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صفحه 2

محمد مهدی جواهری، محمد مهدی جواهری، 
صفحه صفحه 88  فرنگی کار قم قهرمان کشور شدفرنگی کار قم قهرمان کشور شد

آگهــــی مزایــــــده
)سالن مرعشی نجفی(

سازمان آرامستانها شهرداری قم در نظر دارد یک باب سالن در محوطه سازمان جهت امور مراسم سوگواری 
و تشریفات متوفی را با مشخصات و مقررات به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص واجد 

شرایط بصورت استیجاری      به مدت یکسال واگذار نماید: 
شرح مختصر:

یک  باب سالن مراسم سوگواری وتشریفات ) مرعشی  نجفی ( با امکانات برق – آب - گاز ، دارای سیستم 
صوتی ، سیستم سرمایش و گرمایش ، اطاق تدارکات ،آبدارخانه و میز و صندلی جهت مدعوین و سرویس 
بهداشتی درب ورود و خروج مجزی برای آقایان وخانم ها به متراژ300مترمربع واقع در محوطه سازمان 
بهشت معصومه به مبلغ پایه کارشناس رسمی دادگستری ماهیانه به مبلغ 45/000/000 ریال می باشد:

شرایط:
سپرده شرکت در مزایده برای سالن به مبلغ 50/000/000ریال می باشد. 

 سازمان آرامستانها مکلف می باشد در صورتی که برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت 
در مزایده مشارالیه ضبط می نماید و همچنین نفر دوم هم اگر برای انجام عقد قرارداد به او مراجعه گردد 

و از انجام معامله امتناع نماید سپرده شرکت در مزایده ضبط خواهد شد. 
سازمان آرامستانها در رد و قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی رسمی سالن برعهده 

برنده مزایده می باشد.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و روئیت سالن ها پس از نشر آگهی نوبت دوم به مدت 

10 روز اقدام نمایند.
تذکر مهم: بر اساس آیین نامه معامالت شهرداری ها ، مدت ده روز در بند فوق شامل هم اخذ و هم تحویل 

اسناد می باشد.
 مبلغ پیشنهادی از حیث مبلغ ) مشخص، معین، بدون قید و ابهام( بوده ودر پاکت الک و مهر شده تسلیم 

گردد.
برنده مزایده در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه برگ سوء پیشینه وعدم اعتیاد می باشد.

سازمان آرامستانها اختیار دارد بعد از بازگشائی پیشنهادات و پس ازبررسی، برنده مزایده را از یک روز تا 
هفت روز کاری اعالم نماید.

واحد  اداری  ساختمان  معصومه  بهشت  سازمان  کیلومتر4  تهران   – قم  قدیم  جاده  اسناد:  توزیع  محل 
1530 تلفن  وقراردادها-  امورحقوقی 

محل تحویل پاکتهای پیشنهادی: قم، بلوار شهید خدا کرم سازمان میادین وتره بار قم، واحد حراست.  
)شناسه آگهی: 1431012( 

روابط عمومی سازمان آرامستان ها شهرداری قم

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

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

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

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

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

ضرورت آمادگی دستگاه های استان برای مقابله با بحران در زمستان   

احتمال بارش سنگین در یک 
شبانه  روز                                                   
صفحه 3

  

الیحه بودجه ۱۴۰۲ در ایستگاه پایانی 
دولت؛ کنترل تورم و حمایت از تولید                                                    
صفحه 5

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق:    

چاره ای جز افزایش نرخ سود بانکی 
نیست!                                                     
صفحه 4

روزنامه بیزنس اینسایدر    

آیا چین اشتباه آمریکا در خاورمیانه را 
تکرار خواهد کرد؟                                                      
صفحه 7

گزیـده خبـرها



اشاره  با  گفت  شهرسازی  کارشناس      ◄
که  شود  طراحی  گونه ای  به  باید  فضا  اینکه  به 
کرد:  بیان  باشد،  مردم  اختیار  در  و  منعطف 
ارم  خیابان  اواسط  در  که  بازرسی  های  گیت 
از  کمی  و  است  مردم شده  آزار  دارد سبب  قرار 
پویایی فضا کاسته است در حالی که  و  فعالیت 
را  با کمی جابجایی و می توان آسایش بیشتری 

کرد. فراهم  مردم  برای 
شهرسازی،  کارشناس  پورمحمدی،  مرضیه 
شامگاه گذشته در نشست پرسمان ایسنا که به 
عالی  آموش  موسسه  در  پژوهی  قم  بنیاد  همت 
شهرسازی  »تکوین  موضوع  با  قم  مهر  طلوع 
راه  پیاده  سنجی  امکان  )۹(؛  قم  در  معاصر 

بررسی  مطهر:  حرم  پیرامون  محورهای  سازی 
قبل  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  ارم«  پیاده  محور 
آشفته  فضایی  شاهد  ارم،  خیابان  بازسازی  از 
بودند. ناراضی  آن  از  شهروندان  اکثر  که  بودیم 
برای  که  پرسشنامه ای  در  داد:  ادامه  وی 
بود  شده  انجام  مردم  از  ارم  خیابان  بازسازی 
دسترس  در  فضایی  باید  که  کردند  بیان  مردم 
با  چه  و  پیاده  صورت  به  چه  بتوانیم  تا  باشد 
کنیم  استفاده  آن  از  راحتی  به  نقلیه  وسایل 
همچنین افراد در آن جا فعالیت کنند و فضایی 

زیبا  منظره  نباشد،  استفاده  غیرقابل  و  بیهوده 
تعامل  برای  اجتماعی  مکان  و  باشد  داشته 

. شد با
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه پیاده 
شد،  انجام  مردم  مثبت  نظر  با  ارم  سازی  رو 
مردم  ارم  خیابان  بازسازی  از  قبل  شد:  یادآور 
حتی  و  نداشتند  آن  از  رضایتی  احساس  اصال 
اکثر مردم بیان می کردند تمایل دارند که همه 
اما  شود  رو  پیاده  به  تبدیل  ارم  خیابان  مسیر 
برای رفاه مردم و عادت کردن به پیاده روی این 

شد. انجام  مقطع  چند  در  امر 
بیان  ارم  اظهار کرد: در طراحی خیابان  وی 
و  شهروندان  تردد  به  کمک  برای  که  بود  شده 

تردد  جا  آن  در  برقی  های  ماشین  مسن  افراد 
های  ماشین  این  حضور  هنوز  البته  که  کنند 
فعال  بود  بینی شده  پیش  که  مقیاسی  به  برقی 

نشده اند.
اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  کارشناس  این 
منعطف  که  شود  طراحی  گونه ای  به  باید  فضا 
های  گیت  کرد:  بیان  باشد،  مردم  اختیار  در  و 
دارد  قرار  ارم  خیابان  اواسط  در  که  بازرسی 
و  فعالیت  از  و کمی  است  مردم شده  آزار  سبب 
کمی  با  که  حالی  در  است  کاسته  فضا  پویایی 

برای  را  بیشتری  آسایش  می توان  و  جابجایی 
کرد. فراهم  مردم 

رو  پیاده  طراحی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نشده  توجه  منطقه  این  ساکنین  به  ارم  خیابان 
گونه  به  باید  شهری  طراحی  داد:  ادامه  است، 
وسایل  هم  و  پیاده  برای  هم  فضا  که  باشد  ای 
گونه  این  حاضر  حال  در  اما  باشد  فراهم  نقلیه 

. نیست
پور محمدی اظهار کرد: طراحی های هسته 
بومی  که  باشد  ای  گونه  به  باید  شهر  مرکزی 
متاسفانه  اما  شوند  ساکن  جا  آن  در  قم   های 
امروزه افراد غیر بومی در آن جا ساکن هستند.

باید  بیان می شود که مردم  وی اضافه کرد: 
شکل  شود  می  طراحی  که  فضایی  با  را  خود 
با  متناسب  را  فضا  باید  ما  که  حالی  در  بدهند 
کمی  باید  نیز  مردم  البته  کنیم؛  طراحی  مردم 
در سبک زندگی خود تغییر ایجاد کنند و لزومی 

بروند. ماشین  با  مغازه  جلوی  تا  افراد  ندارد 
نشست  این  در  پژوه،  قم  محسنی،  محسن  
خیابانی  نخستین  حرم  خیابان  کرد:  عنوان 
است که در سال های 130۷  تا 130۹ توسط 
رضا خان پهلوی برای قم ساخت شده است که 
که  تغییر کرد  آن  ترکیب  انقالب اسالمی  از  بعد 
باغ  و  شهرداری  فرمانداری،  قبلی  ترکیب  در 

داشت. وجود  آن  در  ملی 
به  شهرسازی  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
مبحث صدا کمتر توجه شده است در حالی که 
مطلوب  رویی  پیاده  و  شهرسازی  بخواهیم  اگر 
کنیم،  توجه  صدا  مبحث  به  باید  باشیم  داشته 
معصومه  حضرت  حرم  گسترش  کرد:  اظهار 
گسترش  از  تر  متناسب  جنوبی  سمت  از  )س( 

است. شرقی 
اروپایی  داد: در اصطالح  ادامه  پژوه  قم  این 
به این نوع پیاده رو، پالزا می گویند که در برخی 
است  متحرک  صورت  به  پالزاها  این  کشورها  از 
برای  ساعتی  و  نقل  حمل  برای  ساعاتی  در  و 
پیاده روی است همچنین لزوما پالزاها نباید در 
و می توان در مناطق  باشند  هسته مرکزی شهر 
► ایجاد کرد.    نیز پالزا  نیروگاه  مختلف مانند 

◄    قم-رئیس پلیس راهور استان قم گفت: 
در  که  قم  شهر  از  نقاطی  اخیر  سال های  در 
گرفتگی،  آب  موجب  شدید  بارندگی های  زمان 
و  شناسایی  می شد  ترافیکی  گره  و  آسیب 

است. شده  مرتفع  آنان  از  بسیاری 
قم  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ظهر  از  بعد  صدفی  غالمرضا  سرهنگ   ،
موتوری  زمستانی  عملیات  مانور  در  پنجشنبه 
داشت:  اظهار  راهور  پلیس  با  قم  شهرداری 
در  که  قم  شهر  از  نقاطی  اخیر  سال های  در 
گرفتگی،  آب  موجب  شدید  بارندگی های  زمان 
و  شناسایی  می شد  ترافیکی  گره  و  آسیب 

است. شده  مرتفع  آنان  از  بسیاری 
داشت:  بیان  قم  استان  راهور  پلیس  رئیس 
گرفتگی  آب  دچار  که  معابر  از  دیگر  برخی  در 
به  وقت  اسرع  در  شهری  خدمات  می شوند 
امر  در  تسهیل  برای  و  می شوند  اعزام  محل 

می دهند. انجام  را  خود  تالش  تمام  ترددها 
وی افزود: باید برنامه ریزی های به گونه ای 

در  ترافیکی  گره  بارندگی  ایام  در  که  باشد 
راستا  این  در  و  ندهد  رخ  خیابان ها  و  معابر 
قبل  از  زمینه  این  در  تمهیدات الزم  می بایست 

شود. بینی  پیش 
پایان  تا  راهور  پلیس  داد:  ادامه  صدفی 
به  خود  زمستانه  طرح  در  زمستان  فصل 

همراهی  و  تعامل  با  و  روزی  شبانه  صورت 
آماده  شهری  مدیریت  جمله  از  دیگر  نهادهای 

است. شهروندان  به  رسانی  خدمات 
از  عبور  برای  دستگاه ها  همکاری 

است ضروی  بحران ها 
ابراز  نیز  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
حوادثی  تمامی  در  اخیر  سال های  در  داشت: 
داده  رخ  که  اجتماعی  و  طبیعی  بحران های  و 
است  بوده  انتظامی  نیروی  کنار  در  شهرداری 
و تالش شبانه روزی برای حل مشکالت بوجود 

است. داشته  آمده 
تاکید کرد: همکاری  امیر مختاری  سرهنگ 
جمله  از  مختلف  دستگاه های  افزایی  هم  و 
انتظامی  عوامل  با  شهری  مدیریت  مجموعه 
بسیار  مسائل  و  بحران ها  با  رویارویی  در 
به  نهادی  و  دستگاه  هیچ  که  چرا  است  مهم 
که  بحران هایی  از  عبور  برای  نمی تواند  تنهایی 
سایر  توان  و  کند  عمل  دهد  رخ  است  ممکن 

► بیاید.    کمک  به  باید  نیز  دستگاه ها 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

کارشناس شهرسازی: فضاسازی اطراف حرم متناسب با مردم طراحی شود

گیت های بازرسی اواسط خیابان ارم، سبب آزار مردم است

رئیس پلیس راهور استان قم تاکید کرد؛

ضرورت برنامه ریزی برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر قم در بارندگی

امام جمعه قم: 
دشمن به دنبال تحریک متدینین 

و رفتارهای هیجانی است

خطیب جمعه قم گفت: دشمن می خواهد احساسات مردم را برانگیزد 
آن،  دادن  نشان  بحرانی  و  جامعه  دینی  فضای  کردن  حساس  با  و 
به  را  مردم  و  کند  وادار  هیجانی  و  انفعالی  واکنش های  به  را  متدین ها 

اندازد. هم  جان 
به گزارش ایسنا، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه نماز جمعه قم 
که دوم دی 1401 در مصلی قدس قم برگزار شد، با بیان اینکه دشمن 
در شرایط فعلی می خواهد با مقوله حجاب چند تیر بزند، عنوان کرد: 
جلوه  ملی  اعتراض  نماد  را  حجابی  بی  می خواهد  دشمن  اینکه  اول 
تبدیل  سیاسی  مقوله  به  اجتماعی  و  فرهنگی  مقوله  از  را  آن  و  بدهد 

کنند.
وی ادامه داد: دوم اینکه دشمن می خواهد احساسات مردم را برانگیزد 
و  با حساس کردن فضای دینی جامعه  و  آن مشغول کند  به  را  و مردم 
بحرانی نشان دادن آن، متدین ها را به واکنش های انفعالی و هیجانی 

وادار کند و مردم راه به جان هم اندازد.
وی با بیان اینکه دشمن این حربه بی حجابی را از 30 سال قبل برای 
بیان  است،  داشته  خود  برنامه های  در  فرهنگی  خون  شبیه  و  تهاجم 
ذیل  دستگاه های  سوی  از  دشمن  حربه  این  هیچگاه  متاسفانه  کرد: 

است. کنونی  وضع  آن  نتیجه  و  است  نشده  گرفته  جدی  ربط 
رهبر  قبل  ماه  چند  سخنان  به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
معظم انقالب، گفت: رهبر معظم انقالب بیان کردند که دعوا بر سر با 
حجاب و بد حجاب و یا از بین رفتن یک دختر جوان نیست بلکه بحث 
بر سر اصل استقالل، ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است.
وی اضافه کرد: بر اساس گفته رهبر معظم انقالب، دشمن می خواهد 
و ملت  نظام  اولویت های کشور،  در تشخیص  راهبردی  به خطای  را  ما 
ایران مبتال کند تا مسئله اهم بین مسئله مهم گم شود و موضع گیری 

کنیم. غلط 
تولیت حرم حضرت معصومه )س( ادامه داد: با توجه به نقشه دشمن باید 
در این شرایط کامال هوشمندانه رفتار کنیم و از هر سخن و یا موضعی که 

به نفع دشمن و یا تکمیل کننده نقشه دشمن است، پرهیز کنیم.
ایام  آن  در  )س(  زهرا  حضرت  تامل  و  دقت  افزود:  قم  جمعه  خطیب 
درس لحظه شناسی را به ما می دهد و اولویت قیام حضرت زهرا )س( 
با حفظ وحدت کلمه  اولویت  نیز  ما  و در کشور  بود  حفظ وحدت امت 
با  مسئولین  و  مسئولین  با  مردم  اتحاد  در  نیز  ما  ملت  قدرت  و  است 

است. مردم 
حرم  شهدا  خانواده  با  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  بیان  وی 
شاهچراغ بیان کردند که این حادثه در تاریخ ماندنی خواهد شد تاکید 
توجه  مورد  را  این قضیه  باید  و هنری  فرهنگی  که دستگاه های  کردند 

کنند. منتقل  آیندگان  به  و  بدهند  قرار 
آیت الله سعیدی در خطبه اول در رابطه با جریان شناسی عصر پیامبر 
در  خداوند  کرد:  عنوان  توبه  سوره   ۶1 آیه  تفسیر  به  اشاره  با  )ص( 
اما  می شنید،  را  همگان  سخن  )ص(  پیامبر  که  می کند  بیان  آیه  این 

بودند. ناراحت  امر  این  از  منافقین 
همه  )ص(  پیامبر  که  داشتند  انتظار  منافقین  داد:  ادامه  وی 
اما  می دانستند؛  کل  عقل  را  خود  زیرا  بپذیرد؛  را  آن ها  پیشنهاد های 
زمانی که دیدند پیامبر )ص( سخن همه را می شنود بیان می کردند او 

ندارد. تامل  شنیده ها  در  و  است  گوش  فقط 
تولیت حرم حضرت معصومه )س( بیان کرد: شنیدن سخن دیگران به 
معنای پذیرش همه آن ها نیست و پیامبر )ص( گفتار همه را می شنید؛ 
اما در مقام جزم علمی، تکیه گاه قبول و عدم قبول وحی الهی بود و در 

مقام ترتیب اثر دادن و فقط سخنان مومنین را قبول می کردند.
بیان  است،  همه  نفع  به  همگان  سخن  شنیدن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  بود  )ص(  پیامبر  جهانی  ویژگی های  از  همگان  سخن  شنیدن  کرد: 
و  را نمی برد  آبروی کسی  را می شنیدند،  اکرم )ص( سخن همه  پیامبر 

نمی کردند. فراهم  را  چالش  و  تنش  زمینه  جامعه  در 
شخصیت  هم  و  حقیقی  شخصیت  به  هم  منافقین  کرد:  اظهار  وی 
مشرکین  و  کفار  با  صدا  هم  و  می کردند  اهانت  )ص(  پیامبر  حقوقی 
می شدند، با این تفاوت که مشرکین و کفار صریحا رسالت و وحی پیامبر 
)ص( را زیر سوال می بردند؛ اما منافقین، چون به ظاهر مسلمان بودند 
بیان  سخنانی  خاطر  همین  به  کنند  رفتار  آن ها  مانند  نمی توانستند 

را داشت. منفی  بار  که همان  کردند 

اقتصاد علم آسمانی نیست که 
قرآن به ما یاد بدهد!

آیت الله جوادی آملی نوشت: با فن اقتصاد کشور اداره می شود. اقتصاد 
یک علمی نیست که آسمانی باشد و قرآن به ما یاد بدهد.

اگر  نوشت:  توییتی  در  شیعیان  تقلید  مرجع  آملی،  جوادی   الله  آیت 
اختالس و بی عرضگی نباشد با فن اقتصاد کشور اداره می شود. اقتصاد 

یک علمی نیست که آسمانی باشد و قرآن به ما یاد بدهد.

از طرف بارفروشان میدان میوه و تره بار قم انجام شد:
اهدای ۶ ُتن میوه به 
نیازمندان در شب یلدا

بارفروشان میدان میوه و تره بار قم با اهدای ۶ ُتن میوه و محصوالت 
کار خداپسند  این  در  استان،  نیازمند  و خانواده های  ایتام  به  یلدایی 

شدند. سهیم 
زکات  اداره  رئیس  نژاد،  زارعی  ابوالفضل  والمسلمین  االسالم  حجت 
با  گفت وگویی  طی  آذرماه  سی ام  چهارشنبه  استان،  در  نهاد  این 
اعالم خبر اهدای ۶ تن میوه از سوی بارفروشان و میوه فروشان قمی 
فروشان  میوه  از  نفر   50 گفت:  یلدا،  شب  آستانه  در  نیازمندان  به 
پرتقال  سیب،  انار،  هندوانه،  شامل  خود  یلدایی  محصوالت  قم،  خیر 
و  ایتام  خانواده های  بین  توزیع  برای  را  دیگر  میوه های  و  مرغوب 

دادند. تحویل  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  به  نیازمندان 
این  در  شرکت  برای  بار  تره  و  میوه  میدان  بارفروشان  استقبال  وی 
کار خیر و خداپسندانه را خوب توصیف کرد و افزود: بسته های میوه 
۸50 خانوار  به حدود  ایرانی  و  این شب سنتی  از مراسم  یلدایی قبل 

می شود. داده  تحویل  قم  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت 
تحت  قم  در  خانوار  هزار   ۲3 حدود  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند که مردم نوعدوست 
این  پنجگانه  پایگاه های  به  نیازمندان  این  به  کمک  برای  می توانند 

کنند. مراجعه  پردیسان  و  قم  شهر  در  نهاد 

یادواره »۶۰۰ شهید سادات 
استان قم« در مسجد مقدس 

جمکران برگزار شد

شهید  »سادات  شعار  با  قم  استان  شهید  سادات  یادواره  هفدهمین 
وارثان فاطمیه« شامگاه گذشته با حضور جمعی از خانواده های معظم 
شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافعین امنیت 
مقدس  مسجد  در  زمان)عج(  امام  منتظران  و  عاشقان  کثیر  خیل  و 

شد. برگزار  جمکران 
شهید  »سادات  شعار  با  قم  استان  شهید  سادات  یادواره  هفدهمین 
االسالم  حجت  حضور  با  آذرماه   ۲۹ گذشته  شب  فاطمیه«  وارثان 
از  جمعی  جمکران،  مقدس  مسجد  تولیت  رحیمیان  والمسلمین 
خانواده های معظم شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مدافع حرم 
امام زمان)عج( در  و منتظران  امنیت و خیل کثیر عاشقان  و مدافعین 

شد. برگزار  جمکران  مقدس  مسجد 
این  ویژه  سخنران  تهران  موقت  جمعه  امام  صدیقی  کاظم  الله  آیت 
یادواره بود که به تبیین جایگاه شهید در آموزه های اسالمی پرداخت.
سجاد  سید  حرم  مدافع  شهیدان  معظم  های  خانواده  از  تجلیل 
نقی  امام  احمد حسینی، سید محمود حسینی، سید  روشنایی، سید 
که  بود  باشکوه  محفل  این  های  برنامه  دیگر  از  حسین  مقبول  سید  و 
مهدی  یا  لبیک  و  زهرا  یا  لبیک  حسین،  یا  لبیک  فریادهای  میان  در 

شد. انجام  ظهور  منتظران 
جمکران  مقدس  مسجد  تولیت  رحیمیان  والمسلمین  االسالم  حجت 
هدایای ارزنده ای را به تمام فرزندان سادات شهید استان قم اهدا کرد 
که فرزندان شهیدان واالمقام سید علی حسینی و سید مقبول حسین 

به نمایندگی از یادگاران شهدای سادات این هدایا را دریافت کردند.
اذان گفتن دسته جمعی دانش آموزان به یاد شهید سید نواب صفوی 
و یارانش، اجرای گروه سرود میثاق با موضوع سادات شهید، رونمایی 
گلچین موضوعی خاطرات سادات شهید  فاطمی«  گلستان  »کتاب  از 
پدران  از  نمایندگی  به  روشنایی  پدر شهید سجاد  با حضور  قم   استان 
توسل توسط  قرائت دعای  و  معظم شهدا، خاطره گویی سردار کاجی 

حاج سعید حدادیان از دیگر بخش های این یادواره بود.

