر  دهه  ايام  بودن  پيش  در  به  اشاره  با  قم، 
اظهار داشت: شهرداری به عنوان نهادی مردمی 
و خدمتگزار، از هر فرصتی برای ارائه خدمات به 
مردم استفاده می كند كه دهه فجر و تبلور فجر 
انقالب اسالمی می تواند گام مهمی در معرفی 
اقدامات، برنامه ها، طرح های مجموعه مديريت 

باشد. شهری 
شهرداری  برنامه ريزی های  به  اشاره  با  وی 
كرد:  تصريح  فجر  دهه  گراميداشت  برای  قم 
مسير  در  قم  طرح  ادامه  در  مهمی  پروژه های 
به  و  افتتاح  فجر  دهه  در  است  قرار  تحول 
قرار  اختيار شهروندان  و در  بهره برداری رسيده 

گيرد.
و  مستمر  حضور  بر  تأكيد  با  قم  شهردار 
گسترده مديران شهری هم زمان با دهه فجر در 
بين مردم عنوان كرد: مديران شهری در اين ايام 
برنامه ريزی  ارتباطات،  كل  اداره  هماهنگی  با 

بين  در  و  مساجد  در  حضور  برای  مناسبی 
باشند. داشته  مردم  آحاد  و  نمازگزاران 

به  به صورت چهره  اينكه مديران  بيان  با  وی 
و  طول سال  در  با شهروندان  مستقيم  و  چهره 
باشند،  ارتباط  در  بايد  فجر  دهه  ايام  به ويژه 
نقطه  شنيدن  باهدف  ديدارها  اين  شد:  يادآور 
نظرات مردمی و ارائه گزارش ها، تبيين خدمات 

مشكالت  رفع  و  شهرداری  مختلف  بخش های 
شود. برگزار 

ارتباط  كرد:  خاطرنشان  سقائيان نژاد  دكتر 
مستقيم و تنگاتنگ با شهروندان نقش مهمی 
مشكالت  رفع  و  شهرداری  خدمات  معرفی  در 

داشت. خواهد  همراه  به  مردمی 

معظم  مقام  رهنمودهای  به  اشاره  با  وی 
جمهوری  مقدس  نظام  پيشبرد  در  رهبری 
اقدامات  مهم ترين  از  يكی  را  تبيين   اسالمی، 
قرار  همگان  كار  دستور  در  بايد  كه  دانست 
خدمت  ارائه  در  بايد  مهم  اين  گفت:  و  گيرد 
تا  در مديريت شهری بروز و ظهور داشته باشد 
اقدامات انجام شده به سمع و نظر مردم رسانده 

شود.
و  مناطق  مديران  اينكه  بيان  با  قم  شهردار 
ايام  به ويژه  و  بايد در طول سال  مديران شهری 
باشند،  داشته  حضور  مساجد  در  فجر  دهه 
خدمات  و  محيط زيست  معاون  كرد:  اذعان 
در  شهردار  نماينده  به عنوان  شهرداری  شهری 

يافت. خواهد  حضور  مساجد 
وی با اشاره به اهميت اطالع رسانی مناسب 
اظهار  پروژه ها  افتتاحيه  برنامه های  شايسته  و 
كشوری  مسئوالن  حضور  به  توجه  با  داشت: 
و  برگزاری  نحوه  موضوع  بايد  برنامه ها،  اين  در 
پذيرد. صورت  شايسته  به صورت  اطالع رسانی 

مراسم  بودن  پيش  در  نژاد  سقائيان  دكتر 
اعتكاف را موردتوجه قرار داد و افزود: اين مراسم 
با  انس  و  انسان سازی  در  مهمی  نقش  معنوی 
شهرداری  مختلف  بخش های  و  داشته  معبود 
اين مراسم همكاری الزم  برای برگزاری باشكوه 

را داشته باشد.   ► 

بين الملل  امور  و  ارتباطات  مديركل      ◄
 7 بهره برداری  و  افتتاح  از  قم  شهرداری 
با  زيست محيطی  و  پسماند  مديريت  پروژه 
سازمان  رئيس  و  رئيس جمهور  معاون  حضور 

داد. خبر  كشور  محيط زيست 
كالنترزاده  مهدی  شهرنيوز،  گزارش  به 
در  “قم  طرح  جديد  مرحله  آغاز  به  اشاره  با 
برنامه ريزی های  با  داشت:  اظهار  تحول”  مسير 
افتتاح،  با  طرح  اين  جديد  مرحله  انجام شده، 
پروژه   218 اجرايی  عمليات  آغاز  و  بهره برداری 
از  ريال  ميليارد  هزار   29 بالغ بر  اعتباری  با  و 

است. آغازشده  گذشته  هفته های 
پروژه  هفته  نخستين  در  اينكه  بيان  با  وی 
وزير محترم  با حضور  امنيت  تونل شهدای  مهم 
 29 همچنين  كرد:  ابراز  شد،  افتتاح  كشور 
اجرايی  عمليات  و  افتتاح   6 و   2 مناطق  پروژه 
غيرهمسطح  تقاطع  دسترسی  مسيرهای 

شد. آغاز  سالمت  مدافعان  شهدای 
بين الملل  امور  و  ارتباطات  مديركل 
طرح  اين  گام  دومين  برگزاری  از  قم  شهرداری 
مراسم  اين  افزود:  و  داد  خبر  جاری  هفته  در 
معاون  حضور  با  بهمن ماه   4 سه شنبه  روز 

محيط زيست  سازمان  رئيس  و  رئيس جمهور 
می شود. برگزار  كشور 

وی با تأكيد بر اينكه در اين مراسم از 7 پروژه 
و زيست محيطی شهرداری قم  مديريت پسماند 
بهره برداری می شود، تصريح كرد: اين پروژه ها 
تفكيک  و  پردازش   2 شماره  خط  افتتاح  شامل 
احداث  گرانول،  توليد  خط  راه اندازی  پسماند، 
پسماند،  بهداشتی  و  مهندسی  دفن  سلول 
ساختمان  احداث  تخمير،  سايت  احداث 
توليد  و  ماشين آالت  از  بهره برداری  رفاهی، 

► بود.     خواهد  آموزشی  انيميشن های 

اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست      ◄
جشن   44 برگزاری  از  قم  شهرداری  ورزشی  و 
44 مسجد سطح مختلف شهر قم  دهه فجر در 

داد. خبر 
شهرنيوز،  گزارش  به 
احمد  سيد  حجت االسالم والمسلمين 
دهه  بزرگداشت  ستاد  جلسه  در  طباطبايی نژاد 
سالن  در  كه  قم  استان  اسالمی  انقالب  فجر 
برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات 
سازمان  فجر  دهه  برنامه های  خصوص  شد،در 
قم،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
اظهار كرد: در اين ايام 44 جشن در 44 مسجد 

می شود. برگزار  قم  شهری  مختلف  مناطق 
بهمن   22 شب  نورافشانی  به  اشاره  با  وی 
همچنين  كرد:  مطرح  محالت،  و  مساجد  در 
رونمايی  آئين  فجر  دهه  ايام  مناسبت  به 
خانه  در  نيز  ايام  اين  با  مرتبط  فيلم های  از 

شد. خواهد  برگزار  زين الدين  شهيدان 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
نيز  امسال  اينكه  بيان  با  قم  شهرداری  ورزشی 
مانند سال های گذشته پويش نصب پرچم اجرا 
ديواری  روزنامه  توليد  كرد:  عنوان  می شود، 
انقالب  نمايشگاه  راه اندازی  انقالبم،  يار  من 
خيابانی،  سرود  اجرای  صفائيه،  نگارگذر  در 

ايام  اين  در  برنامه ها  ديگر  از   … و  فيلم  اجرای 
است.

فرزندان  جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
همچنين  كرد:  خاطرنشان  محالت،  در  انقالب 
و  نگارش  به تازگی  كه  كلهری  شهيد  كتاب  از 
دهه  ايام  در  است،  رسيده  اتمام  به  آن  تنظيم 

شد. خواهد  رونمايی  فجر 
تورهای  اينكه  بر  تأكيد  با  طباطبايی نژاد 
روايتگری انقالب نيز در اين ايام برگزار خواهد 
مدارس  شهرداران  همايش  كرد:  تصريح  شد، 
نيز به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب اسالمی 

► برگزار خواهد شد.    در قم 

قم  شهرداری  تبليغات  اداره  مسئول      ◄
در  ها  شنبه  پنج  در  جاری  سال  پايان  تا  گفت: 
به  داشت،  خواهيم  پروژه  افتتاح  كه  محالتی 
اجتماعی شاهد  نشاط  و  افزايش شادی  منظور 

بود. خواهيم  مردمی  جشن های  برگزاری 
قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تبليغات شهرداری  اداره  ذاكری مسئول  عباس 
قم در گفتگويی در خصوص اقدامات شهرداری 
راستای  در  كرد:  اظهار  فجر،  دهه  ايام  در  قم 
قم  شهرداری  خدمت  جهاد  و  تبيين  جهاد 
دنبال  را  شهری  پروژه های  افتتاح  برنامه ريزی 

. می كند
وی با اشاره به اينكه همزمان با ميالد حضرت 

قم  در  را  شهری  پروژه   218 افتتاح  زهرا)س( 
تا  افتتاحيه ها  اين  كرد:  مطرح  كرده ايم،  آغاز 
نيمه شعبان ادامه دارد ولی در ايام دهه فجر با 

كرد. خواهد  دنبال  بيش تری  قدرت 
ادامه  قم  شهرداری  تبليغات  اداره  مسئول 
سال  پايان  تا  ها  پنج شنبه  همچنين   داد: 
خواهيم  پروژه  افتتاح  كه  محالتی  در  جاری، 
مردمی  جشن های  برگزاری  شاهد  داشت، 
اجتماعی  نشاط  و  شادی  افزايش  منظور  به 

بود. خواهيم 
آذين  شعبان  نيمه  ايام  در  اينكه  بيان  با  وی 
بندی ويژه شهر با تبليغات شهری در دستور كار 
همچنين  كرد:  عنوان  دارد،  قرار  قم  شهرداری 

شعارهای  از  تبليغات  اين  در  داريم  تالش 
كنيم. استفاده  كشور  سطح  در  محوری 

ذاكری با اشاره به اينكه تقاضا داريم سازه ها 
يک  و  يكپارچه  ادارات  تبليغاتی  مكان های  و 
با  اميدواريم  كرد:  خاطرنشان  شوند،  دست 
در  بهتری  فضای  شده  ايجاد  همكاری های 
چند  فعاليت های  از  و  شود  ايجاد  شهر  سطح 

شود. پرهيز  وجهی 
همكاری  طی  كرد:  تصريح  پايان  در  وی 
برای  اسالمی  تبليغات  هماهنگی  شورای  با 
قم  شهرداری  بهمن   12 و   22 راهپيمايی های 
آمادگی الزم برای ايجاد زيرساخت های مناسب 

► دارد.   را 
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد:

افتتاح ۷ پروژه زیست محیطی در دومین هفته مرحله جدید 
اجرای طرح "قم در مسیر تحول"

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم خبر داد:

برگزاری ۴۴ جشن در ۴۴ مسجد به مناسبت دهه فجر

مسئول اداره تبلیغات شهرداری قم مطرح کرد؛

جشن های مردمی تا آخر سال در محالت قم ادامه دارد

کارشناس هواشناسی قم:
روزهای سردتر همراه با 

افزایش آالیندگی تا پایان هفته 
در انتظار قم است

دمای  حداكثر  جاری  هفته  پايان  تا  گفت:  قم  هواشناسی  كارشناس 
ابرناكی  دليل  به  هوا  آالينده های  و  است  كاهشی  استان  اين  هوای 

بود. خواهد  افزايشی 
به گزارش پورتال اداره كل هواشناسی قم، محمدرضا قاضی افزود: در 
چند روز آينده حداكثر دمای استان در طول روز كاهش می يابد و حداقل 

دما در طول شب كمی افزايش می يابد.
وی اضافه كرد: امروز و فردا آسمان قم قسمتی ابری و غبارآلود، پس فردا 
پيش بينی  غبارآلودگی  و  ابر  افزايش  نقاط  برخی  در  و  ابری  قسمتی 

می شود.
وی با بيان اين كه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری آسمان 
نخواهيم  قم  شهر  برای  باران  بارش  داد:  ادامه  است،  ابرناک  استان 
داشت، ولی در ساعات ابتدايی چند روز آينده احتمال بارش پراكنده در 
ارتفاعات استان از جمله دستجرد، سلفچگان، فردو و روستاهای اطراف 

دارد. وجود 
و  سه شنبه  فردا،  امروز،  برای  هوا  دمای  حداكثر  قاضی،   گفته  به 
چهارشنبه به ترتيب 12، 10، 9 و 8 و حداقل دما نيز برای فردا، سه شنبه 
و چهارشنبه به ترتيب منفی 2، منفی سه و منفی 2 پيش بينی می شود.

وی با بيان اين كه در روزهای آينده آسمان استان ابرناک است، گفت: 
افزايش ابر باعث كمتر شدن شدت آلودگی می شود، ولی به صورت كلی 
را در سطح  آلودگی  پايان هفته  تا  و  را نمی گيرد  آلودگی  افزايش  جلوی 

داشت. خواهيم  استان 
وی با اشاره به اين كه روند آالينده های هوا تا پايان هفته جاری افزايشی 
خواهد بود، ادامه داد: سامانه بارشی از اوايل هفته آينده در استان قم 
فعال می شود و اميدواريم شهر قم را نيز شامل شود؛ غبارآلودگی برای 

هفته آينده نخواهيم داشت.
سينوپتيک  ايستگاه   11 شامل  هواشناسی  ايستگاه   13 قم  استان  در 
 35 خودكار،  باران سنج  ايستگاه   52 جاده ای،  ايستگاه   2 و  خودكار 
ايستگاه باران سنج سنتی و هشت ايستگاه سطح سنج كه وضعيت سطح 

است. فعال  می گيرد،  اندازه  را  رودخانه ها  دبی  و 
با  آخرين اطالعات هواشناسی كشور می توانند  برای كسب  شهروندان 
سامانه گويای هواگو با شماره تلفن 134 تماس بگيرند و يا به تارنمای 
www.qommeteo. اداره كل هواشناسی استان قم به نشانی اينترنتی

ir مراجعه كنند.

مدیرکل هواشناسی قم تاکید کرد:
لزوم تخصیص۲ میلیارد تومان 
برای به روزرسانی تجهیزات 

سامانه هشدار سیل 
مديركل هواشناسی قم با اشاره به لزوم تخصيص20 ميليارد ريال برای 
به روزرسانی تجهيزات سامانه هشدار سيل مركز تحقيقات هواشناسی 
قم، گفت: اين اقدام دقت پيش بينی ها را در استان سرعت می بخشد.
اعتبار  اين  افزود:  مهران حيدری فر  قم،  پورتال هواشناسی  به گزارش 
در جريان سفر سال گذشته هيات دولت به استان قم مصوب شده اما 

پرداخت نشده است. و  تاكنون تخصيص داده 
و سازمان  بودجه  برنامه و  از طريق سازمان  پيگيری ها  اضافه كرد:  وی 
صورت  گشايشی  اميدواريم  و  است  انجام  حال  در  كشور  هواشناسی 

گيرد.
با تاكيد بر توسعه و به روزرسانی سامانه هشدار سيل مركز  حيدری فر 
كار  به  آغاز   94 سال  از  سامانه  اين  داد:  ادامه  هواشناسی،  تحقيقات 
رسانی  روز  به  به  نياز  آن  نرم افزار  و  از سخت افزار  بخشی  و  است  كرده 

انجام شود. استان  بايد در سطح  كه  دارد 
هشدار  سامانه  استقرار  از  سال  هفت  اينكه  به  توجه  با   ، وی  گفته  به 
سامانه  اين  تجهيزات  نگهداری  و  روزرسانی   به  می شود،  سپری  سيل 

است. هزينه بر 
و  سخت افزاری  بخش های  شامل  روزرسانی  به  اين كه  بيان  با  وی 
در  نوسازی  بر  عالوه   ، اقدام  اين  نتايج  كرد:  بيان  است،  نرم افزاری 
پايداری  پيش بينی،  دقت  ارتقاء  ارتباطات،  تقويت  باعث  تجهيزات، 
شبكه و افزايش دقت داده برداری سامانه و شبكه هشدار سيل می شود.

شد  راه اندازی  سيل  هشدار  سامانه  كه  زمانی  از  گفت:  فر  حيدری 
اندازه گيری شدت بارش درقم با دقت در حال انجام است؛ اين سامانه 
بااهميت  بسيار  نيز  ايدئولوژيک  و  اقليم شناسی  هواشناسی،  نظر  از 
قرار می گيرد. استفاده  آينده مورد  برای پيش بينی  و  و در لحظه  است 
با اشاره به دقت و پيش بينی خوب اين سامانه  مديركل هواشناسی قم 
در سيالب های سال 98 استان، ادامه داد: در سال های گذشته سامانه 
هشدار سيل حتی در زمان هايی كه پيش بينی سيالب نداشتيم، ولی 
ورودی سد 15 خرداد قابل توجه بود نيز كاربرد بسيار مناسبی داشت.

 5 فاصله  در  و  دليجان  شهرستان  شرقی  شمال  در  خرداد   15 سد 
رودخانه  كف  از  ارتفاع  حداكثر  با  سد  اين  دارد،  قرار  آن  كيلومتری 
و عرض  متر   320 تاج  متر، طول   96 از روی پی  ارتفاع  و  متر   30.54
متر مكعب  ميليون   165 آن  مفيد  آب  است. حجم  متر   10 تاج  در  آن 

می شود. تغذيه  قمرود  حوزه  آب های  توسط  سد  اين  می باشد. 
در  استان  كاربردی  هواشناسی  تحقيقات  مركز  اين كه  بيان  با  وی 
آبان ماه امسال به بهره برداری رسمی رسيد، گفت: با توجه به امكاناتی 
به عنوان  نرم افزاری دارد، می تواند  و  از نظر سخت افزاری  اين مركز  كه 
مركز و پايگاه داده های هواشناسی و مباحث مرتبط با اقليم شناسی در 

كند. خدمت رسانی  استان  سطح 

معاون بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان:
۷۲۵ میلیارد ریال کاالی قاچاق 

در قم کشف شد
گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
 725 دی ماه  پايان  تا  سال جاری  ابتدای  از  سازمان  اين  بازرسان 
ميليارد و 949 ميليون ريال كاالی قاچاق دراين استان كشف كردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت قم، سياوش فوالدی وندا در 
قم  تجارت  و  بازرسان سازمان صنعت، معدن  بيان داشت:  رابطه  اين 
از ابتدای سال 1401 تا پايان دی  ماه 11 هزار و 176 مورد بازرسی 
برای جلوگيری از تخلف )عرضه، نگهداری و فروش كاالی قاچاق( در 
منجر  مورد   72 بازرسی،  تعداد  اين  از  و  آوردند  به عمل  استان  سطح 
ريال  ميليون   949 و  ميليارد   725 ارزش  به  تخلف  پرونده  تشكيل  به 
استان  حكومتی  تعزيرات  به  رسيدگی  به منظور  آن  مورد   51 كه  شد 

گرديد. معرفی 
مبارزه  قانون   21 ماده  اساس  بر  آن ها  مورد   21 افزود: همچنين  وی 
با قاچاق كاال و ارز ) پرونده زير 50 ميليون ريال ( فقط شامل ضبط 
استان  تمليكی  اموال  فروش  و  جمع آوری  اداره  به  آن  تحويل  و  كاال 
بوده است؛ در ضمن بازرسان اين اداره  كل يكهزار و 395 مورد تذكر 
و اخطار كتبی به واحدهای خرده فروش داده و 351 گشت مشترک 

كردند. برگزار  نيز  استان  نظارتی  دستگاه های  با 
وی با اشاره به اين كه بيشتر گشت های مشترک با دستگاه  هايی نظير 
انتظامی،  فرماندهی  اقتصادی  امنيت  پليس  حكومتی،  تعزيرات 
و سازمان جهاد كشاورزی  پزشكی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت 
تعداد  در  امسال  داد:  ادامه  بوده است،  قم  بسيج  اطالعات  نيز  و 
تعداد  درصد،   51 حدود  قبل،  مشابه سال  مدت  به  نسبت  بازرسی  ها 
داشته  ايم. افزايش  درصد   83 كشفيات  مقدار  و  درصد   30 پرونده ها 

