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»گویه« بررسی کرد:»گویه« بررسی کرد:

ضرورت اخذ تصمیم های مؤثر برای ضرورت اخذ تصمیم های مؤثر برای 
صفحه صفحه 88  بازگرداندن ثبات به اقتصاد مردمبازگرداندن ثبات به اقتصاد مردم

قم  استان  پرورش  و  آموزش   معاون      ◄
رشد  برای  امنی  محیط  را  تربیتی  کانون های 
به  تربیتی  نگاه  گفت:  و  خواند  استعدادها 
و  تربیتی  ظرفیت های  از  استفاده  و  سینما 
مجموعه  موفقیت های  از  یکی  را  آن  فرهنگی 
قلمداد  قم  استان  پرورش  و  آموزش  تربیتی 

. کرد
به گزارش تسنیم، وجود تأثیرگذار کانون های 
و  اصلی  نیازهای  از  یکی  به  تربیتی  و  فرهنگی 
لذا توجه جدی  تبدیل  شده،  امروز  مهم جامعه  
به برنامه ریزی های مناسب، مثبت و سازنده در 
برخوردار  فوق العاده ای  اهمیت  از  راستا  این 
استعدادهای  شدن  شکوفا  درواقع  است؛ 

تقویت  و  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  مختلف 
فعالیت  گرو  در  آن ها  عقیدتی  و  دینی  بنیان 

است. کانون ها  این  ثمربخش 
گام های  با  تربیتی  و  فرهنگی  کانون های 
و  ملی  و  دینی  هویت  تقویت  در  خود  مثبت 
غیرقابل   نقش  فرهنگی  باارزش های  آشنایی 
و  سازنده  معاشرت  زمینه  چراکه  دارد  انکاری 
عالوه  تا  می سازد  فراهم  افراد  برای  را  صمیمی 
استقالل فردی،  و  تقویت قدرت خوداتکایی  بر 
رسیدن  برای  الزم  مهارت های  کسب  به  منجر 
آن هم  اجتماعی،  زندگی  در  خود  اهداف  به 
نیز  جامعه  در  گوناگون  نقش های  ایفای  با 

. د می شو
تعلیم  فرآیند  تحقق  تربیتی  امور  کارشناسان 
و  فرهنگی  کانون های  تقویت  در  را  تربیت  و 
این  دادن  جلوه  مهم  چراکه  می دانند  تربیتی 
رشد  برای  سالم  و  امن  بستری  می تواند  حوزه 
اقشار  درشت  و  ریز  خالقیت های  جانبه   همه  

باشد. جامعه  مختلف 
بر همین اساس به گفت وگو با حجت االسالم 
پرورشی  و  فرهنگی  معاون  امینیان  محمد 
در  تا  پرداختیم  قم  استان  آموزش وپرورش 
برنامه های حوزه  پرورشی در  و  جریان اقدامات 
و  فرهنگی  کانون های  فعالیت  تقویت  راستای 

گیریم. قرار  استان  مدارس  ویژه  تربیتی 
گفت وگو  در  امینیان  محمد  حجت االسالم 
اهمیت  به  اشاره  با  قم،  در  تسنیم  خبرنگار  با 
و  فرهنگی  کانون های  فعالیت های  توسعه  
فرهنگی  کانون های  داشت:  اظهار  تربیتی 
در  و  آموزشی  کارگاه های  قالب  در  تربیتی 
هنری،  ادبی،  فرهنگی  مختلف  عرصه های 

اردویی  و  مهارتی  علمی،  اجتماعی،  ورزشی، 
دارند. توجهی  قابل   فعالیت 

پرورش  و  آموزش   پرورشی  و  فرهنگی  معاون 
اردوگاه های  کرد:  تصریح  ادامه  در  قم  استان 
و  آموزش   از  رسمی  مجوز  با  دانش آموزی 
در  که  است  تربیتی  آموزشی  محیطی  پرورش، 
تعلیم  شش گانه  ساحت  اهداف  تحقق  راستای 
فعالیت های  تقویت  و  تکمیل  برای  تربیت  و 
می شود. تأسیس  مدارس  پرورشی  و  آموزشی 
عنوان  با  را  دانش آموزی  اردوگاه های  وی 
و  کرد  معرفی  تأثیرگذار  و  تربیتی  محیطی 
چارچوب  در  فعالیت  با  اردوگاه ها  این  افزود: 
متنوع  فعالیت های  و  برنامه ها  می تواند  ضوابط 
متناسب  یادگیری،  جدید  موقعیت های  خلق  و 
با نیازهای فردی و جمعی دانش آموزان، زمینه 
شش گانه  ساحت های  به  را  آنان  دستیابی 

سازد. فراهم  تربیت  و  تعلیم 
شرکت   بیش از 4178 نفر از دانش آموزان 

دانش آموزی اردوهای  در  استان 
 178 و  هزار   4 از  بیش  امینیان  گفته   به 
در  گذشته  ماه  یک  طی  آموزان  دانش  از  نفر 
اردوهای دانش آموزی شرکت داشتند و بیش از 
پسران  برای  گروهی  بازی  و  ورزشی  رشته   24
فضای  و  شده  فعال   اردوگاه  در  دختران  و 
فعالیت  و  حضور  با  اردوگاه  تربیتی  و  فرهنگی 
طالب مبلغ امین تقویت  شده است و اردوهای 
اردوهای  و  اردوگاه  در  شبی  دانش آموزی 
و  قم  استان  آموزان  دانش  حضور  با  چندروزه 

است. شده  برگزار  کشور  سراسر 
افتخار  سه شنبه های  طرح  اجرای  از  وی 
راستای چهارمین  و گفت: در  داد  خدمت خبر 
سند  عملیاتی  هدف  پنجمین  و  کالن  راهبرد 
این  طی  تربیتی،  عدالت  در  بنیادین  تحول 
تعدادی  حضور  با  هفته  هر  سه شنبه های  طرح 
و  فرهنگی  برنامه های  دانشجویان  و  طالب  از 
آموزان  دانش  برای  تفریحی  و  ورزشی  تربیتی، 
برگزار  نیز  قم  استان  برخوردار  کم  مناطق  در 

می شود.
حجت االسالم امینیان نگاه تربیتی به سینما 
فرهنگی  و  تربیتی  ظرفیت های  از  استفاده  و 
تربیتی  مجموعه  موفقیت های  از  یکی  را  آن 
تأثیرپذیری  افزود:  و  کرد  قلمداد  قم  استان 
را  پرورشی  معاونت  رسانه ها  از  آموزان  دانش 
داشته  تربیتی  نگاه  سینما  به  که  داشته  آن  بر 
باشد ذوق و شوق حضور فرزندان ما در سینما، 
قشر  بر  را  عظیم  مجموعه   این  اثرگذاری 

می دهد. نشان  دانش آموز 
تربیتی،  و  فرهنگی  مسئول  این  گفته   به 
فرهنگی  مجموعه  به  تربیت  سینما  تبدیل 
تغییر  این  دهنده  نشانه  می تواند  تربیتی  و 
در  فرهنگی  سرمایه  این  به  راهبردی، 
آموزش وپرورش باشد؛ در این مدت کوتاه سال 
از  دانش آموز  هزار   22 از  بیش  جدید  تحصیلی 

داشتند. بازدید  تربیت  فرهنگی  مجتمع 
همه   را  تربیت  فرهنگی  مجتمع  فعالیت  وی 
صبح   8 از  و  مدارس  ویژه  سانس   6 در  روزه 
فرهنگیان  آموزان،  دانش  ویژه  شب   12 تا 
 7 از  بیش  گفت:  و  دانست  مردم  عموم  و 
فرهنگی  همکاران  ویژه  توانمندسازی  کارگاه 
مسابقات  و  جشنواره ها  برگزاری  همچنین 
که  شده  برپا  مجتمع  این  در  دانش آموزی 
محور  تربیت  و  مدار  اخالق  فیلم  هرگونه  پخش 
با درخواست مدیران مدارس نیز در این سینما 

► می شود.    اکران 

معاون آموزش  و پرورش استان:

کانون های فرهنگی و تربیتی محیط امنی برای 
رشد استعدادهای دانش آموزان قمی است

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
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گزیـده خبـرها



و  دانشگاه  بین  همکاری  قم  شهردار      ◄
شهرداری را الزم خواند و گفت: مسئله پژوهش 
هنوز  دانشگاه  در  هم  و  شهری  مدیریت  در  هم 
را  ارتباط خود  نتوانسته ایم  و هنوز  مانده  مغفول 

بیندازیم. جا  مردم  با 
سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
مدیره  هیات  اعضای  دیدار  در  نژاد  سقاییان 
جایگاه  بر  تأکید  با  دانش،  شهاب  دانشگاه 
سال   ۴۳ داشت:  اظهار  کشور  در  دانشگاه ها 
است در دانشگاه و به عنوان هیات علمی حضور 
دارم و تالش شده در این سال ها کارهای اجرایی 
نشود. دانشگاه  علمی  فضای  از  دوری  سبب 

وی سابقه ۲۰ ساله خود را در حوزه مدیریت 

پژوهش  اهمیت  به  سپس  و  یادآوری  را  شهری 
در  هم  پژوهش  مسئله  افزود:  و  کرد  اشاره 
مغفول  هنوز  دانشگاه  در  هم  و  شهری  مدیریت 
مانده و هنوز نتوانسته ایم ارتباط خود را با مردم 