خبـرخبـر

◄     معاون استاندار قم گفت: طرح ساخت 
قم  استان  مناطق  از  بخشی  در  ویالیی  مسکن 
سازی  آپارتمان  شد  مقرر  همچنین  و  تصویب 

کند. پیدا  ادامه  هکتاری   5۶0 محدوده  در 
استانداری  عمومی  روتبط  گزارش  به 
قم،   استاندار  معاون  معتمدی،  ابراهیم  قم، 
حضور  با  جلسه ای  در  ماه  دی  یکم  شامگاه 
به  اشاره  با  مجلس،  نمایندگان  و  مدیران 
طرح  اجرایی  عملیات  آغاز  در  قم  پیشگامی 
کرد:  بیان  کشور  سطح  در  مسکن  ملی  نهضت 
الحاق  مقدمات  مسکن  ساخت  برای  قم  در 
در  و  تصویب  پردیسان  هکتاری   5۶0 زمین 
نقشه های  تهیه  جمله  از  مواردی  نیز  ادامه 
با  نامه  تفاهم  انعقاد  و  مذاکره  و  اجرایی 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  توسط  پیمانکاران 

است. شده  انجام 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مسکن  ساخت  شدن  مطرح  به  اشاره  با  در  قم 
و  کارشناسی  مختلف  سطوح  در  ویالیی 
جلسه  چندین  راستا  همین  در  گفت:  رسانه ها 
نهایتًا  و  شد  برگزار  نهادها  سایر  و  دولت  در 
و  راه  جدید  وزیر  با  جلسه ای  جاری  هفته  در 
در  نمایندگان  ایشان،  معاونین  و  شهرسازی 

کردیم. برگزار  قم  استاندار  و  مجلس 
موضوعاتی  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
مطالعات  سرزمین  آمایش  مسائل  همچون 
طرح جامع مسائل شهرسازی، فنی و زیربنایی 

و  نشینی  حاشیه  مهاجرت  عمومی  خدمات  و 
گردید  مقرر  نگهداری،  و  تمام شده  هزینه های 
این  در  استان  ظرفیت های  نهایی  بررسی های 

شود. گیری  تصمیم  استان  در  موارد 
با  جلسه ای  برگزاری  به  اشاره  با  معتمدی 
رئیس  مجلس،  نمایندگان  استاندار،  حضور 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  دادگستری،  کل 
و  گاز  و  آب  عامل  مدیران  قم،  شهردار  قم، 
مدیران  سایر  و  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  و  برق 
جلسه  مصوبه ی  اجرای  راستای  در  استانی 

جلسه  این  در  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  با 
کارشناسی  نظرات  نقطه  و  گزارشات  ارائه  پس 

بنیاد  شد  مقرر  مذکور  دستگاه های  فنی  و 
طبیعی  منابع  و  شهرسازی  و  راه  و  مسکن 
قدیم  جاده  محدوده های  در  ملی  زمین های 
جاده  قم،  شهر  سه  منطقه  شمال  اصفهان 
افراد  برای  را  دیگر  منطقه  چند  و  کاشان  قدیم 
و  شناسایی  ویالیی  مسکن  ساخت  متقاضی 

کنند. فراهم  را  طرح  اجرای  مقدمات 
 30 از  بیش  اینکه  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مسکن  ملی  نهضت  متقاضیان  از  نفر  هزار 
روند  اند  کرده  پرداخت  را  خود  اولیه  وجوه 

5۶0 هکتاری  و ساز قبلی در محدوده  ساخت 
 ► یابد.      ادامه  قوت  با 

معاون استاندار خبر داد:

طرح ساخت مسکن آپارتمانی و ویالیی 
در استان قم تصویب شد



پسماند  قم حجم  پنج شهرداری  منطقه  مدیر      ◄
تن  هزار   10 حدود  عددی  سال  ابتدای  از  را  منطقه 
در  پسماند  میزان  این  افزود:  و  کرد  اعالم  روزانه 
حدود  و  جمع آوری  منطقه   ۶۶۲ و  هزار   1۷ سطح 
صورت وضعیت  سال  ابتدای  از  تومان  میلیارد   1۷
و  میلیارد   ۲ حدود  ماهانه  به صورت  که  پرداخت شده 
می شود. منطقه  نظافت  هزینه  تومان  میلیون   500

شهرنیوز،  با  گفتگو  در  قراچورلوی  زین العابدین 
شهری  نظافت  و  بهداشت  حفظ  اهمیت  به  اشاره  با 
حوزه  در  منطقه  اولویت های  از  یکی  داشت:  اظهار 
زیرا  است،  منطقه  کامل  نظافت  شهری،  خدمات 
بیشترین  جمکران  مقدس  مسجد  مطهر،  حرم  از  بعد 

دارد. شهر  سطح  در  را  مجاور  و  زائر  تردد 
از ابتدای سال عددی  وی حجم پسماند منطقه را 
این  افزود:  و  کرد  اعالم  روزانه  تن  هزار   10 حدود 

منطقه   ۶۶۲ و  هزار   1۷ سطح  در  پسماند  میزان 
جمع آوری و حدود 1۷ میلیارد تومان از ابتدای سال 
ماهانه  به صورت  که  پرداخت شده  صورت وضعیت 
نظافت  تومان هزینه  میلیون   500 و  میلیارد   ۲ حدود 

می شود. منطقه 
مدیر منطقه پنج شهرداری قم سپس به پروژه های 
گفت:  و  کرد  اشاره  منطقه  در  شهری  خدمات  حوزه 
و  شده  اجرایی  منطقه  در  جذبی  چاه   ۲۲ تعداد 
الیروبی تمام چاه ها به صورت کامل انجام شده است.
آب های  جمع آوری  پروژه های  اتمام  از  سپس  وی 
درصد   100 گفت:  و  داد  خبر  منطقه  در  سطحی 
منطقه  سطحی  آب های  جمع آوری  پروژه های 
بارندگی  روزهای  برای  کامل  آمادگی  و  انجام شده 
بلوار  در  نیز  سپتیک  چهار  حاضر  حال  در  و  داریم 
و  حکیم  زیرگذر  بهاءالدینی،  آیت الله  بلوار  کبیری، 

است. فعال  انتظار  بلوار 
پل   30 از  بیش  نصب  از  همچنین  قراچورلوی 
و  داد  خبر  معابر  و  کوچه ها  ورودی های  در  فلزی 
برای  آهن  کیلو   400 و  هزار   1۲ از  بیش  گفت: 
استفاده شده  معابر  ورودی  برای  فلزی  پل های  نصب 
منطقه  در  نیز  پروژه  این  درصدی   100 به صورت  و 

است. اجراشده 
عددی  را  منطقه  آذین بندی  اعتبار  ادامه  در  وی 
تا  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد  یک  بالغ بر 
منطقه  آذین بندی  اعتبار  درصد   ۶0 از  بیش  امروز 
سال  پایان  برای  الزم  برنامه ریزی های  و  شده  هزینه 
و جشن نیمه شعبان در دستور کار قرار گرفته است، 
از  نگهداری  و  دیواری  نقاشی  پروژه های  همچنین 
المان ها نیز روند اداری آن در حال طی شدن است.

کرد:  تصریح  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 

که  است  تن   10 روزی  نیز  منطقه  آسفالت  سهمیه 
کوچه های  لکه گیری  برای  تن  هزار   3 حدود  امروز  تا 
با  البته  است،  گرفته  قرار  مورداستفاده  معابر  و 
زیربنایی  طرح های  اجرای  و  منطقه  توسعه  به  توجه 
اختصاص  سهمیه  از  بیش  آسفالت  به  منطقه  نیاز 

است. داده شده 
هزینه های  افزایش  به  توجه  با  پایان  در  وی 
کرد:  خاطرنشان  معابر  نظافت  و  منطقه  نگهداری 
میان  در  روز  یک  به صورت  زباله ها  جمع آوری 
اختصاص  و  منطقه  هزینه های  کاهش  در  می تواند 
کند،   زیادی  کمک  عمرانی  پروژه های  به  آن 
کرده  کمک  پردیسان  منطقه  شهروندان  همکاری 
منطقه  در  نیز  ما  و  شود  اجرا  به خوبی  برنامه  این 
سمت وسو  این  به  فرهنگی  برنامه ریزی  به  باید  پنج 

 ► کنیم.   حرکت 

گفت:  قم  گاز  شرکت  مدیرعامل      ◄
ادارات  دمای  پایش  طرح  دراجرای 
پنج  و  اداره  سه  گاز    ، عمومی  واماکن 
شد. قطع  استان  این  پرمصرف  بانک 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود:  لهجه  خوش  مرتضی  قم،  گاز 
بار   1۹۸ و  سه هزار  فوق  طرح  اجرای  با 

مختلف  عمومی  اماکن  و  ادارات  دمای 
آنها  برای  نیز  اخطار   3۹۹ و  پایش  قم 

است. شده  صادر 
دمای  پایش  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
ادارات و اماکن عمومی از ابتدای آذرماه 
تصریح کرد:  آغاز شده است،  سال جاری 
تاکنون در این طرح، گاز سه اداره و پنج 

حد  از  بیش  آنها  محیط  دمای  که  بانک 
شده است. قطع  بوده،  مجاز 

تیم های  که  این  بیان  با  خوش لهجه 
در  مداوم  طور  به  گاز  شرکت  دمای  پایش 
عمومی  اماکن  و  ادارات  از  بازدید  حال 
کرد:درصورت  خاطرنشان  هستند، 
مصوبه  از  تخطی  هرگونه  مشاهده 

به  آنها  گاز  نخست  مرحله  در  مذکور، 
به  تکرار  صورت  در  و  ساعت   ۲4 مدت 

شد. خواهد  قطع  هفته  یک  مدت 
ابالغیه  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
ادارات،  تمامی  کشور،  وزارت  رسمی 
سایر  و  آموزشی  فرهنگی،  مراکز  بانک ها، 
دمای  تا  هستند  ملزم  عمومی  اماکن 

یعنی  آسایش  دمای  روی  را  خود  محیط 
کنند. تنظیم  سانتی گراد  درجه   1۸

آسایش،  دمای  است  ذکر  شایان 
احساس  آن  در  افراد  که  است  دمایی 
 1۸ دما  این  استاندارد  و  کنند  راحتی 
گرفته  نظر  در  سانتی گراد  درجه   ۲1 تا 

 ► شده است.  
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9127۶25987   

www.gooyeh-qom.com

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای قم:
بیش از 11هزار فقره تسهیالت 
فرزند آوری درقم پرداخت شد

 ۷۹0 و  11هزار  پرداخت  از  قم  بانک های  کمیسیون هماهنگی  دبیر 
این  در  آبانماه  پایان  تا  سالجاری  ابتدای  از  آوری  فرزند  وام  فقره 

داد. خبر  استان 
، سید  اقتصادی ودارایی قم  امور  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
رسول میر خلفی افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی 
تومان  500میلیارد  از  بیش  پرداخت  با  استان  در  جمعیت،1۲بانک 
از11هزارو ۷۹0 متقاضی دریافت وام فرزند آوری حمایت کرده اند و 
بیش از ۲500متقاضی در صف اخذ تسهیالت هستند که به آنان نیز 
در اسرع وقت، تسهیالت حمایت از فرزند پروری تعلق خواهد گرفت.
بعد،  به   1400 فروردین  ابتدای  متولد  فرزندان  پدران  گفت:  وی 
سامانه  در  نام  ثبت  به  فرزند،نسبت  تولد  تاریخ  از  پس  سال   ۲ تا 
https://ve.cbi.ir/VC/ نشانی  به  مرکزی  بانک  فرزندآوری  وام 

اند. نموده  اقدام   TasRequestVC.aspx
سپرده  به  الزام  بدون  فرزندآوری،  تسهیالت  کرد:  اضافه  میرخلفی 
می  پرداخت  اقساط  شروع  برای  تنفس  دوره  ماه  شش  با  و  گذاری 
بار  یک  پدر،  به  فرزندآوری  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطای  و  شود 

است. امکان پذیر  شده  متولد  فرزند  هر  برای 
تولد  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  حین  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  وی 
فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیالت مذکور 
طبق دستورالعمل به کودک بعدی نیز امکان پذیر است ودر مورد تولد 

فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.
بانکهای قم  و دبیر کمیسیون هماهنگی  بانک ملی  امور شعب  رئیس 
در پایان گفت: مبلغ این وام، به ترتیب برای فرزندان اول۲0 میلیون 
تومان،برای فرزند دوم40میلیون تومان، برای فرزند سوم، ۶0میلیون 
یا  پنجم  فرزند  وبرای  تومان  ۸0میلیون  چهارم  فرزند  برای  تومان 

است. تومان  میلیون   100 بیشتر، 

مسئوالن قضایی قم به دیدار 
خانواده دو شهید مدافع امنیت 

استان رفتند

مسئوالن قضایی استان قم با حضور در منزل دو تن از شهدای مدافع 
امنیت با خانواده این شهیدان طلبه و بسیجی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قم، حجت االسالم علی مظفری 
حسن  االسالم  حجت  همراه  به  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
با  پنجشنبه  ظهر  از  بعد  قم  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان  غریب 
حضور در منزل دو تن از شهدای مدافع امنیت استان قم با خانواده 

کردند. گفتگو  و  دیدار  شهدا  این 
و  زاهدلویی  مهدی  شهید  منزل  در  قم  استان  قضائی  مسئوالن 
استان  بسیجی  و  طلبه  شهدای  از  دو  هر  که  مختارزاده  حسن  شهید 
امینت  مدافع  شهید  دو  این  خانواده  از  بودند،  اخیر  اغتشاشات  قم 

کردند. تجلیل 
و  نحوه  بیان  ضمن  دیدارها  این  در  نیز  شهید  دو  این  خانواده های 
قم  استان  قضائی  ارشد  مقامات  از  خود  فرزند  شهادت  چگونگی 
جنایات  این  عامالن  شناسایی  برای  الزم  پیگیری های  تا  خواستند 

برسانند. خود  اعمال  سزای  به  را  مسببان  و  داده  انجام 
داشت:  ابراز  دیدار  این  در  نیز  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
با آن دسته  امنیت جامعه  و  آرامش  دستگاه قضائی در راستای حفظ 
شماری  و  شدند  امنیت  سلب  موجب  اخیر  حوادث  در  که  افرادی  از 
خواهد  قاطعی  برخورد  رساندند  شهادت  به  را  کشور  این  جوانان  از 

می رساند. خود  اعمال  جزای  به  را  آنان  و  داشت 
از  پروردگار  نزد  حجت االسالم مظفری عنوان داشت: مقام شهدا در 
جایگاه واالیی برخوردار است و به عنایت خداوند و به برکت شهدای 
است  مستحکمی  ریشه های  دارای  اسالمی  جمهوری  نظام  عزیزمان 
را  آن  ضدانقالب  و  معاندین  منافقانه  اقدامات  و  حوادث  اینگونه  که 

برد. خواهند  جایی  به  راه  دشمنان  و  نمی کند  متزلزل 
بسیجیان  و  طالب  از  مختارزاده  حسن  و  زاهدلویی  مهدی  شهیدان 
مزدور  عوامل  دست  به  اخیر  اغتشاشات  در  که  بودند  قم  استان 

آمدند. نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  اغتشاشگر  و  بیگانگان 

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت   1 در بخش  واقع  اصلی   104۷3 از  فرعی   ۷۹۲ به  پالک  باب ساختمان   تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
می  محمدعلی  فرزند  قمی  بنازادگان  داود  بنام   که   33 پالک   -10 کوچه  نوبهار-  خ   – خرداد   15 بلوار   – قم  اراضی 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
1401/0۹/30 تحدیدحدود پالک مذکور در روز شنبه مورخ    - 1/1050۸ بنا به تقاضای کتبی نامبرده  نمود، لذا 
1۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا  ۸/5 الی  1401/11/1  ساعت 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند. 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷3/۲/۲5 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲0
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15۹۹1 الف  م  نماید.)  ارائه 
 1401/10/3 انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 

قم  ثبت   1 بخش  در  واقع  اصلی   104۷3 از  فرعی   ۷۹4 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
در  باشد،   می  ابوالقاسم  فرزند  پور  برزگر  اعظم  بنام   که   ۲۹ پالک   -۸ کوچه  نوبهار-  خ   – خرداد   15 بلوار   – قم  اراضی 
نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان 
در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/0۹/30   -  1/104۸۲ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان 
روز دوشنبه مورخ 1401/11/3  ساعت ۸/5 الی 1۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا 
و اعتراضات مجاورین طبق  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
ماده ۲0 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷3/۲/۲5 متعرض ظرف مدت یک ماه 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15۹۹0 الف  م  نماید.)  ارائه 
 1401/10/3 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

◄     مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با بیان 
تجربیات  از  و  باشند  آماده  تمام دستگاه ها  باید  اینکه 
غافلگیر  کمتر  تا  کنیم  استفاده  گذشته  سال های 
سال های  در  اقلیم  تغییر  به  توجه  با  گفت:  شویم، 
سه  در  که  بارندگی  تمام  می کنیم  پیش بینی  گذشته 

دهد. رخ   شبانه روز  یک  در  نداشتیم  پاییز  ماه 
محسن  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم  شهرداری  زمستانی  عملیات  مانور  در  اروجی 
ماشین آالت  پشتیبانی  و  هوشمند  پایش  مرکز  در  که 
اقدامات  از  تشکر  با  شد،  برگزار  شهری  خدمات 
داشت:  اظهار  بحران  مدیریت  حوزه  در  شهرداری 

مدیریت  در حوزه  در چند سال گذشته  قم  شهرداری 
آمادگی شهر در  امروز  و  بحران عملکرد خوبی داشته 
سطح  در  غیرطبیعی  و  طبیعی  بحران های  با  مقابله 

است. خوبی 
افزود:  زمستان  فصل  آغاز  به  اشاره  با  وی 
در  شهر  آمادگی  سنجش  و  اعالم  مانورها  برگزاری 
سال های  در  اقلیم  تغییر  به  توجه  با  و  بحران هاست 
سه  در  که  بارندگی  تمام  می کنیم  پیش بینی  گذشته 
این  و  رخ داده  ساعت   ۲4 یک  در  نداشتیم  پاییز  ماه 

دارد. شهر  کامل  آمادگی  به  نیاز  اتفاق 
تصریح  قم  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 

در  شهر  آمادگی  سنجش  برای  جلسات  این  کرد: 
کامل  آمادگی  بحران  زمان  در  تا  دستگاه هاست  همه 
از  بعضی  در  گذشته  چندسال  در  زیرا  باشیم  داشته 
طبیعی  حوادث  در  اما  شده ایم  غافل گیر  بحران ها 
تا  می توانیم  که  رسیده ایم  نقطه ای  به  بارندگی  مانند 

کنیم. پیش بینی  را  حوادث  حدودی 
دوم  روز جمعه  از  بارندگی  پیش بینی شروع  به  وی 
کمک  پیش بینی ها  همین  گفت:  و  کرد  اشاره  دی 
تمام  باید  و  ببرد  باال  را  خود  آمادگی  شهر  تا  می کند 
سال های  تجربیات  از  و  باشند  آماده  دستگاه ها 
 ► شویم.   غافلگیر  کمتر  تا  کنیم  استفاده  گذشته 