كاالهايی  استان  در  قاچاق  با  مقابله  درجريان  گفت:  وندا  فوالدی 
نظير سيگار، لوازم خانگی، لوازم يدكی و باطری خودرو، لوازم  پزشكی، 
دوربين  باكس   ( الكترونيكی  لوازم  طيور،  و  دام  نهاده  غذايی،  مواد 
مدار بسته (، آرايشی و بهداشتی، نفت گاز، خميركاغذ، اسباب بازی، 

گرديده است. ضبط  و  كشف  ماينر  و  موتور  روغن 
برای  بازار استان  بر  افزايش سطح نظارت ها  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
با  مقابله  و  بازار  بر  نظارت  بحث  در  كرد:  تاكيد  قاچاق،  با  مقابله 
نظارتی  دستگاه های  بازرسان  برای  همكار  بهترين  مردم  تخلف ها، 
با  می توانند  و  هستند  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  همچون 
آن ها  پيگيری  موجب    ،124 سامانه  به  خود  نظر  مورد  موارد  گزارش 

. ند شو
واحد   625 و  هزار   41 كلی  به طور  قم  استان  بازار  در  گفتنی است 
مورد   938 و  هزار   24 بهره برداران  كه  است  فعال  دار  مجوز  صنفی 
آن ها در بخش توزيعی و خدماتی و بهره برداران 16 هزار و 687 واحد 

می كنند. فعاليت  فنی  خدمات  و  توليدی  بخش  در  ديگر 

فرماندار کهک:
احداث تقاطع غیرهمسطح 

ورجان قم ۵۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد

ميدان  غيرهمسطح  تقاطع  احداث  گفت:  كهک  شهرستان  فرماندار 
ورجان در مسير جاده قم به كهک اكنون پيشرفت فيزيكی 50 درصدی 

دارد.
طرح  اين  اجرای  زمان  طول  در  داشت:  اظهار  پور  گلچين  عليرضا 
تمامی توان فرمانداری كهک بر آن است كه هر گاه به هر علتی اجرای 

كند. گشايی  گره  به  اقدام  شد  متوقف  آن 
به مجری اصلی آن  با طرح متعلق  بيان كرد: مسائل مالی مرتبط  وی 
يعنی اداره كل راه و شهرسازی استان قم است ولی فرمانداری كهک 

نظارت الزم را دارد تا كار اجرای طرح به تعطيلی كشيده نشود.
وی ادامه داد: سازه پل ميدان ورجان اكنون به صورت كامل اجرا شده 
حال  در  ها  لوپ  و  رمپ  احداث  بر  مبنی  آن  تكميلی  عمليات  و  است 

اجرا می باشد.
وی با اشاره به اين كه پيمانكار طرح قول پايان آن را تا نيمه اول سال 
1402 داده است گفت: اجرای اين طرح نقش بسيار مهی در كاهش 

ترافيک منطقه ورجان در مسير جاده قم به كهک دارد.
برای  ريال  ميليارد   500 مبلغ  اختصاص  ايرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
احداث تقاطع غيرهمسطح ميدان ورجان در مسير جاده قم به كهک 

بود. قم  به  جمهور  رئيس  گذشته  سال  ماه  دی  سفر  مصوبات  از 
برای اجرای اين طرح 300 ميليارد ريال از سوی سازمان برنامه و بودجه 
كشور و مبلغ 200 ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان راهداری تا 
شهريور سال 1401 بايد اختصاص می يافت و بقيه اعتبار طرح جهت 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  توسط  نفت  تهاتر  و   4 تبصره  محل  از  تكميل 
تاكنون مبلغ 260 ميليارد تومان اعتبار نقدی  تامين می شود.  االنبيا 
نيز  و بودجه پرداخت شده و سازمان راهداری  برنامه  از سوی سازمان 

مبلغ 200 ميليارد ريال خود را پرداخت كرده است.

خبـر تأکید شهردار قم بر حضور مستمر و گسترده مدیران شهرداری در بین مردم؛خبـر

دیدار چهره به چهره مدیران شهری 
با شهروندان قمی در ایام دهه فجر

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
واقع در بخش 3 ثبت قم  از 43 اصلی  به پالک 26 فرعی  باب ساختمان   چون تحديد حدود ششدانگ يک 
اراضی قم – جاده قم تهران به سمت شهرک محمود آباد روستای عين آباد )قوجه داغی( به سمت خانه های 
حضور   عدم  بعلت  كه  است  ثبت  جريان  در  باشد،   می  فرزندصيادعلی  عينی  صياد  سكينه  نام  به  كه  قديمی  
نيامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای كتبی نامبرده 1/11585 
-  1401/10/29 تحديدحدود پالک مذكور در روز دوشنبه مورخ 1401/12/01  ساعت 8/5 الی 12 صبح 
در محل وقوع ملک انجام می گردد بدينوسيله به اطالع اهالی و خصوصا به مالكين مجاور و يا نماينده قانونی 
آن ها اعالم می دارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاريخ تنظيم 
رسيدگی  و  پذيرفته  ثبت  قانون  ماده 20  طبق  مجاورين  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  يک  بمدت  صورتمجلس 
خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت يک ماه پس از تسليم اعتراض با اداره 
ثبت ميبايست گواهی تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی را نيز به اين اداره ارائه نمايد.) م الف 16039( 

 1401/11/03 انتشار:  تاريخ 
مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان  به پالک   232 فرعی از10437 اصلی واقع در بخش 1 
ثبت قم اراضی قم – بلوار 15 خرداد - كوچه 54 – كوچه 6- پالک 50  كه بنام زهرا پور غالم  فرزند حسين 
نيز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نيامده  حضور   عدم  بعلت   كه  است  ثبت  جريان  در  باشد،   می 
پالک  تحديدحدود   1401/10/29   -  1/11548 نامبرده  كتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نميتوان 
مذكور در روز دوشنبه مورخ 1401/12/1  ساعت 8/5 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد 
بدينوسيله به اطالع اهالی و خصوصا به مالكين مجاور و يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد كه در روز 
يک  بمدت  صورتمجلس  تنظيم  تاريخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذكور  محل  در  مقرر  ساعت  و 
ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگی خواهد شد ضمنا تبصره 
ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت يک ماه پس از تسليم اعتراض با اداره ثبت ميبايست گواهی 

تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی را نيز به اين اداره ارائه نمايد.) م الف 16040( 
 1401/11/03 انتشار:  تاريخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

یک سینمادار مطرح کرد؛ 
 مخاطبانی که برای »مالقات 

خصوصی« با سینما آشتی کردند
فریب نخوریم!

مدير پرديس سينمايی آزادی ضمن اشاره به داليل استقبال مخاطبان 
از اكران فيلم سينمايی »مالقات خصوصی« تأكيد كرد كه نبايد فريب 

آمار فروش اين روزها را بخوريم؛ هنوز شرايط سينماها نرمال نيست!
با خبرنگار مهر  آزادی در گفتگو  سجاد نوروزی مدير پرديس سينمايی 
با  همزمان  اكران  حال  در  فيلم های  از  استقبال  وضعيت  بهبود  درباره 
اكران  چرخه  به  راست«  »چپ،  و  خصوصی«  »مالقات  فيلم  دو  ورود 
مخاطبان  درباره  تيپ شناسی  منظر  از  بخواهيم  اگر  گفت:  سينماها 
عام  به صورت  هنری  محصوالت  همه  يا  و  خاص  به طور  ايران  سينمای 
صحبت كنيم بايد اذعان كرد كه مخاطبان اصلی اين محصوالت هنری 
تا سينما و گالری ها، طبقه متوسط هستند.  تئاتر گرفته  از موسيقی و 
اتفاقی كه در چند روز اخير در سينما شاهد بوديم هم به اين دليل رقم 
خورده است كه می توان گفت فيلم »مالقات خصوصی« به نوعی فيلم 

به حساب می آيد. اين طبقه  ايده آل 
وی افزود: فيلمی مانند »بخارست« هم گزينه خوبی برای سرگرمی اين 
خصوصی«  »مالقات  اكران  من  عقيده  به  اما  می شود  محسوب  طبقه 
در  سينما  سالن های  به  مخاطبان  بازگشت  فرآيند  بر  بيشتری  تأثير 
روزهای اخير داشته است. اكران اين فيلم حتی به نظرم منجر به رشد 
به  وقتی  مخاطب  وقتی  اساسا  است.  شده  هم  ديگر  فيلم های  فروش 
بهانه تماشای يک فيلم رغبت پيدا می كند در سالن سينما حاضر شود، 
چند  كه  مخاطبی  ببيند.  بعدتر  تا  می كند  نشان  هم  را  ديگری  فيلم 
ماهی می شد به سينما نيامده بود و حاال به اكران »مالقات خصوصی« 
به سينما بازگشته است، فيلم های ديگر را هم نشان می كند تا مثال در 

تماشا كند. را هم  فراغتش »بخارست«  اوقات 
نبايد فريب اين آمارها را بخوريم!

در  گذشت،  كه  جمعه ای  و  پنجشنبه  همين  در  داد:  ادامه  نوروزی 
فيلم  بود،  ما  فيلم  پرفروش ترين  كه  خصوصی«  »مالقات  فيلم  كنار 
»بخارست« هم توانست اكران بهتری را داشته باشد. تنها در روز جمعه 
تومان  ميليون   30 حدود  ما  سينمای  در  خصوصی«  »مالقات  فيلم 
ميليون   21 حدود  روز  همين  در  هم  »بخارست«  فيلم  و  داشت  فروش 
هنوز  ما  هم  فروش  همين  با  كه  كنم  تأكيد  بايد  البته  فروخت.  تومان 
بخوريم. هنوز  را  آمار  اين  فريب  نبايد  برنگشته ايم.   98 به شرايط سال 
سينماهای ما وضعيت نرمالی ندارند و تنها اتفاقی كه در اين چند روز 
افتاده اين است كه از وضعيت زير صفر به اندكی باالی صفر رسيده ايم 

بازگشته ايم. سابق  وضعيت  به  بگوييم  نمی توانيم  هنوز  و 
شهريورماه  در  ايران  سينمای  مخاطبان  تعداد  افزود:  سينمادار  اين 
از  قبل  در  مشابه  زمانی  بازه  به  نسبت  بود،  پررونق مان  ماه  كه  امسال 
حرف  هم  با  كه  امروز  داشت.  كاهش  درصد   50 تقريبا  كرونا،  دوران 
تعبير  به  رسيده ايم!  شهريورماه مان  مخاطبان  نصف  به  تقريبا  می زنيم 
تا پيش  آمار مخاطبان  امروز سينما، يک سوم  ديگر مجموع مخاطبان 

است. كرونا  از 
وی با اشاره به اينكه اكران زودتر »مالقات خصوصی« می توانست تأثير 
بيشتری بر وضعيت سينماها داشته باشد گفت: اگر اين فيلم از مهر و 
آبان اكران می شد شايد امروز شرايط بهتری را شاهد بوديم و متأسفانه 

اين فيلم با تأخير اكران شد.
به عنوان ديگر  از فيلم »چپ، راست«  نوروزی درباره وضعيت استقبال 
كليد  را  خود  تبليغات  هنوز  فيلم  اين  گفت:  هم  سينماها  تازه  فيلم 
فيلم های  تبليغ  سكوی  اصلی ترين  كنيم  فراموش  نبايد  و  است  نزده 
است.  مسدود  روزها  اين  اجتماعی  شبكه های  يعنی  سينمايی، 
از  می توانند  سخت  خيلی  شرايط  اين  در  ايران  سينمای  مخاطبان 
مانند  فيلم هايی  شرايط  اين  در  شوند.  خبر  با  جديد  فيلم های  اكران 
»چپ  اما  دارند  شهری  تبليغات  خصوصی«  »مالقات  و  »بخارست« 
راست« همين اندازه هم تبليغات نداشته است و به همين دليل هنوز 

كنيم. قضاوت  آن  فروش  ميزان  درباره  بخواهيم  كه  است  زود 
شگفتی و تأسف بابت ايده مضحک »اكران آنالين«!

نوروزی در ادامه گفت: معموال در سينمای ايران »مخااطب« يک توده 
تماشا  را  می سازيم  ما  چه  هر  است  مجبور  كه  می شود  تصور  بی شكل 

نادرست می گيريم. نتايج  غالبا  نبود محاسبات درست،  و دليل  كند 
بايد  واقعا  اين مباحث هم  كنار همه  در  پايان گفت:  در  اين سينمادار 
ايده  هنوز  كه  كنم  ابراز  مسئله  اين  بابت  را  خودم  تأسف  و  شگفتی 
مضحكی مانند اكران آنالين در سينمای ايران ادامه دارد! واقعا كجای 
تماشای  برای  فيلم  يک  اكران  از  اندكی  فاصله  به  كه  داريد  سراغ  دنيا 
اشتراک  حق  كه  مخاطبی  و  شود  بليت فروشی  آن  اينترنتی  نسخه 
اينترنتی  را  فيلم  تا  بدهد  پول  بار  دو  است،  پرداخته  پلتفرم  يک  برای 
به  تماشا كند!؟ اين فرآيند واقعا خجالت آور و زشت است! اين توهين 

است. ايران  سينمای  مخاطبان 

فرهنگ و هنر

آغاز  زمان  به  شدن  نزديک  با       ◄
و  مجلس  انتخابات  اجرايی  روند 
اسفند  در  است  قرار  كه  رهبری  خبرگان 
برگزار شود، وزير كشور رسما  سال1402 
اجرايی  های  دستورالعمل  ابالغ  آغاز  از 
استانداری ها خبر  به  انتخابات  اين  برای 
انتخابات  مديركل  اسالمی  محسن  داد. 
انتخابات  اينكه  بيان  با  كشور  وزارت 
دوره مجلس شورای اسالمی  دوازدهمين 
رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  ششمين  و 
به صورت همزمان در 11 اسفندماه سال 
آينده برگزار می شود، گفت: اين زمان با 
نهايی  نگهبان  محترم  شورای  هماهنگی 

است. شده 
اهميت  جهت  اين  از   1402 انتخابات 
پيام  و  انتخابات1400  از  بعد  كه  دارد 
های  رای  با  مردم  از  گروهی  معنادار 
پيروز  نامزد  به عنوان  را  باطله، كه رئيسی 
در رقابت با آراء باطله قرار داد، نگرانی ها 
افزايش  مردم  عمومی  مشاركت  كاهش  از 
اهميت  آنجا  از  ها  نگرانی  اين  يافت. 
سازی  يكدست  وجود  با  دولت  كه  داشت 
طرح  نتوانست  قوا،  ساير  در  حاكميت 
و  خارجی  سياست  در  خود  بزرگ  های 

ببرد. پيش  به  را  داخلی  اقتصاد 
عمومی  مشاركت  به  نياز  كه  وضعيتی 
بر  اثرگذاری  برای  داخلی  سياست  در  را 
كرده  ضروری  اقتصاد  و  خارجی  سياست 
افزايش تعداد  است. گفته می شود طرح 
نمايندگان در مجلس در اين راستا بوده و 
تحقق  با هدف  كه  مواردی است  از جمله 
مجلس  در  انتخابات  كلی  سياست های 
است.  بررسی  حال  در  اسالمی  شورای 
اين طرح  كه  نشان می دهد  بررسی ها  اما 
در  را  عدالت  نتوانسته  بايد،  كه  آنطور 

بگيرد. درنظر  نمايندگان  توزيع 
معتقدند  سياسی  ناظران  همه  اين  با 
انتخابات1402 از سوی نظام بين الملل، 
از  كشور،  از  خارج  اپوزويسيون  سوی  از 
هم  و  منطقه،  محوری  كشورهای  سوی 
است  آوردگاهی  اسالمی،  جمهوری  برای 
جريان  هر  سياسی  مشروعيت  ميزان  كه 
اين  از  كرد.  خواهد  مشخص  را  سياسی 
را  سياسی  حاكميت  هدفگذاری  اگر  رو 
اعتماد  ترميم  برای  شهروندان  مشاركت 
ترميم  و  ارتقا  بگيريم،  درنظر  عمومی 
به  اسالمی  جمهوری  اجتماعی  سرمايه 
برای حل مسائل در سياست  ای  پشتوانه 
فرهنگ  و  اقتصاد  و  خارجی  و  داخلی 

شد. خواهد  منجر 
شورای  مجلس  مردم،  اگر  آنكه  چه 
شدن  قانونی  محور  عنوان  به  را  اسالمی 
رسيدن  مسير  ببينند،  خود  های  خواسته 
تغيير  پارلمان  به  از خيابان  به خواسته ها 
صورت  اين  غير  در  داد.  خواهد  جهت 
تندروی  جريانات  به  دادن  ميدان  با  و 
انتخابات  فضای  شدن  بسته  و  داخلی 
عموم  مشاركت  به  را  خواص  مشاركت  كه 
سياسی  اعتماد  دايره  دهد،  ترجيح  مردم 
خواهد  آن  بيم  و  شد  خواهد  كوچكتر  هم 
بينی  پيش  آتشفشان هايی كه  رفت شعله 
رياست  سيزدهم  انتخابات  فردای  از  آن 
از  بعد  های  سال  در  رفت،  می  جمهوری 
بلكه  و  شده  ديده  نيز  انتخابات1402 

شود. تشكيل  ويرانگرتر 
های  جريان  مرور  با  اساس  اين  بر 
سياسی فعلی درون نظام، می توان افراد 
نيروهای  ترين  محتمل  عنوان  به  را  زير 
معرض  در  گرفتن  قرار  برای  سياسی 

كرد: ارزيابی  مردم  انتخاب 
اعتدالگرایان:

 1392 سال  انتخابات  از  اعتدالگرايان 
ايفا  ايران  سياست  در  ای  ويژه  جايگاه 
صالحيت  رد  از  بعد  آنان،  حضور  كردند. 
مردم  گرايش  و  رفسنجانی،  هاشمی 
ميان  وحدت  و  روحانی،  حسن  دكتر  به 
ملی  ابعاد  از  آنان،  با  طلبان  اصالح 
با  برخوردار شد. تحرک نيروهای ميانه رو 
دليل  به  كشور  انهدام  از  جلوگيری  هدف 

حوزه  در  دهم  و  نهم  های  دولت  ميراث 
گرفت.  صورت  خارجی  و  داخلی  های 
»تخاصم«  اصالح  آنان  اهداف  ديگر  از 
در  حاكميت،  و  مردم  ميان  روابط  در 
گفتمان  گفتارسياسی،و  و  ذهنيت  حوزه 
در  پيرو،  و  حامی  روابط  اصالح  و  سازی، 
با  آن  طريق  از  تا  بود  حكومتی  ساختار 
تعادل  سوی  به  رفتن  و  سازی،  موازنه 
پی  را  جديدی  نرماليزاسيون  ساختاری، 

كند. ريزی 
و  نيروها  با  ارتباط  در  تعاملی  رويكرد 
همگرايی،  تقويت  و  سياسی،  نهادهای 
در  همچنين  و  داخلی  حوزه  در  آنان  با 
غربی  كشورهای  با  تعامل  خارجی  حوزه 
مسايل  حل  دستاورد  و  برجام  حل  برای 
1397 از شاخص ترين  تا سال  اقتصادی 
تبليغاتی  شعار  است.  آنان  دستاوردهای 
»كليد«  اميد«،  و  »تدبير  محوريت  با  آنان 
آنان  های  رسانه  مهمترين  بود.  توسعه، 
روحانی«  »حسن  وبسايت  حاضر  حال  در 
است.  شده  اندازی  راه  اخيرا  كه  است 
های  چهره  مهمترين  از  حاضر  حال  در 
مجلس  انتخابات  سرليستی  برای  آنان 
هايی  چهره  از  توان  می  آينده،  سال  در 
روحانی،  دفتر  رئيس  واعظی  مانند 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئيس  نوبخت 
به  برد.  نام  رفسنجانی  هاشمی  فاطمه  و 
پشتوانه  ديگر  از  روحانی،  حسن  از  غير 
از  توان  می  اعتدالگرايان  سياسی  های 

برد. نام  الريجانی  علی 
طلبان اصالح  ساز  اجماع  نهاد  يا  ناسا 

و  تحقق  هدف  با  اصالح طلبان 
حداكثری،  مشاركت  شدن  عملياتی 
اجماع ساز  نهاد  كردن  نهايی  به دنبال 
فكری،  مشاركت  با  )ناسا(  اصالح طلبان 
31 حزب دارای مجوز از  عملی و اجرايی 
هماهنگی  شورای  كشورهستند.  وزارت 
تشكل  ترين  محوری  اصالحات  جبهه 
به  معتقد  كه  است  طلبان  اصالح 
اساسی  قانون  چارچوب  در  حكمرانی 
جمهوری اسالمی هستند. اگرچه اصالح 
ردصالحيت  با  انتخابات1400  در  طلبان 
شدند  مواجه  خود  اصلی  های  گزينه 
در  حضور  رسمی  اعالم  برای  هنوز  اما 
شورای  سبز  چراغ  بدون  را  آتی  انتخابات 