دانشگاه  جایگاه  به  مردم  نگاه  از  و  بیندازیم  جا 
به  دولت  سمت  از  نگاه  و  کنیم  نگاه  پژوهش  و 

است. دانشگاه 
ارتباط  برقراری  عدم  دالیل  قم،  شهردار 
و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  دانشگاه  و  مردم  بین 
گفت: ما هنوز نتوانسته ایم ارتباط بین دانشگاه 
مهم  حوزه  دو  این  و  کنیم  برقرار  را  صنعت  و 
دانشگاه  نقش  و  می کنند  کار  مستقل  به صورت 
و  آثار  تا  نشده  ایجاد  در مردم  باور  به صورت یک 

شود. معرفی  ارتباط  این  برکات 
وی حرکت دانشگاه به سمت مسائل سیاسی 
و تصریح کرد:  آفتی در جامعه علمی دانست  را 
کنار  در  باید  و  دارد  خاصی  جایگاه  دانشگاه 

پیدا  را  خود  واقعی  کارکرد  علمیه  حوزه های 
کند و جدایی این دو مرکز مهم علمی در کشور 
است. کرده  وارد  جامعه  به  را  زیادی  ضربه های 

در  هنوز  داد:  ادامه  نژاد  سقاییان  دکتر 

به  تنها  و  ندارد  وجود  کاربردی  نگاه  دانشگاه 
هستیم،  جایگاه  ارتقا  برای  مقاله  چاپ  دنبال 
و  مهارت  افزایش  به  جامعه  نیاز  درحالی که 
راستا  این  در  و  است  علم  به  کاربردی  نگاه 
پیدا  که  جایگاهی  با  غیرانتفاعی  دانشگاه های 

کند. کمک  بسیار  می تواند  است  کرده 
مراکز  را  دنیا  دانشگاه های  بهترین  وی 
تمام  کرد:  تأکید  و  دانست  غیرانتفاعی 
گفتن  برای  حرفی  که  دنیا  بزرگ  دانشگاه هایی 
در  اما  می کنند،  کار  خصوصی  به صورت  دارند 
سهم  دانشگاه ها  بودن  دولتی  علت  به  ایران 
دولت  و  می شود  ضعیف تر  روز  هر  پژوهش 
حمایت  گذشته  مانند  را  دانشگاه ها  نمی تواند 

. کند
دانشگاه های  کرد:  خاطرنشان  قم  شهردار 
الگوسازی  شرایط  این  در  می توانند  خصوصی 
کرده و جایگاه خود را پیدا کنند و باید مدیریت 
درآمد را در کنار مدیریت هزینه وارد کنند، امروز 
دانشگاه نیاز به آرامش دارد و نمی توانیم آینده را 
پیش بینی کرده و برنامه جامعی را تدوین کنیم.

وی همکاری بین دانشگاه و شهرداری را الزم 
خواند و مطرح کرد: امروز شهرداری هشت مرکز 
فرهنگی بزرگ در هشت منطقه شهر ایجاد کرده 
باید  و  که می تواند در اختیار دانشگاه قرار دهد 
دانشجوها در حوزه معنوی، علمی و ورزشی رشد 

کند و شهرداری در کنار دانشگاه است.
دکتر سقاییان نژاد در پایان مسائل و مشکالت 
مشکل  کرد:  یادآوری  و  مطرح  نیز  را  دانشگاه 
عمومی  حمل ونقل  و  اتوبوس  تأمین  و  پارکینگ 
منطقه  به  و  کرد  خواهیم  رفع  شما  برای  نیز  را 
ابالغ می کنیم برای بررسی مشکالت به دانشگاه 
مراجعه کنند و مسیر بی آر تی به زودی راه اندازی 

می شود.   ►

◄    مدیرکل ثبت احوال قم گفت: از ابتدای 
و  علی  نام های  آذرماه،  پایان  تا  جاری  سال 
که  نوزادهایی  میان  را  فراوانی  بیشترین  فاطمه 

دارد. شده اند،  متولد  قم  استان  در 
مناسبت  به  شنبه  روز  تیموری  منوچهر 
بیان  با  ایرنا،  با  گفتگو  در  ثبت احوال  ملی  روز 
بیشترین  معصومین)ع(  ائمه  اسامی  این که 
فراوانی را میان نوزادان متولد شده در قم دارد، 
حسین،  محمدحسین،  امیرعلی،  علی،  افزود: 
محمدرضا،  محمدعلی،  علیرضا،  امیرحسین، 
با  که  است  نامی   ۱۰ امیرعباس  و  محمد 
انتخاب  پسر  نوزادان  برای  فراوانی  بیشترین 

. د می شو
وی اضافه کرد: فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه، 
و  رستا  زهرا،  فاطمه  حسنا،  حلما،  معصومه، 
رقیه نیز بیشترین فراوانی را میان نوزادان دختر 

دارد.
نام  تغییر  درصد   ۹۵ از  بیش  داد:  ادامه  وی 
انجام  ثبت احوال  اداره  در  نام  تعیین  خدمات  و 
زمینه  این  در  محدودیتی  و  مشکل  و  می شود 

نداریم.
تیموری بیان کرد: در ۹ ماه امسال، ۱۳ هزار 
واقعه   ۸۹۷ و  هزار  چهار  و  والدت  واقعه   ۶۶۶ و 
وفات در استان قم ثبت شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، به ترتیب هفت و ۳۴ درصد 

کاهش یافته است.
 ۳۵۷ و  هزار  پنج  مدت  همین  در  افزود:  وی 
واقعه ازدواج و ۲ هزار و ۲۷۸ واقعه طالق به ثبت 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

ترتیب ۵ و ۹ درصد کاهش نشان می دهد.
ثبت  درصد   ۹۹ قم  استان  در  افزود:  وی 
می شود  انجام  قانونی  مهلت  در  حیاتی  وقایع 
که قانون گذار برای والدت ۱۵ روز و برای وفات 

است. کرده  تعیین  روز   ۱۰
از  کرد:  اضافه  قم  ثبت احوال  مدیرکل 
پزشکی  پزشکی،  علوم  دانشگاه  همکاری 
قانونی، شوراها و دهیاری ها در راستای این امر 

هستیم. برخوردار  ارزشمند 
پاسخ  هزار   ۱۰ از  بیش  ساالنه  وی،  گفته  به 
دولتی،  اجرایی،  دستگاه های  استعالمات  به 

انجام  استان  انتظامی  و  امنیتی  قضایی، 
می شود و به ازای هر ۲۶ هزار نفر جمعیت، یک 

می کند. خدمت  انجام  ثبت احوال  کارمند 
در  ثبت احوال  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  سلفچگان  مانند  استان  از  بخش هایی 
هفته ای  ندارد،  اداری  ساختار  که  خلجستان 
با استقرار در  یک روز نماینده اعزام می کند که 
می دهد. ارایه  ثبت احوال  خدمات  بخشداری 

توسعه  با  ثبت احوال  کرد:  بیان  تیموری 
خدمات دهی به شهروندان بستری برای تسهیل 
در خدمتگزاری فراهم کرده و حفاظت از اسناد 
انجام  ثبت احوال  در  مطلوب  نحو  به  نیز  هویتی 

می شود.
وی افزود: برگزاری میز خدمت در ستادهای 
فراخور  به  مناطق  و  مساجد  برخی  جمعه،  نماز 
مردم  تا  می شود  انجام  ضرورت  ایجاد  و  زمان 
انجام  را  ثبت احوال  به  به راحتی کارهای مربوط 

دهند.
نام گذاری  ثبت احوال  ملی  روز  دی ماه  سوم 

► است.   شده 
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شهردار قم تاکید کرد:

پژوهش در حوزه مدیریت شهری مغفول مانده است

مدیرکل ثبت احوال قم خبر داد: کاهش بیش از 7 درصدی آمار تولد در قم؛

زنگ خطر کاهش زاد و ولد در قم!

وزیر کشور: در تحلیل های جمعیتی دچار اشتباه بزرگ شده ایم

در بحران جمعیتی قرار داریم 
وزیر کشور با اشاره به آمار نرخ باروری گفت: اکنون در بحران جمعیتی 

قرار داریم و در تحلیل های جمعیتی دچار یک اشتباه بزرگ شده ایم.
احمد وحیدی روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی ثبت احوال)سوم 
دی ماه( و رونمایی از پایگاه اطالعات خانوار و برخی طرح های هویتی 
گذشته  در  باید  افزود:  ثبت احوال  سازمان  ملی  روز  به  اشاره  با  کشور 
مواجه  بحران  این  با  االن  تا  می شد  ارائه  جمعیتی  درست  تحلیل های 
مورد  این  در  را  زیادی  زمان  ما  و  نشد  داده  موقع  به  هشدار  و  نباشیم 
بحران  این  که  دهیم  انجام  زیادی  تالش های  باید  و  داده ایم  دست  از 

کنیم. جبران  را  جمعیتی 
جمعیتی  تحوالت  باید  احوال  ثبت  سازمان  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
تا  دهد  ارائه  را  تحلیل ها  این  مختلف  دستگاه های  به  و  کرده  پایش  را 
دستگاه های تصمیم گیر براساس تحلیل ها برنامه ریزی و سیاستگذاری 