ضرورت آمادگی دستگاه های استان برای مقابله با بحران در زمستان

●  احتمال بارش سنگین در یک شبانه  روز   ●

شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس      ◄
قم  شهر  اسالمی  شورای  زائرین  امور  و 
ایجاد  در  شهر  آمادگی  نمایش  گفت: 
اعتماد در مردم بسیار مهم است تا بدانند 
و  مشکل  گونه  هر  صورت  در  شهرداری 

است. زمستان  در  بحران 
مجتبی  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
زمستانی  عملیات  مانور  در  ثابت  سبحانی 
و  هوشمند  پایش  مرکز  در  که  شهرداری 
شهری  خدمات  ماشین آالت  پشتیبانی 
برای  شهر  آمادگی  بر  تأکید  با  شد،  برگزار 

گام  داشت:  اظهار  بحران ها  با  مقابله 
شناسایی  بحران ها  با  مقابله  در  نخست 
در  شهر  توانمندی  و  امکانات  درست 
غیرطبیعی  و  طبیعی  حوادث  با  مقابله 

است. شهر 
وی شاخص حرکت به سمت شهر ایمن 
دانست  شهر  ظرفیت های  شناسایی  را 
مانند  حوادثی  با  مقابله  برای  افزود:  و 
و  تجهیزات  تمام  است  الزم  آب  گرفتگی 
کامل  و  شفاف  به صورت  شهر  امکانات 
زمستان  مانور  اجرای  و  باشد  مشخص 

برای  خوب  اقدامات  از  یکی  شهرداری 
شهر  ظرفیت های  شناخت  و  آمادگی 

. ست ا
و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
قم  شهر  اسالمی  شورای  زائرین  امور 
ایجاد  در  آمادگی شهر  نمایش  داد:  ادامه 
اعتماد در مردم بسیار مهم است تا بدانند 
شهر  بحران  و  مشکل  گونه  هر  صورت  در 
برای مقابله با آن آماده بوده و می توانند با 
آرامش خاطر زندگی کنند و خسارت مالی 

 ► نمی کند.    تهدید  را  آن ها  جانی  یا 

خدمات  و  محیط زیست  معاون      ◄
 400 اختصاص  از  قم  شهرداری  شهری 
در  شهر  تجهیز  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 
غیرطبیعی  و  طبیعی  بحران های  با  مقابله 
خبر   1401 سال  در  بار  نخستین  برای 

داد.
اصفهانیان  مهدی  شهرنیوز،  گزارش  به 
زمستانی  عملیات  مانور  در  مقدم 
هوشمند  پایش  مرکز  در  که  قم  شهرداری 
شهری  خدمات  ماشین آالت  پشتیبانی  و 
سیاست های  مجموعه  شد،  برگزار 
دانست  پیشگیرانه  رویکرد  با  را  شهرداری 
نقاط  شناسایی  برای  داشت:  اظهار  و 
برگزار  زیادی  جلسات  شهر  آسیب پذیر 
شهر  در  آسیب پذیر  نقطه   1۶۹ و  شده 

است. شده  شناسایی 
خدمات  کمیسیون  از  تشکر  ضمن  وی 

از  مناطق  تمام  در  مدیران  و  شورا  شهری 
نقاط آسیب زا در  ۹0 درصد  برطرف شدن 
شهر خبر داد و افزود: همچنین تجهیزات 
و ادوات الزم برای مناطق پیش بینی شده 
تا   1401 سال  در  بار  نخستین  برای  و 
 400 از  بیش  سال  ماه  هشت  در  و  امروز 
با  مرتبط  ادوات  و  تجهیزات  ریال  میلیارد 
خریداری  غیرطبیعی  و  طبیعی  حوادث 

است. شده 
شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
در  امروز  کرد:  تصریح  قم  شهرداری 
 300 از  بیش  شهرداری  زمستانی  مانور 
متناسب  شهری  خدمات  مکانیزه  دستگاه 
مانند  شهری  بحران های  و  حوادث  با 
یخبندان  و  برف  ناگهانی،  بارش های 
آزمایشی  به صورت  و  داشته  حضور 

می شود. آزمایش  و  سنجش 

تخصصی  حوزه  در  را  قم  شهر  وی 
بیان  و  دانست  آماده  آب گرفتگی  با  مقابله 
کرد: در این حوزه نیز تعداد زیادی تانکر، 
پمپ و ۲0 هزار کیسه مخلوط شن و نمک 
در 30 نقطه شهر گذاشته شده تا در زمان 
به  بتوانیم خدمات خوبی  و یخبندان  برف 
ایمنی  شرایط  و  داده  زائران  و  شهروندان 
کنیم. ایجاد  مناطق هشتگانه  در سطح  را 
و  حضور  ادامه  در  مقدم  اصفهانیان 
قابل  شهری  مدیریت  در  را  مردم  مشارکت 
جلسات  کرد:  خاطرنشان  و  خواند  توجه 
مدارس،  سطح  در  شهروندان  با  زیادی 
ارتقاء  و  آموزش  برای  محالت  و  مساجد 
بخشی  تا  شده  برگزار  شهروندی  فرهنگ 
عدم  اثر  بر  که  احتمالی  آسیب های  از 
تجمع  و  ساختمانی  نخاله های  جمع آوری 

دهیم. کاهش  را  معابر  انهار  در  آن 

خدمات  ارائه  عامل  پایان  در  وی 
خوب  تعامل  را  شهروندان  به  مطلوب 
کرد:  ابراز  و  دانست  دستگاهی  بین 
برای  دستگاه ها  خوب  تعامل  شاهد  امروز 

مطلوب  خدمات  ارائه  برای  شهر  مدیریت 
با  امیدواریم  و  هستیم  شهروندان  به 
شهری  بتوانیم  دارد  وجود  که  شرایطی 
 ► کنیم.   ایجاد  شهروندان  برای  را  ایمن 

سبحانی ثابت، عضو شورای شهر قم:

●  شهرداری قم برای مقابله با بحران های زمستانی آماده است   ●

معاون شهردار قم خبر داد:

● اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در مقابله با بحران در شهرداری قم   ●

حجم پسماند منطقه 5 قم روزانه 10 هزار تن است

● هزینه ماهانه 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومانی برای نظافت منطقه 5 قم   ●

مدیرعامل شرکت گاز استان قم:

● گاز هشت اداره و بانک پرمصرف قم قطع شد  ●
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وزیر نفت اعالم کرد؛
رایگان شدن گازبها با صرفه جویی 

۳۰ درصدی
وتجاری  خانگی  دربخش  گازطبیعی  مصرف  کردکه  اعالم  نفت  وزیر 
افزایش  پارسال  مشابه  زمان  به  نسبت  جنوبی  ۲فازپارس  معادل 
رضایتمندی  افزایش  برای  خوبی  ازمصوبه های  همچنین  است؛  یافته 

خبرداد. نفت  صنعت  کارکنان 
از مرکز  بازدید  اوجی )جمعه، دوم دی ماه( در  به گزارش شانا، جواد 
توزیع،  بررسی  برای  امروز  گفت:  ایران،  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ 
ملی  شرکت  دیسپچینگ  مرکز  به  سرزده  طور  به  گاز  مصارف  و  عرضه 
جنوبی  پارس  سکوهای  و  پاالیشگاه ها  با  زنده ای  ارتباط  و  آمدم  گاز 

داشتم.
در  مترمکعب  میلیون   ۷05 به  نزدیک  روزانه  اکنون  داد:  ادامه  وی 
و  می کنیم  برداشت  حوزه  این  از  کشور(  گاز  درصد   ۷0 )حدود  روز 
و  اندیشیده شده  تدابیر  با  گاز  تأمین  برای  درصدی   100 آمادگی 
گاز،  برداشت  سکوهای  لوله،  خطوط  در  اساسی  تعمیرات  انجام 

دارد. وجود  فشار  تقلیل  ایستگاه های  و  پاالیشگاه ها 
 ۶0 تجاری  و  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
به  نسبت  جنوبی  پارس  فاز   ۲ معادل  روز،  در  مترمکعب  میلیون 
می خواهیم  مردم  همه  از  کرد:  تصریح  است،  یافته  افزایش  پارسال 
برای بهینه سازی مصرف تالش کنند و اقدام های خوبی برای تشویق 
مصرف،  کاهش  درصد  یک  هر  با  و  شده  گرفته  نظر  در  هم  مشترکان 
به  نسبت  مشترکی  اگر  و  می شوند  گازبها  تخفیف  درصد   3 شامل 
گازبهای  باشد،  داشته  صرفه جویی  درصد   30 خود  پارسال  مصرف 

داشت. خواهد  رایگان 
رفاه  دمای  رعایت  و  گرم  لباس های  پوشیدن  را  مردم  اوجی همچنین 

1۸ - ۲1 توصیه کرد.
وی در جریان این بازدید در ارتباط تلفنی با احمد باهوش، مدیرعامل 
مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن خداقوت به همه کارکنان صنعت گاز 
گاز  پایدار  تأمین  برای  حداکثری  آمادگی  بر  جنوبی،  پارس  و  نفت  و 

کرد. تاکید 
دیگر  مانند  نفت  صنعت  کارکنان  مالیات   / قوا  سران  از  قدردانی 

شد دولت  کارکنان 
کرد:  اظهار  سه گانه،  قوای  سران  از  قدردانی  با  ادامه  در  نفت  وزیر 
این  از  و  شد  دولت  کارکنان  دیگر  مانند  نفت  صنعت  کارکنان  مالیات 
در  دوچندان  انگیزه ای  ان شاالله  و  می کنیم  تشکر  قوا  سران  از  بابت 

می آید. وجود  به  کارکنان 
۶ خوان اجرای ماده 10 طی شده است

اوجی در پایان اعالم کرد: در بحث ماده 10 هم ۶ خوان طی شده و 
تنها گذر از خوان هفتم مانده و ان شالله تأیید مشئوالن ارشد نظام را 

می گیریم که سبب رضایتمندی همکاران شود.

رئیس شیفت مرکز راهبری کنترل گاز کشور اعالم کرد؛
پیش بینی افزایش مصرف صد 

میلیون متر مکعب گاز در هفته 
آینده

ورودجبهه  به  اشاره  گازکشوربا  کنترل  راهبری  مرکز  شیفت  رئیس 
دمای  کاهش  به  توجه  گفت:با  آینده  هفته  در  کشور  سردبه  هوای 
افزایش  مترمکعب  صدمیلیون  حدود  می کنیم  بینی  هواپیش 

باشیم. داشته  را  گاز  مصرف 
گاز  کنترل  راهبری  مرکز  شیفت  رئیس  سیما،  و  صدا  گزارش  به 
سردی  هوای  جبهه  یک  آینده  هفته  اینکه  به  توجه  با  گفت:  کشور 
وارد کشور می شود و کاهش دمای قابل مالحظه ای را داریم و پیش 
را  گاز  مصرف  افزایش  مکعب  متر  میلیون  صد  حدود  می کنیم  بینی 

می کند. سخت  را  کار  این  و  باشیم  داشته 
مصرف  در  جویی  صرفه  با  می خواهیم  مردم  از  گفت:  ایزدی  آقای 
برای  مشکلی  و  کنیم  عبور  سخت  شرایط  این  از  تا  کنند  کمک  گاز، 
انتهایی  نقاط  و  سرشاخه ها  در  و  کنندگان  مصرف  از  هیچکدام 

نیفتد. شبکه 
ساعت   ۲4 در  گفت:  ملی  رسانه  با  ارتباط  در  بخش  ایزدی  آقای 
غیرعمده  صنایع  و  تجاری  خانگی،  بخش  در  گاز  مصرف  گذشته 
مقایسه  بخواهیم  اگر  و  شده  ثبت  مترمکعب  میلیون   5۹0 حدود 
مترمکعب  میلیون   55۸ حدود  مصرف  گذشته  هفته  شنبه  پنج  کنیم 
را نشان می دهد  به هفته گذشته  ۶ درصدی نسبت  افزایش  بوده که 
افزایش  درصد   15 حدود  کنیم  مقایسه  قبل  سال  با  بخواهیم  اگر  و 

است. داشته 
در  می شود  تولید  پاالیشگاه ها  همه  از  که  دیتاهایی  داد:  ادامه  وی 
نیمه  در  گاز  تولید  عمده  می شود،  پردازش  و  آوری  جمع  مرکز  این 
عسلویه  پاالیشگاه  در  گاز  درصد   ۷0 حدود  و  است  کشور  جنوبی 
و دو  را داریم  پارسیان و کنگان  پایشگاه  و در کنار آن  تولید می شود 
پاالیشگاه  یعنی  کشور  شرق  شمال  در  که  دیگر  پاالیشگاه های  از  تا 
تمامی  و  داریم  را  ایالم  پاالیشگاه  نیز  کشور  غرب  در  و  خانگیران 

می شود. پردازش  و  آوری  جمع  پاالیشگاه ها  این  دیتاهای 

خبـر

شرکت بازرسی روشاک پایا کنترل
های  شرکت  و  ساختمان  مالکان  مدیران، 
گواهینامه  سالیانه  تمدید  به  نسبت  آسانسوری 

نمایید. اقدام  خود  آسانسور  استاندارد 
و  احتمالی  خسارت  اقدام هرگونه  درصورت عدم 
نبوده  بیمه  مشمول  عنوان  هیچ  به  مالی  و  جانی 
برداران  بهره  و  ذینفعان  مالکان،  عهده  به  و 

باشد. می  آسانسور 
 : تلفن
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◄     این روزها اقتصاد ایران با خطر جدی افزایش 
با  که  است  حالی  در  این  و  هستند  مواجه  بهره  نرخ 
و  تولیدی  های  بنگاه  اقتصاد،  فعلی  وضع  به  توجه 

ندارند. را  بهره  نرخ  باالرفتن  تحمل  دیگر  بورسی 
نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران 
افزایش نقدینگی،  از جمله  است، تورم علل مختلفی 
بودجه،  کسری  نفتی،  درآمدهای  کاهش  ارز،  نرخ 
اما  دارد.  بانک ها  ویژه  به  بزرگ  شرکت های  ناترازی 
افزایش  طرفداران  از  بسیاری  که  عواملی  از  یکی 
تأثیر افزایش نرخ بهره  نرخ بهره از آن دفاع می کنند 
دارند  اذعان  نکته  این  بر  همه  البته  است.  تورم  بر 
کوتاهی  دوران  برای  تورم  بهره  نرخ  افزایش  با  که 
کاسته خواهد شد اما در میان مدت و بلند مدت آثار 
یک  و  داشته  کشور  اقتصاد  برای  سنگینی  تبعات  و 
باید  ایران  اقتصاد  از  باطل  دور  این  همیشه  برای  بار 

شود. حذف 
داریم  بانکی  بهره  نرخ  درصد   ۲0 ساالنه  وقتی 
در  نقدینگی  رشد  درصد   ۲0 سالی  حداقل  یعنی 
زیان  یا  سود  فرمول  به  توجه  با  و  دارد  وجود  کشور 
قبل  سال های  از  را  نقدینگی  رشد  وقتی  مرکب 
هستیم  غریبی  و  عجیب  اعداد  شاهد  کنیم  افزوده 
که این روزها شاهد هستیم و افزایش نرخ بهره، تنها 
می کند. پیچیده تر  و  سخت تر  شدت  به  را  وضعیت 
افزایش  و  نقدینگی  رشد  عوامل  مهمترین  از  یکی 
از  ایران  اقتصاد  و  است  بانکی  بهره  نرخ  پولی،  پایه 

است. شده  گرفته  گروگان  به  سمت  این 
افزایش  بر  مبنی  را  اظهاراتی  اخیر  روزهای  در 
صورت  به  گزارش  این  در  هستیم،  شاهد  بهره  نرخ 
را بررسی  افزایش نرخ بهره  آثار ویران کننده  مختصر 

کرد؛ خواهیم 
ایران اقتصاد  به  افزودن گره کور 

افزایش  اقتصادی درباره  حسین عبدی کارشناس 
گفت:  مهر  به  کالن،  اقتصاد  در  آن  تأثیر  و  بهره  نرخ 
دچار  ایران  اقتصاد  ساختار  که  آنجایی  از  متأسفانه 
گفت  می توان  است  جدی  مشکالت  و  پیچیدگی ها 
اضافه  قبلی  گره های  به  را  گره ای  بهره  نرخ  افزایش 
هزینه  افزایش  سیستمی  لحاظ  به  کرد.  خواهد 
که  شرکتهایی  و  شکننده  اقتصاد  برای  مالی  تأمین 
هر روز موانع بیشتری را در جهت زنده ماندن تجربه 
تورمی  به سرعت رکود  و فقط می تواند  می کنند فقط 
نیروی  احتمالی  تعدیل  و  فروش  میزان  کاهش  و 
مانند  ما  اقتصاد  شود.  منجر  بیشتر  تضعیف  و  کار 
نرخ  پیچ  با  بتوان  که  نیست  دنیا  بزرگ  ای  اقتصاد 

نمود. تنظیم  آن  در  را  کالن  سیاستهای  بهره 
تحریم ها  که  شرایطی  در  اینکه  بیان  با  عبدی 
کار  توقف  افزود:  است،  کرده  سخت  را  نفت  فروش 
علل  به  متوسط  و  کوچک  شرکتهای  از  برخی  در 
دلیل  به  نیز  بزرگ  شرکتهای  و  دارد  ادامه  مختلف 
فعالیت  نمی توانند  قبل  مانند  به  دولتی  توقعات 
نیروگاهی  ادامه دهند و قطع گاز شرکت های  را  خود 
مزید  نیز  سیمانی ها  از  برخی  و  پتروشیمی  و  فلزی  و 
بر علت شده است و افزایش نرخ بهره باعث افزایش 
نرخ بهای تمام شده پول در شرکت ها شده و سرمایه 

می یابد. کاهش  آنها  گردش  در 
با توجه به کاهش  این کارشناس اقتصادی افزود: 
مالیات  نرخ  افزایش  توان  عدم  و  دولتی  درآمدهای 
چاپ  به  منجر  نفت  فروش  افزایش  عدم  صورت  در 
نرخ  وجود  با  بیشتر  تورم  یعنی  شد.  خواهد  پول 
به  منجر  نهایت  در  که  باال  مالی  تأمین  هزینه  و  بهره 

شد. خواهد  بیشتر  مشکالت  و  ارز  نرخ  افزایش 
بورس  بر  بهره  نرخ  افزایش  تأثیر  درباره  عبدی 

نسبت  وضعیت  این  در  طبیعتًا  سرمایه  بازار  گفت: 
به  و  کرد  خواهد  تعدیل  را  شرکتها  درآمدی  به  قیمت 
خواهد  شرکتها  به  را  پایین تری  ای  بر  پی  اصطالح 
نسبت  انتظار  گذاران  سرمایه  دیگر  بیان  به  داد. 
خواهند  شرکتها  از  را  پایین تری  درآمد  به  قیمت 
اینکه  مگر  نیست  ممکن  فعلی  شرایط  در  که  داشت 

برود باالتر  هم  این  از  ارز  قیمت 
میان  گزارشات  دید  باید  گفت:  پایان  در  وی 

چگونه  صنایع  ماهانه  گزارشات  و  شرکتها  دوره ای 
سرمایه  ارز  نرخ  احتمالی  رفتن  باال  با  بود.  خواهند 
مالی  صورتهای  در  اعداد  انعکاس  منتظر  گذاران 
یا حاشیه  بود. هرگونه کاهش سود عملیاتی  خواهند 
دوره ای  میان  گزارشات  در  آن  احتمال  یا  و  سود 
حال  در  که  چرا  شد  خواهد  بازار  رشد  توقف  باعث 
حاضر سرمایه گذاران انتظارات باالتری را با توجه به 
بورس  امید  نقطه  اینکه  نتیجه  دارند.  بهره  نرخ  این 
از  فعلی  رشدهای  و  است  ارز  بازار  فعلی  شرایط  در 
از کاهش نرخ  محل جبران افت قیمت دارایی ناشی 

است. ارز 
سپرده  به  را  کشاورز  بانکی،  سود  افزایش 

می کند ترغیب  گذاری 
فاتح رضایی، کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی 
بانکی  نظام  در  سپرده ها  سود  افزایش  تأثیر  درباره 
نقدینگی  هدایت  گفت:  مهر  به  کشاورزی  بخش  بر 
و  درست  مدیریت  به  نیاز  تولید  سمت  به  سرگردان 
برنامه ریزی منسجم دارد. در این باره ضروری است 

شود. الگوگیری  موفق  کشورهای  از 
نام  به  مسئله ای  الملل  بین  سطح  در  افزود:  وی 
بسیاری  ندارد.  وجود  رقمی  دو  ارقام  با  بانکی  سود 
می پردازند  گذران  سپرده  به  که  سودی  کشورها  از 
در بخش  باید  پول  این  زیرا  است  از یک درصد  کمتر 
رفاه  به  منجر  نهایت  در  تا  شود  گذاری  سرمایه  مولد 

شود. اجتماعی 
او ادامه داد: سودهای یک و نیم درصدی در واقع 
به  حرکت  و  بوده  گذاری  سپرده  روند  کارمزد  همان 

رفتن است. به خطا  راه  باال عماًل  بهره  نرخ  سوی 
بانک ها  ۲1 درصدی  به سودهای  اشاره  با  رضایی 
به  منجر  امر  این  کرد:  عنوان  قبل  سال های  در 
ترغیب  را  افراد  و  شده  تولید  بخش  از  سرمایه  خروج 
می کرد.  بیشتر  سود  دریافت  برای  گذاری  سرمایه  به 
تقلیل  درصد   1۸ به  بانکی  سپرده  سود  رو  این  از 