دانند. می  زود  كمی  نگهبان، 
سرليستی  های  گزينه  مهمترين  از 
محمدرضا  مرعشی،  طلبان،  اصالح 
عارف و مجيد انصاری هستند كه تاكنون 
آتی  انتخابات  از آن ها در  نيز اظهارنظری 
اين  رسانه  مهمترين  است.  نشده  منتشر 
و  ها  روزنامه  مجموعه  توان  می  را  گروه 
اعتماد،آرمان،شرق،هم  شامل  نشريات 
ميهن و كارگزاران و مردم ساالری دانست 

شوند. می  چاپ  روزانه  صورت  به  كه 
پایداری جبهه 

مجلس  در  اگرچه  سياسی  جريان  اين 
نفوذ  با  اما  هستند  اقليت  در  كنونی 
حاكميتی  نهادهای  در  سياسی،  باالی 
های  جايگاه  در  مجلس  در  جمله  از 
دارند.  قرار  مهم  های  كميسيون  حساس 
حيث  از  تشكيالتی  لحاظ  به  جريان  اين 
های  روش  با  اما  منسجم  ايدئولوژيک 
است.  بيگانه  سياسی  تبليغات  اقناعی 
اين  های  سرليست  ترين  محتمل  از 
و  آقاتهرانی  مرتضی  به  توان  می  جريان 
ذكر  به  الزم  برد.  نام  نبويان  محمود  سيد 
احمدی  دولت  در  مذكور  جبهه  كه  است 
اين  اصلی  رسانه  داشت.  محوريت  نژاد 
انقالب  پايداری  »جبهه  وبسايت  گروه 
های  رسانه  ديگر  از  است.  اسالمی« 
رجانيوز  سايت  به  توان  می  جريان  اين 
بازتاب  برد.  نام  ايرانيان  عصر  روزنامه  و 
نامه  هفته  در  جريان  اين  های  انديشه 

گيرد. می  صورت  پرتو 
انقالبی اصولگرایان 

اين  نماد  بارزترين  جليلی  سعيد 
كه  جليلی  حاميان  است.  سياسی  جريان 
سرخوردگی  از  بعد  و  انتخابات1400  در 

رئيسی  ابراهيم  نفع  به  او  گيری  كناره  و 
از  يكی  در  را  جليلی  داشتند  انتظار 
ببينند  رئيسی  اولی  معاون  های  پست 
جليلی  سعيد  در  را  ظرفيت  اين  حاال 
رهبر  و  ليدر  عنوان  به  را  او  كه  بينند  می 
در  مجلس  انتخابات  در  انقالبی  جريان 
اصولگرايان  سرليست  عنوان  به   1402
های  رسانه  بفرستند.  ميدان  به  انقالبی 
تسنيم،  فارس،  همچون  جريان  اين 

تالش  در  صادق  صبح  نامه  هفته  و  نسيم 
جليلی  سعيد  خود،  های  تحليل  در  اند 
شورای  دبيری  مطلوب  گزينه  عنوان  به  را 
صورت  در  نمايند.  مطرح  امنيت  عالی 
شغل  اين  به  جليلی  سعيد  ورود  عدم 
برای  او  داشت  انتظار  توان  می  حساس، 
آمادگی  مجلس1402  انتخابات  به  ورود 
انتخابات  او در  الزم را داشته باشد. شعار 
ايران«  جهش  برای  بزرگ  »جهاد   1400
رئيسی  ابراهيم  نفع  به  نهايت  در  كه  بود 
انتخاباتی كنار كشيد.  از دور رقابت های 
در   1392 انتخابات  در  از شكست  بعد  او 
را  سايه  در  دولت  تشكيل  ايده  ای  بيانيه 
پايگاه  اين زمينه  او در  مطرح كرد. رسانه 
اين  بر  عالوه  است.  سايه  دولت  اينترنتی 
تعلق  او  به  نيز  طيبه«  »حيات  وبسايت 

دارد.
سنتی اصولگرایان 

به  مبارز  روحانيت  جريان  اين  در 
حزب  و  پورمحمدی،  مصطفی  دبيركلی 
بادامچيان،  دبيركلی  به  اسالمی  موتلفه 
دبيركلی  به  مهندسين،  اسالمی  جامعه 
و  امام  خط  پيروان  جبهه  و  باهنر، 
و  ها  گروه  از  باهنر  رياست  به  رهبری 
می  شمار  به  طيف  اين  برجسته  افراد 
سال  انتخابات  در  ها  گروه  اين  روند. 
نيروهای  مردمی  )جبهه  جمنا  در   1396
آنان  اما  بودند  متمركز  اسالمی(  انقالب 
گروه  دو  قالب  در  گذشته  انتخابات  در 
انقالب  نيروهای  وحدت  شورای  جديد 
شورای  و  متكی،  منوچهر  سخنگويی  به 
رياست  به  انقالب  نيروهای  ائتالف 
از  يكی   . شدند  مجتمع  حدادعادل 
غالمعلی  را  جريان  اين  كليدی  عناصر 
پرده  پشت  مرد  عنوان  به  عادل  حداد 
عهده  بر  اصولگرايان  دهنده  انسجام 
مجلس  رياست  سابقه  با  دارد.حدادعادل 
عضو  گذشته  مجالس  در  اسالمی  شورای 
نيروهای  مردمی  جبهه  مركزی  شورای 
او  هست.  نيز  )جمنا(  اسالمی  انقالب 
اصولگرايان  بين  در  فرد  ترين  هماهنگ 
با  سياسی،  نظام  و  حاكميت  در  سنتی 
انتخاب  آنكه  چه  است.  رئيسی  ابراهيم 
دولت  سياسی  نيروهای  از  بسياری 
رئيسی با مشورت و هدايت او انجام شده 
شورای  مجلس  رسد  می  به نظر  حاال  و 
اصولگرايی،  تابلوی  عليرغم  اسالمی 

برای تكميل پروژه  او  نيازمند حضور موثر 
است. قوا  سازی  يكدست 

سياسی،  كارشناسان  از  ديگر  برخی 
مقبول  نامزد  عنوان  به  را  الريجانی  علی 
و  تجربه  و  مطرح  فكری  جريان  اين 
رياست  دوره  هشت  در  او  اجرايی  سوابق 
بزرگی  پشتوانه  را  اسالمی  شورای  مجلس 
آوردگاه  از  اسالمی  جمهوری  عبور  برای 
كنند.  می  ارزيابی  سياسی  كنونی  های 

ايرنا،  سايت  نماينده،  تحليلی  سايت 
كه  شرايطی  در  شهروند  و  ايران  روزنامه 
رسانه  از  كند،  می  فعاليت  رئيسی  دولت 
می  محسوب  جريان  اين  فعال  های 

. ند شو
نواصولگرایان

ايده »حكمرانی  با  اين جريان سياسی 
محمدباقر  محوريت  با  نموده  تالش  نو« 
كانال  از  را  خود  فكری  بنيه  قاليباف، 
و  داده  ارتقا  مجلس  های  پژوهش  مركز 
ريل گذاری برای مجلس و دولت آينده را 
با تدوين برنامه هفتم توسعه به پيش ببرد 
به اين اميد كه در صورت اكثريت داشتن 
آنان  دوازدهم،  مجلسه  در  نواصولگرايان 
در  بعدی  انتخابات  در  را  دولت چهاردهم 
اختيار بگيرند. اين جريان سياسی تالش 
نهادهای  از ظرفيت  استان ها  در  كند  می 
بهره  نيرو  جذب  برای  دانشجويی  ارزشی 
در  مستقر  جوان  نيروهای  و  كرده  گيری 
مجلس  انتخابات  وارد  را  شهر  شوراهای 
ايران  عدالت  و  پيشرفت  جمعيت  نمايد. 
و  نواصولگرايان  حزبی  ارگان  اسالمی 
محمدباقر  به  نزديک  سياسی  حزب  يک 

است. قاليباف 
تأسيس   1387 سال  در  حزب  اين 
آن  دبيركل  عنوان  به  طالئی  مرتضی  و 
ارشد  اعضای  از  بسياری  شد.  انتخاب 
سال  در  بوده اند.  تهران  شهرداری  در  آن 
دبير  سمت  از  طالئی  مرتضی   1394
از  پس  كرد.  كناره گيری  جمعيت  كلی 
سال  دو  مدت  به  قربان زاده  حسين  او 
 99 مرداد  تا   97 سال  از  شد.  دبيركل 
رئيسه  هيئت  )عضو  پيرهادی  محسن 
هيئت  عضو  و  تهران  چهارم  شهر  شورای 
اين  كلی  دبير  سمت  مجلس(  رئيسه 
جمعيت  داشت.  عهده  بر  را  مجموعه 
از  اسالمی  ايران  عدالت  و  پيشرفت 
موسوم  گروه  در  كه  است  احزابی 
مردمی  جبهه  ملی  )مجمع  جمنا  به 
داشته  شركت  اسالمی(  انقالب  نيروهای 
محسوب  مجموعه  اين  موتلفان  از  و 
اين  های  رسانه  مجموعه  از  می شود. 
همشهری،  روزنامه  به  توان  می  جريان 
آنالين،  مثلث  فردانيوز،  سايت  و  رسالت 
كه  كرد  اشاره  نيوز  مشرق  نيوز،  جهان 
های  ايده  دهنده  توسعه  حاضر  حال  در 
بر  عالوه  هستند.  سياسی  جريان  اين 

گفتمانی  قرابت  نيز  نو  صبح  روزنامه  اين 
زاده  قربان  دارد.  مذكور  طيف  با  زيادی 
روزنامه  اين  قبلی  مديرمسئول  خود  كه 
در  است،  بوده  امروز(  تهران  نام  )با 
قاليباف  به  نو  صبح  وابستگی  تكذيب 
گفتمانی  لحاظ  به  صبح نو  روزنامه  گفته: 

است. نزديک  قاليباف  آقای  به 
طلبان عدالت 

فكری  رهبری  كه  سياسی  جريان  اين 

از  است  نژاد  احمدی  محمود  با  آن 
است.  رفته  فرو  محاق  در  سال1396 
اواخر  در  جريان  اين  فكری  های  بنيان 
انديشه  بر  مبتنی  نژاد  احمدی  دولت 
مبتنی  و  مشايی  رحيم  اسفنديار  های 
بود.  كامل  ايرانی  انسان  الگوی  بر 
جريان  سوی  از  بشدت  ايده  اين  اگرچه 
شد  طرد  مراجع  و  علميه  حوزه  مذهبی 
در  را  خود  تشكيالت  توانستند  آنان  اما 
رئيسی  اصولگرای  دولت  كليدی  حوزه 
توانيم  می  اساس  اين  بر  بگنجانند. 
به  هنوز  اصولگرا  جناح  بگيريم  نتيجه 
در  نژاد  احمدی  كادرسازی  كارخانه 
دولت های نهم و دهم وابستگی دارد. به 
ظرفيت  اين  نژاد  احمدی  ديگر،  عبارت 
انتخابات  كه  دارد  را  سياسی  نيروی 
شركت  آشكار  تابلوی  بدون  آينده  مجلس 
نمايد. سايت دولت بهار و سايت شخصی 
اين  خبری  مرجع  نژاد،  احمدی  محمود 

شود. می  محسوب  جريان 
ن تغییرطلبا

ای  گستره  كه  سياسی  جريان  اين 
اسالمی  جمهوری  در  عمق  كم  اما  بزرگ 
اقليت  از  طيفی  در  شوند،  می  شامل  را 
دارند. قرار  ايرانی  اقوام  تا  مذهبی  های 
فعاالن  تا  دانشجويی  های  جريان  از 
دارند.  جای  گستره  اين  در  اصناف 
اساسی  تغييرات  معتقدند  گروه  اين 
مسير  از  بايد  را  اسالمی  جمهوری  در 
آميز  مسالمت  ای  شيوه  به  و  پارلمان 
گروه  اين  فعاليت  دايره  كرد.  دنبال 
تسنن  اهل  با  مرتبط  های  رسانه  شامل 
قالب  در  كه  است  خارجی  های  رسانه  و 
ماهواره  های  تلويزيون  يا  اينترنتی  سايت 
نوع  بررسی  نمايند.  می  فعاليت  ای 
اغتشاشات  در  جريان،  اين  كنشگری 
احتمال  امينی،  مهسا  فوت  از  بعد  اخير 
رنگ  كم  را  انتخابات  در  رسمی  حضور 

است. كرده 
انتخابات1402،  زمان  تا  اگرچه 
صف  مدت،  اين  در  و  مانده  باقی  يكسال 
عميقی  تغييرات  سياسی  های  بندی 
انتخابات  دورنمای  اما  داشت  خواهد 
مسائل  سر  بر  تكليف  تعيين  از  خبر  آينده 
صندوق  پای  مردم  كه  دهد  می  مهمی 
تصميماتی  كرد.  خواهند  مشخص  رای 
 ► كه مردم در آن نقش محوری دارند.    

جریانات سیاسی و نامزدهای احتمالی آنان در انتخابات مجلس دوازدهم؛ 

● مردم استقبال خواهند کرد؟    ●
در حالی که یکسال به انتخابات مجلس شورای اسالمی مانده، گمانه زنی ها درباره جریان های سیاسی حاضر در این انتخابات و سرلیست های احتمالی افزایش یافته است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  كه  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   30 شعبه  از  صادره  اجراييه  موجب  به 
شعبه 12 اجرای احكام مدنی قم به شماره 12/1401ج/408 ثبت گرديده له 
پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم  گشا  چهره  عليرضا  عليه  حلوائی  سعيد 
287/500/000ريال نيم  له و مبلغ  5/750/800/000ريال در حق محكوم 
بدهی  قبال  در  گشا(  چهره  )آال  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
توقيف  قم   1 بخش  اصلی   11841 از  فرعی   1468 ثبتی  پالک  عليه  محكوم 
نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابی نموده است ضمنا حسب اعالم مالک 
كل ششدانگ پالک فوق به فروش خواهد رسيد. احتراما بازگشت به نامه شماره 
و   140102920000634024 پرونده  شماره  و   0100408 پرونده  بايگانی 
جهت  كه   1401/7/28 مورخ   140102100007694959 ابالغيه  شماره 
سعيد  آقای  له  محكوم  اصلی   11841 از  فرعی   1468 ثبتی  پالک  ارزيابی 
بود  شده  ارجاع  اينجانب  به  گشا  چهره  عليرضا  آقای  عليه  محكوم  و  حلوايی 
افق  فروشگاه  جنب  كاشانی  محتشم  بلوار  آدرس  به  محل  از  بازديد  از  پس 
ساختمان الماس پالک 150 واحد 4 و بررسی به عمل آمده نظريه كارشناسی 
خود را به شرح ذيل اعالم می دارم. مشخصات ثبتی ملک مورد بازديد : ملک 
مورد نظر به مساحت 128/68 مترمربع يک واحد اپارتمان در طبقه چهارم به 
قطعه   15 از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   11841 از  فرعی   1468 ثبتی  پالک 

از  ثبتی يک منطقه يک شهرستان قم دارای دو سند سه دانگ مشاع  5 بخش 
ششدانگ عرصه و اعيانی يكی به شماره سريال اصلی 247624 ج 94 به نام 
247623ج94 به  به شماره سريال اصلی  آقای سيد مرتضی افضلی و ديگری 
رسمی  سند  طی  دو  هر  كه  باشد  می  اسفيدواجانی  افشاری  خورشيد  مالكيت 
تمامی   88 رسمی  اسناد  دفترخانه   686953 تصديق  رمز  شماره  به  قطعی 
آپارتمان مذكور به نام خانم آال چهره گشا گرديده است. مشخصات  ششدانگ 
به  واحدی  تک  چهارم  طبقه  در  مذكور  آپارتمان   : نظر  مورد  ملک  شهرسازی 
 MDF كابينت  دارای  آشپزخانه  خواب  اتاق  دو  دارای  متر   128/68 مساحت 
كف سراميک و سيستم سرمايش داكت اسپيلت می باشد همچنين ساختمان 
 16 پاركينگ قطعه  و  4/2 مترمربع  9 تفكيكی به مساحت  انباری قطعه  دارای 
به   : انجام گرفته  ارزيابی ملک  باشد.  مترمربع می   12/5 به مساحت  تفكيكی 
ارزش  بودن  واحدی  تک  و  مساحت  و  موقعيت  ابعاد  به  توجه  با  اينجانب  نظر 
مساحت  برای  و  200/000/000ريال  مبلغ  مذكور  آپارتمان  از  مترمربع  هر 
و  ميليارد  پنج  و  بيست  25/736/000/000ريال  مبلغ  مترمربع   128/68
انجام  ارزيابی  گردد.  می  اعالم  و  ارزيابی  ريال  ميليون  شش  و  سی  و  هفتصد 
می  مذكور  پالک  اعيان  و  عرصه  احتمالی  ديون  احتساب  فاقد  فوق  گرفته 
آال چهره گشا  اختيار خانم  و  آپارتمان مذكور در تصرف  بازديد  زمان  باشد. در 

ساعت   1401/11/26 تاريخ  در  الذكر  فوق  موارد  گرديد  مقرر  است.  بوده 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   11/45 الی   11/30
مزايده  طريق  از  مزايده  اتاق  مدنی  احكام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزايده  مورد  از  بازديد  قصد  كه  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی  با  مزايده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
از  پايه  نمايند قيمت  تمايل در جلسه مزايده شركت  و در صورت  بازديد  مزايده 
واگذار  پيشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترين  كه  به كسانی  و  مبلغ كارشناسی شروع 
يكی  در  را  مزايده  پيشنهادی  مبلغ  بايست  می  كنندگان  )شركت  گردد.  می 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  كه  شتاب  عضو  بانكی  های  كارت  از 
به وعده قرار دهد  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
نخواهد  تجاوز  ماه  يک  از  مزبور  مهلت  حداكثر  نمايد.  تسليم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد سپرده  را  اموال  برنده مزايده در موعد مقرر بهای  كرد و در صورتی كه 
پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی يک نوبت 
واحد   به  بيشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  يكی  در 

نمائيد. مراجعه 
نیا دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی 
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نرخ تورم در دی ماه به ۴۶.۳ 
درصد رسید

ماه  دی  برای  كننده  مصرف  قيمت  شاخص  نيوز،  اقتصاد  گزارش  به 
اعالم شد. ايران  آمار  از سوی مركز   1401 سال 

تورم نقطه ای خانوارهای كشور افزايش نرخ 
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت 
 ،1401 ماه  در دی  نقطه ای  تورم  نرخ  است.  قبل  ماه مشابه سال  به 
طور  به  كشور  خانوارهای  يعنی  است؛  رسيده  درصد   51.3 عدد  به 
ميانگين 51.3 درصد بيشتر از دی 1400 برای خريد يک »مجموعه 

اند. كرده  هزينه  يكسان«  خدمات  و  كاالها 
 2.8 قبل  ماه  با  مقايسه  در   ،1401 ماه  دی  نقطه ای  تورم  نرخ 
عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ  است.  يافته  افزايش  درصد  واحد 
»خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات« با افزايش 3.9 واحد درصدی 
با  خدمات«  و  غيرخوراكی  »كاالهای  گروه  و  رسيده  درصد   69.2 به 

است. رسيده  درصد   41.2 به  درصدی  واحد   2.3 افزايش 
شهری  خانوارهای  برای  نقطه ای  تورم  نرخ  كه  است  حالی  در  اين 
افزايش  درصد  واحد   2.7 قبل  ماه  به  نسبت  كه  است  درصد   50.6
 54.9 روستايی  خانوارهای  برای  نرخ  اين  هم چنين  است.  داشته 
داشته  افزايش  درصد  واحد   3.5 قبل  ماه  به  نسبت  كه  بوده  درصد 

است.
تورم ماهانه خانوارهای كشور افزايش نرخ 

نسبت  قيمت،  شاخص  عدد  تغيير  درصد  ماهانه،  تورم  نرخ  از  منظور 
4.3 درصد رسيده  به   1401 ماهانه دی  تورم  نرخ  است.  قبل  ماه  به 
افزايش  2.4 واحد درصد  با همين اطالع در ماه قبل،  كه در مقايسه 
»خوراكی ها،  عمده  گروه های  برای  ماهانه  تورم  است.  داشته 
»كاالهای  عمده  گروه  برای  و  درصد   4.1 دخانيات«  و  آشاميدنی ها 