باشند. داشته 
سازمان  یک  قدمت  نظر  از  احوال  ثبت  سازمان  اظهارداشت:  وحیدی 
ثبت  سازمان  است  به روز  سازمان  یک  کارکرد  نظر  از  اما  است  قدیمی 
احوال با سن بیش از یکصد سال با بکارگیری فناوری های روز، همگام 

با تحوالت روز یک سازمان پیشرو است.
پیشرو  سازمان  یک  باید  همواره  احوال  ثبت  سازمان  داد:  ادامه  وی 
باشد؛ کارکردهای  به موقعیت های خود  با توجه  بهره ور  و  بنیان  دانش 
جمعیتی  اطالعات  اصوال  است؛  ارزشمند  بسیار  احوال  ثبت  سازمان 
اگر  و  می شود  محسوب  مهم  و  زیربنایی  اطالعات  از  کشور  هر  برای 
آمایش سرزمین را یک رکن مهم برای همه تحوالت و پیشرفت و توسعه 
در  که  است  جمعیت  مقوله  آمایش،  این  مهم  رکن  یک  گیریم،  درنظر 
سازمان ثبت احوال شکل می گیرد و هر برنامه ای که به مسائل هویتی 

می شود. انجام  ثبت احوال  سازمان  در  می شود  مربوط 
وحیدی با اشاره به پایگاه سببی و نسبی ثبت احوال گفت: شناسایی 
ریشه های هویتی و تاریخی ما بسیار مهم است و در سازمان ثبت احوال 
شکل می گیرد. در این سازمان، ریشه های تاریخی و هویتی افراد شکل 
هم  دورتر  گذشته های  به  طریق  این  از  بتوانیم  امیدواریم  و  می گیرد 
برگردیم بنابراین این مرکز هویتی بسیار حائز اهمیت است که ما را به 

تاریخ می برد و گذشته ها را می تواند برای ما روشن کند.
مهاجرت، هرم جمعیتی را نامتوازن کرد

وزیر کشور با اشاره به مسئله مهاجرت گفت: برخی از این مهاجرت ها 
از  نیست؛  ضروری  ها  مهاجرت  از  بخشی  اما  باشد  الزم  است  ممکن 
کوچک  شهرهای  از  و  کوچک  شهرهای  به  روستا  از  مهاجرت  جمله 
با هرم جمعیتی  اکنون  ما  و  به کالنشهرها  آنجا  از  و  بزرگ  به شهرهای 
نامتوازن روبرو هستیم و این تحلیل ها باید در گذشته انجام می شد تا 
با مشکل هرم جمعیتی نامتوازن روبرو نباشیم. این تحلیل ها می تواند 

دهد. قرار  تاثیر  تحت  را  کشور  کالن  سیاست های 
وی تاکید کرد: معتقدم باید اطالعات هویتی هر فرد با اطالعات مکان 

محور فرد همراه باشد.
اجرای  برای  هم  دیگر  قوانین  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  کشور  وزیر 
طور  به  است.  ثبت احوال  سازمان  دقیق  اطالعات  نیازمند  صحیح، 
و  دو  باروری  نرخ  با  شهرهایی  در  فرزندآوری  برای  هایی  تشویق  مثال 
نیم و اجرای این مشوقات موکول بود به اطالعات سازمان ثبت احوال 

است. افتاده  کوتاه  زمان  مدت  در  اتفاق  این  اکنون  که 
از  و  دارد  ارتباط  مردم  آحاد  با  احوال  ثبت  سازمان  داد:  ادامه  وی 
ترین  مردمی  از  یکی  شاید  و  است  حکومتی  سازمان  یک  دیگر  سوی 

است. ثبت احوال  سازمان  سازمان ها، 

راه اندازی مرکز دائمی 
آموزش مهارت های زندگی و 

خانواده در قم
معاونت  گفت:  قم  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  جوانان  امور  معاون 
امور جوانان طبق دستورالعمل ابالغ شده طرحی را در زمینه مشاوره 
و خانواده«  آموزش مهارت های زندگی  با عنوان »مرکز دائمی  رایگان 
در دستور کار دارد که در آن کارگاه های دانش افزایی و مهارت آموزی 

برگزار می  کند. برای جامعه هدف 
 ۷ جاری  سال  طول  در  کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفتگو  در  مقدم  روح الله 
شهرستان ها  و  استان  سطح  در  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسه 
برای پیگیر مطالبات جوانان و اجرای دستورالعمل های ابالغی وزارت 

است. شده  برگزار  جوانان  عالی  شورای  و  جوانان  و  ورزش 
با  رابطه  در  قم  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  جوانان  امور  معاون 
سمن های فعال در قم اضافه کرد: در حال حاضر اعتبار نامه ۴۴ سمن 
در حوزه جوانان صادر شده و ۳۵ تقاضا در سامانه مربوطه ثبت سمن 

هستند. مجوز  اخذ  و  مدارک  بارگذاری  حال  در 
اداره کل  اینکه ۱۰ مجوز مرکز مشاوره خانواده توسط  به  با اشاره  وی 
نیز در حال بررسی است، اظهار  و پنج تقاضا  ورزش صادر شده است 
کرد: در موضوع نشاط اجتماعی تعداد ۵ جشن بزرگ با موضوع ازدواج 
و خانواده، میالد ائمه اطهار )ع( و دختران سرزمینم ایران برگزار شده 
و  خانواده  موضوع  محوریت  با   ۲ هماهنگ  رویداد  همچنین  است 

جمعیت در مورخ ۲۳ و ۲۴ آذر ماه برگزار گردید.
تعامل  ازدواج  از  آموزش های پیش  تا کنون در زمینه  ادامه داد:  مقدم 
مناسبی با دستگاه های مرتبط برقرار شده است و پیش بینی می شود 
که  ازدواج  پیش  آموزش های  از  طرح  پایان  تا  جوانان  از  نفر  هزار  یک 
برگزار  ورزش  کل  اداره  دوره  پایان  گواهینامه  با  و  ساعت   ۱۶ مدت  به 

گردند. بهره مند  می شود، 
معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان قم بیان کرد: معاونت 
امور جوانان طبق دستورالعمل ابالغ شده طرحی را در زمینه مشاوره 
و خانواده«  آموزش مهارت های زندگی  با عنوان »مرکز دائمی  رایگان 
در دستور کار دارد که در آن کارگاه های دانش افزایی و مهارت آموزی 

برای جامعه هدف برگزار می  کند.
خانواد  و  زندگی  های  مهارت  آموزش  دائمی  مرکز  با  رابطه  در  مقدم 
تصریح کرد: این طرح ویژه جوانان است که در خانه جوان )فرهنگسرا 
جوان( ارائه خدمات می کند و عالقه مندان برای شرکت در دوره های 
 ۰۹۰۳۱۵۶۱۸۹۷ شماره  با  ایتا  پیام رسان  در  توانند  می  آن  آموزشی 

کنند. برقرار  ارتباط 

یک مسئول در حوزه های علمیه کشور:
مدیریت های کوتاه مدت 

در ایران مانع جدی اتصال 
پژوهش و تولید است

گفت:  کشور   علمیه  حوزه های  علمی  انجمن های  دبیرخانه  مسئول 
سال  چند  دهد  انجام  کاری  پژوهش  اساس  بر  بخواهد  کسی  اگر 
طول می کشد که کارهای خود را به سامان برساند. وقتی این فرایند 
مدیریت ها  زمان  وقتی  کند؛  می  تغییر  مدیر  آن  قطعا  شود  طی  هم 
مدیران  نمی رسد  سال  سه  یا  دو  به  و  است  پایین  همه  این  ایران  در 
اثبات کنند که مدیر هستند،  اینکه  از خو و برای  مجبورند برای دفاع 

دهند. انجام  عملی  کارهای 
خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  هاجری  والمسلمین  االسالم  حجت 
اساس  بر  که  مطالعاتی  کرد:  عنوان  کشور  در  پژوهش  مشکالت 
مطالعاتی  نخست،  است؛  گونه  دو  به  گیرد  می  صورت  نیاز  شناخت 
صورت  نظر  صاحب  و  کارشناس  نیازشناسی  اساس  بر  که  است 
تدریس می کند  را  و رشته ای  استاد است  مقابل  می گیرد. مثال طرف 
و به آن رشته آشنا است، بر اساس مسایلی که در جامعه مطرح است 

است. نیاز  مورد  خاص  مساله  این  که  رسید  می  ای  نتیجه  به 
به خود و موسسه اعالم  این شخص می نویسد،  ادامه داد: وقتی  وی 
محقق  یعنی  است؛  نیازشناسی  اساس  بر  مطالعات  که  کند  می 
شورای  تایید  از  پس  و  کند  می  مطرح  نیاز  یک  اساس  بر  استداللی 
و  علمی  مراکز  دلیل  همین  به  و  است  گرفته  صورت  فعالیت  علمی، 
است. جامعه  نیاز  اساس  بر  ما  مطالعات  که  می کنند  بیان  پژوهشی 
وی گفت: مطالعه دیگر بر اساس اعالم و سفارش بیرونی و کارفرایی 
است؛ مثال کارفرما سواالت خود را به یک مرکز پژوهشی ارایه می کند 
و سپس محققان حوزوی و نهاد حوزوی در پاسخ به آن سوال و مساله 
اجرایی  مدیریت  در  که  کسی  از  اگر  می دهد.  انجام  تحقیقاتی  کار 
فعالیت های  حوزه  در  سنجی  نیاز  که  کنید  سوال  است  ما  جامعه 
پژوهشی صورت می گیرد، می گوید خیر زیرا می گوید که به نیازهای 
ما پاسخ داده نشده است. حال اگر از مراکز علمی پژوهشی حوزوی 
نیاز است جواب مثبت  بر اساس  پژوهش های شما  آیا  سوال شود که 