. فت یا
یادآور  کشاورزی  حوزه  اقتصادی  کارشناس  این 

طور  به  باشد  باال  سپرده  سود  که  هنگامی  شد: 
یا  کشاورز  و  یافته  افزایش  تسهیالت  بهره  نرخ  قطع 
دغدغه  بدون  تا  می شود  تشویق  تولیدکننده ای  هر 
و  مولد  بخش  از  را  خود  سرمایه  تولید  دردسرهای  و 
گذاری  سپرده  بانک ها  نزد  و  آورده  بیرون  کشاورزی 

کند. دریافت  را  خود  سود  و  کرده 
رکود افزایش 

اینباره  در  نیز  اقتصادی  کارشناس  میرزایی  نیما 
سیاست  به  توجه  با  بهره  نرخ  افزایش  گفت:  مهر  به 
بازارهای  در  پول  شدن  جمع  باعث  و  بوده  انقباضی 
کاهش  و  رکود  ایجاد  باعث  و  شده  بانکی  موازی 
سیاست  داشت،  خواهد  دنبال  به  را  مقطعی  قیمت 
یک  عنوان  به  تنها  مختلف  اقتصادهای  در  بهره  نرخ 
و  نبوده  تورم  راه حل کاستن  و  مسکن استفاده شده 
می کند  اجرا  را  اقتصادی  سیاست  این  که  دولتی  هر 
کاهش  برای  را  دیگری  سیاست های  باید  آن  کنار  در 
عامل  خود  بهره  نرخ  افزایش  کند،  اعمال  تورم  نرخ 
بهره  باالی  نرخ  ایران  در  است،  آینده  در  تورم  ایجاد 
و  کشور  در  نقدینگی  تولید  دلیل  اولین  درصدی   ۲0

است. نرخ ها  افزایش 
رفتن  بین  از  باعث  بانکی  بهره  نرخ  افزایش مجدد 
بیشتر ارزش ریال و بحران های اقتصادی را در آینده 
ضمن  و  نیست  صحیحی  روش  و  کرده  دوچندان 
مواجه  رکود  و  مجدد  چالش  با  را  سرمایه  بازار  اینکه 

تورمی اثرات  و  می کند 
با  بازی  تجربه  گفت:  پایان  در  میرزایی  نیما 
کاهش  با  که  داشته  قبل  سال های  در  را  بهره  نرخ 

با  و  یافته  افزایش  شدت  به  کل  شاخص  بهره،  نرخ 
کرد،  ریزش  زجرآوری  صورت  به  شاخص  افزایش، 
بسیار  اثرات  می تواند  بهره  نرخ  افزایش  نیز  اکنون 
داشته  سرمایه  بازار  و  کشور  تولید  برای  را  مخربی 

. شد با
با  می توان  را  ایران  در  بهره  نرخ  افزایش  آیا 
مقایسه  دیگر  کشورهای  در  بهره  نرخ  افزایش 

؟ کرد

در  سود  نرخ  با  ایران  اقتصاد  سال  سال های 
کنترلی  ابزار  اساسًا  و  بوده  روبرو  ۲0 درصد  محدوده 
است،  رفته  بین  از  ایران  در  بهره  نرخ  طریق  از  تورم 
در  بهره  نرخ  کنترلی  ابزار  نیز  اقتصاد  علم  در 
و  می کند  پیدا  معنا  درصد   10 زیر  تورم  نرخ های 
برای  بهره  نرخ  افزایش  نسخه  نمی توان  رو  این  از 
در  بهره  نرخ  افزایش  پیچید،  ایران  در  را  تورم  کنترل 
 100 از  بیش  ماه  چند  در  رزرو  فدرال  توسط  آمریکا 
از  بیشتر  به  درصد   ۲ از  بهره  نرخ  یعنی  بود،  درصد 
در  می تواند  سیاست  این  لذا  و  رسید  درصد   4.5
برای  ایران  اقتصاد  در  اما  شود،  واقع  مؤثر  آمریکا 
عیار  تمام  صورت  به  انقباضی  سیاست  بتوان  اینکه 
50 درصد  به نزدیک  باید نرخ بهره  را در پیش گرفت 

نیست. عملیاتی  وجه  هیچ  به  که  برسد 
نرخ  بانک ها  از  بسیاری  روزها  این  در  ضمن  در 
حساب های  برای  را  درصد   ۲5 حدود  در  بهره 
رسمی  اعالم  رو  این  از  و  می دهند  انجام  میلیاردی 
و  موازی  بازارهای  می تواند  تنها  بهره  نرخ  افزایش 
را در  پول ها  و  را سرکوب کرده  ایران  اقتصاد  را  تولید 
گردش  در  سرمایه  و  کرده  بلوکه  مسکن  و  بانک ها 

کند. مواجه  مشکل  با  شدت  به  را  شرکت ها 
طرفداران افزایش نرخ بهره از عواقب بلوکه کردن 
پول در سپرده های بانکی در دولت یازدهم و افزایش 
برای  نیز  اکنون  و  نگرفته  درس  ارز  نرخ  برابری   10
پیش  در  را  بهره  نرخ  افزایش  راه  ارز،  نرخ  کنترل 
ای  ویژه  تأمل  با  موضوع  این  در  باید  که  اند  گرفته 

 ► کرد.    عمل 

زنگ خطر افزایش نرخ بهره بانکی؛

●  تولید در گروگان بهره بانکی!   ●

و  پولی  مسائل  کارشناس  یک      ◄
نرخ  افزایش  که  است  باور  این  بر  بانکی 
فعلی  در شرایط  بانک مرکزی  توسط  بهره 
اجتناب ناپذیر است و با این وجود ممکن 
مشکل  با  را  بانک ها  تصمیم  این  است 

کند. مواجه 
بانک ها  از  برای خروج دارایی   تقاضا 

به اوج رسیده است
مسائل  ندری،کارشناس  کامران 
خبرآنالین،  با  گفتگو  در  بانکی،  و  پولی 
افزایش  که  موضوع  این  به  اشاره  با  و 
بانکی  سپرده  سود  نرخ  یا  بهره  نرخ 
است؛  ناپذیر  اجتناب  فعلی  شرایط  در 
پیدا  افزایش  تورمی  انتظارات  گفت:» 
دارایی  تا  هستند  تالش  در  مردم  و  کرده  
زیادی در بانک نداشته باشند و در نتیجه 
سپرده های  به  مدت  بلند  سپرده های 
برای  و  شده اند  تبدیل  پول  و  مدت  کوتاه 
بانک ها  شده است،  مسئله آفرین  بانک ها 
خروج  برای  سپرده گذاران  تقاضا  اوج  با 
بلند مدت مواجه  از سپرده های  موجودی 
مشکل  با  را  بانک ها  کار  این  و  شده اند 
چنین  در  و  می کند  مواجه  نقدینگی 
بازار  در  چه  بهره  نرخ  افزایش  شرایطی 
اجتناب  بانک ها  در  چه  و  بانکی  بین 

است.« ناپذیر 
فکر  به  دیر  خیلی  مرکزی  بانک 

افتاده است بهره  نرخ  افزایش 
بانکی  و  پولی  مسائل  کارشناس  این 

بانک  اقدام  که  موضوع  این  به  اشاره  با 
بهره،  نرخ  افزایش  راستای  در  مرکزی 
در  گفت:»  است؛  انفعالی   اقدامی 
تقاضای  موج  با  بانک ها  حاضر  حال 
بلند  حساب های  از  برداشت  برای  مردم 
به  مرکزی  بانک  و  شده اند  مواجه  مدت 
در  را  بهره  نرخ  تا  افتاده است  صراحت 
جای  کاش  ای  و  ببرد  باال  حاضر  حال 
برخورد  مرکزی  بانک  انفعالی،  برخورد 
موج  اینکه  از  قبل  تا  و  داشت  فعاالنه 
که  شود  شروع  بانک ها  از  دارایی  خروج 
این  زودتر  بود،  پیش بینی  قابل  نیز  کامال 
اقدام را انجام داده بود و شاید ما در حال 
در  ارز  نرخ  چنینی  این  افزایش  با  حاضر 

نبودیم.« مواجه  بازار 
چه  نکند  پیدا  افزایش  بهره  نرخ  اگر 

می شود؟
کامران ندری در ادامه گفت:» افزایش 
این  اما  بیافتد  اتفاق  باید  حتما  بهره  نرخ 
نرخ  تعیین  و  دارد  ظرافت هایی  سیاست 
برآورد  و  است  چالش آفرین  جدید  بهره 
چالش  نیز  آن  منفی  و  مثبت  تبعات 
را  آن  باید  مرکزی  بانک  که  است  دیگری 
افزایش  فعلی  شرایط  در  اما  کند؛  بررسی 
بانک  اگر  و  بگیرد  صورت  باید  بهره  نرخ 
عمل  بازار  در  انفعاالنه  کماکان  مرکزی 
نقدی  ذخایر  مشکل  با  بانک ها  کند، 
فشار  مرکزی  بانک  به  و  می شوند  مواجه 
افزایش دهد  را  پولی  پایه  تا  وارد می کنند 

مرکزی  بانک  از  آنها  برداشت  اضافه  و 
تورم  نیز  شرایط  مقصراین  و  می شود  زیاد 
بودن  فعال  غیر  و  باال  تورمی  انتظارات  و 

است.« پولی  سیاست گذار 
باید  که  موضوع  این  به  اشاره  با  ندری 
هست  آن قدری  بهره  نرخ  افزایش  دید 
از  خود  دارایی های  خروج  از  را  مردم  که 
اگر  گفت:»  خیر؛  یا  کند  منصرف  بانک 
یک  حد  در  و  ناچیز  بهره  نرخ  در  افزایش 
اثربخشی  باشد، ممکن است  تا دو درصد 
را نداشته باشد و در نتیجه میزان در  الزم 
که  باشد  آن قدری  باید  بهره  نرخ  افزایش 
دارایی های  خروج  برای  مردم  تصمیم  در 

باشد.« اثرگذار  بانک  از  خود 
تهدید  را  بانک ها  ورشکستگی  خطر 

می کند؟
بانکی  و  پولی  مسائل  کارشناس  این 
خطر  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
می کند،  تهدید  را  بانک ها  ورشکستگی 
تورمی  شرایط  دلیل  به  گفت:»  خیر؛  یا 
عظیمی  گذاری های  سرمایه  بانک ها 
مستغالت  و  امالک  و  ارز  های  بخش  در 
این  از  که  هایی  بازدهی  و  کرده اند 
نرخ  از  می آورند،  دست  به  بخش های 
پرداخت  سپرده گذاران  به  که  بهره ای 
بانک ها  اگر  حتی  و  است  باالتر  می کنند 
باشند  کرده  خریداری  را  دولتی  اوراق 
نرخ  از  دولتی  اوراق  آن  بازدهی  نیز 
است  باالتر  می کنند  پرداخت  که  بهره ای 

ورشکستگی  خطر  شرایطی  چنین  در  و 
نمی کند.« تهدید  را  بانک ها 

بانک ها  اگر  اما  افزود:»  ادامه  در  وی 
را  خود  دارایی های  از  زیادی  بخش 
اعطا  باال  نرخ  با  وام های  طریق  از 
باید  بهره  نرخ  افزایش  با  و  کرده باشند 
مواجه  مشکل  با  بپردازند  بیشتری  بهره 
بهره  نرخ  افزایش  این  و  شد  خواهند 
آورد  خواهد  وجود  به  اقتصاد  در  ریسکی 
و  می گویند  بهره"  نرخ  "ریسک  آن  به  که 
این  از  دقیقی  برآورد  باید  مرکزی  بانک 
این  اگر  و  باشد  داشته  بهره  نرخ  ریسک 

ممکن  نشود،  انجام  درست  محاسبات 
میزان  افزایش  مشکل  با  بانک ها  است 

باید دقیق  کار  این  و  مواجه شوند  زیان ها 
گیرد.« صورت  کارشناسی  و 

ندری در آخر گفت:»  مشکالتی که در 
مواجه هستند،  آن  با  بانک ها  حال حاضر 
بانک  خود  غلط  سیاست های  اثر  در 
و  افتاده است  اتفاق  گذشته  در  مرکزی 
را مجبور  بانک ها  بانک مرکزی در گذشته 
با نرخ بهره  بلندمدت  تا وام ها  کرده  است 
1۸ درصد اعطا کنند و آن نرخ بهره غلط 
شرایط  در  بهره  نرخ  افزایش  و  بوده است 
دردسر  به  را  بانک ها  است  ممکن  فعلی 
دارد  حاضر  حال  در  ما  اقتصاد  بیاندازد. 

گذشته  در  که  غلطی  تصمیمات  تاوان 
گرفته شده است را پرداخت می کند.«   ► 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق: 

●  چاره ای جز افزایش نرخ سود بانکی نیست!    ●



فوق  جلسه   1۸ از  پس  سرانجام  کشور  کل   140۲ بودجه  الیحه      ◄
و  تنظیم متون حقوقی  از  تا پس  به تصویب رسید  العاده در هیات دولت 
شود؛  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  قانونی  تشریفات  طی  برای  قانونی 
دنبال  به  تولید،  بر  مالیات  نرخ  درصدی  هفت  کاهش  با  که  الیحه ای 

است. تولیدکنندگان  از  حمایت 
رسیدگی به الیحه بودجه 140۲ یکشنبه گذشته - ۲۷ آذر - در دولت 
به پایان رسید و رئیس جمهور از همه اعضای هیات وزیران که با برگزاری 
و  با دقت  را  140۲ کل کشور  بودجه  قانون  1۸ جلسه فوق العاده، الیحه 

سعه صدر بررسی کردند، قدردانی کرد.
که  رود  می  شمار  به  دولت  ساالنه  مالی  سند  مهمترین  بودجه  الیحه 
می  مشخص  آینده  سال  در  را  دولت  اقتصادی  سیاستگذاری  و  مسیر 
علنی  جلسه  در  آینده  سال  بودجه  در  دولت  کالن  های  سیاست  کند. 
تشریح  اسالمی  شورای  مجلس  به  بودجه  الیحه  تقدیم  روز  در  و  مجلس 

شد. خواهد 
مجلس  رو،  پیش  هفته  در  دولت،  در  الیحه  این  تصویب  و  تدوین  به 
شورای اسالمی میزبان رئیس دولت سیزدهم خواهد بود تا ضمن تقدیم 
این الیحه  در  را  دولت  کالن  گذاری های  و سیاست  جزئیات  این الیحه، 

کرد. تشریح  آینده  سال  برای 
گفته  به  اما  نشده  رونمایی  الیحه  این  کامل  جزئیات  هنوز  هرچند 
مسئوالن امر، در این الیحه دولت تالش کرده تا سیاست های کلی برنامه 
ابالغ  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  امسال  ماه  شهریور  که  توسعه  هفتم 

باشد. کار  این  اصلی  محور  شد، 
کنترل تورم و حمایت از تولید

و  اقتصادی  امور  وزیر  خاندوزی  سیداحسان  سخنان  از  که  آنطور 
دارایی و سخنگوی دولت درباره برخی جزئیات الیحه بودجه بر می آید، 
عنوان  به  تورم  کنترل  بر  همچنان  آینده  سال  در  دولت  رسد  می  نظر  به 
عامل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم تاکید دارد و در عین حال با تداوم 
کند. کمک  تولید  رونق  به  خواهد،  می  تولید  بخش  بر  مالیاتی  معافیت 

در  دولت  کارکنان  حقوق  درصدی   ۲0 میانگین  رشد  نمونه  برای 
نگاه  بیانگر  امسال،  بودجه  در  شاخص  این  درصدی   10 رشد  با  مقایسه 
مهرماه  از  است؛چنانچه  کشور  اقتصاد  بر  دستمزدها  اثرگذاری  به  دولت 
را  بازنشستگان  و  پایدار، حقوق کارکنان دولت  تامین منابع  با  نیز  امسال 
با  شده  ایجاد  درآمدی  شکاف  تا  داد  افزایش  درصد   ۲0 متوسط  طور  به 
بر مبنای قانون کار دستمزد دریافت می کنند، ترمیم  کارکنان دولت که 
البته به نظر می رسد که به توجه به اینکه میزان تعیین شده برای  شود. 
دولت  افزایش  میزان  این  با  است،  در  تورم  نرخ  از  کمتر  حقوق  افزایش 
بگیران  حقوق  یعنی  خانوارها  از  اعظمی  بخش  خرید  قدرت  خواهد  می 

کند. حفظ  را 
ناگفته نماند که تامین منابع مورد نیاز برای این میزان افزایش حقوق 
تا  است  پایدار  منابع  به  متکی  آینده،  سال  در  دولت  کارکنان  دستمزد  و 

نشود. تبدیل  تورم  به عامل محرک  خود 
رسانده،  ثمر  به  بودجه  الیحه  در  دولت  که  هایی  تالش  از  دیگر  یکی 
شفاف شدن منابع عمومی دولت؛ در دهه های گذشته همواره در هنگام 
بودجه  دقیق  رقم  سر  بر  مجلس  و  دولت  بین  نظر  اختالف  بودجه  لوایح 
تنها  وقت  کمبود  دلیل  به  که  بودند  معتقد  ها  مجلسی  گرفت؛  می  باال 
ماده واحده و تبصره های بودجه در پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد و 
ماهیت  بندها  برخی  اینکه  یا  ماند  می  مغفول  شرکت ها  و  بودجه  جداول 

نیست. آن در الیحه دولت  ارقام  اما  دارد  بودجه ای 

را  دولت  عمومی  منابع  شفافیت  امسال  دولت  تا  شد  سبب  امر  همین 
به گفته  به طوری که  به عنوان یک محور اصلی در دستور کار قرار دهد 
دولت  الیحه  در  زیادی  حد  تا  مشکل  این  دولت،  اقتصادی  سخنگوی 
افزایش سقف منابع عمومی  از  بنابراین بخش مهمی  و  مرتف شده است 
از  ناشی  کرده،  رشد  )همت(  تومان  میلیارد  هزار   ۲ نزدیک  تا  که  دولت 
شفاف شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده 

شد. می 
کاهش هفت درصدی مالیات تولید در سال آینده

داده  قرار  خود  کار  سرلوحه  بودجه  الیحه  در  دولت  که  سومی  محور 
است، کمک به تولید است؛ از این رو در الیحه بودجه سال آینده معافیت 
به این  با رشد ۲ درصدی به ۷ درصد رسیده است؛  تولید  مالیاتی بخش 
شرکت  مالیات  نرخ  دولت  امسال  بودجه  قانون  در  که  همانطور  ترتیب 
های تولید کننده را 5 درصد کاهش داده بود، در سال آینده این میزان 
معافیت به ۷ درصد افزایش می یابد و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد 
درصد  هفت  و  هستیم  تولیدکننده  های  شرکت  برای  مالیات  نرخ  کاهش 
بی  اخیر  های  دهه  در  اقدام  این  که  دادیم  کاهش  را  تولید  بر  مالیات 

است. سابقه 
تدوین  در  که  است  دیگری  رویکرد  دولت،  بودجه  منابع  سازی  متنوع 
برای  تمرکز  رو  این  از  گرفته،  قرار  توجه  مورد   140۲ بودجه  الیحه 
کاهش  غیرمولد،  های  بخش  از  مالیات  اخذ  و  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 
آینده  بودجه سال  در  که  تدابیری است  دیگر  از  نفتی  درآمدهای  به  اتکا 

است. شده  دیده  دولت 
الیحه بودجه آماده ارسال به مجلس

الیحه  گفت:  نیز  دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی  رابطه  این  در 
از  )بعد  آینده  هفته  و  است  مجلس  به  ارسال  آماده   140۲ سال  بودجه 

می شود. اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  مجلس(  تعطیالت 
سخنگوی دولت اضافه کرد: از شهریورماه که سیاست های کلی برنامه 
را در  بودجه سال 140۲  قانون  بود که  ابالغ شد، دولت هم مکلف  هفتم 
قانون  که  بود  مکلف  هم  و  کند  آماده  هفتم  کلی  سیاست های  چارچوب 

انجام شد. توامان  به صورت  آماده کند که هر دو تکلیف  را  برنامه هفتم 
شبانه  دولت  که  بود  ضروری  کوتاه  زمانی  بازه  این  در  داد:  ادامه  وی 
روزی و تمام وقت کار کند. الیحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت شد. 
دولت 1۸ جلسه قریب به ۶0 ساعت جلسه فوق العاده برگزار شد. سعی 
شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با الیحه برنامه و در چارچوب 
به مجلس است و  ارسال  آماده  برنامه هفتم تدوین شود که  سیاست های 

تقدیم می شود. تعطیالت مجلس(  از  )بعد  آینده  هفته 
اصالح  درحال  زمان  همین  در  مجلس  کرد:  تصریح  جهرمی  بهادری 
لذا  است؛  اسالمی  شورای  مجلس  به  بودجه  الیحه  تقدیم  فرآیند 

است. گرفته  صورت  مجلس  و  دولت  بین  زمینه  این  در  رایزنی هایی 
و  است  تدوین  درحال  هم  برنامه  کرد:  خاطرنشان  دولت  سخنگوی 
قرار  دولت  هیات  اختیار  در  برنامه،  سازمان  در  شدن  نهایی  محض  به 
به  و  می شود  تشکیل  خصوص  این  در  فوق العاده  جلسات  و  می گیرد 
دولت  تا  می شود  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  شدن  نهایی  محض 

بدهد. انجام  قانونی  مواعد  در  و  حوزه  در  را  خود  تکلیف 
شورای  مجلس  به  دولت  بودجه  الیحه  تقدیم  منتظر  باید  اکنون 
اسالمی ماند تا جزئیات بیشتری از این الیحه رسانه ای شود.انتظار می 
مجلس  تعطیالت  از  پس  مجلس  بازگشایی  با  و  رو  پیش  هفته  در  که  رود 

► برسد.      بهارستان  به  الیحه  این 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9127۶25987   

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام 
در رعایت ماده ۴۴الیحه اصالحی قانون تجارت 
ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  فردا  سبز  آوران  بهار  شرکت 

  1400۹1۸۸5۷0 ملی  شناسه  و   1۷4۹۹
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصویب  به  توجه  با 
۲5/0۹/1401 مبنی بر تبدیل سهام های شرکت از بی نام به 
بانام در اجرای ماده 44 الیحه اصالحی قانون تجارت، از کلیه 
این  انتشار  تاریخ  از  آید  می  عمل  به  دعوت  شرکت  سهامداران 
گهی به مدت ۶ ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت  آ
به آدرس : قم، خیابان توحید، کوچه 5، پالک ۷1، کد پستی 

نمایند.  مراجعه   3۷1۸۶15۷5۶
بدیهی است که پس از انقضای مدت مذکور کلیه سهام بی نام 

شرکت باطل شده تلقی می گردد.