است. بوده  درصد   4.5 خدمات«  و  غيرخوراكی 
و  شهری  خانوارهای  برای  ماهانه  تورم  نرخ  كه  است  حالی  در  اين 
به  نسبت  كه  است  درصد   4.3 و  درصد   4.3 ترتيب  به  روستايی 
برای  و  افزايش  درصد  واحد   2.2 شهری  خانوارهای  برای  قبل  ماه 

است. داشته  افزايش  درصد  واحد   3.1 روستايی  خانوارهای 
افزايش نرخ تورم ساالنه خانوارهای كشور

شاخص  اعداد  ميانگين  تغيير  درصد  ساالنه،  تورم  نرخ  از  منظور 
قيمت در يک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از 
آن است. نرخ تورم ساالنه دی ماه 1401، برای خانوارهای كشور به 
46.3 درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 1.3 واحد 

می دهد. نشان  افزايش  درصد 
به  روستايی  و  شهری  خانوارهای  برای  ساالنه  تورم  نرخ  هم چنين 
برای خانوارهای شهری  50.0 درصد است كه  و  45.5 درصد  ترتيب 
واحد   1.4 روستايی  خانوارهای  برای  و  افزايش  درصد  واحد   1.2

است. داشته  افزايش  درصد 
بيشترين  دخانيات«  و  آشاميدنی ها  »خوراكی ها،  عمده  گروه  در 
)پياز،  »سبزيجات«  گروه  به  مربوط  قبل  ماه  به  نسبت  قيمت  افزايش 
گوشت  گوسفند،  )گوشت  گوشت«  »انواع  گروه  و  كاهو(  و  بادمجان 
در  است.  خشكبار«  و  »ميوه  گروه  و  ماهی(  انواع  و  گوساله  يا  گاو 
نقل«  و  »حمل  گروه  خدمات«،  و  غيرخوراكی  »كاالهای  عمده  گروه 
)انواع اتومبيل سواری(، گروه »هتل و رستوران« )انواع غذاهای سرو 
شده در رستوران( و گروه »بهداشت و درمان« )انواع دارو( بيشترين 

داشته اند. قبل  ماه  به  نسبت  را  قيمت  افزايش 

طرح کاالبرگ تا پایان سال در تمام کشور اجرایی می شود؛
اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی کاالبرگ 

برای هر نفر 
در  تلويزيونی  گوی  و  گفت  يک  در  فرداد  حميد  مهر،  گزارش  به 
در  كرد:  اظهار  الكترونيک  كاالبرگ  از  استفاده  مزيت های  خصوص 
ابتدا مردم می توانند يک ماه زودتر كاالهای اساسی خود را خريداری 
مردم  سهم  احتمالی  قيمت  تغييرات  صورت  در  اينكه  ضمن  كنند. 
ثابت باقی خواهد ماند اما سهم يارانه دولت افزايش پيدا خواهد كرد.
خريد  در  مردم  اختيار  خصوص  در  الكترونيک  برگ  كاال  طرح  مدير 
براساس  محصوالت  ميزان  گفت:  آنها  ميزان  و  مختلف  محصوالت 
اينكه  ضمن  است.  شده  گرفته  نظر  در  غذايی  امنيت  شورای  تصميم 
هيچ نشان تجاری خاصی مورد تاكيد قرار نگرفته است. به طور مثال 
پرداخت  تومان  هزار   48 حدود  روغن  برای  دولت  حاضر  حال  در 
زيتون  روغن  مانند  ديگری  روغن  از  بخواهد  فرد  اگر  اما  كرد  خواهد 
و  كرد  خواهد  پرداخت  را  تومان  هزار   48 همان  دولت  كند،  استفاده 

بود. خواهد  فرد  عهده  به  آن  مابه التفاوت  پرداخت 
اعتبار 300 هزار تومانی هر فرد

فرداد در پاسخ به سوالی در مورد خريد و فروش كاالهايی كه با اعتبار 
چرا  نيست  پذير  امكان  موضوع  اين  گفت:  می شود،  خريداری  دولت 
قيمت  همان  با  را  كاال  فروشنده  نمی كند.  ايجاد  مزيتی  فرد  برای  كه 
می فروشد، در حقيقت قيمت دستوری وجود ندارد و تنها پرداخت از 

انجام می شود. دو مسير 
اينكه  به  اشاره  با  ايرانيان  رفاه  اطالعات  فناوری  شركت  مديرعامل 
هزار   300 حدود  االن  كه  می كند  شناسايی  را  اشخاص  اعتبار  دولت 
اختيار  در  را  امكان  اين  سامانه  حاضر  حال  در  گفت:  است،  تومان 
استفاده  محصوالت  خريد  برای  خود  اعتبار  از  تا  است  گذاشته  افراد 

ندارد. وجود  خاص  محصول  يک  خريد  برای  الزامی  و  كنند 
فرداد با بيان اينكه در روزهای اخير تعداد بسيار زيادی از فروشگاه ها 
عضويت  برای  الزم  ساخت  زير  گفت:  داده اند،  عضويت  درخواست 
روز  سه  تا  دو  در  است.  شده  فراهم  كشور  كل  فروشگاه های  همه 
ابتدايی اجرای طرح در استان هرمزگان، حدود دو هزار خريد انجام 
می توانند  فروشگاه های  كردند.  استفاده  خود  اعتبار  از  افراد  و  شده 
اپليكيشن  نصب  با  و  كرده  مراجعه  »شما«  سايت  به  نام  ثبت  برای 

كنند. اقدام  نام  ثبت  به  نسبت 

خبرهای خوش ارزی
بانک  سوی  از  ارز  بازار  نوسانات  كنترل  و  ساماندهی  راستای  در 
مركزی كه در آخرين اقدام سقف فروش ارز را تا 5000 يورو افزايش 
شدن  كاهشی  راستای  در  رئيس جمهور  وعده  همچنين  و  است  داده 
باشد. داشته  كاهشی  روند  آتی  روزهای  در  می رود  انتظار  ارز،  نرخ 

به گزارش ايسنا، در پی افزايش نرخ ارز در بازار و البته اقدامات بانک 
مركزی برای كنترل بازار و ساماندهی نوسانات آن شاهد ثبات نسبی 
در هفته های اخير بوديم اما اخيرا دوباره روند افزايشی قيمت ارز در 

بازار شروع شد.
تا جايی كه رئيس جمهور ديروز در دفاع از كليات اليحه بودجه 1402 
گرانی ها  بسياری  و  طال  و  ارز  وضعيت  بدانيد  "حتما  كه  كرد  تاكيد 
از  كه  نااميدی  و  ياس  كردن  القاء  همه  به رغم  شد.  خواهد  كاهشی 
به  می خواهند  كه  ترديدها  برخی  يا  می گيرد  صورت  دشمنان  سوی 
جامعه القاء كنند با توجه به منابع و ظرفيتی و منابع انسانی كارآمدی 
رهبر  منويات  اجرای  در  دارد  وجود  مجلس  و  دولت  امروز  همكاری  و 
می بينيم". روشن  بسيار  را  آينده  است  مردم  خواست  آنچه  و  انقالب 

كنترل  برای  مركزی  بانک  اقدامات  كنار  در  رئيس جمهور  وعده  اين 
تنها  نه  كه  چرا  دارد،  بازار  در  آرام تر  روزهايی  از  نشان  ارز  نوسانات 
بلكه  شده  بيشتر  گذشته  هفته های  در  آن  تامين  و  بازار  به  ارز  تزريق 
نيز  نيما  سامانه  در  معامالت  ركورد  شدن  شكسته  شاهد  گذشته  روز 

بوديم.
بر اساس آخرين اخبار منتشر شده، روز گذشته بالغ بر 511 ميليون 
اين سامانه  برای  ركورد  كه يک  انجام شد  نيما  در سامانه  معامله  دالر 

می شود. محسوب 
از روز  بانک مركزی در اطالعيه ای اعالم كرد كه  امروز  از سوی ديگر 
نسبت  می توانند  صرافی ها  بهمن ماه(،  )چهارم  جاری  هفته  سه شنبه 
تحت  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  از  اسكناس  صورت  به  ارز  خريد  به 

كنند. اقدام  ضروری«  نيازهای  »تامين  سرفصل 
منابع  فروش  به  نسبت  مجازند  همچنين  صرافی ها  اساس،  اين  بر 
18 سال(  )باالی  ايرانی  به اشخاص حقيقی  اين محل  از  تامين شده 
از  و پس  برای هر مشتری  در سال  بار  يک  به صورت  مقيم  و حقوقی 
در  ارزها  ساير  به  آن  معادل  يا  يورو   5000 سقف  تا  وی  هويت  احراز 

كنند. اقدام  ضروری«  نيازهای  »تامين  سرفصل 
توسط  ارز  فروش  و  خريد  نحوه  جزئيات  و  جديد  دستورالعمل  البته 
به  اما  نيست؛  مشخص  فعال  و  شد  خواهد  اعالم  زودی  به  صرافی ها 
و  ارز  بازار  خرد  معامالت  شدن  جمع  شاهد  زودی  به  می رسد  نظر 
انجام آن در صرافی های رسمی و تحت نظارت بانک مركزی خواهيم 
بود و در آينده نزديک با قطع اين واسطه گری و داللی های غير ضرور 

كرد. خواهد  پيدا  نزولی  روند  نيز  بازار  در  ارز  انواع  نرخ  

تغییرات جدید ارزی در 
معامالت صرافی ها 

ارز  و فروش  تغييراتی در خريد  اخير خود،  در بخشنامه  بانک مركزی 
ارز  فروش  و  خريد  ممنوعيت  شامل  كه  كرد  اعمال  صرافی ها  توسط 
صادراتی، خريد و فروش ارز به مردم تا 5000 هزار يورو و... می شود.
به گزارش ايسنا، در بخشنامه هشت بندی اخير بانک مركزی خطاب 

به  كليه شركت های صرافی آمده است:
از  اسكناس  صورت  به  ارز  خريد  به  نسبت  می توانند  ها  صرافی 
از  و صرافی ها( پس  بانک ها  استثنای  )به  و حقوقی  اشخاص حقيقی 
يا  يورو  10 هزار  تا سقف  ابالغی  احراز هويت مشتری حسب مقررات 
تحت  )سنا(  ارز  نظارت  سامانه  در  ثبت  با  را  ارزها  ساير  به  آن  معادل 
اقدام  توافقی طرفين  نرخ  با   56 نيازهای ضروری كد  تأمين  سرفصل 

. يند نما
سرفصل  از  شده  تامين  منابع  محل  از  صرفا  می توانند  صرافی ها 
اشخاص  به  ارز  فروش  به  نسبت   56 كد  ضروری  نيازهای  تأمين 
بانک ها  استثنای  )به  مقيم  حقوقی  و  سال   18 باالی  ايرانی  حقيقی 
و صرافی ها( به صورت يكبار در سال برای هر مشتری و پس از احراز 
هويت وی از طريق اخذ كارت ملی يا شناسه ملی شماره تلفن همراه 
امضای مجاز  نماينده شخص حقوقی دارای  يا  نام شخص حقيقی  به 
تا  حقوقی  شخص  با  حقيقی  شخص  نام  به  بانكی  حساب  شماره 
سقف 5000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها با ثبت در سامانه نظارت 
اقدام   ")56 )كد  ضروری  نيازهای  "تأمين  سرفصل  تحت  )سنا(  ارز 

. يند نما
امكان  بانكی  صرافی های  طريق  از  مركزی  بانک  ضرورت  صورت  در 
تأمين منابع مورد نياز برای فروش در سرفصل تأمين نيازهای ضروری 

كد 56 را فراهم خواهد نمود.
سقف وضعيت باز ارزی اسكناس )خريد اسكناس - فروش اسكناس( 
صرافی ها در هر روز معادل 30,000 يورو با معادل آن به ساير ارزها 
صرافی ها  برای  خريد  امكان  مازاد  وجود  صورت  در  می شود  تعيين 
را حداكثر  مازاد اسكناس  نخواهد داشت. صرافی مكلف است  وجود 
استثنای  به(  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  )به  بعد  كاری  روز  پايان  تا 

رساند. فروش  به  ايران  ملی  بانک  يا  صرافی ها  و  بانک ها 

خبـر خبـر
در  بورس  به  مسكن  ورود  موضوع       ◄
اما  بود  شده  مطرح  نيز  گذشته  سال های 
طبق  نرسيد؛  سرانجام  به  اتفاق  اين  هيچگاه 
متراژی  صورت  به  می توانند  افراد  طرح  اين 
به  كنند  تهيه  مسكن  دارند  پرداخت  توان  كه 
مالكيت  امكان  سال  چند  از  بعد  كه  طوری 
حاال  می شود.  فراهم  متقاضيان  برای  را  واحد 
نرم افزار  كه  داده  خبر  تهران  شهردار  تازگی  به 
بورس مسكن آماده شده و بايد به بازار سرمايه 
بپيوندد؛ موضوعی كه دوباره خريد متری خانه 

بازگرداند. توجه  كانون  به  را 
را  خانه  قیمت  ترمز  می تواند  بورس  آیا 

کند؟ کنترل 
مسكن،  بازار  ادواری  رشدهای  به  توجه  با 
جا  خانه  خريد  از  متقاضيان  از  تعدادی  معمواًل 
تا  چهار  معمواًل  اخير  دهه های  در  می مانند. 
قيمت  كه  می افتد  اتفاق  اين  بار  يک  سال  پنج 
موازی  بازارهای  و رشد  تورم  تأثير  تحت  مسكن 
روز  ارزش  و  می شود  جهش  دچار  يكباره  به 
خانه  قيمت  رشد  با  مقايسه  در  مردم  دارايی 

می شود. افت  دچار 
اخير  سال های  در  امالک  بورس  طرح 
بورس،  عالی  شورای  بورس،  سازمان  مدنظر 
حتی  و  است  بوده  و…  شهرسازی  و  راه  وزارت 
شده  تهيه  مقاطعی  در  آن  اجرايی  كار  سازو 
جدی  صورت  به  آن  اجرايی  شكل  اما  است 
 1399 سال  از  طرخ  اين  نشداست.  گرفته 
نيز می تواند  بورس مسكن  و  است  مطرح شده 

كند. حفظ  تورم  برابر  را  مردم  سرمايه  ارزش 
تورم  براساس  مسكن  بازار  اينكه  به  توجه  با 
رشد می كند از سوی ديگر برخس افراد سرمايه 
بورس  در  كه  ندارند  خانه  خريد  برای  كافی 
سهام  مشخصی  متراژ  به  می توانند  مسكن 
بورس  در  گذاری  سرمايه  و  كنند  خريداری 
مسكن می تواند با كمترين سرمايه انجام شود.
سال  ديگر  سوی  از  مهر؛  گزارش  به 
عنوان  تحت  مسكن  بورس  موضوع   1399
شد  مطرح  ساختمان  و  زمين  صندوق های 
سال ها  آئين نامه ای،  مشكل  يک  دليل  به  كه 
كميسيون  در  آئين نامه  اصالح  بود.  متوقف 

به سرانجام  اما  انجام شد  تخصصی دولت وقت 
. سيد نر

طی  مسكن  بازار  سلف  اوراق  قبل  سال  دو 
كاال  بورس  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  همكاری 
پروژه  يک  در  زودی  به  كه  اعالم شد  و  طراحی 
ارزش  ايده  اين  اساس  بر  می شود.  عملياتی 
تمام شده ساخت يک واحد يا يک پروژه تبديل 
بازار  در  و  می شود  بهادار  كوچک  ورقه های  به 
مسكن  بورس  می شود.  عرضه  انبوه ساز  توسط 
يكی از روش های كاهش وابستگی بازار مسكن 

می شود. عنوان  بانكی  سيستم  به 
شهرداری تهران موافق فروش متری خانه

تهران  شهردار  زاكانی  عليرضا  تازگی  به 
كرده  مطرح  را  مسكن  بورس  موضوع  مجددًا 
شرايط  در  تهران  شهردار  گفته  به  است. 
اما  می شود  آب  يخ  مثل  مردم  سرمايه  تورمی، 

اين  سرمايه  بازار  طريق  از  مسكن  متری  خريد 
حفظ  پول  ارزش  تا  می كند  فراهم  را  امكان 
يا  20 متر  10 متر،  شود. ممكن است يک فرد 
سال  چند  طی  و  بخرد  را  واحد  يک  از  متر   50
خود  آن  از  را  واحد  يک  كامل  مالكيت  بتواند 

. كند
می تواند  بورس  در  خانه  متری  فروش 

کند برطرف  را  مشکالت 
مسكن  بازار  كارشناس  زاده،  مهدی  عليرضا 
به  بورس  در  مسكن  متری  فروش  درخصوص 
بازار  در  خانه  اوراق  خريد  گفت:  مهر  خبرنگار 
دار  خانه  برای  باشد  راهكاری  می تواند  بورس 

زمانی  بازه  فرد در  به طور مثال هر  شدن مردم 
را  متری   70 خانه  اوراق  بتواند  اگر  سال  يک 
تهيه كند آن واحد را از شركت انبوه ساز بگيرد 
نمايند  پرداخت  بازده  ان  در  نتوانست  اگر  و 
بازاری  كه  سرمايه  بازار  طريق  از  را  آن  سود 
شفاف است دريافت كند اينگونه نه ارزش پول 
خريدار كاهش پيدا می كند نه خريدار از خريد 

می شود. نااميد  خانه 
اجرایی شدن فروش متری مسکن پس از 

چندین سال
در  بورس  طريق  از  مسكن  متری  فروش 
اجرا  مجال  اما  شده  مطرح  اخير  سال  چند 
آماده  بورس مسكن  نرم افزار  است.  نكرده  پيدا 
بازار  با  آن  پيوستگی  مسير  بايد  و  است  شده 
سرمايه فراهم شود تا مشكل فروش متری خانه 

 ► شود.     برطرف 

فروش متری مسکن در بورس پس از چند سال بایکوت

زيربناهای  توسعه  و  ساخت  شركت  راه آهن  توسعه  و  راه  معاون      ◄
 300 و  هزار   3 احداث  برای  دولت  برنامه ريزی  از  كشور  نقل  و  حمل 
برنامه  اجرای  راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  جديد  ريلی  مسير  كيلومتر 
5 طرحی كه ميانگين پيشرفت فيزيكی  دولت برای توسعه خطوط ريلی 
بيش از 70 درصد دارند تا پايان خرداد 1402 به بهره برداری می رسند.
حمل  زيربناهای  توسعه  و  ساخت  شركت  راه آهن  توسعه  و  راه  معاون 
كيلومتر   300 و  هزار   3 احداث  برای  دولت  برنامه ريزی  از  كشور  نقل  و 
مسير ريلی جديد خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه دولت برای 
توسعه خطوط ريلی 5 طرحی كه ميانگين پيشرفت فيزيكی بيش از 70 

بهره برداری می رسند. به   1402 پايان خرداد  تا  درصد دارند 
راه آهن  توسعه  و  راه  معاون  خطيبی«  »عباس  رجانيوز،  گزارش  به 
با  گفت وگو  در  كشور  نقل  و  حمل  زيربناهای  توسعه  و  ساخت  شركت 
و  آزادراهی  ريلی،  شبكه  در  زيرساختی  طرح های  جزييات  درباره  ايرنا، 
قالب  در  زيرساختی  طرح   205 هم اكنون  كرد:  اظهار  كشور  بزرگراهی 
2 هزار و 645 پروژه در بخش بزرگراه، آزادراه و راه آهن در حال احداث 

است.
پروژه  تعداد  اين  شده  منعقد  قراردادهای  روز  ارزش  افزود:  وی 
در  كارگاه های عمرانی  و  برآورد می شود  تومان  ميليارد  معادل220 هزار 
نياز  مورد  اعتبار  تامين  صورت  در  همچنين  هستند.  فعال  كشور  سراسر 

از  بهره برداری  امكان   )1402 ماه  )خرداد   1401 مالی  سال  پايان  تا 
دارد. وجود  پروژه ها  از  بزرگی  بخش 

حمل  زيربناهای  توسعه  و  ساخت  شركت  راه آهن  توسعه  و  راه  معاون 
و نقل كشور گفت: با تامين اعتبار مورد نياز امكان بهره برداری از 561 
كيلومتر راه آهن در قالب پنج پروژه، 730 كيلومتر راه و بزرگراه در قالب 

88 پروژه و 293 كيلومتر آزادراه در پنج پروژه نيز وجود دارد.
كشور  در  گفت:  كشور  ريلی  شبكه  طول  وضعيت  آخرين  درباره  وی 
و  هزار   3 احداث  داريم. هم زمان  ريلی  كيلومتر شبكه  هزار   14 از  بيش 
300 كيلومتر مسير ريلی جديد در برنامه كاری دولت قرار دارد و حدود 

است. مطالعه  مرحله  در  نيز  كيلومتر   6300
در  ريلی  مسير  كيلومتر   500 و  هزار   9 ساخت  خطيبی،  گفته  به 
برای  دولت  برنامه  ذيل  هدف  اين  كه  دارد  قرار  كاری  برنامه  در  كشور 
و دسترسی  دنبال می شود  منطقه  بار  افزايش جذب  و  تكميل  كريدوری 
به منابع مالی امكان شروع اين پروژه ها را هر چه زودتر فراهم می كند.