دهد. می 
در  دهنده  چرخ  دو  مثل  کار  این  حقیقت  در  کرد:  تصریح  هاجری 
حال گردش است که در کنار هم هستند ولی هم دیگر را درگیر نمی 
نظام  به شکل کامال  را  نیازهای خود  اجرایی  کنند. مثال یک دستگاه 
پژوهشی  کارهای  و  هستند  کار  حال  در  دو  هر  نمی دهد.  ارایه  مند 
حوزوی هم در حال شکل گرفتن هستند ولی متاسفانه حلقه واسطه 

نداریم. کند  درگیر  را  در حال گردش  این چرخ های  بتواند  که  ای 
قرار  چرخه  سیستم  دو  این  بین  باید  واسطه  حلقه  اینکه  بیان  با  وی 
و  دهد  ارایه  ستاد  حوزه  به  و  بگیرد  صف  حوزه  از  را  نیاز  تا  بگیرد 
در  افزود:  دهد،  ارایه  را  نتایج  و  دهد  ارایه  را  مطالعاتی  کار  نیز  ستاد 
حوزه  این  مسئوالن  از  هرسال  مثل  را  بسیاری  سخنان  پژوهش  هفته 
صنعت  و  نیست  متصل  صنعت  به  ما  پژوهش های  چرخه  که  شنیدیم 

نمی کند. کار  ما  برای  دانشگاه  که  می گوید  نیز 
حوزه  از  نیاز  که  ندارد  وجود  فرایندی  و  مکانیزم  داد:  ادامه  هاجری 
نتیجه  بگیرد؛ در  قرار  و در دستور کار گروه  برسد  به دانشگاه  صنعت 
و  می کند  هزینه  دانشجو  تحقیقاتی  کار  برای  علوم  وزارت  و  دانشگاه 
دارای  نیز همگی  اجرایی  نهادهای  و  نمی شود  استفاده  نیز  گاه  هیچ 
می کنند. واگذار  آن ها  به  را  خود  نیازهای  و  هستند  پژوهشی  ادارات 

بیشتری  تالش  دانشگاه  در  که  بگوییم  که  است  ممکن  گفت:  وی 
حقیقت  در  ولی  است  گرفته  صورت  جامعه  و  صنعت  به  اتصال  برای 
و....  فنی  سیاسی،  فرهنگی،  علمی،  حوزه  در  ما  نیازهای  کل  باید 
و  نامه ها  پایان  و  شود  عرضه  علمی  مراکز  به  مکانیزمی  یک  با  باید 
چنین  حاضر  حال  در  که  نشود  نوشته  موضوعات  آن  در  جز  رساله ها 

. نیست
بیان  با  کشور  علمیه  حوزه های  علمی  انجمن های  دبیرخانه  مسئول   
نمی شود  انجام  داریم  نیاز  آنچه  که  است  چنین  کار  متاسفانه  اینکه 
و  علم  نظام  کرد:  تصریح  نمی خورد،  ما  درد  به  می شود  انجام  آنچه  و 
عمل ما، فرایندی منطقی و هدفمند را طی نمی کند و هر کسی برای 

کار می کند. خودش 
شکل  دانشگاه  و  حوزه  بین  ارتباط  که  دالیلی  از  یکی  افزود:  وی 
نمی گیرد آن است که ما دارای یک فرهنگ عملگرایی هستیم؛ یعنی 
فعالیت  چقدر  مدیر  فالن  که  شو  می  عنوان  مدیر  یک  تشویق  برای 
کمیتی اثرگذاری داشته است. یعنی چه میزان پل و کتابخانه ساخته 

است. داشته  انتشار  و  چاپ  میزان  چه  یا  و  است 
است،  سرعت  و  عملگرایی  مانع  پژوهش  اینکه  به  اشاره  با  هاجری 
دهد  انجام  کاری  پژوهش  اساس  بر  بخواهد  کسی  اگر  کرد:  عنوان 
وقتی  برساند.  به سامان  را  کارهای خود  چند سال طول می کشد که 

کند. می  تغییر  مدیر  آن  قطعا  شود  طی  هم  فرایند  این 
است  پایین  همه  این  ایران  در  مدیریت ها  زمان  وقتی  اظهارکرد:  وی 
از  دفاع  برای  هستند  مجبور  مدیران  نمی رسد  سال  سه  یا  و  دو  به  و 
باید  عملی  کارهای  است،  مدیر  که  کند  اثبات  اینکه  برای  و  خودش 
این  شد  نمی  جابجا  وزرا  آمدن  اساس  بر  مدیریت ها  اگر  دهد.  انجام 
نیازمند  کارهایش  برای  هم  صنعتی  بزرگ  مدیر  یک  شد.  نمی  چنین 
کند. عمل  کارهایش  به  سپس  و  کند  پژوهش  اول  تا  است  سال  چند 
گفت:  کشور  علمیه  حوزه های  علمی  انجمن های  دبیرخانه  مسئول 
ناچار،  به  است  کوتاه  مدیریت ها  بیشتر  اینکه  دلیل  به  حقیقت،  در 
ندارد.  پژوهشی  پیوست  ها  طرح  دلیل  همین  به  و  می شوند  عملگرا 
در حالی که هر کار و طرح بزرگ و کالن و خرد باید پیوست پژوهشی 
ولی  باشند  کرده  امضا  را  آن  رشته  آن  استاد  چند  که  باشد  داشته 

باشیم. نداشته  چیزی  چنین  تاکنون 
مرکز  دارای  ما  وزارتخانه های  و  ما  مجلس  امروزه  کرد:  تصریح  وی 
تعلق  مراکز  این  به  نیز  ما  پژوهشی  های  بودجه  و  هستند  پژوهشی 
می گیرد، از دیگر سوی پژوهشگاه ها نیز دارای بودجه خاص هستند. 

می شود. پژوهشگاه  نوع  دو  صرف  هزینه  نوع  دو  اینجا  در 
یا  شوند  تعطیل  ها  پژوهشگاه  آن  باید  یاد  اینجا  در  داد:  ادامه  وی 
پروژه های  که  کند  موظف  را  اجرایی  های  دستگاه  های  پژوهشگاه 
تخصصی خود را به این مراکز پژوهشی فعال و رسمی در کشور واگذار 

شوند. اعطا  مراکز  این  به  باید  پژوهشی  های  بودجه  کنند. 

خبـرخبـر

از  قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس       ◄
صدور مجوز ساخت سه طبقه در بافت فرسوده 
در  گفت:  و  داد  خبر  قم  شهر  شورای  طرف  از 
شده  تصویب  مصوبه  این  نیز  انطباق  کمیته 
مصوبه  و  پنج  ماده  کمیسیون  تایید  منتظر  و 
تهران  شهرسازی  معماری  عالی  شورای 

شود. اجرایی  قانون  صورت  به  تا  هستیم 
گفتگو  در  شنبه  روز  سعادتمند  ماشاالله 
ستاد  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  ایرنا،  با 
این  در  داشت:  اظهار  شهری  بازآفرینی 
بخش  در  استان  کالن  تصمیمات  جلسات 
برای  زیادی  اهمیت  که  شد  گرفته  عمرانی 

دارد. شهر  فرسوده  بافت  ساماندهی 
برای  شده  مشخص  محالت  تعداد  وی 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  شهری  بازآفرینی 
بازآفرینی  طرح  در  محله   ۱۲ تعداد  افزود: 
چهار  نامه  تفاهم  که  شده  مشخص  شهری 
و  است  شده  منعقد  شهرداری  با  محله 
چهل  محله  عماریاسر،  بلوار  پنج  فاز  بازگشایی 
صورت  به  نو  قم  محله  و  ری  دروازه  اختران، 

شود. می  دنبال  جدی 
کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اولویت  از  یکی  عنوان  به  عماریاسر  پنج  فاز 
و  است  پیگیری  حال  در  شهری  مدیریت  های 
همچنین  برسد،  پایان  به  زودی  به  امیدواریم 
دستور  در  نیز  اختران  چهل  محله  ساماندهی 
بین وظایف شهرداری  تفکیکی  و  کار قرار دارد 
و راه و شهرسازی انجام شده و مورد تاکید قرار 
اولویت  در  دولت  پشتیبانی  به  توجه  با  و  گرفته 

است.
عنوان  به  نیز  ری  دروازه  محله  گفت:  وی 
یکی از محالت بافت فرسوده در اولویت تملک 

و آزادسازی قرار گرفته و شهرداری اقداماتی را 
زمین  تا  کارگزار هستیم  دنبال  به  و  داده  انجام 
بیشتر  زیرا  کنیم  جایگزین  را  معوض  های 
هستند  ساکن  ها  محله  این  در  که  کسانی 

شود. انجام  نقدی  معامالتشان  دارند  تمایل 
یکی  نیز  نو  قم  محله  داد:  ادامه  سعادتمند 
از محالتی است که در جلسه بازآفرینی شهری 
به آن اشاره شد و برنامه های آن مصوب شده و 
در اولویت برنامه های شهرداری نیز قرار گرفته 

و قرار است طرح هایی در آن اجرایی شود.