واکاوی ریشه اصلی مشکالت 
اقتصادی

ترین  روزها شاید ساده  این  پیچیده هستند،  اقتصادی خیلی  مسائل 
آنها با مسئله تحریم  روش برای توجیه مشکالت اقتصادی پیوند زدن 
دانند  می  عامل  یک  را  تحریم  گرچه  حوزه  این  کارشناسان  اما  باشد 

باید در جای دیگر جستجو کرد. را  اما معتقدند ریشه اصلی 
روز  به  نسبت  ترین  نامطلوب  وضعیت  روز  هر  اقتصادی  شاخص های 
فروش  میزان  از چندبرابر شدن  دولت  آنکه  کنند، حال  پیدا می  قبل 
نفت و وصول مطالبات ارزی از سایر کشورها سخن به میان می آورد.
اوضاع  بدترشدن  چرایی  درباره  فردا  با  گفتگو  در  ایمانی  ناصر 
مطلوبی  نسبتا  وضعیت  در  کشور  ارزی  درآمد  گفت:  کشور  اقتصادی 
با  درآمدها  این  که  بانکی  های  تحریم  دلیل  به  البته  برد.  می  سر  به 
مجموع  در  اما  گردد  می  بر  کشور  مالی  سیستم  به  هزینه  درصدی 
درآمد ارزی ایران به واسطه فروش نفت و فرآورده های نفتی همچون 

است. بوده  خوب  پتروشیمی  مواد 
امروز  اگر  شاید  افزود:  و  خواند  مطلوب  را  کشور  ارزی  وضعیت  وی 
ارزی  درآمد  نداشت،  وجود  کنونی  های  تحریم  و  بود  برجا  پا  برجام 
کشور تقریبا همین قدر بود که االن است. به عبارت دیگر اگر برجام 
بود، درآمد ارزی کشور فقط 10 تا 20 درصد بیشتر می شد بنابراین 

گردد. نمی  بر  ارز  مسئله  به  خیلی  کشور  اقتصادی  مشکالت 
این تحلیلگر مسائل کشور یادآور شد: در طول سال های گذشته نیز 
اقتصاددانان بر این باور بودند که 20 تا 30 مشکالت اقتصادی مان 
مربوط به تحریم است، 70 تا 80 درصد این مشکالت ریشه در داخل 
کشور دارد. االن هم وضعیت ارزی مطلوب ارزیابی می شود و تقریبا 
باید  را  اقتصادی  دالیل  عمده  که  رسید  بندی  جمع  این  به  توان  می 

در درون جستجو کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهم در یک جمله بگویم ریشه اصلی مشکالت 
مدیریتی  بحران  ما  امروز  است.  کشور  مدیریت  نوع  در  اقتصادی 
داریم. هر چقدر هم که منابع ارزی و ریالی داشته باشیم اما مدیریت 
اقتصادی  مشکالت  هم  باز  نشود،  اعمال  منابع  این  بر  مناسبی 

بشوند. هم  تشدید  شاید  حتی  و  مانند  می  پابرجام 
های  حوزه  در  مناسبی  مدیریت  امروز  ما  شد:  یادآور  ایمانی  ناصر 
آن  برای  کافی  صالحیت  فاقد  مدیران  عموم  نداریم،  اقتصادی 
دولتی  سازمان  هر  خبرگان  و  کارشناسان  از  اگر  هستند.  مسئولیت 
می  تصور  شود،  نظرسنجی  آنجا  مدیر  تخصصی  و  کارآمدی  درباره 

داد. خواهند  منفی  نظر  مربوطه  مدیر  درباره  آنها  عموم  کنیم 

افزایش باالی 1۰۰ میلیونی قیمت 
برخی خودروها در عرض یک ماه!

نشان  ماه  آذر   30 بازار  در  داخلی  پرتیراژ  خودروهای  قیمت  بررسی 
قیمت  و  است  ادامه دار  همچنان  قیمت ها  صعودی  روند  که  می دهد 
است. رسیده   خود  حد  باالترین  به  روز  این  در  آزاد  بازار  در  خودروها 
بازار  که  می دهد  نشان  آذر  ماه  در  قیمت ها  روند  ایسا،  گزارش  به 
همچنان روند صعودی چند هفته  اخیر را حفظ کرده است؛ به گونه ای 
تومان  میلیون   50 از  بیش  محصوالت  اکثر  قیمت  مدت  این  طی  که 
و   1۲5 حتی  و   105  ،100 قیمت های  افزایش  بعضا  و  یافته  افزایش 

می شود. دیده  ماه  یک  همین  ظرف  هم  تومان  میلیون   135
ایران خودرو، کمترین میزان افزایش قیمت 50 میلیون  در محصوالت 
مربوط  که  بوده  تومان  میلیون   130 قیمت  افزایش  بیشترین  و  تومان 
تومان،  میلیون   110 توربو  دناپالس  است.  توربوپالس   S۷ هایما  به 
بها  افزایش  تومان  میلیون   100 نیز  تارا  و  تومان  میلیون   105 دنا 

داشته اند.
صورت  همین  به  قیمت ها  افزایش  شیب  نیز  سایپا  محصوالت  در 
است؛ به گونه ای که کمترین افزایش قیمت مختص تیبا است که 1۸ 
با  شاهین  به  متعلق  قیمت  افزایش  بیشترین  و  بوده  تومان  میلیون 

است. تومان  میلیون   1۲5

اعالم ریز نمرات تورم در پاییز 1۴۰1توسط مرکز آمار؛
تورم ساالنه برای خانوار های 
شهری به ۴8.۶ درصد رسید 

با آغاز زمستان 1401، مرکز آمار پرونده تورم در پایان پاییز را رونمایی 
 45.۸ رکورد  به  ساالنه  تورم  شدن  نزدیک  از  نشان  که  اطالعاتی  کرد. 
ماهانه  تورم  که  حالی  در  دارد،  گذشته  سال  شهریورماه  درصدی 

است. شده  کاهشی  آبان،  همچون 
با گذشت نه ماه از سال، وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده در کل 
کشور نشان می دهد، در آخرین ماه پاییز، نرخ تورم ماهانه خانوار های 
مرکز  گزارش  که  گونه ای  به  است،  کرده  تجربه  را  کاهشی  روند  کشور 
 1.۹ رقم  به  ماهانه  تورم  نرخ  امسال،  آذرماه  در  می دهد  نشان  آمار 
واحد   ۲.0 قبل،  ماه  در  اطالع  همین  با  مقایسه  در  که  رسیده  درصد 
درصد کاهش داشته است. روند نزولی این شاخص در ماه قبل یعنی 
واحد   0.۹ افت  با  ماه  آبان  ماهانه  تورم  نرخ  و  ثبت  به  نیز  ماه  آبان 
درصدی )نسبت به همین اطالع در مهرماه 1401( به رقم ۲.1 درصد 
کاهشی  هم  باز  پاییز،  پایان  در  ماهانه  تورم  نرخ  بنابراین  بود؛  رسیده 

است. شده 
و  شهری  خانوار های  برای  ماهانه  تورم  نرخ  که  است  حالی  در  این 
روستایی در آذرماه به ترتیب ۲.1 درصد و 1.۲ درصد است که نسبت 
خانوار های  برای  و  تغییر  بدون  شهری  خانوار های  برای  قبل  ماه  به 

است. داشته  کاهش  درصد  واحد   0.۹ روستایی 
تورم ماهانه از رکورد خرداد فاصله گرفت

نرخ تورم ماهانه در آذرماه در حالی به رقم 1.۹ درصد رسیده است که 
بی  رقم  به  نرخ  این  خردادماه  در  می دهد  نشان  قبل  ماه های  بررسی 
سابقه 1۲.۲ درصد رسیده بود؛ افزایش قابل توجهی که ناشی از تغییر 
یا  تومانی   4۲00 ارز  نرخ  از  این  از  پیش  که  بود  کاال هایی  برخی  نرخ 
مبنای  یارانه ها،  سازی  مردمی  طرح  با  و  می کردند  استفاده  ترجیحی 
محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت؛ بنابراین دولت برنامه ریزی و تالش 
داشت تا تورم ناشی از شوک هزینه ای طرح مذکور، در ماه های نخست 
خرداد  از  بعد  ماه های  روند  که  شود،  تخلیه  و  مدیریت  طرح،  اجرای 
و  خردادماه  درصدی   1۲.۲ ماهانه  تورم  از  گرفتن  فاصله  از  نشان  نیز 

به تورم ماهانه 1.۹ درصدی آذرماه دارد. رسیدن 
تورم نقطه ای افزایش یافت

به ثبت رسیده که نرخ تورم  کاهش تورم ماهانه در آذرماه در شرایطی 
نقطه ای خانوار های کشور با افزایش مواجه بوده است، به گونه ای که 
به  ماه 1401  آذر  نقطه ای در  تورم  نرخ  آمار،  بر اساس اطالعات مرکز 
میانگین  کشور،  خانوار های  یعنی  است؛  رسیده  درصد   4۸.5 عدد 
و  کاال ها  »مجموعه  یک  خرید  برای   1400 آذر  از  بیشتر  درصد   4۸.5

اند. کرده  هزینه  یکسان«  خدمات 
این نرخ تورم )نقطه ای( که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد، در مقایسه با ماه قبل 4.0 واحد 
عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ  همچنین  است.  یافته  افزایش  درصد 
واحد درصدی   ۲.4 با کاهش  و دخانیات«  آشامیدنی ها  ها،  »خوراکی 
افزایش  با  خدمات«  و  غیرخوراکی  »کاال های  گروه  و  درصد   ۶5.3 به 
تورم  نرخ  به 3۸.۹ درصد رسیده است، در حالی که  ۲ واحد درصدی 
نقطه ای برای خانوار های شهری 4۷.۹ درصد و نسبت به ماه قبل 0.۶ 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوار های 
درصد  واحد   0.۹ قبل  ماه  به  نسبت  که  بوده  درصد   51.4 روستایی 

است. داشته  کاهش 
تورم روستا از شهر سبقت گرفت

منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت 
آن  از  قبل  مشابه  دوره  به  نسبت  جاری،  ماه  به  منتهی  سال  یک  در 
 45 به  کشور  خانوار های  برای   1401 آذرماه  ساالنه  تورم  نرخ  است. 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، یک واحد درصد 
خانوار های  برای  ساالنه  تورم  نرخ  همچنین  می دهد.  نشان  افزایش 
شهری و روستایی به ترتیب 44.3 درصد و 4۸.۶ درصد بوده که برای 
خانوار های شهری 1 واحد درصد افزایش و برای خانوار های روستایی 

است. داشته  افزایش  درصد  واحد   1.۲
تورم خوراکی ها منفی شد

در آخرین ماه پاییز، تغییرات شاخص قیمت کاال ها و خدمات مصرفی 
گروه  تورم  جاری،  سال  آذرماه  در  می دهد  نشان  کشور  خانوار های 
بوده  درصد   0.1 منفی  ماه،  آبان  به  نسبت  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها 
به  را  درصدی   ۶۶ رشد  قبل،  مشابه سال  ماه  به  نسبت  است. هرچند 

است. رسانده  ثبت 
این در حالی است که جزئیات این گروه )خوراکی ها و آشامیدنی ها( 
گوشت  و  قرمز  »گوشت  ماهانه  تورم  نمونه  عنوان  به  می دهد  نشان 
به  نیز  خشکبار  و  میوه  ماهانه  تورم  و  بوده  درصد   ۲.۹ منفی  ماکیان« 
منفی ۲.5 درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه روغن 0.3 درصد 

بوده است. نیز 1.3 درصد  و تخم مرغ  پنیر  و  تورم ماهانه شیر  و 

خبـر الیحه بودجه 1۴۰2 در ایستگاه پایانی دولت؛ خبـر
کنترل تورم و حمایت از تولید

جدیدترین  در  تهران  بازرگانی  اتاق      ◄
گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی 
پرداخته  تورم  جمله  از  مهم  شاخص  چند  در 

. ست ا
براوردهای  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
جهان  که  تورمی  شوک  از  پس  گرفته  صورت 
بینی  پیش  گرفت،  فرا   ۲0۲۲ سال  نیمه  در  را 
میالدی  آینده  سال  در  تورم  نرخ  که  می شود 
کاهش پیدا کند و این موضوع در سال ۲0۲4 
در  تورم  میانگین  ترتیب  این  به  برسد.  ثبات  به 
در  و  درصد   4.۲ حدود  نوظهور  اقتصادهای 
خواهد  درصد   4.۷ یافته  توسعه  اقتصادهای 

بود.
رشد  میانگین  مدت  این  طول  در  همچنین 
درصد   3.۶ نوظهور  کشورهای  در  اقتصادی 
چین،  اقتصادی  رشد  می شود.  بینی  پیش 
و  اندونزی  مالزی،  برزیل،  تایلند،  کنگ،  هنگ 
در  خاورمیانه  منطقه  در  اقتصادی  رشد  تداوم 
حاشیه  در  نفت  صادرکننده  کشورهای  میان 
این  ثبت  در  تاثیرگذار  عوامل  فارس،  خلیج 

هستند. اقتصادی  رشد 
به  عامل  سه  تحلیل  این  در  آن،  کنار  در 
جهان  اقتصادی  آینده  کننده  تهدید  عنوان 
می توانند   ۲0۲3 سال  در  که  داشته  وجود 
تغییر وضعیت بدهند. حمله روسیه به اوکراین، 
تشدید نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو و سیاست 
و بحران مستغالت در چین عوامل  کووید صفر 
نگران کننده اصلی در این سال بوده است. به 
نسبی،  نشینی  عقب  با  چین  که  می رسد  نظر 

خود  اقتصاد  دوباره  بازگشایی  به  تصمیم 
حتی  و  شده  متوقف  بهره  نرخ  افزایش  گرفته، 
البته هنوز بحران جنگ  و  یافت  کاهش خواهد 

است. نرسیده  جایی  به  اوکراین  در 
براوردهای تورمی صورت گرفته در ماه اکتبر 
ثبت  با  آرژانتین  که  نشان می دهد   ۲0۲۲ سال 
میان  در  را  عملکرد  بدترین  درصدی   ۸۸ تورم 
آن  از  پس  و  است  داشته  منتخب  کشورهای 
است.  بوده  دوم  رتبه  در  درصد   ۸5.5 با  ترکیه 
ماه  مهر  آمارهای  اساس  بر  مدت  این  در  ایران 
تورم نقطه به نقطه 4۸ درصدی داشته و در رده 

سوم قرار گرفته است. پاکستان با ۲۶، لهستان 
تورم  با  نیز  ازبکستان  و  شیلی  روسیه،  و   1۷ با 
دارند.  قرار  بعدی  رده های  در  درصدی   1۲

حدود  یورو  منطقه  در  تورم  میانگین  همچنین 
است. شده  اعالم  درصد   10

را  تورم  کمترین  که  کشورهایی  میان  در 
دارند چین با ۲.1 درصد قرار گرفته و پس از آن 
عراق  سه،  با  سعودی  عربستان   ،۲.4 با  عمان 
با پنج درصد قرار گرفته اند. تورم  با 4.۲ و قطر 
ارزیابی  درصد   ۷.۷ مدت  این  در  نیز  آمریکا 

► شده است.    

کدام کشورها باالترین و پایین ترین تورم را دارند؟
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اداره کل  سوادآموزی  معاون      ◄
به  اشاره  با  قم  پرورش  و  آموزش 
با  مبارزه  در  شده  حاصل  پیشرفت های 
فاصله  گفت:  استان  این  در  بیسوادی 
 30 از  قمی  زنان  و  مردان  بین  باسوادی 
کمتر  به  انقالب  پیروزی  ابتدای  در  درصد 
یافته  کاهش  حاضر  درحال  درصد   ۶ از 

. ست ا
حجت االسالم  ایرنا،  گزارش  به 
پیش   سخنرانی  در  قاسمی نیا  محمدرضا 
در  قم  نماز جمعه  این هفته  از خطبه های 
داشت:  اظهار  شهر  این  قدس  مصالی 
در  درصد   4۷ از  قم  در  باسوادی  رشد 
 ۹۷ از  بیش  به  انقالب  پیروزی  ابتدای 

است. یافته  افزایش  درصد 
نرخ  که  شرایطی  در  افزود:  وی 

در  استان  ۶ سال  باالی  افرادی  بیسوادی 
بالغ   ۹5 سال  مسکن  و  نفوس  سرشماری 
بر 1۲0 هزار َتن اعالم شده بود، این نرخ 

به تازگی و بر اساس آخرین آمار ارائه شده 
نفر  هزار   104 به  ایران  آمار  مرکز  سوی  از 

است. رسیده 

باسوادی  نرخ  شد:  یادآور  قاسمی نیا 
در گروه سنی ۶ سال به باال از 34 درصد 
سال  در  درصد   ۸۷ به   135۷ سال  در 

است. کرده  پیدا  افزایش  جاری 

از  مردان  میان  در  باسوادی  رشد  وی 
۶4 درصد به ۹3 درصد را مورد توجه قرار 
زنان  به  باسواد  و گفت: نسبت مردان  داد 
درصد   ۶ از  کمتر  به  درصد   30 از  باسواد 

است. داشته  کاهش 
باسوادان  جمعیت  نسبت  گفت:  وی 
شهری استان نیز با 3۷ درصد رشد از 53 
نرخ  رسیده ،  درصد   ۹0 حدود  به  درصد 
باسوادی روستایی هم به باالی ۸0 درصد 

است. یافته  ارتقا 
فاصله  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 

استان  در  روستا  و  شهر  بین  باسوادی 
است. درصد   10 از  کمتر 

به  اشاره  با  همچنین  قاسمی نیا 
سومین  و  چهل  و  سوادآموزی  هفته 
برای  امام  حضرت  فرمان  صدور  سالروز 
کرد:  تصریح  سوادآموزی  نهضت  تشکیل 
انقالب  برکت های  از  یکی  سوادآموزی 
است  امام  حضرت  صریح  دستورهای  و 
مبین  دین  دستورات  از  گرفته  نشات  که 

می باشد. اسالم 
با  مبارزه  عرصه  در  داد:  ادامه  وی 
گروه های  خیران،  مردم،  همه  بیسوادی، 
برای  باسوادان  همه  همچنین  جهادی، 
برای  اجرایی  دستگاه های  یاددادن، 
نیز  بیسوادان  همه  و  پشتیبانی  و  حمایت 
 ► بیایند.   صحنه  به  باید  یادگیری  برای 

معاون آموزش و پرورش قم:

●  نسبت باسوادی میان مردان و زنان قمی به ۶ درصد کاهش یافت    ● معاون وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دیدار با 
تشکل های دانشجویی دانشگاه های قم تاکید کرد؛

در مواجهه با تشکل های 
دانشجویی باید از سازوکارهای 

ترمیمی استفاده کرد

با اشاره به  معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
مواجهه  در  معتقدیم  گفت  است  گفتگو  منطق  دانشگاه  منطق  اینکه 
استفاده کرد  ترمیمی  از سازوکارهای  باید  با تشکل¬های دانشجویی 

تنبیهی. سازوکارهای  نه  و 
علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  کالنتری  عبدالحسین  دکتر 
از  نفر   ۶0 از  بیش  جمع  در  گذشته  روز  شامگاه  فناوری  و  تحقیقات 
تقدیر  با  قم  استان  دانشجویی  های  مجموعه  و  ها  تشکل  نمایندگان 
حق  به  و  جامعه  در  دانشجویی  گروههای  مثبت  نقش  از  تشکر  و 
دانستن خواسته های آنان گفت: دانشگاه ها با مشکالت متعدد مالی 
مواجه هستند، اما انتظار این است که تمام همت خود را بکار گیرند 
به فعالیت های فرهنگی اختصاص دهند،  تا امکانات و بودجه بهتری 