معاون توسعه راه آهن شركت ساخت توضيح داد: همچنين پنج طرح 
است  ساخت  حال  در  درصد   75 از  بيش  فيزيكی  پيشرفت های  با  ريلی 
بهره برداری  امكان   )1402 ماه  )خرداد   1401 مالی  سال  پايان  تا  كه 

از آن قرار دارد.
ميانه-  راه آهن»  هم اكنون  گفت:  طرح ها  اين  جزييات  درباره  وی 
بستان آباد« به طول 44 كيلومتر با پيشرفت فيزيكی بيش از 80 درصد، 
فيزيكی  پيشرفت  با  كيلومتر   154 طول  به  خاش«  »زاهدان-  آهن  راه 
راه  رسيد،  بهره برداری  به  امسال  پاييز  در  آن  از  بخشی  كه  درصد   95
آهن »رشت- انزلی« به طول 37 كيلومتر با پيشرفت فيزيكی 71 درصد 
فيزيكی  پيشرفت  با  كيلومتر   175 طول  به  –اردبيل«  »ميانه  آهن  راه  و 

هستند. نهايی  ساخت  مراحل  طی  حال  در  درصد   85
تومان  ميليارد   400 و  هزار   4 تامين  صورت  در  كرد:  بيان  خطيبی 
بهره برداری  آماده  شده  اعالم  طرح های  تمام  آينده  سال  يک  تا  اعتبار 

بود. خواهند 
خطوط  بهره برداری  متوسط  ساخت  شركت  راه آهن  توسعه  معاون 
در  گفت:  و  كرد  اعالم  كيلومتر   206 را  گذشته  سال   10 طی  ريلی 
سال  در  راه آهن  كيلومتر   561 بهره برداری  و  اعتبار  تامين  صورت 
متوسط  برابر   7/2 حدود  به  سيزدهم  دولت  عملكرد   ،1401 مالی 

► می يابد.   افزايش 

رئیس کل بانک مرکزی:

عامل اصلی نوسان دالر بازار آزاد فضاسازی های رسانه ای است

احداث ۳ هزار کیلومتر مسیر ریلی جدید در کشور

امروز  گفت:  مركزی  بانک  كل  رئيس      ◄
ارزی و طال  و ذخاير  منابع  از نظر  بانک مركزی 
هيچ محدوديتی ندارد و عامل اصلی نوسان در 
نرخ ارز آزاد، فضاسازی های رسانه ای و عمليات 

است. جامعه  در  روانی 

در  مركزی  بانک  كل  رئيس  ايرنا،  كزارش  به 
و  جمهور  رئيس  اول  معاون  حضور  با  جلسه ای 
دانشگاه های  دانشجويی  نمايندگان  از  جمعی 
ارز  بازار  درباره  دانشجويان  سواالت  به  مختلف 

ارز  نرخ  ساماندهی  برای  دولت  راهكارهای  و 
نظر  از  مركزی  بانک  امروز  گفت:  و  داد  پاسخ 
محدوديتی  هيچ  طال  و  ارزی  ذخاير  و  منابع 
آزاد،  ارز  نرخ  در  نوسان  اصلی  عامل  و  ندارد 
در  روانی  عمليات  و  رسانه ای  فضاسازی های 

است. جامعه 
برای  الزم  اختيارات  اينكه  بيان  با  فرزين 
به  گفت:  است،  شده  اخذ  ارز  بازار  مديريت 
زودی بازار مبادله طال و ارز در راستای مديريت 

شد. خواهد  اندازی  راه  آزاد  بازار 

رئيس كل بانک مركزی تصريح كرد: مديريت 
ارز نيازمند ايجاد آرامش در بازار است و با توجه 
صورت  اخيرًا  كه  ارزی  خوب  گشايش های  به 
بازار تقويت شده  گرفته، فضای مثبت روانی در 

ارز به ثبات بيشتری خواهد رسيد. و نرخ 
دانشگاه های  دانشجويان  جلسه  اين  در 
در  را  خود  دغدغه های  و  سواالت  نيز  مختلف 
سياست های  ساير  و  خودرو  ارز،  بازار  خصوص 
را  خود  پاسخ های  و  مطرح  دولت  مالی  و  پولی 

► كردند    دريافت 



منطقه  مسائل  کارشناس  یک      ◄
می گوید: امروز به نظر می رسد جهان 
تحریم  که  رسیده  نتیجه  این  به  غرب 
قرار  فشار  تحت  را  ایران  تواند  می 
که  متعددی  لوازم  با  باید  ما  و  دهد 
جلوگیری  تحریم  از  داریم  دست  در 
های  واحد  یا  و  ها  کشور  اگر  کنیم. 
برسند  نتیجه  این  به  سیاسی  مختلف 
ها  آن  رسیدن  در  تواند  می  تحریم  که 
ابزار  به  باشد  داشته  اثر  اهدافشان  به 
است  این  ما  هنر  آورند.  می  رو  تحریم 
از  یعنی  امکان  این  از  ندهیم  اجازه  که 
کنند استفاده  ما  علیه  بر  تحریم  ابزار 
با  وگو  گفت  در  السجردی  حسن  دكتر 
توجه  با  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  شفقنا 
از مقامات خارجی  به اظهاراتی كه برخی 
همچنين  و  برند  می  كار  به  ايران  مورد  در 
سپاه  مورد  در  اخيرا  اروپا  كه  اقداماتی 
اهداف  و  ها  فشار  اين  داشت،  پاسداران 
كنيد؟  می  ارزيابی  راستايی  چه  در  را  آن 
به  توجه  با  اروپا  مورد  در  داشت:  اظهار 
اروپا  و  ايران  بين  كه  اتفاقاتی  مجموعه 
رخ داده است به ويژه نقشی كه به ادعای 
و  داشته  اوكراين  جريان  در  ايران  ها  آن 
وارد  ايران  بر  رابطه  اين  فشار هايی كه در 
برجام  موضوع  نرسيدن  نتيجه  به  و  كردند 
رابطه  در  طرف  دو  كه  هايی  گو  و  گفت  و 
به دنبال  اروپا  بايد گفت  برجام داشتند  با 
برنامه ای است كه از آن طريق هزينه اين 

بگيرد. ايران  از  را  مسائل 
مواضع  مجموع  به  توجه  با  افزود:  وی 
بايد گفت تالش  انگليس  و  آلمان، فرانسه 
به  سياسی  های  فشار  بحث  تا  است  شده 
ايران  اخراج  به  كه  دنبال شود  طور جدی 
يا كارهايی  از كميسيون مقام زن انجاميد 
دادند.  انجام  ها  تحريم  با  رابطه  در  كه 
مقامات  برحی  عليه  بر  كه  فشارهايی 
بر  تحريم  چه  ها  تحريم  بحث  و  داشتند 
از  سپاه  های  تحريم  چه  و  مقامات  عليه 
اين دست است. به نظر می رسد كارزاری 
اين دليل  به  اند  اروپاييان شروع كرده  كه 
وجود  و  اهدافشان  نرسيدن  نتيجه  به 
ها  آن  و  ما  اختالف  مورد  كه  موضوعاتی 

است. كرده  پيدا  ادامه  است 
همواره  اروپاييان  كرد:  تصريح  وی 
نيز  امروز  و  داشتند  را  بشر  حقوق  داعيه 
پرچم  اين  داشتن  نگه  برای  تالش  در 
به  مربوط  های  بحث  وقتی  لذا  هستند 
چه  گيرد  می  شكل  ايران  در  بشر  حقوق 
مسائل  مورد  در  چه  و  اعتراضات  بحث  در 
و  قضايی  احكام  و  ها  اقليت  به  مربوط 
اروپاييان  اجتماعی،  و  فردی  های  آزادی 
چه  و  باشند  پرچمدار  تا  كنند  می  تالش 
درست و چه نادرست، خود را صاحب حق 
می دانند. وقتی اين عوامل را در كنار هم 
شود  می  سبب  مجموعا  دهيم  می  قرار 
سياست  روند  فعلی  شرايط  در  اروپاييان 

كنند. تشديد  را  خود  خصمانه  های 

ايران  آنچه  اينكه  بيان  با  السجردی 
است  اين  دهد  انجام  مقابل  در  تواند  می 
كشور  عليه  بر  اجماع  تشكيل  از  مانع  كه 
مختلف  های  روش  با  يعنی  گفت:  شود 
گپ  مختلف  های  كشور  با  ديپلماتيک 
نسبت  ما  رفتار  و  باشيم  داشته  گفت  و 
و  باشد  معقول  بايد  ها  كشور  بقيه  به 
تالش  ما  كار  دومين  كنيم.  رفتار  منطقی 
كه  آنچه  است  خود  منافع  از  دفاع  برای 
نبايد  كه  است  اين  باشد  مهم  بسيار  بايد 
منافع ما در منطقه تهديد شود و از سويی 
می  هم  ما  باشند.  خود  منافع  طرفدار 
توانيم در منطقه از منافع خود دفاع كنيم 
اگرچه شايد امكان اين كار در ساير نقاط 
مهم  نكته  باشد.  كمتر  ما  برای  جهان 
هيات  اعزام  و  رايزنی  و  گری  البی  ديگر 
گرفتن  همچنين  است.  گفت  و  گپ  و 
سياست  يک  داشتن  و  امتياز  دادن  و 
در  را  ها  كشور  هميشه  فعال  خارجی 
كرده  حفظ  تهاجمی  های  سياست  مقابل 
عمل  ابتكار  بايد  رسد  می  نظر  به  است. 
های  كشور  كنيم  تالش  و  باشيم  داشته 
بر  عمل  به  موفق  تروويكا  ويژه  به  اروپايی 

نشوند. كنند  می  فكر  آنچه 
خصوص  در  منطقه  كارشناس  اين 
هايی  تنش  چنين  كه  احتمال  اين  اينكه 
اروپا  و  ايران  كامل  رابطه  قطع  به  منجر 
داشت:  اظهار  نه؟  يا  دارد  وجود  شود 
اروپا  شده  اعالم  امروز  به  تا  جاييكه  تا 

تهاجمی،  سياست  يک  اعمال  دنبال  به 
تالش  بلكه  نيست،  گرا  واقع  و  رئاليسی 
استفاده  ديپلماتيک  ابزار  از  كنند  می 
زود  گيری  نتيجه  برای  امروز  اما  كنند 
بستگی  ايران  رفتار  به  نتيجه  و  است 
عمل  شده  حساب  بسيار  بايد  ايران  دارد 

اروپا می شود  گفته های  از مجموع  كند. 
يک  اعمال  دنبال  به  كه  زد  حدس  اينطور 
چنين  و  نيستند  سختگيرانه  سياست 
امروز  كنند.  نمی  عملياتی  را  ای  برنامه 
نتوانيم  اگر  و  است  نمايش  مساله  بيشتر 
و  كنيم  خرج  را  خود  ديپلماسی  هنر 
داشته  منطقی  و  معقول  رفتاری  نتوانيم 
اقدامات  اين  با البی گری جلوی  و  باشيم 
جنبه  گفتيد  آنچه  شايد  نگيريم  را 

كند. پيدا  عملياتی 
در  بورل  جوزف  كه  انطور  افزود:  وی 
گفته  برجام  با  رابطه  در  خود  نظر  اظهار 

را  روزنه  همچنان  خواهد  می  اروپا  است 
اروپا  دهد  می  نشان  اين  دارد،  نگه  باز 
تصميمی  ايران  دادن  قرار  تنگنا  در  برای 
با  تا  است  تالش  در  اروپا  ندارد.  جدی 
به كم  و تهديد  ابزار فشار سياسی، تحريم 
به  چيز  همه  و  كند  استفاده  رابطه  كردن 
اين  از  چگونه  تا  است  وابسته  ايران  هنر 

كند. دفاع  هجمه 
های  تحريم  تبعات  اينكه  مورد  در  وی 
بايد  گفت:  بود؟  خواهد  چگونه  اخير 
صرفا  اگر  شود؟!  می  اعالم  چه  ديد 
هيا  زمينه  با  و  شود  اعالم  محدوديتی 
نشود در حقيقت در سطح  اجرايی همراه 
زمينه  اگر  اما  بود  خواهد  سياسی  فشار 
گری  البی  با  و  باشد  داشته  اجرايی  های 
كه  كاری  با  مشابه  يعنی  باشد  همراه 
اين  در  داد،  انجام  آمريكا  های  تحريم 
داشته  تبعاتی  تواند  می  حتما  صورت 
غرب  جهان  رسد  می  نظر  به  امروز  باشد. 
تواند  می  تحريم  كه  رسيده  نتيجه  اين  به 
بايد  ما  و  دهد  قرار  فشار  تحت  را  ايران 
از  داريم  دست  در  كه  متعددی  لوازم  با 
يا  و  ها  كشور  اگر  كنيم.  جلوگيری  تحريم 
نتيجه  اين  به  سياسی  مختلف  های  واحد 
آن  رسيدن  در  تواند  می  تحريم  كه  برسند 
ابزار  به  باشد  داشته  اثر  اهدافشان  به  ها 
كه  است  اين  ما  هنر  آورند.  می  رو  تحريم 
ابزار  از  يعنی  امكان  اين  از  ندهيم  اجازه 
► كنند.     استفاده  ما  عليه  بر  تحريم 

سال  ژوئن   18 در  است  قرار  تركيه  انتخابات      ◄
آنكارا  نظر می رسد  به  اين حال  با  برگزار شود؛  جاری 

باشد. موعد  از  پيش  انتخابات  شاهد 
»انتخابات  نوشت:  گزارشی  در  نيوز  ايست  ميدل 
برگزار  جاری  سال  ژوئن   18 در  است  قرار  تركيه 
شاهد  آنكارا  می رسد  نظر  به  اين حال  با  شود. 
فرايند  اگر  كه  چرا  باشد،  موعد  از  پيش  انتخابات 
برگزار  مشخص  موعد  در  و  قانونی  روال  با  انتخابات 
قانون  طبق  را  كانديداتوری  امكان  اردوغان  شود، 
رئيس جمهور  يک  قانون  اساس  بر  از دست می دهد. 
نمی تواند  رياست جمهوری  متوالی  دوره  دو  از  پس 

شود. انتخابات  نامزد 
برگزاری  موعد  از  پيش  اردوغان  دليل  همين  به 
انتخابات  و  كرده  تعطيل  را  پارلمان  انتخابات 
بتواند  تا  كرد  خواهد  تحميل  تركيه  به  را  زودهنگام 

كند. حفظ  را  خود  كانديداتوری 
هستند؟ کسانی  چه  اردوغان  رقبای 

مقابل  سمت  در  مشاركت كننده  احزاب 
حزب  دارد؛  وجود  رقيب  حزب  شش  از  ائتالفی 
قليچدار  كمال  رهبری  به  جمهوری خواه  مردم 
حزب  كشنر،  آ مرال  رهبری  به  خوب  حزب  اوغلو، 
به  خلق ها  دموكراتيک  كردی  حزب  سعادت، 
حزب  و  آينده  حزب  دميرتاش،  صالح الدين  رهبری 

پيشرفت. و  دموكراسی 
به عنوان  نيز  استانبول  شهردار  امام اوغلو،  اكرم 
گزينه  است  ممكن  اردوغان  جدی  رقبای  از  يكی 
با  اردوغان  باشد.  اپوزيسيون  ائتالف  كانديداتوری 
پرونده های  اخير  ماه های  در  موضوع  اين  از  گاهی  آ
به  و  كرده  ايجاد  امام اوغلو  عليه  زيادی  فساد 
به  كه  پرونده هايی  است؛  فرستاده  قضايی  نهادهای 
برای  تنها  و  ساختگی  كارشناسان  از  بسياری  عقيده 

هستند. امام اوغلو  ساختن  منزوی 
انتخابات آستانه  در  اردوغان  اقدامات 

زمامدار  سال   22 مدت  به  توسعه  و  عدالت  حزب 
انتخابات  در  حزب  اين  شكست  و  است  بوده  تركيه 
اين حال  با  نمی رسد،  نظر  به  محتمل  چندان 
تا  شده  سبب  تركيه  در  موجود  اقتصادی  ركود 
و  اردوغان  حاكميت  پايان  بر  مبنی  گمانه زنی هايی 

شود. ايجاد  توسعه  و  عدالت  حزب 
اعالم  مصاحبه ای  در  اخير  ماه های  در  اردوغان 
خواهد  انتخابات  در  وی  نامزدی  آخرين  اين  كه  كرد 

تفسير  قابل  جهت  دو  از  وی  موضع  اين  بود، 
اعالم  معنای  به  را  موضعی  چنين  عده ای  است؛ 
معتقدند  و  می دانند  اردوغان  جانب  از  بازنشستگی 
ريخته  او  سبد  به  نيز  ممتنع  رای های  می شود  سبب 
رهبری  را  اردوغان  مردم  از  بسياری  كه  چرا  شوند 
او  حكمرانی  به  و  می دانند  قابل اعتماد  و  باتجربه 

وی  جانب  از  بازنشستگی  اعالم  كرده اند،  عادت 
بين  از  نيز  را  ديكتاتوری  بر  مبنی  او  به  وارد  اتهامات 
بار  می تواند  مظلوم نمايی  به  توسل  با  و  برد  خواهد 

شود. انتخابات  پيروز  ديگر 
به  اشاره  معتقدند  برخی  مقابل،  سمت  در 
كه  معناست  اين  به  انتخابات«  در  نامزدی  »آخرين 
اردوغان  و  داشت  نخواهد  وجود  انتخاباتی  ديگر 
خود  اختيارات  فعلی  انتخابات  در  پيروزی  از  پس 
مادام العمر  رهبری  كه  می دهد  افزايش  به گونه ای  را 
اردوغان  اظهارات  از  تفسيری  چنين  باشد،  داشته 

می دهد. كاهش  قابل توجهی  ميزان  به  را  او  آراء 
شده  انجام  نظرسنجی  تازه ترين  در  روی،  هر  به 
رأی  اردوغان  به  كه  كرده اند  اعالم  مردم  درصد   49
آراء  حداكثر  كسب  نمی رسد  نظر  به  و  داد  خواهند 

باشد. دشوار  چندان  او  برای 
مقبوليت  ارتقای  و  حفظ  برای  اردوغان  به عالوه 
به  نزديک  ماه های  در  به ويژه  زيادی  اقدامات  خود 

يک  از  دولت  داخلی،  ُبعد  در  داده؛  انجام  انتخابات 
از  حمايت  برای  ارزان  وام  دالری  ميليارد   11 بسته 
است.  كرده  رونمايی  متوسط  و  كوچک  شركت های 
نرخ  و  تورم  صعودی  روند  ماه  چند  از  پس  همچنين 
بدون  درصد   9 بهره  نرخ  جاری  ماه  در  بانكی،  بهره 

است. باقی مانده  تغيير 

گفته  سخن  تركيه  قرن  نام  به  طرحی  از  اردوغان 
است كه بر اساس آن در دوره جديد رياست جمهوری 
خواهد  افزايش  درصد   55 تا  دستمزد  حداقل  وی 
شد،  خواهد  اجرا  اجتماعی  مسكن  طرح  يافت، 
برنامه های  می شود،  حل  بازنشستگی  سن  مشكل 
خواهد  در  اجرا  به  لير  ارزش  حفظ  برای  حمايتی 
اقشار  به  دولت  جانب  از  حمايتی  بسته های  و  آمد 

می گيرد. تعلق  نيازمند 
تركيه  تازه  اقدام  دو  نيز،  خارجی  سياست  در 
آنكارا  می كنند؛  دنبال  را  انتخاباتی  اهداف  كاماًل 
به  اكنون  سوريه  با  تنش  و  منازعه  سال ها  از  پس 
كه  چرا  است  دمشق  با  روابط  عادی سازی  دنبال 
بازسازی  در  اقتصادی  فرصت های  از  دارد  قصد 
را  تركيه  اقتصادی  وضعيت  و  كند  استفاده  سوريه 

بخشد. بهبود 
منافع  راستای  در  نيز  تل آويو  با  روابط  گسترش 
به  نزديک شدن  با  اردوغان  است،  انتخاباتی  آشكار 