وی از آماده شدن طرحهای زیرساختی طی 
آینده در محله قم نو خبر داد و افزود:  ۱۵ روز 
دادند طی  تعهد  نیز  گاز  و  برق  و  آب  شرکتهای 
تا  دهند  ارائه  را  خود  های  طرح  آینده  روز   ۱۵
در این زمینه نیز خدماتی ارائه شود، همچنین 
پردیسان  در  هکتاری   ۲۳ های  زمین  شد  قرار 
قرار  آباد  اسماعیل  محله  پشتیبان  عنوان  به 

سازی  آماده  حال  در  آن  معوض های  و  بگیرد 
است.

خاطرنشان  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
جلسه  در  که  است  هایی  موضوع  این  کرد: 
بازآفزینی شهری به صورت کالن مطرح شده و 
دولت  حمایت  و  مصوبات  به  توجه  با  امیدواریم 
و هم مردم  تا هم مدیریت شهری  اجرایی شود 

شوند. منتفع  ها  طرح  این  از  بتوانند 
کمیته  در  مصوبات  تصویب  به  پایان  در  وی 
برای  همچنین  گفت:  و  کرد  اشاره  انطباق 

طبقه  دو  بر  عالوه  ها  طرح  از  مردم  استقبال 
طبقه  یک  ساخت  مجوز  تشویقی  صورت  به 
فرسوده  بافت  در  مالکان  به  نیز  دیگر  تشویقی 
داده شد و در کمیته انطباق نیز تصویب شد تا 
بعد از تایید کمیسیون ماده ۵ و مصوبه شورای 
صورت  به  تهران  شهرسازی  معماری  عالی 

 ► شود.    اجرایی  قانون 

سعادتمند رئیس شورای اسالمی استان:

شورای شهر قم با مجوز ساخت سه طبقه در 
بافت فرسوده موافقت کرد



از برگزاری مسابقات  مدیر خانه مطبوعات قم      ◄
شهدای  »جام  نام  با  و  کشور  خبرنگاران  بین  فوتسال 
در  قم  استان  مطبوعات  خانه  میزبانی  به  رسانه« 

داد. خبر  امسال  ماه  بهمن 
شهدای  جام  برگزاری  گفت:  یوسف پور  فخرالدین 
و  است  استان  برای  خوب  اتفاق  یک  کشور،  رسانه 
بیشتر مدیران  تعامل  و  موجب همدلی اصحاب رسانه 

شد. خواهد  آن ها  با 
تاکیدات رهبر  به  با اشاره  مدیر خانه مطبوعات قم 
اجتماعی  نشاط  موضوع  در  اسالمی  انقالب  معظم 
در  نیز  و  هدف  این  با  کرد:  اظهار  امیدآفرینی  و 
استان ها،  مطبوعات  خانه های  تعامل  افزایش  جهت 
برنامه ریزی شد که  برگزاری یک دوره مسابقه ورزشی 
نام »جام  با  و  بین خبرنگاران کشور  فوتسال  در رشته 
شهدای رسانه« به میزبانی خانه مطبوعات استان قم 

می شود. برگزار  امسال  ماه  بهمن  در 
رسانه  شهدای  جام  دوره  نخستین  افزود:  وی 
خبرنگار  شریفی  محمدمهدی  شهید  نام  به  امسال 

شکل  قم  استان  در  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
دستگاه های  کلیه  همکاری  با  امیدواریم  و  گرفته 
شود. برگزار  سال  هر  رقابت ها  این  استان  اجرایی 
از  مسابقات  برگزاری  اینکه  بیان  با  پور  یوسف 
اعالم  استان ها  مطبوعات  خانه های  به  قبل  ماه  چند 
خانه  تاکنون  گفت:  شده،  منتشر  آن  فراخوان  و 
خود  آمادگی  رسمی  طور  به  استان   18 مطبوعات 
را  مسابقات  در  شرکت  شرایط  و  کرده اند  اعالم  را 

. ند یرفته ا پذ
وی یکی از شرایط شرکت تیم ها را عضویت داشتن 
بازیکنان آن ها در خانه مطبوعات استانی یا دارابودن 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  خبرنگاران  سامانه  در  پرونده 
به  افزود  و  کرد  ذکر  رسانه  بیمه  برقراری  یا  و  اسالمی 
بازیکن  از دو  منظور تقویت تیم ها هر استان می تواند 

آزاد و خارج از حوزه رسانه نیز استفاده کند.
اشاره  با  پایان  در  قم  استان  مطبوعات  خانه  مدیر 
مطبوعات  خانه  توسط  شده  انجام  تالش های  به 
مسابقات،  مجری  عنوان  به  کریمه  یاران  شرکت  و 

اجرایی  دستگاه های  همکاری  با  کرد  امیدواری  ابراز 
همراه  و  شایسته  میزبانی  با  ملی  رویداد  این  استان، 

شده  پیش بینی  که  فرهنگی  و  جنبی  برنامه های  با 
 ► شود.    برگزار 

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده      ◄
کشور  رسانه  شهدای  جام  برگزاری  گفت:  اسالمی 
که  است  ای  شایسته  اقدام  قم  استان  میزبانی  به 

شود. برگزار  مطلوب  نحو  به  امیدواریم 
والمسلمین  االسالم  حجت  مهر،  گزارش   به 
مسئوالن  دیدار  در  شنبه  ظهر  ذوالنوری  مجتبی 
اظهار  قم  استان  در  رسانه  شهدای  جام  برگزاری 
به  کشور  رسانه  شهدای  جام  برگزاری  داشت: 
که  است  ای  شایسته  اقدام  قم  استان  میزبانی 

شد. برگزار  مطلوب  نحو  به  امیدواریم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 

فرهنگی  و  ورزش  فراکسیون های  با  داشت:  بیان 
نهادهای  همکاری  برای  اسالمی  شورای  مجلس 
مذاکره  کشور  رسانه  شهدای  جام  برپایی  در  مرتبط 
در  را  ع  موضو این  تا  می شود  تالش  و  کرد  خواهیم 

کنیم. دنبال  نیز  قم  استان  ریزی  برنامه  شورای 
قم  مقدس  شهر  ویژه  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
شهدای  جام  برگزاری  داشت:  ابراز  کشور  در 
استان های  خبرنگاران  حضور  با  که  کشور  رسانه 
تا  است  مناسبی  فرصت  می شود  برگزار  مختلف 
ویژگی های  خصوص  به  استان  این  ظرفیت های 
آنان  به  قم  مقدس  شهر  مذهبی  و  معنوی 

برگزاری  کنار  در  تا  دارد  ضرورت  و  شناسانده 
بینی  پیش  نیز  فرهنگی  برنامه های  مسابقات، 

. د شو
برگزاری  مسئوالن  نیز  دیدار  این  ابتدای  در 
گزارشی  کشور  رسانه  شهدای  جام  دوره  نخستین 
راستا  این  در  شده  انجام  برنامه های  و  فعالیت ها  از 

کردند. ارائه 
حضور  با  فوتسال  رشته  در  رسانه  شهدای  جام 
اواخر  مختلف،  استان های  خبرنگاران  از  تیم هایی 
مطبوعات  خانه  میزبانی  به  امسال  ماه  بهمن 

 ► می شود.    برگزار  قم  استان 
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آگهی فقدان سند مالکیت  آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  قم  وکالتنامه شماره ۲۷۲۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ دفترخانه ۶۲  بهروزی گیسی طی  آقای عبدالمطلب  اینکه  به  نظر 
طرف خانم مریم محمدزاده و آقای رحیم یزدی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت تمامی 
ششدانگ پالک ۲۹۲/۱۷۸۴/۳۴۵۶ اصلی واقع در بخش پنج ثبت قم در صفحه ۱۷۶ دفتر ۱۵۱ ذیل ثبت ۱۷۲۶۷۴ بنام 
آقای اسمعیل مرادی ثبت و سند مالکیت بشماره مسلسل ۰۶۸۵۱۴ الف/۹۳ صادر شده است سپس تمامی مورد ثبت طی 
سند قطعی ۲۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ دفتر ۶۲ قم به آقای رحیم یزدی و خانم مریم محمد زاده )بالمناصفه( انتقال 
قطعی گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود شده است و در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام 
ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره ۱ اصالحی از ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می 
گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ) م الف ۱۶۰۰۰( 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

قم  ثبت   ۱ در بخش  واقع  اصلی   ۱۰۴۷۳ از  فرعی   ۷۹۲ به  پالک  باب ساختمان   تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
می  محمدعلی  فرزند  قمی  بنازادگان  داود  بنام   که   ۳۳ پالک   -۱۰ کوچه  نوبهار-  خ   – خرداد   ۱۵ بلوار   – قم  اراضی 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   -  ۱/۱۰۵۰۸ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۱۱/۲ مورخ 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  خصوصا 
اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )۱۵۹۹۱ الف  م  نماید.)  ارائه 
 ۱۴۰۱/۱۰/۴ انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 

گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل       ◄
سنگک  نان  تولید  در  کشور  استان های  برترین  از  قم 
مهارت  نان  این  پخت  در  استان  این  نانوایان  و  است 

دارند. باالیی 
سعید  قم،  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  ه 
به سابقه  توجه  با  داشت:  بیان  گفتگویی  در  محمدی 
طوالنی پخت نان سنگک در قم و استقبال خوب مردم 
از همه ظرفیت های  نان، الزم است  این  برای مصرف 