شوند. متحمل  را  بیشتری  های  هزینه  باید  واال 
فرهنگی  حوزه معاونت  کل  مدیران  همراهی  با  که  دیدار  این  در  وی 
قم  دانشگاه  به میزبانی  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  اجتماعی  و 
بخش  در  بودجه  تخصیص  نامناسب  وضعیت  کرد:  تصریح  شد  برگزار 
فرهنگی، پیامدهای خود را نشان داد اما با پیگیری هایی که از جانب 
سال  بودجه  الیحه  در  امیدواریم  گرفته،  صورت  علوم  محترم  وزیر 
آینده 5 درصد از بودجه دانشگاه ها به حوزه فرهنگی اختصاص یابد.
از  همچنین  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فرهنگی  معاون 
از  و  نکنند  منوط  بودجه  به  را  کارها  تمام  خواست  دانشجویان 

کنند. استفاده  نیز  منطقه  و  استان  دیگر  ظرفیت های 
دانشگاه های  فرهنگی  وضعیت  از  نارضایتی  ابراز  با  کالنتری 
دانشگاه  جان مایه  فرهنگ  کرد:  اضافه  غیرانتفاعی  و  غیردولتی 
جبران ناپذیری  ضررهای  نشود  توجه  فرهنگ  بخش  به  اگر  و  است 
غیر  دانشگاه های  فرهنگی  وضعیت  پیگیر  باید  لذا  و  شد  خواهد  وارد 

شد. دولتی 
نکته  این  و  داشت  اعتماد  دانشجویان  به  باید  گفت:  همچنین  وی 
دانشجویان  زیرا  است.  انقالب  دوم  گام  بیانیه  اصلی  نکات  از  یکی 
با  فرهنگی  برنامه های  باید  و  هستند  کشور  آینده  کننده  تعیین 
دانشجویی  تشکل های  است  الزم  و  باشد  دانشجویان  خود  محوریت 
باشد. داشته  ورود  اجتماعی  فرهنگی  اقتصادی  های  زمینه  همه  در 
کردن  امنیتی  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  اجتماعی  معاون 
فرهنگ  و  علم  منطق  افزود:  و  ندانست  صحیح  را  دانشگاه ها  فضای 
جایگزین  خشونت  برود  بین  از  منطق  این  اگر  و  است  گفتگو  منطق 

می شود. آن 
ترمیمی  نگاه  دانشجویی  مسائل  و  دانشجویان  به  ما  نگاه  گفت:  وی 
دانشگاه ها  در  مدارا  و  گفتگو  منطق  بتوانیم  تا  تنبیهی  نگاه  نه  است 
و  تحقیقات  علوم  وزارت  اجتماعی  فرهنگی  معاون  کنیم.  نهادینه 
حوزه  در  جدید  ریل گذاری  یک  به  نیاز  کشور  کل  در  افزود:  فناوری 
انقالبی  تحول  رهبری  معظم  مقام  که  طور  همین  و  هستیم  فرهنگی 
ساختار فرهنگی کشور را خواستار شده است دولت نیز موظف است 

کند. دنبال  جدیت  با  را  فرهنگی  تحوالت 
و  است  الزم  دانشگاه ها  در  مسئولین  حضور  کرد:  اضافه  کالنتری 
از  بسیاری  زیرا  است  وظیفه  بلکه  نیست  لطف  مسئولین  پاسخگویی 
از  خارج  معضالت  و  مسائل  دانشگاه  محیط  در  شده  مطرح  مسائل 

است. دانشگاه  حوزه 
تاکید  و  داشت  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  بحث  به  اشاره  همچنین  وی 
داشته  محوری  مسئولیت  زمینه  این  در  باید  قم  دانشگاه های  کرد: 
بخواهیم  اگر  و  است  حوزوی  نهادهای  پایگاه  قم  شهر  زیرا  باشند 
نظری  حوزه  در  صرفًا  و  باشد  آمیز  موفقیت  دانشگاه  و  حوزه  وحدت 
به  کشور  مسائل  حل  جهت  در  عملی  صورت  به  باید  نماند  باقی 

برسند. وحدت 
انتهای  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فرهنگی  معاون 
صحبت های خود گفت: تجربه حوادث اخیر نشان می دهد که اگر در 
شرایط  در  باید  نکنیم  گذاری  سرمایه  فرهنگ  حوزه  در  عادی  شرایط 
باز  نیز  به شرایط قبل  نهایت  و در  برابر هزینه شود  اضطراری چندین 
کشور  فرهنگی  عظیم  های  ظرفیت  از  اگر  همچنین  گشت.  نخواهیم 

شد. خواهند  تهدید  به  تبدیل  ها  فرصت  این  نشود  استفاده 

خبـر

◄    رییس سازمان جهاد کشاورزی قم 
پردیس  مجموعه  از  بهره برداری  با  گفت: 
منابع  و  کشاورزی  نوآوری  و  فناوری 
فعالیت  زمینه  زودی  به  قم  استان  طبیعی 
بخش  این  در  دانش بنیان  شرکت   30

شد. خواهد  فراهم 
جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضا  حاجی  رضا  محمد  قم،  کشاورزی 
سیاست های  راستای  در  کرد:  بیان 
توسط  شده  ابالغ  فناوری  و  علم  کلی 
از  حمایت  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر 
پارک های  و  شهرک ها  توسعه  و  تاسیس 
علم و فناوری، مجموعه پردیس فناوری و 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  نوآوری 
کشاورزی  جهاد  سازمان  مشارکت  با  قم 
اندازی  راه   کشاورزی  تحقیقات  مرکز  و 

شد. خواهد 
فناوری  پردیس  مجموعه  افزود:  وی 
ماموریتی  اساس  بر  استان  کشاورزی 
از  بهره گیری  با  می کند  تالش  دارد  که 
یک  به عنوان  توانمند  انسانی  نیروی 
فضای  ایجاد  ضمن  فناوری،  حامی  نهاد 

افزوده  ارزش  با  خدمات  ارائه  و  حمایتی 
زیرساخت های  بتواند  ذی نفعان،  به 
بیشتر  هرچه  تولید  برای  را  مناسبی 
و  اشتغال  سطح  افزایش  محصوالت، 
قم  کشاورزی  بخش  در  ثروت  گسترش 

آورد. فراهم 
استفاده  با  که  این  به  اشاره  با  وی 
دانش  شرکت های  ظرفیت  از  گسترده 
محصوالت  بیشتر  هرچه  تولید  بنیان 
می کنیم،  دنبال  را  استان  در  کشاورزی 
مجموعه  فعالیت  جریان  در  داد:  ادامه 
و  کشاورزی  نوآوری  و  فناوری  پردیس 
برای  الزم  بسترهای  قم،  طبیعی  منابع 
بهره برداران  بیشتر  هرچه  ارتباط  و  تعامل 
در  فعال  متخصصان  با  بخش کشاورزی 
فراهم  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
سطح  تقویت  زمینه  نهایت  در  و  شده 
مهم  بخش  این  تولیدات  کیفی  و  کمی 

می شود. مهیا  بیش ازپیش  اقتصادی 
مجموعه  که  این  بیان  با  رضا  حاجی 
و  کشاورزی  نوآوری  و  فناوری  پردیس 
زمینه های  در  قم  استان  طبیعی  منابع 

تولیدات  حوزه   با  مرتبط  متنوع  دانشی 
گیاهی،  دامی،  شیالت و سایر بخش های 
گفت:  داشت،  خواهد  فعالیت  کشاورزی 
بخش  شامل  بخش  دو  در  مجموعه  این 
بخش  همچنین  و  اداری  و  ستادی 
ساختمان  که  شد  خواهد  دایر  تحقیقاتی 
ستادی و اداری آن در بخش مرکزی شهر 
و  تحقیقات  حوزه  برای  و  دارد  قرار  قم 
عرصه ای  نیز  کاربردی  پژوهش های  انجام 
اراضی  از  هکتار   10 میزان  به  کم  دست 
کشاورزی  پژوهشی  و  آموزشی  ایستگاه 
این  به  پردیسان،  منطقه  در  واقع  استان 

یافته است. اختصاص  امر 
دانشی  تحول  لزوم  به  اشاره  با  وی 
برنامه ای  تدوین  و  قم  کشاورزی  دربخش 
از  استفاده  گفت:  رابطه،  دراین  جامع 
دانش بنیان  و  فناور  شرکت های  ظرفیت 
علمی  یافته های  جدیدترین  به کارگیری  و 
محصوالت  تولید  سطح  افزایش  برای 
مورد  موارد  جمله  از  استان  کشاورزی 
عالوه  که  است  برنامه   این  در  توجه 
طور  به  محصوالت  تولید  سطح  برافزایش 

نیز  را  بهره برداران  جاری  هزینه های  حتم 
سوددهی  موجب  و  داد  خواهد  کاهش 
این  در  کسب وکارها  از  بسیاری  بیشتر 

می شود. کشاورزی  حوزه 
به طور کلی بیش از 14 هزار بهره بردار 
کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در 
همچنین  هستند،  فعال  قم  استان  در 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان 

زمینٔه  در  تن  هزار   ۸50 سال  در  قم 
شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت 
بهره برداران  بیشتر  است؛  گلخانه ای  و 
استان  روستاییان  را  کشاورزی  بخش 
کشاورزی  به نحوی که  می دهند  تشکیل 
اشتغال  درصد   50 حدود  به تنهایی 
به  را  قم  در بخش های مختلف  روستاییان 

 ► داده است.    اختصاص  خود 

گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون      ◄
طرح  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
داشتن  دلیل  به  گندم  قراردادی  کشت 
گندمکاران  توجه  مورد  مناسب  مزایای 
از  بیش  در  تاکنون  و  گرفته  قرار  قمی 
اجرا  استان  گندم  مزارع  از  درصد   40

. ست ه ا شد
جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  سالمی  علی  محمد  قم،  کشاورزی 
کشت  طرح  اجرای  با  که  این  به  اشاره 
از  کشاورزان  تکلیف  گندم  قراردادی 
با  افزود:  می شود،  مشخص  ابتدا  همان 
گندمکاران  استان،  در  طرح  این  اجرای 
فرآیند  بیشتری  خاطر  اطمینان  با  قمی 
همین  که  می کنند  دنبال  را  خود  کاری 
و  کمی  ارتقای  موجب  نهایت  در  موضوع 
راهبردی  محصول  این  تولید  سطح  کیفی 

می شود. استان  مزارع  در 
جزو  قم  که  این  به  اشاره  با  وی 
اجرای  زمینه  در  کشور  برتر  استان های 
است،  گندم  قراردادی  کشت  طرح 
اجرای  که  است  هفته   ۲ حدود  افزود: 
طرح کشت قراردادی گندم در استان قم 
بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  توسط 
کوتاه  مدت  همین  در  و  خورده  کلید 

کشاورزان  خوب  بسیار  استقبال  شاهد 
نتایج  به  توجه  با  بودیم؛  خصوص  این  در 
همراه  به  قراردادی  کشت  که  خوبی 
با  کشاورزان  مناسب  همراهی  و  دارد 
زمینه  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  آن، 
اجرای این طرح در مورد سایر محصوالت 

شود. فراهم  نیز  کشاورزی 
کشت  طرح  اجرای  داد:  ادامه  وی 
در  که  مثبتی  تاثیر  دلیل  به  قراردادی 
تولید  کیفی  و  کمی  سطح  ارتقای  زمینه 
عامل  می کند،  ایفا  کشاورزی  محصوالت 
به  نیز  غذایی  امنیت  پایداری  در  مهمی 
مسئوالن  دلیل  همین  به  و  می آید  شمار 
استان  کشاورزی  بخش  بهره برداران  و 

دارند. اهتمام  آن  اجرای  به  نسبت 
کشت  زیر  سطح  توضیح  در  سالمی 
بیش از  گفت:   نیز  قم  در  آبی  گندم 

زیر  قم  استان  مزارع  از  هکتار  پنج هزار 
متوسط  طور  به  و  است  آبی  گندم  کشت 
برداشت  مزارع  این  از  گندم  ُتن  هزار   ۲0
می شود و انتظار داریم تمامی گندمکاران 
و  قراردادی شرکت  استان در طرح کشت 

کنند. استفاده  آن  مزایای  از 
به گزارش ایرنا، طرح کشت قراردادی 
در  کشاورزان  از  حمایت  هدف  با  گندم 

مزایای  آن  در  و  می شود  اجرا  استان 
با  گندم کاران  که  شده است  دیده  خوبی 
خود  محصول  می توانند  آن  از  استفاده 
در  و  کنند  تولید  بیشتری  سهولت  با  را 
تحویل  دولت  به  تضمینی  خرید  قالب 

. هند د
تا  است  نیاز  ابتدا  طرح  این  در 
سامانه  در  را  خود  اطالعات  کشاورزان 
به  آن  از  بعد  و  کنند  روز  به  بندی  پهنه  
بازرگانی  شرکت  رسانی  اطالع  پایگاه 
https://gtc.ir مراجعه  به نشانی  دولتی 
منظور  همین  به  که  افزاری  نرم  و  نمایند 

کنند. دانلود  را  شده است  طراحی 
فرآیند ثبت نام در نرم افزار ساده است 
تماس  شماره  و  ملی  کد  از  استفاده  با  و 
عقد  از  بعد  می گیرد،  صورت  کشاورز 
آن،  شدن  تایید  و  نرم افزار  در  داد  قرار 

مزایای  از  استفاده  برای  کشاورز می تواند 
به  کود  دریافت  همچون  طرح  نظر  مورد 
حمایتی  خدمات  شرکت  کارگزاری های 

کند. مراجعه  کشاورزی 
را  خود  کشت  که  کشاورزانی  حتی 
یاد  قرارداد  می توانند  نیز  داده اند  انجام 
گرفته  درنظر  مزایای  از  و  امضا  را  شده 
شده در این طرح از جمله در بحث کود، 

استفاده  محصول  حمل  کرایه  و  بیمه 
در  را  خود  محصول  نیز  پایان  در  و  کنند 
تحویل  دولت  به  تضمینی  خرید  قالب 

. هند د
عقد  از  پس  کشاورزان  طرح  این  در 
 50 پرداخت  با  تنها  می توانند  قرارداد 
برخی  از  کود،  خرید  کل  مبلغ  درصد 
همچون  یارانه ای  شیمیایی  کودهای 
 50 کنند،  استفاده  پتاسه  و  فسفاته 
در  محصول  این  مبلغ  باقیمانده  درصد 
به  کشاورزان  توسط  گندم  تحویل  زمان 
آنان  به  پرداخت  قابل  قیمت  از  دولت 

می شود. کسر 
در  کننده  شرکت  کشاورزان  همچنین 
می توانند  گندم  قراردادی  کشت  طرح 
هزینه  کنند،  بیمه  را  خود  محصول 
در  کود  خرید  نحوه  مانند  نیز  بیمه نامه 

دولت  به  کشاورزان  گندم  تحویل  زمان 
کسر  آنان  به  پرداخت  قابل  مبلغ  از 
بیمه  قبل  از  که  هم  کسانی  می شود؛ 
درصدی   ۲0 تخفیف  از  می توانند  دارند 
که برای شرکت در این طرح درنظر گرفته 

کنند. استفاده  شده، 
برای  نیز  برنامه ای  طرح  این  در  دولت 
از  محصول  حمل  هزینه  کمک  پرداخت 

کشاورزان  به  گندم  خرید  محل  تا  مزرعه 
بابت  برنامه حمایتی  این  دارد، در جریان 
حمل هر تن گندم  مبلغ 100  هزار تومان 

می شود. پرداخت  کشاورزان  به 
در  سیزدهم  دولت  است  گفتنی 
قیمت  سال جاری  روزهای  نخستین 
و  هزار   11 به  را  گندم  تضمینی  خرید 
موضوع  این  که  داد  افزایش  تومان   500
که  به طوری  کرد،  گرم  دل  را  کشاورزان 
محصول  این  خرید  میزان  گذشته  سال 
امسال  که  بود  تن  میلیون   4.5 حدود 
حتی  یافت.  افزایش  تن  میلیون   ۷.5 به 
درصدی   100 از  بیش  افزایش  شاهد 
سال  به  نسبت  گندم  تضمینی  خرید 
که  بودیم  کشور  استان   1۲ در  گذشته 
از  برخی  در  گندم  خرید  میان،  این  در 

شده بود. برابر  پنج  تا  سه  استان ها 
گندم  ُتن  هزار    ۲0 میانگین  طور  به 
زراعی  زمین  هکتار  هزار  پنج  سطح  از 
در  راهبردی  محصول  این  کشت  زیر 
گندم  کیفیت  می شود؛  برداشت  قم 
است،   مطلوب  استان  این  در  تولیدشده 
جعفریه  در  بیشتر  گندم  کشت  همچنین 
کشاورزان  و  می گیرد  صورت  استان  این 
مهارت  زمینه  این  در  منطقه  بومی 

دارند. خاصی 
مناطق  در  کار  غله  هزار   ۲ از  بیش 
کشت  و  فعالیت  مشغول  قم  مختلف 
گندم  همچون  راهبردی  محصوالت 
هزار   14 از  بیش  کلی  طور  به  هستند؛ 
محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار 
هستند،  فعال  استان  این  در  کشاورزی 
بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین 
در  تن  هزار   ۸50 سال  در  قم  کشاورزی 
دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت  زمینٔه 
بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  شیالت 
بهره برداران بخش کشاورزی را روستاییان 
به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان 
درصد   50 حدود  به تنهایی  کشاورزی 
مختلف  بخش های  در  روستاییان  اشتغال 

داده است. اختصاص  خود  به  را  قم 
سیلوی  در  قم  استان  نیاز  مورد  گندم 
نخعی  آصف  شهید  ُتنی  110هزار  ِبُتنی 
قم  محور  در  قم  شهر  غربی  جنوب  در  که 
می شود؛  ذخیره  دارد،  قرار  سلفچگان  ـ 
 ۲00 بارگیری  و  تخلیه  توان  با  سیلو  این 
 ۹0 مساحت  به  زمینی  در  ساعت،  در  ُتن 
امکانات  از  و  شده  ساخته  مترمربع  هزار 
گندم  بارگیری  و  تخلیه  کامل  تجهیزات  و 

 ► است.    برخوردار 

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم: 

●  فراهم شدن فعالیت ۳۰ شرکت دانش بنیان در پردیس فناوری کشاورزی قم    ●

معاون جهاد کشاورزی قم:

●  طرح کشت قراردادی در ۴۰ درصد از مزارع گندم قم اجرا شد    ●



شنبـه 3 دی ۱۴۰۱/ شماره ۲۰8۱ www.gooyeh-qom.com بین الملل7

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شماره  به  قم  خانواده  اجرای   ۸ شعبه  در  که  زنجان  خانواده  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
۸/1400ج/3۸۸ ثبت گردیده له زهره ملکی علیه سید محمد حداد محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
صندوق  حق  در  عشر  نیم  50/000/000ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه   101
توقیف  1 قم  از 10۹31 اصلی بخش  ثبتی ۶4 فرعی  قبال بدهی محکوم علیه پالک  له در  ، محکوم  دولت 
توجه  با  مزایده  روز  در   135 و   51 مواد  نموده است ضمنا حسب  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده 
به مقدار 1۶0 سهم مشاع  ایشان  از سهم االرث  به میزان بدهی محکوم علیه  به روز قیمت سکه  به استعالم 
مبنی  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای  به  ششدانگ  سهم   ۲40 از 
 10۹31-۶4 ثبتی  پالک  ارزیابی  منظور  به  که  رساند  می  استحضار  به   ، مهریه  مطالبه  و  خواسته  تامین  بر 
اصلی بخش یک قم ، 45 متری صدوق ، کوچه 4۶ ده متری مهدیه پالک ۲1 کد پستی 3۷1۶۸-۸511۷ 
شماره  ابالغیه  با  محترم  ی  شعبه  درخواست  طبق  و  نبود  جوابگو  کسی  و  مراجعه   3۷1۶۸-۸511۸ و 
نظریه  بررسی  طبق  محل  به  ورود  از  ممانعت  صورت  در   1401/5/1۹ مورخ   14010۲100004۹۹4511
کارشناسی قبلی ارزیابی انجام گردد. لذا موارد براساس گزارش کارشناسی جناب آقای سید مرتضی موسوی 
و بررسی های محلی هیئت کارشناسی تقدیم می گردد. الف – مشخصات ثبتی ملک : وفق نامه مدیر واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اداره یک قم ، ملک معرفی شده به شماره پالک ثبتی ۶4 فرعی از 10۹31 اصلی بخش 
یک به مساحت عرصه 150 مترمربع و مورد ثبت شماره ۶۹3۲5 در صفحه ۲13 دفتر 435 دفاتر بخش یک 
منطقه یک قم حوزه ثبت ملک اداره یک قم می باشد که ششدانگ عرصه و اعیان آن دارای سند مالکیت به 
شماره چاپی ۲5۸13۲ به نام مرحوم سید ابوالقاسم حداد صادر شده است. ب – مشخصات معماری ملک : 
ملک مورد نظر ، با قدمت تقریبی ۲0 سال ، جنوبی ساز ، واقع در شارع ده متری ، دارای بر ۶ متر بوده که 