حمايت  دارد  قصد  سو  يک  از  صهيونيستی  رژيم 
طرف های غربی را از آن خود كند و از سوی ديگر با 
اقتصادی  وضعيت  اسرائيل،  با  تجاری  روابط  توسعه 

بخشد. بهبود  را  خود 
انتخابات آستانه  در  اپوزيسيون  ائتالف  اقدامات 

سردمدار  به عنوان  جمهوری خواه  مردم  حزب 
پس  كه  است  كرده  اعالم  اپوزيسيون  ائتالف 
دالر  ميليارد   100 انتخابات،  در  پيروزی  از 
كشور  زيرساخت های  در  مستقيم  سرمايه گذاری 
سرمايه  دالر  ميليارد   75 به عالوه  داد،  خواهد  انجام 
خواهد  جذب  توسعه ای  طرح های  برای  خارجی 
كنترل  برای  دارد  قصد  همچنين  حزب  اين  كرد. 
مشاوران  جذب  به  بهره  نرخ  سياست  تثبيت  و  تورم 

بپردازد. آمريكايی  اقتصادی 
اپوزيسيون  احزاب  ارائه شده،  بر طرح های  عالوه 
از حمايت اروپا نيز برخوردار هستند چرا كه اتحاديه 
در  اردوغان  شكست  صورت  در  است  معتقد  اروپا 
ديگر  بار  تركيه  با  تعامل  و  همكاری  روند  انتخابات، 

شد. خواهد  مثبت 
فرجام

توسعه  و  و حزب عدالت  اردوغان  پيروزی  احتمال 
است،  زياد  بسيار  تركيه  پيشروی  انتخابات  در 
در  پيروزی  صورت  در  حتی  اردوغان  بااين وجود 
اكثريت  كه  شد  خواهد  مواجه  پارلمانی  با  انتخابات 
البته  هستند،  وی  مخالف  احزاب  از  آن  نمايندگان 
به  چندانی  بهای  خود  اختيارات  افزايش  با  اردوغان 

داد. نخواهد  پارلمان  تصميمات 
در سوی ديگر به نظر نمی رسد پيروزی اپوزيسيون 
بحران  از  تركيه  عبور  برای  مطمئنی  راه حل  نيز 
اپوزيسيون،  تشكيل دهنده  احزاب  كه  چرا  باشد 
اشتراک  نقطه  تنها  و  دارند  متفاوتی  استراتژی های 

است. اردوغان  با  مخالفت  آنها 
وظيفه  پيروزی  صورت  در  اردوغان  رقيب  حزب 
كند،  حل  و  كنترل  را  تركيه  اقتصادی  بحران  دارد 
نظام  و  كند  اصالح  را  تركيه  در  دموكراسی  روند 
پارلمانی را جايگزين نظام رياستی كند، فرد محوری 
را لغو كند و كشور را از طريق اصل تفكيک قوا اداره 
با  اپوزيسيون  ائتالف  تشكيل دهنده  احزاب  كند. 
كه  متناقضی  بعضًا  و  متفاوت  ديدگاه های  وجود 
به  موفق  كه  نمی رسد  نظر  به  محتمل  چندان  دارند 

► ايسنا      شوند.«/   اقداماتی  چنين  انجام 
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آلودگی هوا 
و »خانه منچ« تهران!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
موضوع  يک  پرداختن  و  زدن  قلم  برای  اوقات  گاهی 
زوايای  از  و  شود  بررسی  قصه  مختصات  و  ابعاد  نيست  نياز 
ها  نوشته  آرشيو  به  سری  است  كافی  پرداخت.  آن  به  مختلف 
ايم،  نوشته  آن  به  راجع  قبل  سال  چند  كه  را  مطلبی  و  بزنيم 
تحريريه  مدير  يا  سردبير  برای  فيلرگيری  و  كشی  آچار  بدون 
رتبه  نشينی،  اجاره  گرانی،  تورم،  مثل  موضوعاتی  بفرستيم! 
قيمت  پرستاری،  خدمات  گذاری  نرخ  فرهنگيان،  بندی 
ساز  و  ساخت  ها،  شهرداری  فروشی  تراكم  خودرو،  دستوری 
غير مجاز و ماده صد، فساد در فوتبال و مسائلی از اين دست 
ديگر  دولت  به  دولتی  از  يا  ديگر  وزير  به  وزيری  از  فقط  كه 

شوند. می  منتقل 
چكش  است  موضوعاتی  از  يكی  هم  هوا  آلودگی  موضوع 
طرف  هر  از  كه  است  ای  پاره  مشک  مثل  و  دارد  ملسی  خور 

... بگذريم  رود.  می  در  ديگر  طرف  از  گيريم  می 
نظر،  آنقدر  ها  سال  اين  طول  در  كه  اين  امر  حقيقت 
در   ... و  فرضيه  توصيه،  رهنمود،  راهكار،  ايده،  پيشنهاد، 
باشد،  قرار  اگر  ايم كه  ارائه كرده  آلودگی هوا  خصوص كنترل 
دار  َگل  پيشنهاد  سلطان  يا  ايده  سلطان  عنوان  به  را  نفر  يک 

باشم. صف  اوايل  همان  در  بنده  كنم  فكر  ببرند، 
تره  ما  های  راهكار  برای  تنها  نه  مسئوالن  كه  كنيم  چه  اما 
بلكه  تهران خرد نكردند،  با فاضالب های اطراف  آبياری شده 
شده  كشمشی  طور  اين  اوضاع  و  كردند  عمل  برعكس  دقيقًا 
سالم   ، پروردی  تو  كه  را  تهران(  هوای  »آن)  قولی  به  و  است 

هرگز!   نشود 
آموزشی،  عدالت  راستای  در  بوديم  كرده  پيشنهاد  ما  مثاًل 
فرهنگی،  سياسی،  مذهبی،  علمی،  اقتصادی،  ورزشی، 
شهرهای  به  بزرگ  شهرهای  امكانات  از  بخشی   ... و  هنری 
جديد  تاسيسات  و  ها  شاخه  احداث  يا  شود  منتقل  كوچكتر 
تا  بيفتد،  اتفاق  كوچكتر  شهرهای  در  كارخانجات  و  ها  شركت 
بزرگ  شهرهای  مردم  برخوردار،  كمتر  مناطق  رونق  بر  عالوه 
تناوبی عناصر، كمی هم  بتوانند، البالی استنشاق جدول  هم 
لجبازی  روی  از  دوستان  اما  برسانند.  شان  ريه  به  اكسيژن 
همين  اگر  بلكه  نكردند،  اجرايی  را  كار  اين  تنها  نه  ما  با 
ورزش  منچ  مثاًل  يا  شود  ايجاد  ورزشی  جديد  رشته  يک  امروز 
شود  می  ايجاد  تهران  در  منچ  خانه  بالفاصله  شود،  المپيكی 
دود  و  ترافيک  به  كلی  و  كنند  می  برگزار  هم  تورنمنت  تا  چند 

افزايند!   می  تهران  دم  و 
يک  را  كارها  همه  خواست  می  كه  مردی  خصوص  در  يا 
دفاتر  تا  زد  زور  كلی  بالنسبت  خدا  بنده  دهد.  انجام  تنه 
شهرها  همان  به  را  هستند  ديگر  شهرهای  در  كه  كارخانجاتی 
تنها  نه  جمهوری  رياست  دوره  پايان  از  بعد  اما  كند،  منتقل 
لجبازی  روی  از  بلكه  شدند،  بازگشايی  تهران  در  دوباره  دفاتر 

كردند! احداث  هم  جديد  شعبه  تا  چند 
ليكن  تو  كوي  از  »رفتم  بيامرز  خدا  شهريار  قول  به  چند  هر 
حل  برای  مسئوالن  كند  خدا  البال  اين  ولی  سرنگران«  عقب 
را دنبال  راهكار های سوفسطايی شان  تهران،  آلودگی  مشكل 
همزمان  يا  ببرند  باال  تهران  در  را  زندگی  هزينه  مثاًل  كه  نكنند 
تهران  از  ملت  تا  كنند  قطع  را  برق  و  آب  اينترنت،  قطع  با 
بيشتر  تهران  در  ها  قيمت  همينجوری  چون  كنند!  مهاجرت 
چيزمان  هيچ  اگر  و  است  دنيا  پيشرفته  و  بزرگ  شهرهای  از 
برابر  چندين  مان  امالک  قيمت  دستكم   ، نيست  آنها  به  شبيه 

نهاست! آ
هوای  روز  دو  فقط  تهرانی  امسال  بگذراند...  خير  به  خدا 

كردند! تنفس  سالم 

ر ـُ َتَلنگ

میدل ایست نیوز 

● آیا اردوغان با تعطیلی پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه قانون را دور زده است؟   ●

دکتر السجردی:

●  اروپاییان در شرایط فعلی روند سیاست های خصمانه خود را تشدید می کنند     ●
آنچه ایران می تواند انجام دهد این است که مانع از تشکیل اجماع 

بر علیه کشور شود
باید با روش های دیپلماتیک با کشور های مختلف گپ و گفت داشته 

باشیم

 نباید منافع ما در منطقه تهدید شود
مقابل  در  را  ها  کشور  همیشه  فعال  خارجی  سیاست  یک  داشتن 

سیاست های تهاجمی حفظ کرده است 
ایران باید بسیار حساب شده عمل کند 

اروپا برای در تنگنا قرار دادن ایران تصمیمی جدی ندارد 
ما باید با لوازم متعددی که در دست داریم از تحریم جلوگیری کنیم 
قطع  به  منجر  شاید  کنیم  خرج  را  خود  دیپلماسی«  »هنر  نتوانیم  اگر 

کامل »روابط ایران و اروپا« بیانجامد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   1/52 به پالک  باب ساختمان   يک  تحديد حدود ششدانگ  چون 
10461 اصلی واقع در بخش 1 ثبت قم اراضی قم – بلوار 15 خرداد –كوچه 
7 – كوچه ثارا... پالک 23  كه به نام مهدی غفاری  فرزند غالم   35- كوچه 
تعيين  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت  كه  است  ثبت  جريان  در  باشد،   می 
عمل  نميتوان  نيز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نيامده  تكليف   
 1401/11/01   -  1/11611 نامبرده  كتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
ساعت    1401/12/01 مورخ  دوشنبه  روز  در  مذكور  پالک  تحديدحدود 
8/5 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدينوسيله به اطالع 
می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماينده  يا  و  مجاور  مالكين  به  خصوصا  و  اهالی 
مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذكور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  كه  دارد 
اعتراضات  و  بود  ماه خواهد  تنظيم صورتمجلس بمدت يک  تاريخ  از  قانونی 
ضمنا  شد  خواهد  رسيدگی  و  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورين 
تسليم  از  پس  ماه  يک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره 
ذيصالح  بمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  ميبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )16041 الف  م  نمايد.)  ارائه  اداره  اين  به  نيز  را  قضائی 
 1401/11/03 انتشار:  تاريخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم كه در شعبه 9 اجرای احكام مدنی به شماره 9/1401ج/420 ثبت گرديده 
 ، سميه   ، محمد   ، زهرا   ، فاطمه   ، اله  روح  خواندگان  محبی  اسماعيل  خواهان 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  رييس  و  بابائی  نازگل  و  محبی  همگی  علی  و  رقيه 
مركز استان مبنی بر فروش 104/5 سهم مشاع از 274 سهم مشاع از 40 سهم 
ذيل  شرح  به  كارشناس  كه  قم   2 بخش  اصلی   2341 ثبتی  پالک  ششدانگ 
 ، ثبتی  پالک  از  ارزيابی  خصوص  در   0100420 بايگانی  است.  كرده  ارزيابی 
شاه  خيابان   – قم   : آدرس  به  محل  به  خواهان  معيت  در   1401/8/9 مورخ  در 
ابراهيم – كوچه 45 – پالک 5 مراجعه و پالک مذكور مورد معاينات فنی و ارزيابی 
می  اعالم  زير  شرح  به  احكام  اجرای  قانون   138 ماده  براساس  موارد  و  گرفته 
صاحب  خانوادگی  نام  و  نام   -1  : مدنی  احكام  اجرای  قانون   138 ماده  گردد: 
ملک : آقای حسن محبی مالک تمامی 104/5 سهم مشاع از 274 سهم مشاع 
از 40هزار سهم ششدانگ پالک ثبتی می باشد. 2- محل وقوع ملک و ...: قم 
– خيابان شاه ابراهيم – كوچه 45 – پالک 72 و به صورت يک ساختمان مسكونی 
، درب از حياط و غير مهندسی ساز و قديمی ساز احداث گرديده است. طبقه 
با  آشپزخانه  و  كاری  نازک  سقف  و  بدنه  و  سيمان  كف  با  اتاق  دو  شامل  همكف 
كف موزاييک و بدنه سيمان و سقف نازک كاری و تعدادی كابينت فلزی ، طبقه 
زيرزمين شامل انباری و حمام و حياط با كف موزاييک و بدنه سيمان و سرويس 

بهداشتی و دو اتاق ساخته شده روی طبقه همكف غير مسكونی به همراه كنتور 
 : نه  يا  است  شده  ثبت  ملک  اينكه  تعيين   -3 باشد.  می  گاز  و  برق  و  آب  های 
اينكه  تعيين   -4 باشد.  می  قم  دو  بخش  از  اصلی   2341 شماره  با  ثبتی  پالک 
اجاره  در  ملک  اظهارات  طبق   ، بازديد  زمان  در   :... نه  يا  است  اجاره  در  ملک 
 -6 است.  مشاع  ملک   : مفروز  يا  است  مشاع  ملک  اينكه  به  تصريح   -5 نبود. 
تعيين حقوقی كه اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند : كارشناس 
می  شروع  آن  از  مزايده  كه  قيمتی   -7 ندارد.  موضوع  اين  از  مستندی  اطالع 
شود : ارزش ملک فوق الذكر با توجه به كميت و كيفيت و موقعيت منطقه ای ، 
وضعيت بازار و با توجه به جميع جهات موثر در امر كارشناسی و براساس قيمت 
مزايده  پايه  )قيمت  گردد:  می  اعالم  زير  شرح  به  عادله  قيمت  صورت  به  و  روز 
ارزش كل  به   ، متعلقه  امتيازات  كليه  به همراه  به صورت مشاع  ثبتی  كل پالک 
ارزش ملک   :  1 و اعالم می گردد. تذكر مهم  برآورد  12/257/500/000ريال 
فوق الذكر بر اين اساس تعيين گرديده است ، كه نقل و انتقال آن هيچگونه منع 
قانونی نداشته و با توجه به وضعيت موجود هيچگونه بدهی به شهرداری ، اداره 
ی اوقاف و موقوفه ، بانک ها و ساير ادارت ، سازمان ها و شركت های دولتی و 
نداشته  قانونی  هرشرايط  تحت  غيره  و  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص   ، دولتی  غير 
را دارند ،  افرادی كه قصد شركت در مزايده  باشد. تذكر مهم2 : همچنين كليه 
شهرداری  و  قم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  مذكور  ملک  مورد  در  قبال  بايستی 

ملک  كيف  و  كم  خصوص  در  را  الزم  استعالمات  مربوطه  ادارات  ديگر  و  منطقه 
بازديد  مورد  جهت  هر  از  و  كامل  طور  به  را  ملک  و  آورده  عمل  به  مذكور  ثبتی 
 10 ساعت   1401/11/24 تاريخ  در  الذكر  فوق  موارد  گرديد  مقرر  دهند.  قرار 
الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احكام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده حضوری به فروش 
برسد. لذا افرادی كه قصد بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند در مدت پنج 
صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی  با  مزايده  به  مانده  روز 
از مبلغ كارشناسی شروع و به  پايه  تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند قيمت 
كنندگان  )شركت  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترين  كه  كسانی 
بانكی عضو شتاب  از كارت های  را در يكی  پيشنهادی مزايده  بايست مبلغ  می 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  كه 
ده  بايد  مزايده  برنده  صورت  اين  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر 
مهلت مزبور از يک ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده در موعد 
مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اين اگهی يک نوبت در يكی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



تمام  ◄     محمد تقی فهيم معتقد است كه 
در  اما  هستند  سياسی  دنيا  جشنواره های 
مديريت  ضعف  دليل  به  ايران  مانند  كشوری 
راس  در  سياست  برلين  در  و  راس  در  فرهنگ 

دارد. قرار 
است  قرار  اين  از  ماجرا  بهادری:  مهسا 
جشنواره های  ميان  در  كه  برلين  فستيوال  كه 
های  گرايش  كه  است  مشهور  جهانی  مشهور 
پيش  روز  سه  حدود  دارد،  بيشتری  سياسی 
جمله  از  دولتی  بخش های  و  ايران  سينمای 
حوزه  و  اوج  سازمان  همچنين  فارابی،  بنياد 
ايرانی تحريم كرد.  هنری را در كنار خبرنگاران 
در واقع جشنواره فيلم برلين در هفتادوسومين 
بهمن   27( فوريه   26 تا   16 از  كه  خود  دوره 
می شود،  برگزار   )1401 اسفند   7 لغايت 
خبرنگاران  و  رسانه ها  كمپانی ها،  پذيرای 

بود. نخواهد  ايرانی 
با  گفت وگو  به  مسئله  اين  برررسی  برای 
پرداختيم  سينمايی  منتقد  فهيم،  محمدتقی  

می خوانيد. ادامه  در  كه 
چرا ایران از حضور در برلین منع شد؟

به نظر من كاماًل قابل پيش بينی بود كه اين 
مثل  منتقدانی  برای  مخصوصًا  دهد  رخ  اتفاق 
در  جشنواره ها  می گوييم  سال هاست  كه  من 
چون  واقع  در  اند  خط  انتهای  به  درواقع  غرب 
در گرايش هنری خود حرفی برای گفتن ندارند 
وجه سياسی اين فستيوال ها را پررنگ می كنند 

تاهنر. می پردازند  سياست  به  بيشتر  و 
يعنی از بدو شكل گيری يک ماجرا، سياست 
ما  منظور  می دهد،  تغيير  را  آن  جزئيات  تمام 

اصلی ترين  كه  است  اين  مفهوم  سياست  از 
پرچم  زير  اساسا  هنر  كه  است  سياست  گرايش 

می گيرد. قرار  سياست 
حزب  به  تبديل  جشنواره  كاركرد  اينكه 
يعنی  می كند.  پيدا  حزبی  كاركرد  و  می شود 
انرژی  و  می كنند  صادر  بيانيه  و  مانيفست 
احزاب جمع می شود و تبديل به كاركرد احزاب 
برلين،  مثل  جشنواره ای  می شود،  سياسی 
سياسی  ما  كردند  اعالم  سال  هر  كه  خودشان 
باعث  افراطی،  شكل  اين  در  اما  هستيم، 
می شود جشنواره از قالب هنری خودش خارج 
اين  تهاجم سياسی شود.  به يک  تبديل  و  شود 
كه  من  وگرنه  است  ايراد  و  بحث  محل  بخش 
جشنواره  نباشد،  سياسی  جشنواره  نمی گويم 
تمام  اساسا  و  است  سياسی  هم  ما  فجر  فيلم 
وقتی  هستند.  سياسی  دنيا  جشنواره های 
خود  اين  شود،  فشار  اهرم  به  تبديل  موارد  اين 
جشنواره ها  عليه  بايد  كه  هستند  سينمايی ها 

بگذارند. كنار  را  آن  و  خيزند  پا  به 
شما به این اشاره کردید تمام جشنواره ها 
اگر  دارند،  سیاسی  کارکرد  دنیا  سراسر  در 
قرار است کارکرد سیاسی داشته باشند چه 

شود؟ برگزار  جشنواره  که  دارد  ضرورتی 
دارد  ضرورتی  چه  كه  موضوع  اين  با  من هم 
نظرم  به  موافقم،  كامال  شود  برگزار  جشنواره 
اگر قرار است اين موارد تبديل به حزب شوند، 
موارد  اين  يا  جشنواره  را  خود  نام  نبايد  ديگر 

برلين. سينمايی  حزب  بگويد  بايد  بگذارند، 
فجر  فیلم  جشنواره  درباره  مسئله  این 

است؟ صادق  هم 

تفاوت فجر با ديگر جشنواره ها اين است كه 
باشد،  آنگونه  می خواهد  ندارد،  را  آن ها  قدرت 
سياست  فجر  است،  نتوانسته  كنون  تا  اما 
تهاجمی  سياست  جای  به  يعنی  دارد  معكوس 
قرار  دفاعی  و  انفعالی  سياست  ورطه  در 
بوده  اين گونه  هم  سال ها  همه  در  و  می گيرد 
فيلمسازانی  به  می خواهد  اينكه  دليل  به  است 
است  خارجی  جشنواره های  به  نگاهشان  كه 
فيلم های  سراغ  دليل  همين  به  و  كند  توجه 
خرده پيرنگ به ظاهر انتقادی می رود كه باعث 
از دست  را  می شود سينما كم كم نفس خودش 