نان سنتی استفاده شود. این  برای حفظ  موجود 
قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  افزود:  وی 
نیز براساس راهبردهای تعیین شده برای ارتقا هرچه 
جایگاهی  حفظ  و  قم  سنگک  نان  کیفیت  بیشتر 
سایر  میان  در  سنتی  نان  این  پخت  در  استان  که 
انجام  را  الزم  اقدام های  دارد،  کشور  استان های 

. هد می د
از  تجلیل  طرح  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
غله  کل  اداره  کار  دستور  در  استان  نمونه  نانوایان 
ضمن  ما  و  گرفته است  قرار  قم  بازرگانی  خدمات  و 

ازآنان  توان  حد  در  نانوایان،  زحمات  از  قدردانی 
کرد. خواهیم  حمایت 

نانوایی  واحد   ۳۳۷ دارای  قم  استان  است  گفتنی 
سنگک است و نانوایان فعال در این بخش با استفاده 
دارند  سنگک  نان  پخت  در  که  باالیی  مهارت  از 
مردم  برای  را  مزه ای  خوش  و  کیفیت  با  نان  همواره 

می کنند. تهیه 
گندم  ُتن  هزار   ۱۲ به  میانگین  به طور  ماه  هر  در 
کل  اداره  که  دارند  نیاز  مردم  مصرفی  نان  پخت  برای 
تامین  را  گندم  میزان  این  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله 

ندارد. وجود  کمبودی  زمینه  این  در  و  می کند 
این  در  کسب  پروانه  دارای  نانوایی  واحد   ۸۵۵
قالب  در  نیازشان  مورد  آرد  که  است  فعال  استان 

می کنند. دریافت  دو  و  یک  درجه  یارانه ای 
شهر  مختلف  مناطق  در  که  نانوایی  تعداد  این  از 
واحد   ۲۸۲ هستند،  مستقر  استان  نقاط  سایر  و  قم 
 ۲ درجه  یارانه ای  واحد   ۵۷۳ و  یک  درجه  یارانه ای 
دریافت  که  است  آردی  نرخ  در  دو  این  تفاوت  است؛ 

. می کنند
مردم  اتفاق  به  قریب  اکثر  که  این  به  اشاره  با  وی 
به همین  و  می کنند  زندگی  قم  شهر  در  قم  استان 
این شهر  در  استان  نانوایی های  تعداد  بیشترین  علت 
در  نانوایی  واحد   ۱۳۲ رابطه  همین  در  است،  مستقر 
شهرهای  در سطح  واحد   ۷۲۳ و  قم  روستایی  مناطق 

هستند. فعال  استان 
با تالش صورت گرفته، همواره بهترین ارقام گندم 
قم  نخعی  آصف  شهید  سازی  ذخیره  مجتمع  وارد 
کارخانه  پنج  توسط  گندم ها  این  سپس  و  می شود 
تولید آرد فعال در استان به آرد با کیفیت تبدیل شده 
قم  مختلف  مناطق  در  فعال  نانوایی های  اختیار  در  و 

می گیرد. قرار 
نظارتی  نهادهای  توسط  شده  انجام  آزمایش های 
همچون اداره کل استاندارد نشان می دهد آرد توزیع 
الزم  کیفیت  از  استان  نانوایی های  میان  در  شده 
نیز  قمی  عزیز  نانوایان  ادامه  در  و  است  برخوردار 
کیفیتی  با  نان  خود،  باالی  مهارت  با  می کنند  تالش 

برسانند. مردم  دست  به  را 
نانوایان  فعالیت  نحوه  از  میدانی  بازرسی  کار 
توسط  نیز  قم  استان  مختلف  مناطق  در  مستقر 

صورت  به  نان  و  آرد  متولی  دستگاه های  نمایندگان 
احتمالی  تخلف های  با  و  می شود  انجام  پیوسته 
 ► می گیرد.   صورت  الزم  برخورد  قانون  براساس 

مدیرکل غله قم:

●  نان سنگک قم از بهترین های کشور است   ●

اسالمی  تبلیغات  دفتر  رئیس      ◄
مرکز  دفتر  تأسیس  خواستار 
وزارت  بین المللی  علمی  همکاری های 
همکاری  آماده  گفت:  و  شد  قم  در  علوم 
با  تا  داریم  انتظار  و  هستیم  دفتر  این  با 
جذب  تسهیل  شاهد  دفتر،  این  تأسیس 
دانشگاه  در  خارجی  دانشجویان  جذب 

باشیم. دفتر  این  باقرالعلوم)ع( 
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
رئیس  حدادی  وحید  دیدار  در  واعظی 
بین المللی  علمی  همکاری های  مرکز 
در  علوم  وزیر  مقام  قائم  و  علوم  وزارت 
ظرفیت های  به  اشاره  با  بین الملل  امور 
اظهار  اسالمی  تبلیغات  دفتر  علمی 
و هم  ُبعد علمی  این دفتر هم در  داشت: 
همکاری های  می تواند  آموزشی  ُبعد  در 
داشته  علوم  وزارت  با  را  گسترده ای 

. شد با
مرکز  و  علوم  وزارت  از  افزود:  وی 
این  بین المللی  علمی  همکاری های 
حوزه  در  تا  می رود  انتظار  وزارتخانه 

بین المللی  همکاری های  و  بین الملل 
ُبعد  و  نکند  توجه  آموزشی  ُبعد  به  تنها 
در  هم  را  پژوهشی  ارتباطات  و  پژوهشی 

دهد. قرار  مدنظر  فعالیت هایش 
با  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رئیس 
خارجی  دانشجویان  پذیرش  به  اشاره 
این  باقرالعلوم)ع(  دانشگاه  توسط 

و  علوم  پژوهشگاه  در  داد:  ادامه  دفتر 
اسالمی  تبلیغات  دفتر  اسالمی  فرهنگ 
که  داریم  تأکید  و  کرده ایم  مصوب  هم 

باید  بین المللی  علمی  همکاری های 
عرب  جهان  اول،  گام  در  و  یابد  گسترش 
حوزه  بعدی  گام های  در  و  تسنن  اهل  و 

داریم. مدنظر  را  دیگر  زبان های 

حوزه  علمی  نشاطات  گفت:  واعظی 
تعامالت  خودمان  مرز های  از  فراتر  باید 
علمی  همکاری های  مرکز  و  باشد  داشته 
این  در  باید  علوم  وزارت  بین المللی 
دستاورد های  تا  کند  همکاری  خصوص 

نشود. دفن  پژوهشی  و  علمی 
دانشجویان  حضور  به  اشاره  با  وی 
کشور  از  خارج  دانشگاه های  در  ایرانی 
علمی  ظرفیت  از  باید  داد:  ادامه 
ایرانی  دانشجویان  همچنین  و  اساتید 
به  آن ها  تحصیالت  که  کشور  از  خارج 
با  است  اتمام  به  رو  یا  و  رسیده  اتمام 
استفاده  کار هایی  و  ساز  گرفتن  نظر  در 
کرد. تقویت  را  آن ها  با  علمی  ُمراودات  و 
بیان  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رئیس 
دانشجویان  و  اساتید  از  بسیاری  کرد: 
ایرانی خارج از کشور در دیدار هایی که با 
ابراز عالقه  ایران  به  برای خدمت  دارند  ما 
ظرفیت  این  از  استفاده  برای  و  می کنند 

باشیم. داشته  برنامه ای  و  فکر  باید 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 

مرکز  دفتر  تأسیس  اینکه  بیان  با 
قم  در  بین المللی  علمی  همکاری های 
خاطرنشان  باشد  مفید  اقدامی  می تواند 
دفتر  این  با  همکاری  آماده  نیز  ما  کرد: 
این  تأسیس  با  تا  داریم  انتظار  و  هستیم 
دانشجویان  جذب  تسهیل  شاهد  دفتر، 
و  باقرالعلوم)ع(  دانشگاه  در  خارجی 
علمی  ظرفیت های  معرفی  همچنین 
به  اسالمی  وفرهنگ  علوم  پژوهشگاه 

باشیم. مرز ها  از  خارج 
وحید  نیز،  دیدار  این  ابتدای  در 
همکاری های  مرکز  "رئیس  حدادی 
قائم  و  علوم  وزارت  بین المللی  علمی 
نیز  بین الملل"  امور  در  علوم  وزیر  مقام 
آن  فعالیت های  و  مرکز  این  معرفی  به 
مرکز  برنامه  به  اشاره  با  وی  پرداخت. 
وزارت  بین المللی  علمی  همکاری های 
و  قم  در  دفتری  تأسیس  برای  علوم 
مرکز  این  آمادگی  از  آن،  اهداف  تشریح 
تبلیغات  دفتر  با  بیشتر  همکاری  برای 
 ► داد.   خبر  قم  علمیه  حوزه  اسالمی 

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی: 

● مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم در قم تاسیس شود   ●

● مسابقات فوتسال خبرنگاران کشور با عنوان »جام شهدای رسانه« در قم برگزار می شود   ●

نماینده قم در مجلس شورای اسالمی:

● برگزاری جام »شهدای رسانه کشور«به میزبانی قم اقدام شایسته ای است  ●

 تغییر در شیوه حکمرانی را 
با عزل تاج آغاز کنید!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
مدیریت  فرهنگ  در  نادره  مقوله  دو  استعفا  و  عذرخواهی 
بتوانند مانع  کشور هستند و چه بسا این دو مقوله در مقاطعی 
بسیاری  اما  شوند.  مردمی  های  گالیه  و  اعتراضات  برخی  بروز 
مدیریت  تصدی  دوران  در  آنها  کارگیری  به  از  کشور  مدیران  از 
تفاوتی  بی  و  تحقیر  و  توهین  در  عوض  در  ولی  عاجزند  شان 
این  از  هم  ابایی  و  دارند  طوالیی  ید  مردم،  عمومی  خواست  به 

ندارند. کژمدارانه  رفتار 
و قضایی  امنیتی  ناک می شود که مسئوالن  آنجا غصه  قصه 
و  مدیریت  ثمره  که  فوتبال  در  ویژه  به  افراد  این  با  برخورد  در 
در  ما  فوتبال  تحقیر  و  ملی  منابع  رفت  هدر  شان،  گری  البی 
که  کنند  می  پیشه  انفعال  یا  سکوت  است،  المللی  بین  مجامع 
خود باعث تسری این رفتار به سایر الیه های مدیریت می شود!
 2022 جام جهانی  از  کشورمان  تیم  ملی  حذف  از  بعد 
و  کی روش  از  انتقادها  حذفی،  مرحله  به  نکردن  صعود  و 
بود  آن ها  نوبت  حاال  رسید.  خودش  اوج  به  فوتبال  فدراسیون 
انتقادها پاسخگو  که به افکار عمومی، مردم و رسانه ها در برابر 
»جام  برنامه  به  تاج«  »مهدی  هفته،  سه  تقریبًا  از  بعد  باشند. 
۲۲« شبکه ورزش آمد تا به یک سری از انتقادها پاسخ دهد اما 
فارغ از جنبه فوتبالی و فنی ماجرا،  لحن صحبت او با مجریان 

داشت. اجتماعی  شبکه های  در  زیادی  بازتاب  برنامه،  این 
زبان بد، نوع نشستن و نگاه به مجریان و استفاده از ادبیات 
ایشان  قضایی  پرونده  هنوز  که  تاج  طلبکارانه  و  آمیز  توهین 
آرمان  به  کجی  دهن  آن  و  دارد  مفهوم  یک  تنها  است،  مفتوح 
ها  بزنگاه  در  بارها  که  است  مردمی  به  توهین  و  نظام  های 
شیوه  تغییر  باشد  یادمان  اند.  کرده  ادا  نظام  به  را  خود  دین 
حکمرانی که در هفته های اخیر وعده آن داده شده با برخورد 
در  اتفاقی  است  قرار  اگر  و  شد  خواهد  آغاز  افرادی  چنین  با 
افرادی  چنین  با  جدی  برخورد  و  عزل  با  باید  بیفتد  حوزه  این 

باشد. همراه 
دست  این  از  رفتارهایی  اخیر  های  سال  طول  در  چند  هر 
سخنگوی  کالمی  تعریض  هنوز  ایم.  بوده  شاهد  دفعات  به  را 
وزارتخانه  وقت  عمومی  روابط  مسئول  و  دارو  و  غذا  سازمان 
نظام  منتقدان  به  کرونا   فراگیری  میانه  در  درمان  و  بهداشت 
رفتار حجتی  توان  آیا می  است.  یادمان  واکسیناسیون عمومی 
گیالنی  کشاورز  سؤاالت  به  پاسخی  که  را  کشاورزی  وقت  وزیر 
کمی  گفت:  منتقد  کشاورز  به  خطاب  خود  همراه  به  نداشت 
نشستن  نوع  کرد؟  فراموش  بدهید!  وی  به  سبوس ها  این  از 
در  ایران  زیست  محیط  سازمان  وقت  رئیس  کالنتری،  عیسی 
برابر خبرنگاران حادثه دیده و داغدار را باید یک اتفاق بدانیم؟ 
پیشین  استاندار  شریعتی،  غالمرضا  ذکرگویی  و  تسبیح گردانی 
او  بی اخالقی  پای  را  اهواز  سیل زده  مردم  برابر  در  خوزستان 
در  درمان  و  بهداشت  پیشین  وزیر  بماِل«  »خودت  بنویسیم؟ 
کجای  می کرد  گله  فیزیوتراپی  هزینه  گرانی  از  که  مردی  برابر 
بگذارید دایره  قرار می گیرد؟ چند گام که عقب تر  این وضعیت 
این  و  می کند  پیدا  بیشتری  گستره  تحقیرآمیز،  برخوردهای 
فقط  تاج  مهدی  حرف های  اما  می شود.  طوالنی تر  فهرست، 
به  حاال  که  است  رفتاری  آن  از  تر  وقیحانه  و  آشکارتر  مصداق 
و  کرده است  پیدا  رواج  ایران  مدیریتی  بدنه  در  می رسد  نظر 
باید  را  آفت  این  بدانیم  اتفاقی  یا  تصادفی  را  قبلی  موارد  اگر 
هانا  آفتی که  بدانیم.  از قبل طراحی شده  و  ریزی شده  برنامه 
عدم  ماحصل  رفتار  این  کاو  ژرف  روشنفکر  و  پژوهشگر  آرنت 
»آنها  است  معتقد  و  داند  می  جامعه  اوضاع  از  مدیران  درک 
از  دلجویی  انتظار  که  ندارند  شهروندان  شرایط  از  درکی  اصاًل 

برود.« سویشان 
ای کاش مسئوالن ما آنقدر شهامت داشتند که همانجا و در 
آنجا که  و  به خیابانی می رساندند  را  تاج  نامه عزل  زنده  برنامه 
تاج در عوض پاسخگویی در قبال فنا دادن میلیاردها تومان از 
امور  اداره  در  ناتوانی  و  قرارداد  این  آشکار  فساد  و  المال  بیت 
خواسته  خیابانی  جواد  کرد،  توهین  ایران  مردم  به  فوتبال، 
قلبی 80 میلیونی ایرانی را با صدایی ماندگار و مانا قرائت می 

 ... کرد. ای کاش 

یادداشت

سازمان آگهی های 

روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09127625987



www.gooyeh-qom.com4یکشنبـه 4 دی 1401/ شماره 2082 اقتصادی

4دلیل بنیادین افزایش نرخ دالر
قیمت واقعی ارز  پایین تر از 

 شهریور 1401 است
کارشناس اقتصاد تقویت ارزش دالر نسبت به دیگر ارزها پس از جنگ 
روسیه و اوکراین را یکی از عوامل رشد قیمت دالر در برابر دیگر ارزها 
عنوان کرد و گفت: در کشور ما عالوه بر این مورد، بروز اغتشاشات و 

توپخانه رسانه ای دشمن هم به نوسانات نرخ ارز دامن زد.
قیمت  افزایش  عوامل  تشریح  در  فارس،  با  گفتگو  در  ضیایی  حسن 
ارز اظهار داشت: در حال حاضر از نظر عرضه ارز، مشکلی در کشور 
وجود ندارد ضمن آنکه از نظر فروش نفت در دنیا هم مشکلی نداریم 

بر می گردد. نیز  پول  نفت  و 
ارز  نرخ  چرا  پس  که  می شود  مطرح  سؤال  این  حال  کرد:  اضافه  وی 
در  ارزش دالر  تقویت  ارز  قیمت  از دالیل رشد  افزایش می یابد؟   یکی 
مقابل  در  دالر  ارزش  اوکراین  جنگ  از  است،  پس  ارزها  دیگر  برابر 
به  را  بهره  نرخ  آمریکا  تقویت شد. همچنین کشور  ارزهای دنیا،  دیگر 
باالی 4 درصد رساند که این افزایش ارزش دالر در دنیا را موجب شد.

قیمت  افزایش  دالیل  از  یکی  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
کرد،  جست و جو  بانک ها  برای  تکلیفی  تسهیالت  در  می توان  را  ارز 
افزایش  تکلیفی  تسهیالت  گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در 
تقاضای  آنکه  به  توجه  با  تکلیفی  تسهیالت  چنین  قطعا  و  است  یافته 
بانکی می شود. پول  زیاد است، موجب خلق  تسهیالت خرد و کالن، 
رشد  اصلی  عوامل  از  دشمن  رسانه ای  توپخانه  کنار  در  اغتشاشات   *

ارز قیمت 
ناامنی های ایجادشده از سوی آشوب گران  ضیایی بروز اغتشاشات و 
را از  دالیل عمده رشد قیمت ارز عنوان کرد و گفت: توپخانه رسانه ای 
تزریق  جامعه  به  منفی  اخبار  ممتدد  و  مداوم  صورت  به  دشمن 
تبدیل  و  بانک ها  از  پول  خروج  تبلیغ  کارزار  پیشنهاد  حتی  می کند، 
دست  زیر  از  نیز  بود  ساده لوحانه  پیشنهاد  یک  که  طال  و  ارز  به  آن 
القای  و  دشمن  تبلیغ  همین  نمی شود،  خارج  بوم  مرز  این  دشمنان 
یابد. افزایش  ارز  برای  تقاضا  که  می شود  موجب  نااطمینانی  فضای 

* تبلیغ دشمن برای ایجاد حس ناامنی و خروج سرمایه از کشور
این کارشناس اقتصادی افزود: تبلیغ خروج سرمایه از کشور از سوی 
از سوی دشمنان  و سیگنال های منفی  و اخطار ها  رسانه های دشمن 
ارز  قیمت  رشد  دالیل  دیگر  از  کشور،  در  حس ناامنی  ایجاد  برای 
حس  یک  جامعه  در  ناامیدی  القای  با  می کند  دشمن  تالش  است، 
نااطیمنانی نسبت به آینده ایجاد کنند و به این ترتیب بازار ارز را هم 