در دو طبقه )زیرزمین ، همکف( با مجموع زیربنای حدودا ۲۷0 مترمربع احداث شده است. طبقه زیرزمین 
و  بهداشتی  سرویس  و  آشپزخانه   ، هال   ، خواب  دو  بر  مشتمل   ، حیاط  و  پارکینگ  از  دسترسی  راه  دو  با   :
اتاقها و حمام و دستشویی در زیر پارکینگ ، آشپزخانه اپن و شامل کابینت ، سمت حیاط  حمام می باشد. 
است. کف اتاق ها ، سالن ، سرامیک ، بدنه گچ ، کف و بدنه آشپزخانه و سرویس ها ، سرامیک و کاشی بوده 
ضمنا تراس زیرزمین ، سمت حیاط و طرح گلخانه ای دارد. طبقه همکف : با دسترسی از پارکینگ و حیاط 
،  شامل دو خواب ، هال ، آشپزخانه ، حمام و تراس می باشد. آشپزخانه و یک اتاق با حمام روی پارکینگ ، 
هال و یک اتاق ، سمت حیاط و دستشویی در حیاط است. بدنه اتاق ها و هال ، گچ ،کف ان موزاییک ، بدنه 
و کف آشپزخانه و سرویس حمام و دستشویی کاشی و سرامیک می باشد. ج – مشخصات عمومی ساختمان : 
ورودی اصلی به ساختمان از شارع ، به صورت درب نفر رو و پارکینگ با جرز جدا کننده ، کف و بدنه پارکینگ 
کاری  سنگ  متر  یک  ارتفاع  به  بدنه  و  فلزی  نرده  دارای  سنگی   ، پله  سرویس   ، سنگ   ، متر  یک  ارتفاع  به   ،
و سیستم  بوده  گاز  و  آب  کنتور  و یک  برق  کنتور  دو  ، شامل  انشعابات ساختمان  دارد.  پوشش گچ  مابقی  و 
 ، بام  نهایی  پوشش  و  آهنی   ، ها  پنجره  و  ، درب  بخاری گازی  و  ، کولر گازی  آبی  کولر  و گرمایش  سرمایش 
ایزوگام می باشد. حیاط به مساحت حدودا 30 مترمربع ، تراس و حیاط با کف سنگ کاری شده ، همچنین 
دیوار و نمای دو سمت حیاط و کوچه به صورت آجر نمای چهار بند است. سازه ساختمان از نوع دیوار باربر 
، با ستون میانی و سقف طبقات ، ضربی با تیر آهن می باشد. در حال حاضر ، ملک صدراالشاره در تصرف و 
مورد بهره برداری وراث قرار دارد. د- ارزیابی ملک : 1- عرصه به مساحت 150 مترمربع – قیمت یک مترمربع 
 1۲0 اعیانی  مساحت  به  زیرزمین  طبقه   -۲ 30/000/000/000ریال  کل  قیمت  ۲00/000/000ریال 
مترمربع – قیمت یک مترمربع 30/000/000ریال قیمت کل 3/۶00/000/000ریال 3- طبقه همکف به 

مساحت اعیانی 150 مترمربع قیمت یک مترمربع 35/000/000ریال قیمت کل 5/۲50/000/000ریال 
با عنایت مراتب فوق  به صورت مقطوع 300/000/000ریال  – قیمت  انشعابات  و  ، حیاط سازی  4- سرپله 
، موقعیت محلی ، امکانات دسترسی ، عرض شارع ، کاربری مسکونی ، ابعاد زمین ، کیفیت و کمیت بنای 
، بدون  اعیان ملک موصوف  و  ارزش ششدانگ عرصه   ، نوع سازه و سایر جهات موثر   ، بنا  ، قدمت  احداثی 
لحاظ دیون و تعهدات محتمل به ارگان ها )شهرداری ، اداره دارائی و ..( و اشخاص حقیقی و حقوقی ، در 
حال حاضر جمعا مبلغ 3۹/150/000/000ریال ارزیابی و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ 1401/10/1۷ ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی 
باشند( ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی  در  را  مزایده 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

◄    »در سفر اخیر شی جینپینگ به ریاض، 
رسانه های غربی مدعی شدند که این سفر پیامی 
که  فرض  این  اما  است،  غرب  برای  تهدیدآمیز 
چین همان نگاهی را به خاورمیانه دارد که آمریکا 
در 30 سال گذشته داشته، اساسًا اشتباه است.«

معانی  به  مطلبی  در  اینسایدر  بیزنس  روزنامه 
عربستان  و  چین  روابط  گسترش  احتمالی 
پرداخته است: »شی جینپینگ، رئیس جمهوری 
ریاض سفر کرد،  به  ماه میالدی جاری  در  چین 
مقامات  میان  دوجانبه  دیدار  شامل  که  سفری 
فارس  چین-خلیج  نشست  عربستان،  و  چین 
با  و  بود  عرب  کشورهای  با  چین  نشست  و 
توافق هایی درباره همکاری های ریاض و پکن در 

رسید. پایان  به  فناوری  و  انرژی  حوزه های 
به  غربی  رسانه های  سفر،  این  مدت  در 
که  گفتند  و  پرداخته  عجوالنه  نتیجه گیری های 
پیامی  دیدارها  این  در  شده  حاصل  توافق های 

است. غرب  برای  تهدیدآمیز 
را  نگاهی  همان  چین  که  پیش فرض  این  اما 
به خاورمیانه دارد که آمریکا در 30 سال گذشته 
داشته، اساسًا اشتباه است. چین از دیرباز به این 
خاورمیانه  در  آمریکا  مداخله  که  رسیده  نتیجه 
برای قدرت و توان خود آمریکا مضر است. سفر 
منافع،  همچنین  و  عربستان  به  جینپینگ  شی 
 - خاورمیانه  در  چین  حضور  و  گذاری  سرمایه 
یا  امنیتی  اتحاد  سودای  از  نشان  آنکه  از  بیش 

جاه طلبی ژئوپلتیک پکن داشته باشد - صرفًا به 
انرژی  تامین  مسئله  و  اقتصادی  مشترک  منافع 

برمی گردد. پایدار 
اولین چیزی که باید بدانیم این است که دلیل 
به  وابستگی  خاورمیانه ،  در  چین  حضور  اصلی 
 ۷۲ حدود   ۲0۲1 سال  در  چین  است.  انرژی 
طریق  از  را  خود  مصرفی  خام  نفت  از  درصد 
واردات  این  از  درصد   50 و  کرد  تامین  واردات 
مقصد  تنهایی  به  چین  شد.  انجام  خاورمیانه  از 
بیش از ۲5 درصد از صادرات نفت خام عربستان 

است. سعودی 
پس تا زمانی که چین به منابع خارجی نفتی 
دنبال کسب  به  و عربستان هم  وابستگی داشته 
کشور  دو  این  که  است  طبیعی  باشد،  درآمد 
دهند،  افزایش  را  خود  اقتصادی  همکاری های 
به  آن  ارزش  تجارتی دوجانبه که در حال حاضر 

می رسد. دالر  میلیارد   ۸۷.3
چین  گسترده  سرمایه گذاری  مورد  در  این 
جاده  و  کمربند  طرح  طریق  از  خاورمیانه  در 
در  چین  گذاری های  سرمایه  است.  صادق  هم 
پارک های  و  بنادر  ساخت  بر  عمدتًا  طرح  این 
عمان،  مصر،  جمله  از  کشورهایی  در  اقتصادی 

است.  متمرکز  امارات  و  عربستان 
می توان  جغرافیا،  دانش  بر  تسلطی  اندک  با 
محور  حول  چین  سرمایه گذاری های  که  دید 
و  حیاتی  انرژی  به  پایدار  و  امن  دسترسی 

فارس،  خلیج  می چرخد:  تجاری  پایگاه های 
باب المندب،  تنگه  سرخ،  دریای  عمان،  خلیج 

غیره. و  سوئز  کانال  هرمز،  تنگه 
دومین نکته مهم این است که چین به دنبال 
آن  به  منطقه  در  بازیگری  کمتر  که  است  چیزی 
در  همه.  با  دوستی  رویکرد  است:  یافته  دست 
حالی  در  را  عربستان  با  روابطش  چین  نتیجه، 
قرارداد  در سال ۲0۲1 یک  که  افزایش می دهد 
است.  کرده  امضا  ایران  با  ساله   ۲5 همکاری 
این قرارداد در مقابل تحریم های آمریکا به ایران 
 400 قیمت،  ارزان  نفت  ازای  در  و  کرده  کمک 
را  ایران  در  چین  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد 

می کند. تضمین 
اراده  ابتدا  در  توافقی  چنین  از  هدف  شاید 
نظر  به  آمریکا  سیاست های  با  مقابله  برای  چین 
برسد، اما چین منافع خودش را در نظر می گیرد. 
نفتش  پایدار  طور  به  بتواند  ایران  اینکه  از  پکن 
یک  و  می برد  شخصی  منفعت  کند،  تضمین  را 
چین  نفت  تامین  ثبات  نمی تواند  ضعیف  ایران 
از  اجتناب  از  چین  انگیزه  پس  کند.  تضمین  را 
ضعیف شدن ایران نه صرفًا یک بازی قدرت، بلکه 

است. اقتصادی  شدت  به 
عالوه بر این، پکن می داند که این مناقشات 
از  یکی  ندارند.  چین  منافع  به  ربطی  منطقه ای 
تامین  به  نسبت  چین  رویکرد  کلیدی  جنبه های 
انرژی، تکثر و تنوع منابع است. جهت گیری در 

مناقشات خاورمیانه تنها به معنای محدود شدن 
پکن  فرصت های  کاهش  و  چین  تجاری  شرکای 

است. مشترک  اقتصادی  منافع  کسب  برای 
شی  سفر  که  نمی رود  احتمال  نتیجه،  در   
جینپینگ به عربستان نشان دهنده همسو شدن 
این دو کشور باشد، چرا که پکن ترجیح می دهد 

برقرار  تعادل  منطقه ای  رقبای  با  روابطش  بین 
. کند

این  داشت،  توجه  آن  به  باید  که  سوم  مسئله 
در  سعودی  عربستان  با  آمریکا  روابط  که  است 
مشتری- رابطه ای  نشان دهنده  اخیر  سال های 

محور بوده است. اما به نظر می رسد که همیشه 

همکاری با آمریکا باعث می شود که امور داخلی 
به عنوان   - و  قرار گرفته  زیر ذره بین  طرف دوم، 
مثال - ارزش های غیر لیبرال یا رهبران خودکامه 
عربستان  و  چین  شوند.  واقع  انتقاد  مورد  آن 
و  برده  رنج  بین المللی  جنجال های  از  دو  هر 
روابط  و  اخالقی  مسائل  میان  که  اختالطی  از 

اقتصادی یا دیپلماتیک در ارتباط با غرب ایجاد 
هستند. گریزان  می شود، 

دو  مقامات  شی،  اخیر  سفر  در  نتیجه،  در 
کشور متعهد شدند که متقاباًل از دخالت در امور 
همکاری های  تا  کنند  اجتناب  یکدیگر  داخلی 
باشد.  داشته  مستقل  ماهیت  آن ها  اقتصادی 

عربستان از انتقادات ناشی از جنگ یمن یا قتل 
اجتناب  سعودی  روزنامه نگار  خاشقجی،  جمال 
می کند و چین هم در مواجهه با انتقادات ناشی 
منطقه  در  اویغورها  حقوق  ادعایی  نقض  از 
پکن  دارد.  نیاز  اعراب  حمایت  به  سین کیانگ، 
به  غرب،  سخت  انتقادات  مقابل  در  ریاض  و 
شرکایی نیاز دارند که به دور از هر انتظار جانبی 
و اضافه ای، بر قراردادهای تجاری تمرکز داشته 

باشند.
واقعیت این است که مهم نیست دیدگاه چین 
که  احتمالی  منافع  باشد،  چه  خاورمیانه  درباره 
چین می تواند از راه سرمایه گذاری در خاورمیانه 
را  آمریکا  که  نیست  زیاد  آنقدر  آورد،  دست  به 
تهدید کند و به نظر می رسد که نگرانی واشنگتن 

است. غیرضروری  مسئله،  این  از 
ظاهرًا چین می داند که معایب و دشواری های 
منافعش  از  بیشتر  آمریکا  جایگاه  در  نشستن 
بیفتد  دامی  در  ندارد  وجه قصد  به هیچ  و  است 
که آمریکا و )پیش از آن، روسیه( در آن افتادند، 
منافع  ورای  به  روابطشان  گسترش  با  هم  آن 
اراده  تحمیل  برای  تالش  و  مشترک  اقتصادی 

منطقه. این  در  خود  نظامی  و  سیاسی 
آمریکا باالخره خاورمیانه را با هزینه های زیاد 
باید  اما  ترک خواهد کرد؛  ناچیز  و دستاوردهای 
سرنوشت  این  تکرار  به  تمایلی  چین  که  بدانیم 

 ► ندارد.«/ایسنا     

◄    نقش آفرینی ناتو در مسیر کنترل و کاهش تنش میان 
ترکیه و یونان/ سابقه برخی اختالفات آنکارا و آتن به دوران 
امپراطوری عثمانی بازمی گردد/ اردوغان به دنبال مدیریت 

تنش های خارجی ترکیه است
یک تحلیلگر مسائل ترکیه گفت: در دیدار محرمانه میان 
دوی  هر  که  چرا  است  توجه  قابل  ناتو  نقش  یونان  و  ترکیه 
این کشورها عضو ناتو هستند و این می تواند باعث ضربه به 
فضای این پیمان امنیتی و اختالف و دودستگی شود، لذا 
دنبال  به  آلمان  مانند  برخی کشورها  که  است  این فضا  در 
این هستند که تنش تا حدی کنترل و تلطیف شود که منافع 
ناتو و کشورهای اروپایی در این تنش به ویژه در میانه جنگ 

اوکراین بیش از این متضرر نشود.
ایلنا، در تحلیل دیدار  با  رضا عابدی گناباد در گفت وگو 
محرمانه میان ترکیه و یونان و در پاسخ به این سوال که روز 
دیپلماتیک  دفتر  مدیر  دیدار  از  یونانی  رسانه های  دوشنبه 
نخستوزیر یونان با نماینده رئیس جمهوری ترکیه در بروکسل 

خبر دادند که به رغم افزایش تنش ها صورت گرفته است، آیا 
این دیدار می تواند چشم اندازی برای کاهش سطح تنش و 
ازسرگیری روابط میان آنکارا و آتن را به همراه داشته باشد، 
دهه  چند  ترکیه  و  یونان  میان  تنش های  و  تضادها  گفت: 
است که ادامه دارد و این دیدارها برای کاهش و کنترل این 
تنش ها به ویژه در ماه های اخیر بر سر اختالفاتی که میان 
حوزه های  و  قبرس  اژه،  و  مدیترانه  جزایر  سر  بر  کشور  دو 
نفتی و گازی و مواضع شدیدی که ترکیه بر علیه یونان اتخاذ 

کرده صورت گرفته است.
نقش  دیدارها  دست  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
عضو  کشورها  این  دوی  هر  که  چرا  است  توجه  قابل  ناتو 
ناتو هستند و این می تواند باعث ضربه به فضای این پیمان 
امنیتی و اختالف و دودستگی شود، لذا در این فضا است 
که برخی کشورها مانند آلمان به دنبال این هستند که تنش 
کشورهای  و  ناتو  منافع  که  شود  تلطیف  و  کنترل  حدی  تا 
بیش  اوکراین  جنگ  میانه  در  ویژه  به  تنش  این  در  اروپایی 

از این متضرر نشود و جبهه جدید داخل ناتو شکل نگیرد. 
این تحلیلگر مسائل ترکیه گفت: البته دیدارهای میان دو 
کشور ممکن است در حوزه ها و سطوح مختلف برگزار شود 
اما مهم تفاهم است و اینکه توافقی شکل بگیرد که تجربه 
نشان داده چالش های میان ترکیه و یونان که بسیار عمیق، 
مرتفع  دیدارهایی  چنین  با  هستند،  تاریخی  و  پیچیده 
نخواهد شد. ممکن است این دیدارها موجب کاهش تنش 
آن هم در کوتاه مدت شود اما اینکه راه حلی برای مشکالت 
میان آنکارا و آتن باشد، با این دیدارها اتفاق نخواهد افتاد 
تصمیمات  و  شده  تشکیل  کارشناسی  جلسات  باید  بلکه 
تصمیم هایی  باید  همچنین  و  شود  اتخاذ  باال  سطوح  در 
شدت  به  که  شود  اتخاذ  کشور  دو  گرای  ملی  گروه های  در 

تنش هستند. کاهش  و  توافق  مخالف 
تعیین  و  تنش  سال ها  به  توجه  با  همچنین  افزود:  وی 
حدود جزایر که کاری بسیار سخت و پیچیده است چرا که 
یونان در فاصله دو کیلومتری  برخی جزایر تحت حاکمیت 

کشور  دو  اختالفات  برخی  سابقه  و  دارند  قرار  ترکیه  جزایر 
این  است  بعید  بازمی گردد،  عثمانی  امپراطوری  دوران  به 

باشد.  حل  قابل  راحتی  به  اختالفات 
عابدی در پاسخ به این پرسش که رجب طیب اردوغان در 
دو سال اخیر تالش کرده تا اختالفات ترکیه را با کشورهایی 
که در سال های پیش از این با حمالت شدید رئیس جمهور 
ترکیه مواجه بودند را کاهش داده و در مسیر تعامل و کاهش 
به  مسیر  این  در  بردارد،  قدم  آنکارا  خارجی  پرونده های 
که  نیست  تاثیر  بی  نیز  آینده  سال  انتخابات  می رسد  نظر 
و توسعه  ترکیه ای علیه حزب عدالت  از احزاب  مجموعه ای 
می تواند  نیز  یونان  موضوع  آیا  داده اند،  تشکیل  ائتالف 
مشمول این نگاه رهبر حزب آک پارتی شود، گفت: ردوغان 
کنترل  برای  خارجی  سیاست  از  که  داده  نشان  همیشه 
انتخابات  بحث های  من  اما  می کند  استفاده  داخل  فضای 
رئیس  رقیب  برای  که  پرونده ای  به  توجه  با  را  ترکیه  آینده 
جمهور ترکیه یعنی شهردار استانبول درست شد و ایشان را 

عمال از صحنه رقابت ها حذف کرد، با موضوع یونان مرتبط 
پیروز  انتخابات  در  زیاد  احتمال  به  اردوغان  لذا  نمی دانم 
خواهد شد هرچند ممکن است رٔای  شکننده ای کسب کند.
جریان  هم،  وی  مقابل  جریان  همچنین  داد:  ادامه  وی 
لحظات  در  که  داده اند  نشان  همیشه  و  نیست  یک دستی 
پایانی دچار اختالف می شوند و این عدم یکدستی و حذف 
اکرم امام اوغلو شرایط را برای اردوغان مناسب کرده هرچند 
بحث های اقتصادی، بیکاری و مشکالت معیشتی موقعیت 
حزب عدالت و توسعه را تضعیف کرده است. در این شرایط 
اگر  و  کرده  حساب  هم  ملی گرایان  رٔای  روی  بر  اردوغان 
یونان عقب نشینی  به موضوع  این برهه نسبت  بخواهد در 
از  امروز متحدش هستند  کند، آن جریان های ملی گرا که 
او فاصله می گیرند. بنابراین به نظر می رسد اردوغان تنها به 
دنبال این است که تنش فضای سیاست خارجی را مدیریت 
با  توافقی  به سمت  انتخابات  ایام  در  بعید می دانم  اما  کند 

یونان حرکت کند.     ► 

عابدی در گفت وگویی مطرح کرد؛

●  ناتو به دنبال کاهش تضادها و تنش های میان یونان و ترکیه همزمان با تداوم جنگ دراکراین     ●
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●  آیا چین اشتباه آمریکا در خاورمیانه را تکرار خواهد کرد؟    ●
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محمد مهدی جواهری، 
فرنگی کار قم قهرمان کشور شد

فرنگی  جواهری  مهدی  محمد  گفت:  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
قهرمان مسابقات کشوری شد. قم  کیلوگرم   55 وزن  کار 

داشت:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در  پنجشنبه  شامگاه  علیایی  هادی 
شهدای  کشتی  سالن  در  کشور  قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات 
قمی  کار  فرنگی  جواهری  و  است  برگزاری  حال  در  تهران  تیر  هفتم 

شد. کیلوگرم   55 وزن  قهرمانی  عنوان  کسب  به  موفق 
رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: جواهری در اولین مسابقه خود 
و  برداشت  رو  پیش  از  را  بختیاری  و  از چهارمحال  ابتدا کشتی گیری 
با شکست  بر صفر   ۹ نتیجه  با  را  از فارس  در دور دوم آرش نگهداری 

کرد. بدرقه 
دیگر  شعبانی  محمد  سد  از  سوم  دیدار  در  جواهری  داد:  ادامه  وی 
مهرگان  چهارم  مبارزه  در  و  کرد  عبور  فارس  استان  گیر  کشتی 

شد. فینال  راهی  و  برد  را  خوزستان  از  جهانگیری 
مقابل  کیلوگرم   55 وزن  پایانی  دیدار  در  جواهری  کرد:  بیان  علیایی 
رضا خدری از البرز به میدان رفت و در یک دیدار یکطرفه با نتیجه ۷ 