. هد بد
وقتی  شما  صحبت های  به  توجه  با  پس 
فجر  فیلم  جشنواره  گفتند  همه  امسال 
حرف  شود،  تحریم  باید  و  سیاسی است 

است؟ درست  نبوده،  اشتباهی 
تعدادی گفتند. نگفتند  اوال همه 

كه  هم  برلين  در  االن  است  طبيعی  اين  بله 
هم  را  حرفشان  و  گفتند  تعدادی  نگفتند  همه 

نشاندند. كرسی  به 
به  من  دارم؟  كاری  آن ها  نظر  با  من  مگر 
برگزار  را  جشنواره  شما  می گويم  داخلی ها 
تحريم  را  جشنواره  كه  آن ها  حرف  به  و  كنيد 
جشنواره  چون  باشيد،  نداشته  كاری  كردند 
بايد برگزار شود. اين دو نظر است چون مقصد 
در  تا  برگزار كنيم  را  بايد جشنواره  ما  جداست. 
آن ها  كنيم،  حركت  استعماری  ضد  سپهر  يک 
جنبش های  تا  می كنند  حركت  مسيری  در 

كنند. سركوب  را  جهانی 
خب به هر حال حركت سياسی است و وقتی 

سياست  از  فارغ  بايد  فرهنگ  می گوييم  ما 
هم  بيفتد  اتفاق  اين  برلين  در  هم  يعنی  باشد، 
در فجر اما همه جا سايه سياست ديده می شود.
در اين بين دو تفاوت وجود دارد، اينكه كدام 
يک اولويت باشد، به نظر من در جشنواره فيلم 
ناتوانی مديران، همچنان سينما  دليل  به  فجر، 

معادی  پيمان  از  اينكه  كما  است،  بوده  مطرح 
داريوش  تا  بيضايی  بهرام  و  حقيقی  مانی  و 
جشنواره  اين  در  كيميايی  مسعود  و  مهرجويی 

داشتند. حضور 
نمی خواستند  اينكه  نه  می گويم  بازهم 
مديريتشان  بلكه  كنند  سياسی  را  جشنواره 
زير  سياسيت  ايران  در  است.  داشته  ضعف 
در  سياست  برلين  در  اما  سينماست  و  فرهنگ 
جشنواره  بودن  دولتی  است.  گرفته  قرار  راس 

جشنواره  كه  است  اين  بارز  نشانه  فجر  فيلم 
اين  همواره  اما  است  سياسی  كه  سال هاست 
در  پررنگ تری  حضور  كه  بودند  سينمايی ها 

داشتند. فجر 
سایه  فجر  در  که  می کنید  ادعا  چرا 

نیست؟ پررنگ  سیاست 

قدرت  ما  سينمايی  و  كشور  مديريت  اگر 
به  می كردند  اقدام  آن ها  بايد  اول  داشتند، 
قاعدتا  يعنی  كند،  اقدام  برلين  اينكه  جای 
مديريت  ديپلماسی  گرايشات  با  متناسب  بايد 
تحريم  برای  بايد  ما  كشور  سينمای  و  فارابی 

می كرد.  اقدام  برلين 
داخلی  جشنواره های  در  گفتید  شما 
است،  سینما  بیشتر  ما  مسئله  فجر،  مانند 
اینکه نخواهند، بلکه مدیریتشان صعیف  نه 

این  در  که  چیزی  می گوییم  وقتی  است، 
چرا  دیگر  است،  سینما  است  پررنگ  میان 
پیش قدم  اسکار  و  برلین  تحریم  برای  باید 
در  تاثیری  چه  ما  تحریم  اینکه  و  شویم؟ 
قدرت  ما  گفتید  شما  دارد؟  جهانی  عرصه 
نکردن  یا  کردن  تحریم  پس  نداریم،  را  آن ها 

دارد؟ فایده ای  چه  ما 
رخ  كه  بگويم  بايد  برلين  جشنواره  درباره 
بود.  پيش بينی  قابل  كامال  اتفاق  اين  دادن 
سال ها  اين  در  كه  من  مثل  كسانی  برای 
شما  اما  ندارد،  فايده ای  كه  گفتيم  همواره 
كه  است  پيش بينی  قابل  وقتی  بگوييد  را  اين 
بگوييم  زودتر  ما  كنند،  تحريم  را  ما  می خواهند 
كه در اين جشنواره شركت نمی كنيم. چون اگر 
را  برلين ماهيت خودش  اتفاق رخ نمی داد  اين 
ما  كه  می گويم  منظر  اين  از  می داد  دست  از 
جشنواره ها  اين  من  چون  می شديم.  پيش قدم 
باور  به  می دانم.  ايرانی  ضد  و  سينمايی  غير  را 
در  ايران  سينمای  نابودی  داليل  از  يكی  من 
جهانی  جشنواره های  همين  مخاطب،  گرايش 

. هستند
در حال حاضر همه اميد سازندگان ما همين 
فارابی چی ها  اين  جشنواره های خارجی است، 
بهانه  به  می زنند  چتر  آنجا  نفر  اولين  سال  هر 
فيلم.  يک  از  دريغ  اما  بفروشند،  فيلم  اينكه 
جشنواره  در  فيلم  چند  كند  اعالم  ما  به  فارابی 
برلين فروخته است. اينكه اين گونه سينماگران 
سياست مدار  كار  دهند  قرار  تهاجم  مورد  را 
سياست  يک  با  می خواهند  و  هنرمند  نه  است 
► كنند.   وارد  فشار  هنرمندان  به  دولتی  ضد 

گذشته  هفته  در  ايران  سينماهای  شرق،  شبكه  گزارش  به       ◄
سه شنبه  از  كردند،  تجربه  گذشته  ايام  به  نسبت  را  خوبی  بسيار  فروش 
اين  داشت،  فروش  ميليارد  2ونيم  كه  جمعه ای  تا  زد  فروش  ركورد  كه 
حال  در  اخير  اتفاقات  از  بعد  ايران  سينمای  ديگر  بار  می دهد  نشان 

است. خود  خوب  روزهای  به  بازگشت 
برای  تنها  گذشته  هفته  در  ايران  سينماهای  سمفا  آمار  اساس  بر 
 8 خارجی(  فيلم های  و  تجربه  و  هنر  )بدون  ايرانی  فيلم های  اكران 

داشتند. فروش  تومان  ميليون   768 و  ميليارد 
فيلم های  بود،  تومان  ميليارد   3 با  »بخارست«  فيلم  پرفروش ترين 
ميليارد   2 به ترتيب  كه  بود  راست«  »چپ  و  خصوصی«  »مالقات  بعدی 

كرد. فروش  تومان  ميليون   500 و  ميليارد   1 و  ميليون   332 و 
رفتند. سينما  به  نفر   699 و  هزار   284 گذشه  هفته  در 

ماه   6 در  سينما  روز  پرمخاطب ترين  گذشته  هفته  سه شنبه  روز 
و  رفتند  كشور  سينماهای  به  نفر  هزار   80 بر  بالغ  كه  بود  گذشته 

اين  كردند؛  فروش  تومان  ميليون   500 و  ميليارد   1 از  بيش  سينماها 
بود. توجه  قابل  اخير  ناآرامی های  از  بعد  رقم 

سينماهای  كه  بود  گذشته  روز  خوب  فروش  هفته  اين  جالب  نكته 
به  نفر   357 و  هزار   65 و  كردند  فروش  نيم  و  ميليارد   2 كشور 
كه  قبل  هفته  دو  جمعه  فروش  به  نسبت  رقم  اين  رفتند،  سينماها 
نشان دهنده  فروختند  تومان  ميليون   400 و  ميليارد   1 سينماها 
قبل  هفته  دو  فروش  همچنين  است،  بوده  سينما  مخاطبين  افزايش 
با  قياس  در  كه  بود  تومان  ميليون   900 و  ميليارد   5 كشور  سينماهای 
هفته  در  سينما  كه  می دهد  نشان  قبل  هفته  در  ايران  سينمای  فروش 

است. داشته  قابل قبول  افزايشی  مخاطب  و  فروش  در  گذشته 
تجربه ای  چنين  گذشته  ماه   4 در  ايران  سينمای  اين كه  مهم  نكته 
و  شهريور  آخر  هفته  در  ناآرامی ها  آغاز  از  بعد  است.  نداشته  را 
بود.  خود  چشمگير  فروش  افت  شاهد  ايران  سينمای  مهرماه،  ابتدای 
ميليون   700 و  ميليارد   11 شهريور   25 تا  شهريور   19 از  سينماها 

متأسفانه  اما  بود،  درخشان  بسيار  رقم  يک  كه  كردند  فروش  تومان 
فروش  شاهد  و  كرد  افول  زود  خيلی  درخشش  اين  ناآرامی ها  آغاز  با 
بوديم،  مهر   1 تا  شهريور   26 از  يعنی  آن  بعد  هفته  در  5ميلياردی 
اول  هفته  در  فروش  كاهش  اين  هفته!  يک  در  6ميلياردی  افت  يعنی 
ميليارد   1 سينماها  كه  به طوری  داد  نشان  را  خود  زود  خيلی  ماه  مهر 
فيلم  سه  حضور  با  حاال  اما  كردند،  فروش  تومان   ميليون   700 و 
حضور  شاهد  نوجوان  و  كودک  فيلم  چند  و  سينماها  در  پرمخاطب 
يک  كه  هستيم  سينماها  در  مخاطبين  و  خانواده ها  پيش  از  بيش 

است. خجسته  اتفاق 
فيلم  جشنواره  به  رسيدن  تا  بعد  هفته های  در  می تواند  اتفاق  اين 
پيش  از  بيش  حضور  شاهد  صورت  اين  در  كه  كند  پيدا  ادامه  فجر 

بود. خواهيم  فجر  فيلم  جشنواره  در  مردم 
 27 به  نزديک  ماه  دی  در  ايران  سينماهای  كه  است  ذكر  به  الزم 
► نفر مخاطب داشتند.        195 و  884 هزار  و  تومان فروش  ميليارد 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت چهارم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم كه در شعبه 9 اجرای احكام 
مدنی به شماره 9/94ج/857 ثبت گرديده خواهان ابوالفضل زرقانيان خواندگان علی ، سميرا ، زينت ، اكبر 
، مجيد ، حسن ، زينب ، كلثوم و حسين همگی زرقانيان و صغری يزديان مبنی بر فروش 60 سهم مشاع از 
پالک ثبتی 10285 اصلی بخش 1 قم كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابی كرده است. احتراما ؛ در خصوص 
كارشناسی اينجانب در پرونده كالسه فوق الذكر موضوع ارزيابی 60 سهم مشاع از ملک پالک ثبتی شماره 
قانون اجرای احكام مدنی در  و رعايت ماده 138  قرار صادره  به  توجه  با   ، ثبت قم   1 10285 اصلی بخش 
مورد  ملک  از  بازديد  منظور  به  زرقانيان(  ابوالفضل  )آقای  له  محكوم  داللت  و  درمعيت   1401/8/15 تاريخ 
متری   2 كوچه  نبش   –  23 و   21 كوچه  بين  ما  سابق(  علی  سيد  شاه  )منطقه  خرداد   15 بلوار  در  واقع  نظر 
بدون نام – جنب تعويضی روغنی – پالک2 از داخل كوچه ، مراجعه و چون اجازه ورود و امكان بازديد فراهم 
نگرديد لذا به موجب بازديد مورخ سه شنبه 1398/2/10 و برقراری وضعيت آن زمان و عدم هر گونه تغييری 
انجام بررسی های الزم نتيجه به شرح ذيل باستحضار می رسد:  از  در بنای موجود در ملک موصوف ، پس 
الف – مشخصات ثبتی و عمومی ملک : ملک مورد ارزيابی كه خانه ای قديمی واقع در آدرس فوق االشاره می 
باشد تمامی سهم مشاع از 5/1793 سهم است ، كه اين مقدار مطابق با 5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ قطعه 
پالک ثبتی شماره 10285 اصلی بخش 1 قم می باشد. به موجب رونوشت سند معامالتی شماره 39713 
مورخ 1355/8/22 )سال 2535 سابق( اداره ثبت اسناد و امالک قم هر سهم برابر يک مترمربع و مساحت 
60 سهم مشاعی مذكور برابر با 60 مترمربع می باشد كه البته مساحت عرصه ملک موصوف در حال حاضر 
با 2 طبقه بنای قديمی ، حدود 58 مترمربع می باشد كه به نظر می رسد بهجت مازاد اصالحی انجام شده 

، اين اختالف )تا 60 مترمربع( به وجود آمده است ملک موصوف در حال حاضر 8/60 متر به خيابان اصلی 
)بلوار 15 خرداد( بر دارد. كل زيربنای 2 طبقه حدود 75 مترمربع مساحت دارد كه بنای طبقه همكف آن 
باربر آجری و سقف های طاق ضربی  با ديوار های  از 40 سال قدمت دارد. بنای موجود در اين ملک  بيش 
ساخته شده كه طبقه همكف آن شامل 2 اتاق  ، آشپزخانه ، حمام و توالت می باشد اتاق ها با كف سيمانی 
كه اطراف آن با سراميک فرش گرديده و بدنه با اندود گچ كه روی آن پتينه كاری شده است آشپزخانه با فرش 
و فرش سراميک می  تا سقف  بدنه كاشی  با  نيز  ها  و سرويس  فلزی  كابينت  دارای  و  بدنه كاشی  و  موزاييک 
باشند درب ها تماما از نوع پروفيل آهنی بوده كه همگی به حياط باز می شوند. طبقه اول )فوقانی( نيز كه 
ايرانيتی و  توسط پله های سيمانی در جا قابل دسترسی می باشد دارای 1 اتاق و آشپزخانه با سقف سبک 
حمام و توالت با بدنه سيمان كاری شده است كه درب های آنها به تراس باز می شوند نمای ساختمان سيمان 
و كف حياط و تراس با موزاييک فرش شده است ملک موصوف دارای يک انشعاب آب به قطر 3 سانتی متر 
، برق تكفاز 15 آمپر و گاز 10 مترمكعبی می باشد و در حال حاضر در تصرف محكوم له و خواهران ايشان 
می باشد. طبقه ادعای محكوم له ملک موصوف فاقد هر گونه بدهی به اشخاص حقيقی و حقوقی ، بانک ها 
و ارگان های ذيربط ميباشد. ب- نتيجه گيری و اعالم نظريه كارشناسی : با توجه به توضيحات فوق االشاره 
، موقعيت ، مساحت عرصه و اعيان و اعيانی و كيفيت آنها و همچنين 2 نبش بودن ملک و متراژ بر ملک به 
خيابان 15 خرداد و ساير عوامل موثر در ارزيابی امالک مسكونی ، به نظر اينجانب ارزش 60 سهم مشاع از 
5/1793 سهم پالک ثبتی شماره 10285 اصلی بخش 1 قم جمعا مبلغ 28/300/000/000ريال معادل 
دو ميليارد و هشتصد و سی ميليون تومان ارزيابی می گردد كه به شرح ذيل محاسبه گرديده است. ولله العالم 

به حقايق االمور حق الزحمه كارشناسی طبق تعرفه مصوب مبلغ 28/400/000ريال می  باشد كه با توجه 
18/400/000ريال  مبلغ   ، وجه  مابقی  فرمايند  دستور  دارد  تقاضای  اوليه  واريزی  10/000/000ريال  به 
ديگر به حساب واريز فرمايند. ارزش 60 مترمربع عرصه : 27/000/000=450/000/000*60 ارزش 75 
13/000/000*75 ارزش انشعابات و محوطه جمعا : 325/000/000  مترمربع بنا : 975/000/000= 
جمع كل : 28/300/000/000ريال دو ميليارد و هشتصد و سی ميليون تومان مقرر گرديد موارد فوق الذكر 
1401/11/26 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احكام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی كه قصد 
بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگی اين اجرا از مورد مزايده 
به كسانی  و  كارشناسی شروع  مبلغ  از  پايه  قيمت  نمايند  مزايده شركت  در جلسه  تمايل  در صورت  و  بازديد 
مزايده  پيشنهادی  مبلغ  بايست  می  كنندگان  )شركت  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترين  كه 
دادورز  باشند( ضمنا  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  كه  بانكی عضو شتاب  كارت های  از  يكی  در  را 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يک ماه تجاوز نخواهد كرد و 
در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. اين اگهی يک نوبت در يكی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بيشتر 

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

گفتگو با محمد تقی فهیم درباره عدم حضور ایرانی ها در برلین؛

●   همه جشنواره ها سیاسی اند از برلین تا فجر   ●
فجر می خواهد سیاسی باشد قدرتش را ندارد

● سینماها روز گذشته ۲.۵ میلیارد فروش داشتند    ●
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از  دفاع  برای  حالی  در  جمهور  رئيس      ◄
مجلس  در  كشور  آينده  سال  بودجه  كليات 
قيمت  روزانه  های  جهش  كه  يافت  حضور 
مداوم  افزايش  آن  پی  در  و  طال  و  سكه  و  ارز 
مردم  مايحتاج  و  مصرفی  كاالهای  قيمت 
است.  آورده  بوجود  ای  كننده  نگران  وضعيت 
برخی  كه  رود  می  پيش  ای  گونه  به  شرايط 
نيز  مردم  سالمت  حفظ  برای  نياز  مورد  اقالم 
از  ميوه  و  گوشت  قيمت  است.  افتاده  خطر  به 
اين جمله اند كه وخامت حال معيشت مردم را 

كنند. می  حكايت 
های  دولت  فشارهای  افزايش  همزمان 
ماه  كه  خود  تركيبی  جنگ  تقويت  برای  غربی 
ها كشور را به آشوب كشانده بود ابعاد تازه ای 
بدترشدن شرايط  و  انزوا  القای  با  تا  است  يافته 
افزون سازد.  را  بازارها  التهاب  و  نااميد  را  مردم 
آمريكا  بانكی  عمليات  معتقدند  ناظران  برخی 
در عراق كه به دليل وابستگی بانک مركزی آن 
دينار  و  است  شده  كشور  در  ارز  توزيه  از  مانع 
فشار  هدف  با  كشانده  سقوط  به  نيز  را  عراقی 
می  دنبال  اسالمی  جمهوری  مالی  اوضاع  بر 

بابت  كشور  كه  فراوانی  ارزی  منابع  از  تا  شود 
از  همسايه  كشورهای  به  خود  متنوع  صادرات 

نشود. محقق  است  مند  بهره  آنها 

گفته  بارها  آمريكايی  مقامات  كه  همانطور 
بر  و  نيستند  برجام  امضای  پی  در  اكنون  اند 

اند. كرده  تمركز  ايران  داخلی  حوادث  روی 
مركز  اعالم  اساس  بر  حال  همين  در 
برای   1401 ماه  دی  ساالنه  تورم  نرخ  آمار، 

رسيده  درصد   46.3 به  كشور  خانوارهای 
تورم  نرخ  از  آمار  مركز  گزارش  تازه ترين  است. 