ایستاد. و بر سکوی نخست کشور  پیروز میدان شد   1 بر 

موفقیت شهرداری قم در کسب 
5 نشان نقره پژوهشی کشور

این  گفت:  قم  شهرداری  علمی کاربردی  آموزش  مرکز  سرپرست 
است. شده  کشور  پژوهشی  نقره  نشان  پنج  کسب  به  موفق  مرکز 
مهدی عاطفی در گفتگو با شهرنیوز گفت: طرح های هوشمندسازی 
رودخانه های  معماری  طراحی  و  بازآفرینی  اصول  ساختمان، 
متا اکسپور و کسب  تور،  و اجرای  اتوماتیک طراحی  شهری، سامانه 
است  بوده  طرح هایی  از  گردشگری  از  شهرداری  پایدار  درآمدهای 
ارزیابی ها  از  دوره  این  نقره  نشان  کسب  به  موفق  قم  شهرداری  که 

است. شده 
کمک  با  افزود:  مرکز  این  پژوهش محوری  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
پژوهش ها  و  آموزش ها  که  هستیم  تالش  در  اساتید  و  دانشجویان 
رسالت  و  مأموریت ها  راستای  در  و  برود  شدن  کاربردی  سمت  به 

گیرد. قرار  شهری  مدیریت 
خاطرنشان  قم  شهرداری  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  سرپرست 
و  اهداف  اساس  بر  که  فناوری  و  پژوهشی  طرح   10 کرد: 
در  مرکز  این  توسط  بود  شده  تهیه  شهری  مدیریت  مأموریت های 

است. شده  ثبت  سافا  سامانه 
زمینه  در  نقره  نشان  کسب  به  موفق  طرح  پنج  کرد:  تاکید  عاطفی 
ایران  فناوری  ارزیابی  سامانه  در  دانشجویی  پژوهش های  و  طرح ها 
تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت  به  وابسته  )سافا( 

است. شده  فناوری  و 

خبـر

● " مدیران تحمیلی"، آفت بزرگ ورزش!    ●
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برگزاری  با  رجایی«  »محمدرضا      ◄
رئیس  نایب  حضور  با  انتخاباتی  مجمع 
هیئت  رئیس  عنوان  به  کبدی  فدراسیون 

شد. انتخاب  قم  استان  کبدی 
انتخاب  منظور  به  انتخاباتی  مجمع 
ظهر  قم  استان  کبدی  هیئت  رئیس 
رشیدی  مسلم  حضور  با  پنجشنبه  روز 
جمهوری  کبدی  فدراسیون  رئیس  نایب 
خانی  سانی  ابراهیم  و  ایران  اسالمی 
در  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن 

شد. برگزار  قم 
بنا بر این گزارش، این مجمع انتخاباتی 
و  رسید  انجام  به  کاندیدا  یک  حضور  با 

رجایی از مجموع 1۲ رأی، موفق به کسب 
1۲ رأی شد و به عنوان رئیس جدید هیئت 

شد. انتخاب  قم  استان  کبدی 
به  که  افرادی  همچنین  مجمع  این  در 
کبدی  هیئت  رئیسه  هیئت  اعضای  عنوان 
استان قم معرفی شده بودند از مجمع رأی 

گرفتند. اعتماد 
از  مرزی  برون  مدال   ۲۶ کسب  کسب 

تاکنون سال  ابتدای 
در  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
از کسب ۲۶ مدال برون مرزی  این مجمع 
ورزشکاران  توسط  تا کنون  ابتدای سال  از 

داد. خبر  قم  استان 
ابراهیم سانی خانی افزود: رشد کبدی 

دیگر  سازمان های  با  همکاری  گرو  در 
با  تعامل  قم  کبدی  هیئت  باید  و  است 

کند. پیگیری  را  مختلف  دستگاه های 
سال  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جاری تاکنون سه دوره تجلیل از قهرمانان 
است  شده  برگزار  قم  استان  ورزشی 
از  تجلیل  با  توانستیم  خوشبختانه  گفت: 
را  آنان  و شادابی  نشاط  روحیه  ورزشکاران 

دهیم. افزایش 
فدراسیون  رئیس  نایب  رشیدی  مسلم 
ابراز  ضمن  مجمع  این  در  نیز  کبدی 
خرسندی از حضورش در قم برای رجایی 
قم  استان  کبدی  هیئت  جدید  رئیس 

 ► کرد.    توفیق  آرزوی 

تحمیلی،  مدیران  از  استفاده      ◄
یکی از آفات بزرگ و از دالیل عدم حرکت 
به  ایران  مستعد  ورزش  های  چرخ  روان 
بر  عالوه  است.  پیشرفت  و  تحول  سمت 
درصد  دلیل   ، مدیران  این  وجود   ، این 
خاصه  و  فنی  معضالت  از  ای  عمده 
 " است.  ورزش  در  اخالقی  و  فرهنگی 
هستند؟  کسانی  چه  تحمیلی"  مدیران 
که  هستند  مدیرانی  از  دسته  آن  اینها 
و  ورزشی  فعالیت  سابقه  هیچگونه  بدون 
مدیریت  عرصه  در  توجهی  قابل  کارنامه 
انتصاب  و  گزینش  اینکه  بدون  و  ورزش  و 
شایستگی  و  لیاقت  مالک  بر  مبتنی  آنها 
آن  و  این  با  ارتباط  خاطر  به  صرفا  باشد، 
این  به  وابستگی  یا  و  غیرورزشی  مقام 
های  صندلی  به   ، سیاسی  جناح  آن  و 
مثال  که  اند  زده  تکیه  مدیریتی  حساس 
مانع  بزرگترین  به  خود  اما  کنند  خدمت 
چرا؟  اند!  شده  تبدیل  ورزش  پیشرفت 
یافتن  برای  و  است  روشن  کامال  پاسخ 
جو  و  پرس  و  کندوکاو  به  چندانی  نیاز  آن 
تحمیلی  چون  است:  این  پاسخ   . نیست 
روی  بر  نشستن  ، چون صالحیت  هستند 
تصدی  برای  چون  ندارند،  را  صندلی  آن 
خود  لیاقت  و  شایستگی  به  پست  این 
بدهکار  و  آویزان  بلکه   ، نیستند  متکی 
تابع  باید  ادامه هم  و در  و آن هستند  این 
آن  و  این  آقای  همین  اوامر  و  دستورات 
ورزش  از  سر  سرناچاری  از  چون  و  باشند 
ورود  برای  ای  انگیزه  و  عالقه  و  آورده  در 
 ، هستند  ورزش  در  اگر   . ندارند  آن  به 
صرفا برای این است که " باشند"! اگر در 
حوزه و جای دیگری دست و زورشان می 
چون  و  آوردند  می  در  سر  آنجا  از  رسید 
ورزش  مدیریتی  مناصب  به   ، نرسیده 
اینجا  در  و  انداخته  چنگ  برگشته  بخت 
اینگونه  اند!  انداخته  لنگر  و  خورده  کنگر 
انتخاب  البته نه همه( در  مدیران غالبا) و 
نزدیک  دستیاران  و  مشاوران  و  همکاران 

درباره  که  کنند  می  عمل  همانگونه  خود 
کسی  اگر  است!  شده  عمل  خودشان 
شناسی  آسیب  و  پژوهش  دنبال  به  واقعا 
موضوع  کنار  از  است  ایران  ورزش  درباره 
عبور  راحتی  به  نباید  تحمیلی"  مدیران   "
و  ها  ریشه  به  نخواهد  آنکه  مگر   ، کند 
 " آفت  درباره  بپردازد.  اصلی  های  علت 
مکانیزم  و  سفارشی  و  تحمیلی"  مدیران 
به  آنها  رسان  آسیب  و  منفی  عملکرد 
می  اینها  از  بیشتر  بسیار   ، ورزش  پیکر 
بدانیم  که  بس  همین  گفت.  سخن  توان 
ویرانگر  و  افراطی  گرایی  نتیجه  آفت  این 
برای  و  افتاده  ما  ورزش  جان  به  که 
اصول  همه  رعایت  از   ، آن  به  رسیدن 
و  شود  می  پوشی  چشم  فرهنگی  و  فنی 
باالتر  مقامات  به  گزارش  و  نتیجه  کسب 
پای  به  را  ایرانی  ورزشکار  وغیرت  هنر  و 
خود  ناکارآمد  و  ضعیف  های  مدیریت 
بزرگتری  آفت  و  نوشتن، خود معلول علت 
 ، حال  تحمیلی".  مدیران   " نام  به  است 
غیر  های  عرصه  و  ها  حوزه  در  آفت  این 
ملک  این  به  آسیب  و  لطمه  ورزشی چقدر 
و ملت وارد کرده ، بحثی است مفصل که 
صالحیت  در  شاید  و  نوشته  این  موضوع 
تلخ  واقعیت  و  آفت  نباشد.  قلم  این 
ورزش  در  حالی  در  تحمیلی"  "مدیران 
اندام  عرض  قلدری  با  و  خودنمایی  ما 
شایسته   " اصل  مورد  در  که  کند  می 
باطل  و  مقابل  نقطه  درست  که  ساالری" 
تجربه  و  عقل  سوی  از  است  آن  السحر 
خاصه   - آسمانی  و  الهی  مکاتب  و  بشری 
شده  توصیه  سخت   – خاتم  مبین  دین 
مدیران   " تلخ  واقعیت  این  و  شود  می  و 
قابل  غیر  ای  گونه  به  درحالی  تحمیلی" 
یک  صورت  به  اصال  و  است  مطرح  انکار 
و  شعار  که  درآمده  عادی!  روند  و  روال 
شاید   ، ساالری  شایسته  طبل  بر  کوبیدن 
مسئوالن  زبان  از  دیگر  جای  هر  از  بیش 
حکومتی  باالی  مقامات  و  دولتی  ارشد 

هم  اینجا  متاسفانه  اما  رسد  می  گوش  به 
با  مان  حرف  که  است  جاهایی  از  یکی 
عمل مان نمی خواند ، در حالی که به ما 
تذکر داده شده " لم یقولون ما تفعلون" !

مدیران  کارکردهای  و  آفات  از  یکی 
دیگر(  هرجای  یا  ورزش)  در  تحمیلی 
این است که افراد کاربلد و الیق به گوشه 
یا  و  شوند  می  رانده  عزلت  کنج  و  انزوا 
و  کنند  می  گیری  کناره  به  وادار  را  آنها 
حکم  که  شوند  می  وادار  باالتر  مقامات  یا 
چون  چرا؟  کنند!  صادر  را  آنها  برکناری 

هستند،   " تحمیلی  مدیران   " که  آنجا  از 
ضعیف  شخصیتی  حیث  از  و  کوچک 
و  قابل  و  شخصیت  با  های  آدم  با  و  بوده 
و  نقد  اصال  و  کنند  کار  توانند  نمی  الیق 
حوزه  در  توانند  نمی  را  آنها  وجود  و  نظر 
کنند!  تحمل  خود  ناسزاوارانه  مدیریت 
از  خبری  که  نیست  ای  هفته  تقریبا 

ورزش  اهل  و  کاربلد  مدیری  برکناری 
سفارش  با  یا  تحمیلی  مدیران  سوی  از 
نشنویم  ورزش  در  آنها  تهدید  و  فشار  و 
مختلف  های  رشته  و  ورزش  اهالی  و... 
توطئه  و  اتفاقات زشت  این  از  ورزشی هم 
های سخیف و ... به خوبی اطالع دارند. 
آفت و بالی مدیران تحمیلی فقط یکی از 
و  مستعد  ورزش  که  است  هایی  گرفتاری 
بالقوه توانای ایران با آن دست به گریبان 
و  مسئوالن  بنابراین   . آنها  همه  نه  و  است 
مدیران ورزش - چنانچه بسیاری از اهالی 

نیز  نشریه  این  و  اند  تاکید کرده  بارها  فن 
 - نوشته  آن  درباره  خود  سهم  به  ها  سال 
دل  و  ها  روزمرگی  از  فراتر  بخواهند  اگر 
سپردن به برد و باخت های گذرا ، ورزش 
صحیح  استفاده  با  و  متحول  را  کشورمان 
از توانایی های ذاتی و داشته های مادی 
و انسانی، آن را به جایگاه حقه برسانند و 

به یک کشور صاحب ورزش  را  ایران عزیز 
در قاره و دنیا تبدیل کنند، موانع سختی 
شجاعت  با  باید  که  دارند  رو  پیش  در  را 
آنها  جنگ  به  جهادی  روحیه  و  اقتدار  و 
بروند . مسلم است که این مهم با کسالت 
 - پذیری  سفارش  و  وادادگی  و  رخوت  و 
و  همکاران  ترین  نزدیک  حد  در  حتی 
مناصب  و  ها  پست  ترین  حساس  درباره 
ورزش  و  بود  نخواهد  پذیر  امکان   - و... 
و  خودساخته  موانع  دست  به  کماکان  ما 
 " آفت  همین  مثل   - داخلی  خودخواسته 

از   - سفارشی  و  تحمیلی"  ناالیق  مدیران 
خواهد  باز  رونده  پیش  و  بالنده  حرکت 
و  ملی  منافع  و  مردمی  مطالبات  و  ماند 
تعارفات  قربانی  کماکان   ، ورزش  مصالح 
و  ها  خواهی  زیاده  و  ها  رودربایستی  و 
خواهد  و...  خانوادگی  و  شخصی  منافع 

 ► شد.  

با برگزاری مجمع انتخاباتی؛

●  »محمدرضا رجایی« رئیس هیئت کبدی استان قم شد    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 1 
الهام  خواهان  گردیده  ثبت  1/1400ج/۹۶۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای 
کیهانیان نجف آبادی خواندگان فاطمه طیبی و عباسعلی ، داود ، محمد جعفر ، 
فاطمه ، حسینعلی ، جواد ، زینب همگی حاجی بابائی نجف آبادی و محمد ، علی 
ابراهیمی و طیبه دانشگر و ساجده  ابوالقاسم همگی طیبی و اختر  و  ، مصطفی 
 ۸۷۶۷ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  طیبی  همگی  محمدرضا  و  سهیال   ، سمیه   ،
به  احتراما عطف  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  قم  اصلی بخش 1 
ابالغیه شماره 14000۲10001۲0۷34۶1 مورخ 1400/1۲/۲ به شماره پرونده 
14000۲۹۲000115۸54۲ و شماره بایگانی 0000۹۶۶ در خصوص درخواست 
به استحضار می رساند  ثبتی ۸۷۶۷  ارزیابی پالک  بر  الهام کیهانیان مبنی  خانم 
که با راهنمایی نماینده خواهان از ملک مذکور به نشانی : قم – خیابان عمار یاسر 
گردد:  می  ارائه  ذیل  شرح  به  آن  گزارش  که  گردید  بازدید  پالک 1۸0  کوچه ۲5 
الف( مشخصات ثبتی ملک : این ملک مطابق استعالم از اداره ثبت به شماره نامه 
1/۲۷۷۷ مورخ 1400/۲/1۶ یک باب خانه به پالک ثبتی ۸۷۶۷ اصلی واقع در 
بخش یک قم که مشخصات مالکیت آن به شرح زیر می باشد : 1- حسین طیبی 
فرزند حسن مالک دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند 
تاریخ 13۶3/1۲/۲۷ موضوع سند مالکیت اصلی به شماره  به  مالکیت 4۷۷0۷ 
چاپی 445401 که در صفحه 505 دفتر امالک جلد 104 ذیل شماره 114۸۷ 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  مالک  صالحی  مریم   -۲ است.  گردیده  ثبت 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 4۷۷0۷ به تاریخ 13۶3/1۲/۲۷ موضوع 
سند مالکیت به شماره چاپی 445401 که در صفحه 505 دفتر امالک جلد 104 
ذیل شماره 114۸۷ ثبت گردیده است. 3- الهام کیهانیان فرزند ابوالفضل مالک دو 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 103۸5۷ به تاریخ 
13۸۲/۹/۹ موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 44540۲ که در صفحه 
50۸ دفتر امالک جلد 104 ذیل شماره 114۸۷ ثبت گردیده است. مطابق گزارش 
کارشناس رسمی نقشه برداری به شماره رهگیری 1401۲۲0۶۲1۹330۸0 مورخ 
1401/5/1 مساحت عرصه کل ملک برابر 4۶0/۷4 مترمربع می باشد. در زمان 
بازدید ملک در اجاره نبود و خانم ابراهیمی در آن ساکن می باشد. ب( مشخصات 
اعیانی ملک : این ملک با کاربری مسکونی با یک داالن اختصاصی به شارع حدود 
صورت  به  اعیانی  اول  قسمت  است.  اعیانی  قسمت  دو  دارای  دارد.  راه  متری   3
ساختمان در دو طبقه زیرزمین و همکف بوده که مساحت هر طبقه ۹۷/۶3 مترمربع 
می باشد. ساختمان قدیمی ساز با اسکلت دیوار باربر و طاق قوسی است. کف و 

بدنه زیرزمین آجر فرش می باشد. حمام در زیرزمین با پوشش بدنه به ارتفاع 1/5 
متر کاشی و مابقی سیمان است. طبقه زیرزمین در حال حاضر به صورت انباری 
مورد استفاده قرار می گیرد. طبقه همکف شامل سالن ، اتاق و آشپزخانه می باشد. 
بدنه آشپزخانه کاشی و کف آن موزاییک است. پوشش بدنه سالن و اتاق اندود سفید 
و رنگ ، پوشش سقف سفید و پوشش کف سیمان می باشد. درب ها آلومینیمی و 
پنجره ها فلزی است. قسمت دوم اعیانی به صورت انباری 1۲/4۹ مترمربع با سقف 
طاق ضربی تیر آهن می باشد. سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش 
انشعابات شامل یک کنتور برق ، یک کنتور آب و یک کنتور گاز  آبی است.  کولر 
است. ج ( نظریه کارشناسی : با توجه به موارد فوق از نظر اینجانب ارزش ششدانگ 
ملک مذکور با در نظر گرفتن کاربری ، موقعیت ، مساحت ، شوارع ، ابعاد و سایر 
عوامل موثر و با فرض عدم بدهی به بانک ها ، شهرداری و سایر ادارات به شرح ذیل 
تعیین و اعالم می گردد: 1- عرصه از قرار هر مترمربع ۸0/000/000ریال و برای 
مترمربع  قرارهر  از  اعیان   -۲ 3۶/۸5۹/۲00/000ریال  برابر  مترمربع   4۶0/۷4
1۹/000/000ریال و برای 10۷/۷5 مترمربع برابر 3/۹4۷/۲50/000ریال 3- 
مذکور  ملک  کل  ارزش  برابر 450/000/000ریال   .. و  انشعابات   ، سازی  حیاط 
و  پنجاه  و  دویست  و  میلیارد  یک  و  )چهل  41/۲5۶/450/000ریال  برابر  جمعا 
شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد 
فوق الذکر در تاریخ 1401/10/۲4 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های 
بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
نماید.  تسلیم  اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد 
مزایده  برنده  که  و در صورتی  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  حداکثر مهلت 
در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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

اطالعیه ثبت نام از داوطلبان پست ریاست و 
هیئت رئیسه هیئت بدمینتون استان قم

هیئت بدمینتون در نظر دارد طبق آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی از داوطلبان 
پست ریاست هیئت و هئیت رئیسه دارای صالحیت طبق شرایط ذیل ثبت نام به عمل آورد. لذا از عالقه مندان 
گهی به مدت یک هفته کاری به دفتر  تاریخ نشر آ از  ارائه مدارک  نام و  واجد شرایط دعوت می گردد جهت ثبت 

نمایند.  مراجعه  ورزشگاه شهید حیدریان  در  واقع  استان  بدمینتون  هیئت 
هیئت: ریاست  پست  احراز   داوطلبان  عمومی  شرایط 

ایران                        اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به  1-التزام 
۶5 سال          30 سال و حداکثر  ۲- دارا بودن حداقل سن 

اجرایی 5 سال سابقه مدیریت  بودن حداقل  دارا   -3
یا معافیت            پایان دوره ضرورت )خدمت سربازی(  بودن کارت  4- دارا 

استان مرکز  در  سکونت  و  مضاعف  تابعیت  فاقد   -5
شده  صادر  قضایی  احکام  اساس  بر  که  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  عدم  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  عدم   -۶

باشد.
اعتیاد عدم  گواهی   -۷

صدوق( شعبه  )ملی  بانکی  حساب  افتتاح  جهت  مثبته  استعالم  ۸-ارائه 
نیاز: مورد  مدارک 

صفحات  کلیه  تصویر  و  اصل   -3 روشن  زمینه  با   3*4 عکس  قطعه  یک   -۲ تحصیلی  مدرک  تصویر  و  اصل    -1
گواهی  ارائه   -5 داوطلب  آمادگی  اعالم  نوع  به  توجه  با  نام  ثبت  های  فرم  تکمیل   -4 ملی  کارت  و  شناسنامه 
اعالم   -۶ نام(  ثبت  مهلت  اتمام  از  پس  روز   10 )حداکثر  مخدر  مواد  به  اعتیاد  عدم  گواهی  و  پیشینه  سوء  عدم 
 ( نام  ثبت  زمان  در  مربوطه  های  فرم  تکمیل  و  مدارک  ارائه  رئیسه،  هیئت  های  پست  داوطلبان  اسامی  کتبی 
۲ نفر عضو هیئت رئیسه. الزم به ذکر است خزانه دار می بایست دارای  نائب رئیس، خزانه دار، خبره ورزشی و 

باشد.( ورزشی  های  هیئت  فعالیت  نحوه  نامه  آیین   ۲1 ماده  در  مندرج  شرایط 