دی ماه نشان می دهد كه نرخ تورم ساالنه دی 
 46.3 به  كشور  خانوارهای  برای   1401 ماه 
در  اطالع  همين  به  نسبت  كه  رسيده  درصد 
ماه قبل، 1.3 واحد درصد افزايش يافته است. 
عدد  تغيير  درصد  نقطه ای،  تورم  نرخ  از  منظور 
قبل  مشابه سال  ماه  به  نسبت  قيمت،  شاخص 
می باشد. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه 1401 
يعنی  است؛  رسيده  درصد   51.3 عدد  به   ،
 51.3 ميانگين  طور  به  كشور  خانوارهای 
يک  خريد  برای   1400 دی  از  بيشتر  درصد 
هزينه  يكسان«  خدمات  و  كاالها  »مجموعه 

اند. كرده  
در   ،  1401 ماه  دی  نقطه ای  تورم  نرخ 
افزايش  درصد  واحد   2.8 قبل  ماه  با  مقايسه 
عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ  است.  يافته 
با  دخانيات«  و  آشاميدنی  ها  »خوراكی ها، 
درصد   69.2 به  درصدی  واحد   3.9 افزايش 
و  غيرخوراكی  »كاالهای  گروه  و  رسيده 
به  درصدی  واحد   2.3 افزايش  با  خدمات« 

است. رسيده  درصد   41.2
درباره  مجلس  علنی  صحن  در  رئيسی  اما 

نرخ ارز، واردات و برخی از موارد مهم صحبت 
های  دغدغه  ابعاد  همه  نمود  تالش  و  كرد 
دهد.  قرار  اشاره  مورد  را  جامعه  اقتصادی 
مسكن،  زمينه  در  دولت  افزود:  جمهور  رئيس 
مدت  كوتاه  برنامه  سالمت  و  خودرو  معيشت، 
دارد كه حتما وضعيت در آينده نزديک متفاوت 
نااميدی  ايجاد  دنبال  دشمن  شد.  خواهد 
اميد  ايجاد  برای  بايد  دولت  تالش  اما  است، 
بايد  مجلس  و  دولت  پيام  باشد.  مردم  برای 
دنبال  دشمن  باشد.  مردم  به  اميدبخشی  پيام 
تمام  و  است  مردم  دل  در  ياس  و  ترديد  ايجاد 
در  دولت  باشد.  اميد  ايجاد  بايد  ما  تصميمات 
دارد. هم  مدت  بلند  برنامه  زمينه،  چهار  اين 

طال  قيمت  وضعيت  اينكه  وعده  با  رئيسی 
داشت:  اظهار  شد،  خواهد  كاهشی  ارز  و 
و  كشور  های  ظرفيت  و  منابع  به  توجه  با 
منويات  اجرای  در  مجلس،  و  دولت  همكاری 
روشن  را  آينده  مردم،  خواسته  و  رهبری 
و  توليد  رشد  بيانگر  آمارها  همه  می بينم. 
رشد  اين  ما  است.  اشتغال  و  گذاری  سرمايه 
شكست  را  دشمن  و  بخشيد  خواهيم  ارتقاء  را 

خواهيم داد. وی ادامه داد: تالش شده است 
هفتم،  برنامه  های  سياست  بودجه1402  در 
دولت  تحول  سند  و  سرزمينی  آمايش  سند 
درج  از  شده  سعی  گيرد.  قرار  توجه  مورد 
شود  جلوگيری  بودجه  با  مرتبط  غير  احكام 
درج  و  شفافيت  شود.  جدا  دايمی  احكام  و 
بهبود  شود.  گنجانده  مصارف  و  منابع  تمام 
كاهش  ها،  پرداخت  در  تعادل  مردم،  معيشت 
سرمايه،  بازار  از  حمايت  جويی،  صرفه  تورم، 
و  بهداشت  به  توجه  مالياتی،  درآمد  افزايش 
و  اشتغال  و  اقتصادی  رشد  به  توجه  درمان، 
فعال شدن صندوق های عدالت و پيشرفت در 

است. بوده  مدنظر  استان ها  همه 
درباره  مجلس  در  جمهور  رئيس  توضيحات 
سال  در  مردم  و  كشور  معيشتی  و  مالی  افق 
حجم  اما  است  اميدی  نقاط  دارای  آينده 
خصوصا  و  كارشناسان  ناحيه  از  ها  نگرانی 
اهداف  به  دستيابی  و  است  باال  بسيار  مردم 
گرو  در  آرامش  و  رفاه  بازگرداندن  و  شده  بيان 
دستخوش  های  حوزه  همه  مهار  و  قوی  اراده 

► است.   التهاب 

گزارش »گویه«:

●  افزایش نگرانی های معیشتی مردم و تالش دولت برای حفظ امید    ●

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

مفروزی  مالكانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هيأت 
مدارک  استناد  به  و  كارشناسان  گزارش  براساس  را  مذكور  قانون  طبق  تشكيلی  پرونده های  متقاضيان 

نموده اند.  تاييد  ذيل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1401114430002001415 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002014375 شماره  رأی  1ـ 
 78 به مساحت  بنا شده  براتی لطف فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث  آقای علی 
2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه  5 فرعی  پالک شماره 

  )15817 الف  425.)م  دفتر   455 ميرشمس صفحه  از معصومه 
 1401114430002000923 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013937 شماره  رأی   -2
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  ارجعلی،  فرزند  طاهری  اله  روح  آقای 
در  واقع  اصلی   2207 از  فرعی  شماره   پالک  از  قسمتی  در  اعيانی  ثمنيه  باستثناء  مترمربع   130/88
اميديان طی سند قطعی  اسدی  ابراهيم  از  الواسطه  مع  و خريداری  نامه عادی  مبايعه  قم  ثبت  دو  بخش 

 )15818 الف  قم.)م   41 دفترخانه   1392/4/27 مورخ   64353 شماره 
 1401114430002001215 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002014356 شماره  رأی  3ـ 
احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  محمدعلی،  فرزند  كرمی  تقی  محمد  آقای 
در  واقع  اصلی   1877 از  فرعی   6 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   87/95 مساحت  به  شده  بنا 
.198 دفتر   244 صفحه  اوالد  مرادعلی  از  الواسطه  مع  خريداری  و  عادی  نامه  مبايعه  قم  ثبت  دو  بخش 

 )15819 الف  )م 
 1401114430002001214 پرونده كالسه  به  140160330002014355 مربوط  4- رأی شماره 
بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  محمدعلی،  فرزند  كرمی  محمد  آقای 
بخش  در  واقع  اصلی   1877 از  فرعی   6 شماره  ک  پال از  قسمتی  در  مترمربع   87/95 مساحت  به  شده 
198.)م  دفتر   244 صفحه  اوالد  مرادعلی  از  الواسطه  مع  خريداری  و  عادی  نامه  مبايعه  قم  ثبت  دو 

)15820 الف 
 1401114430002000737 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002014419 شماره  رأی   -5
 53/63 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  تقی  فرزند  پيران  خديجه  خانم 
نامه  مبايعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1964 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
 1383/12/27 106533 مورخ  عادی و خريداری مع الواسطه از حسين ياری طی سند قطعی شماره 

 )15821 الف  قم.)م   4 دفترخانه 
 1400114430002002399 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002014678 شماره  رأی   -6

مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  اله  ذبيح  فرزند  پور  لطفعلی  فاطمه  خانم 
مبايعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2465 از  فرعی   79 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   100

 )15822 الف  1401.)م   -  5008 الكترونيكی  دفتر  ثبت  بيگی  نوروز  علی  از  عادی  نامه 
 1400114430002000711 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002014613 شماره  رأی   -7
140مترمربع  بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  جبار  فرزند  تجدد  حاتم  آقای 
2100 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی از يوسف  در قسمتی از پالک شماره فرعی از  

 )15823 الف  قم.)م   20 دفترخانه   1395/6/15 مورخ   171785 شماره  قطعی  سند  طی  كريمی 
 1400114430002000321 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002014268 شماره  رأی   -8
 169/76 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  رضا  فرزند  زنگنه  مسلم  آقای 
به  سازمان  بخشنامه  طبق  كه  اصلی   2475 باقيمانده  از  فرعی  شماره  پالک  از   قسمتی  در  مترمربع 
ثبت  مالكيت متقاضی طی سند قطعی  ثبت قم  واقع در بخش دو  تبديل شده  2475/218 اصلی  پالک 

  )15824 الف  1399.)م   -  2431 الكترونيكی  دفتر 
 1401114430002001341 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002014360 شماره  رأی   -9
شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  اسماعيل  فرزند  بزچلوئی  خسروبيگی  مصيب  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1969 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    126 بمساحت 

 )15725 الف  افسر.)م  عليرضا  از  الواسطه  مع  خريداری  و  عادی  نامه  مبايعه 
 1399114430002001707 140160330002014661 مربوط به پرونده كالسه  10- رأی شماره 
  290 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  اميرعلی  فرزند  لو  قاسم  رضا  آقای 
2567/574/1294/5889 اصلی واقع در بخش دو ثبت  از پالک شماره فرعی از  مترمربع در قسمتی 
409 دفتر 403.)م الف 15826(  قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از فرامرز فروزان صفحه 
 1401114430002001311 140160330002013923 مربوط به پرونده كالسه  11- رأی شماره 
  312/20 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  اسد  فرزند  رازقی  كمال  آقای 
2 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالكيت متقاضی  مترمربع در قسمتی از پالک شماره 

 )15827 الف  1401.)م   -  8094 الكترونيكی  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی 
 1401114430002001008 140160330002014623 مربوط به پرونده كالسه  12- رأی شماره 
 61/22 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  جعفر  فرزند  بياتی  پروين  خانم 
نامه عادی  مبايعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   1965 از  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع 

 )15828 الف  رضويان.)م  محمد  سيد  مرحوم  ورثه  رضويان  انسی  از  الواسطه  مع  خريداری  و 

 1401114430002001154 140160330002013954 مربوط به پرونده كالسه  13- رأی شماره 
بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  سهم   28/30 شعبان  فرزند  گرگانی  وجيهه  خانم 
1872 اصلی واقع در بخش دو  1 فرعی از  از پالک شماره  93/32  مترمربع در قسمتی  شده بمساحت 
دفتر   528 صفحه  قليان  فاطمه  و  گرگانی  شعبان  از  الواسطه  مع  خريداری  و  عادی  نامه  مبايعه  قم  ثبت 

 )15829 316 و موروثی.)م الف 
 1401114430002001153 140160330002013953 مربوط به پرونده كالسه  14- رأی شماره 
احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  سهم   65/02 شعبان،  فرزند  گرگانی  اصغر  علی  آقای 
واقع در بخش  1872 اصلی  از  1 فرعی  از پالک شماره  مترمربع در قسمتی   93/32 بنا شده بمساحت 
 528 صفحه  قليان  فاطمه  و  گرگانی  شعبان  از  الواسطه  مع  خريداری  و  عادی  نامه  مبايعه  قم  ثبت  دو 

 )15830 الف  موروثی.)م  و   316 دفتر 
 1401114430002000759 140160330002014676 مربوط به پرونده كالسه  15- رأی شماره 
  223/66 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  اسداله  فرزند  سليمی  فرهاد  آقای 
متقاضی  مالكيت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1678 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)15831 الف  موروثی.)م  و   397 41 دفتر  طی سند قطعی صفحه 
 1401114430002001245 140160330002013940 مربوط به پرونده كالسه  16- رأی شماره 
 50 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  اصغر  فرزند  حيدری  ابوالقاسم  آقای 
5 فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالكيت متقاضی  مترمربع در قسمتی از پالک شماره 

)15832 الف  قم.)م   69 دفترخانه   1391/2/7 مورخ   14365 شماره  قطعی  سند  طی 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گرديده  مقرر  آنجائيكه  از  و  گرفته  قرار  تاييد  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالكين  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالكيت 
گهی  2 ماه از تاريخ انتشار آ گهی تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  15 روز آ
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه 
و  تقديم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسليم  از  پس 
مانع  مذكور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  كه  است  توضيح  به  الزم  نمايند  تحويل  اداره  اين  به  آنرا  گواهی 

نو( بشارت  و  )گويه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
1401/10/18 اول:   انتشارنوبت  تاريخ 
1401/11/03 دوم:   انتشارنوبت  تاريخ 

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

اجرای   5 شعبه  در  كه  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
داود  صديقه  خواندگان  نژاد  پاک  نجمه  خواهان  گرديده  ثبت  5/1401ج/415  شماره  به  مدنی  احكام 
مجزا  و  مفروز  اصلی   1087 از  فرعی   317 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  كارگر  رضا  محمد  و  فراهانی  آبادی 
است.  نموده  ارزيابی  ذيل  شرح  به  كارشناس  قم   1 بخش   )3 )قطعه  مذكور  اصلی  از  فرعی   282 از  شده 
از  فرعی   282 از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10870 از  فرعی   317 ثبتی  پالک  ارزيابی   : صادره  قرار 
به استحضار می  قانون اجرای احكام مدنی   138 با رعايت مفاد  3 بخش يک ثبت قم  اصلی مذكور قطعه 
استماع  و  پرونده  طرفين  با  تماس  و  مدنی  احكام  اجرای   5 شعبه  دفتر  در  پرونده  مطالعه  از  پس   : رساند 
اظهارات طرفين و هماهنگی انجام شده با محمد رضا كارگر از ملک نشان داده شده به آدرس : قم – بلوار 
شهيد محمود نژاد – كوی 5 – كوی 2 – اولين فرعی سمت راست )كوی 2( – روبروی بوستان مهدی – نبش 
 – الف  است.  نموده  ارزيابی  ذيل  شرح  به  كارشناسی  گزارش  و  آمده  عمل  به  بازديد   –  18 پالک   –  3 كوی 
مشخصات ثبتی ملک مورد ارزيابی : مطابق نامه به شماره 14015630001011102 اداره ثبت منطقه 
آپارتمان  قطعه  يک   -1  : است  ذيل  صورت  به  موصوفی  ملک  ثبتی  پالک  مشخصات  خصوص  در  قم  يک 
282 فرعی  10870 اصل مفروز و مجزی شده از  317 فرعی از  مسكونی ، نوع ملک طلق به پالک ثبتی 
 -2 مترمربع   159/10 مساحت  به  قم  ثبت  يک  بخش  در  واقع  دوم  طبقه  در   3 قطعه  مذكور  اصلی  از 
مالكيت صديقه داود آبادی فراهانی فرزند امر اله به عنوان مالک 3/282 دانگ مشاع از 6 دانگ عرهص 

2/718 دانگ از ششدانگ عرصه و اعيان  و اعيان و مالكيت نجمه پاک نژاد فرزند محمد به عنوان مالک 
و  سنگ  نمای  با  طبقه   4 ساختمان  يک  در  موصوفی  واحد   : ارزيابی  مورد  پالک  ظاهری  مشخصات  ب( 
با پوشش كف و  برقی و درب كوچک فلزی  با درب كركره  برقی و همكف  با درب كركره  دوبر شامل حياط 
راه  با  مسكونی  واحد  يک  شامل  طبقه  هر  و  انباری  و  پاركينگ  برداری  بهره  و  سنگ  از  بدنه  و  كف  پوشش 
طبقه  در  شده  معين  واحد  باشد  می  آسانسور  و  استيل  نرده  با  سنگ  از  پله  كف  با  پله  سرويس  دسترسی 
دوم روی پيلوت قرار گرفته و شامل سالن و سه اتاق با پوشش كف سراميک و بدنه از گچ و دارای آشپزخانه 
با  مطبخ  دارای  انتهای  در  و   MDF كابينت  و  كاشی  از  بدنه  و  سراميک  كف  پوشش  با   OPEN صورت  به 
از سنگ است.  بدنه  و  با پوشش كف سراميک  تراس  و دارای   MDF كابينت  و  بدنه كاشی  و  كف سراميک 
با شماره  قابل ذكر است طبق مندرجات سند  و خنک كننده كولر گازی است.  رادياتور  سيستم گرمايش 
سريال 341127ب1400 )موجود در پرونده( به مالكيت نجمه پاک نژاد )واحد مورد ارزيابی( بانضمام به 
ملک  باشد.  می  همكف  طبقه  در  واقع  مترمربع   11/75 مساحت  به  پاركينگ  و  مترمربع   2/39 مساحت 
در زمان بازديد در تصرف محمد رضا كارگر )خوانده( بوده و طبق اظهارات ايشان محل سكونتشان است. 
و  ابعاد   ، با دسترسی شوارع  موقعيت  و  اساس محل  بر  پايه ملک موصوفی  ارزش   : كارشناسی  نظريه  ج- 
مساحت عرصه ، كيفيت ساخت و با در نظر گرفتن عوامل موثر كمی و كيفی با فرض اصالت سند و بدون 
، اشخاص  ارگان های دولتی  )از جمله شهرداری(  به سازمان ها  و تعهدات احتمالی  در نظر گرفتن ديون 

هر  ازای  به  موصوفی  واحد  ارزش  اينجانب  نظر  به  روز  احوال  و  اوضاع  به  عنايت  با   ، حقوقی  و  حقيقی 
يكصد  و  ميليارد  و شش  46/139/000/000ريال چهل  مبلغ  و مجموعا  290/000/000ريال  مترمربع 
 1401/11/17 تاريخ  در  الذكر  مواردفوق  گرديد  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  برآورد  ريال  ميليون  نه  و  سی  و 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  12/30صبح  12/15الی  ساعت 
قصد  كه  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزايده  طريق  از  مزايده  اتاق  مدنی  احكام  اجرای  واحد 
از مورد  اجرا  اين  با هماهنگی  به مزايده  مانده  روز  پنج  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزايده  بازديد 
شروع  كارشناسی  مبلغ  از  پايه  قيمت  نمايند  شركت  مزايده  جلسه  در  تمايل  صورت  در  و  بازديد  مزايده 
مبلغ  بايست  می  كنندگان  )شركت  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترين  كه  كسانی  به  و 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  كه  شتاب  عضو  بانكی  های  كارت  از  يكی  در  را  مزايده  پيشنهادی 
باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده 
از  مزبور  مهلت  حداكثر  نمايد.  تسليم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  بايد 
يک ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
روزنامه های محلی  از  نوبت در يكی  اين اگهی يک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از كسر هزينه مزايده 

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

افزايش  از  آينده  سال  بودجه  اليحه       ◄
حكايت  مالياتی  درآمدهای  درصدی   59 حدود 
قرار  كرده اند،  اعالم  مسئوالن  كه  آنطور  و  دارد 
كه  موديانی  شناسايی  محل  از  ميزان  اين  است 
نمی كنند،  پرداخت  ماليات  و  هستند  مشمول 

شود. تامين 
به گزارش ايسنا، سهم طالی سياه در بودجه 
دولت سال به سال كمتر می شود و نقش ماليات 
سال  بودجه  اليحه  در  كه  موضوعی  پررنگ تر، 
آينده به خوبی قابل مشاهده است و پيش بينی 
مالياتی  درامدهای  درصدی   59 حدود  افزايش 

اين موضوع است. تاييد  نيز مهر 
بر اين اساس، جزئيات منابع بودجه دولت در 

سال آينده نشان می دهد كه درآمدهای مالياتی 
از حدود 526 هزار ميليارد تومان كه در بودجه 
امسال مصوب شده به بيش از 838 هزارميليارد 
را  درصدی   59 از  بيش  رشد  كه  رسيده  تومان 

می دهد. نشان 
افزايش  اين  است  قرار  اينكه  مورد  در  اما 
شد،  خواهد  تامين  محلی  چه  از  درآمدها 
جمله  از  كرده اند.  ارائه  را  توضيحاتی  مسئوالن 
اينكه داوود منظور - رئيس سازمان امور مالياتی 
است  كرده  اعالم  خود  نظر  اظهار  آخرين  در   -
فعال  ميليون   3.5 بر  بالغ  جاری  سال  در  كه 
ارائه  اظهارنامه  مشاغل  بخش  در  اقتصادی 
رخ  نيز  گذشته  سال  در  اتفاق  اين  نكرده اند. 

از فعاالن اظهارنامه  اين گروه  برای  داده است؛ 
كه  ماليات هايی  بابت  و  می كنيم  تهيه  برآوردی 
خواهيم  ماليات  مطالبه  اند  نكرده  پرداخت 
نيز  و شركت ها  اشخاص حقوقی  در بخش  كرد. 
اتفاق مشابهی رخ داده است، ما برآورد كرده ايم 
در  كه  حقوقی  شخص  هزار   300 بر  بالغ  كه 
از  سامانه های سازمان مالياتی اطالعات حاكی 
فعاليت داشته اند در سال های 1398 تا 1400 

نكرده اند. پرداخت  ماليات 
ميزان  گذشته  سال  سه  طی  وی،  گفته  به 
ماليات موديانی كه فرار مالياتی كرده اند حدود 
وصول  بايد  كه  است  تومان  ميليارد  هزار   90
عدالت  جهت  در  اقدامات  اين  همه  شود. 

مالياتی است. همانطور كه يک كارمند يا كارگر 
فعاالن  می كند  پرداخت  ماليات  ماهانه  ساده 
فعاليت  با  متناسب  ماليات  بايد  هم  كسب وكار 
كه  ديگری  موضوع  كنند.  پرداخت  را  خود 
سال  در  كه  است  اين  كرده  تاكيد  آن  بر  منظور 
شد  نخواهد  ايجاد  خاصی  مالياتی  فشار  آينده 
پيدا می كند. ادامه  رويه سال های قبل  و همان 
روی  را  خود  رويكرد  دولت  می رسد  نظر  به 
رياست  چراكه  است؛  كرده  تمركز  موضوع  اين 
جمهوری كه امروز برای دفاع از اليحه بودجه به 
مجلس رفته بود نيز بر اين موضوع تاكيد و اعالم 
مالياتی  فرار  با  مقابله  به  نسبت  كه  است  كرده 

► تالش شده است.   

● "فراری ها" باید مالیات بدهند    ●