کنند. نوسان  دچار 
نیز  روسیه  کشور  حاضر  حال  در  گفت:  و  پرداخت  مثالی  ذکر  به  وی 
آنجا  مردم  اما  است،  مواجه  سخت  تحریم های  همین  با  ایران  نظیر 
آنها  علیه  دشمن  رسانه ای  توپخانه  چون  دارند  را  خود  عادی  زندگی 

است. کمتر  بسیار  ایران  با  قیاس  در 
تزریق  به  نسبت  رسانه ای  بخش  در  باید  ما  اینکه  بر  تاکید  با  ضیایی 
اخبار خوب و امیدبخش به جامعه دقت کنیم و همت مضاعف داشته 
واکنش  معاند  جریان  اقدامات  به  نسبت  دارد  ضرورت  گفت:  باشیم، 

باشیم. داشته  رسانه ای  مناسب 
قیمت  افزایش  دالیل  از  دیگر  یکی  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
ارز را می توان القای حس ناامیدی از سوی جریانات سیاسی مخالف 
فعال  نیز  کشور  داخل  رسانه های  برخی  در  که  کرد  عنوان  دولت 

. هستند
از پارسال * وضعیت اقتصادِی امسال بهتر 

ارز  نرخ  که  رسید  مهم  این  به  می توان  محاسبات  با  کرد:  تصریح  وی 
بر  قطعا  ارز  نرخ  است.   1401 شهریور  در  ارز  نرخ  از  پایین تر  واقعی 
بر  اصلی  عوامل  از  یکی  اما  می کند  تغییر  بنیادین  متغیرهای  اساس 
نوسانات ارزی اخیر بروز اغتشاشات و فعالیت رسانه ای دشمن است.

از سال  بهتر  امروز وضعیت اقتصادی ما بسیار  ضیایی اظهار داشت: 
داده  نشان  بدتر  اقتصادی  شرایط  عمل  در  چرا  اما  است؛  گذشته 

است. فعال  دشمن  چون  می شود؟ 
* مردم وارد خرید و فروش ارز نشوند

به  اینکه  بر  مبنی  عادی  مردم  به  هشدار  ضمن  اقتصاد  کارشناس 
شاخص  که  زمانی  گفت:  نکنند،  ورود  ارز  فروش  و  خرید  موضوع 
تاکید  تقریبا  همه  رسید،  واحد  میلیون   2.1 تا   99 سال  در  بورس 
منفی  بازار  که  مرداد   19 از  برمی گردد. پس  این شاخص  که  داشتند 
تا به امروز که 2.5 سال گذشته است هنوز شاخص بورس 2.1  شد 
میلیون را به خود ندیده است. در مورد ارز هم همین موضوع صادق 
است. شاید امروز ما قیمت 38 و 39 هزار تومان را مشاهده می کنیم 
که البته قیمت غیرواقعی و آزاد ارز است، اما نظیر همان مثال بورس 
زیان  بین  این  در  عادی  مردم  قطعا  و  برگردد  قیمت ها  است  ممکن 

. می بینند
* قیمت ارز حباب دارد و بازار برای ریزش مترصد یک تلنگر است

وی گفت: طبق محاسبات کارشناسان با رصد آنچه که در بازار وجود 
دارد می توان گفت که قیمت ارز حباب دارد و بازار مترصد یک تلنگر 

است.
موضوع  طرح  که  بود  پیش  روز  سه  الی  دو  همین   داد:  ادامه  ضیایی 
تومان   900 تا  را  دالر  قیمت  و  شد  مطرح  خبر  یک  حد  در  مذاکرات 
است؛  هیجانات  از  ناشی  ارز  قیمت  می دهد  نشان  این  و  داد   کاهش 
کشور  در  اقتصادی  آرامش  نیست  مایل  دشمن  که  منظر  آن  از   اما 
ارز،  نرخ  کاهش  از  پس  بالفاصله  سفید  کاخ  همین  شود،  حاکم 
تا  کرد  اعالم  را  شرکت  یک  و  فرد  چند  تحریم  از  خبر  یک  و  کرد  ورود 
نشان  اینها  همه  و  نکند  فروکش  سیاسی  التهابات  و  بازار  التهابات 

نیست. فاندامنتال  ارز،  قیمت  می دهد 

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

 ۳۶۶۱۳۵۲۸
۰۹۱۲۶۵۱۱۹۹۳

اگر  دارد:  اعتقاد  اقتصادی  کارشناس  یک       ◄
کسری  افزایش  به  توجه  بدون  دولت  بودجه  الیحه 
ماه  سه  همین  برای  می تواند  شود،  تنظیم  بودجه 

کند. بیشتر  را  التهاب  هم  سال  پایان 
فردا   ۱۴۰۲ بودجه  می شود  گفته  فکری:  مریم 
هم اکنون  که  بودجه ای  رفت؛  خواهد  مجلس  به 
برای  درصد   ۴۰ باالی  تورم  شرایط  در  را  نگرانی  این 
را  بودجه  کسری  آیا  که  کرده  ایجاد  اقتصادیون 
برای  جدی  تصمیمی  دولت  یا  کرد  خواهد  عمیق تر 
بودجه ای خواهد داشت. تحلیلگران  این مصیب  حل 
دلیل  به   ۱۴۰۱ بودجه  که  می کنند  عنوان  اقتصادی 
عمیق  کسری  دچار  اقتصادی،  درآمدهای  پیش بینی 
شقاقی شهری،  وحید  خصوص،  همین  در  شد. 
قبل  سال  می گوید:  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان 
هشدار  شد،  گرفته  دولت  غلط  تصمیمات  وقتی 
حقوق  افزایش  اشتباه،  تصمیمات  از  یکی  و  دادم 
درآمدهای  یا  زمینه ها  برخی  در  دستمزدها  و 
بود  بود که در الیحه بودجه دیده شده  غیرواقع بینانه 

نشد.  محقق  که  دیدیم  هم  امسال  و 
گفت وگو  مشروح  می خوانید،  ادامه  در  آنچه 
با   ۱۴۰۲ بودجه  درباره  شقاقی شهری  وحید  با 

است. خبرآنالین  خبرگزاری 
 ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  ارسال  در  سیزهم  دولت 
ارسال  نظر شما  به  تاخیر داشته است.  به مجلس 
تبعاتی  چه  مجلس،  به  بودجه  الیحه  دیرهنگام 

دارد؟ ایران  اقتصاد  برای 
مهم  نیست،  مهم  بودجه  الیحه  زود  یا  دیر  ارسال 
حداقل  که  برود  مجلس  به  الیحه ای  که  است  این 
که  نباشد   ۱۴۰۱ مثل الیحه  و  باشد  داشته  را  کسری 
و  بوده  غیرواقع بینانه  عمال  و  داشته  باالیی  کسری 
تورم  آنها  مهم ترین  که  کرد  ایجاد  مشکالت عدیده ای 

بود.
مجلس  به  هنوز  بودجه  الیحه  این که  به  توجه  با 
کنیم،  صحبت  آن  محتوای  درباره  نمی توانیم  نرفته، 
تدوین شده  که الیحه ای  است  این  ما  امید  تمام  ولی 
پی  در  آینده  سال  برای  را  حداقلی  کسری  که  باشد 
داشته باشد، چون امسال تورم در کشور اعداد باالیی 
درصد   ۵۰ نزدیک  به  احتماال  و  کرد  خواهد  ثبت  را 

رسید. خواهد 
تورم  که  می دهد  نشان  آمار  مرکز  اخیر  گزارش 
به  ساالنه  تورم  و  درصد   ۴۸.۵ به  نقطه  به  نقطه 

است. رسیده  درصد   ۴۵
خواهد  امسال  تورم  احتماال  درصد   ۵۰ به  نزدیک 
آینده  سال  برای  الیحه ای  دولت  امیدواریم  بود. 
با  نیز  هزینه ها  و  واقع بینانه  درآمدها  که  کند  تدوین 
باشیم  امیدوار  بتوانیم  تا  باشد  همراه  سخت گیری 
مالی  انضباط  و  برسد  حداقل  به  بودجه  کسری  که 
و بودجه ای در کشور حاکم شود؛ در غیر این صورت 
باال  بودجه  کسری  از  حکایت  که  الیحه ای  گونه  هر 
افزایش  آینده  سال  برای  را  تورمی  انتظارات  باشد، 

. هد می د
به  جاری  هفته  یک شنبه  روز  که  الیحه ای  اگر 
می تواند  باشد،  نداشته  را  حداقل ها  می رود،  مجلس 
بیشتر  را  التهاب  هم  سال  پایان  ماه  سه  همین  برای 
کند. به هر حال وقتی فعاالن اقتصادی الیحه بودجه 
سال  برای  که  شد  خواهند  متوجه  کنند،  بررسی  را 
خیر.  یا  هست  واقع بینانه  و  مقاوم  بودجه  یک  آینده، 
آینده  سال  برای  بودجه  الیحه  که  کنند  احساس  اگر 
یک  دوباره  می تواند  است،  همراه  باالیی  کسری  با 
موج افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد و 

کند. ارسال  اقتصاد  به  را  منفی  عالمت 
اعتقاد  شما،  اظهارات  برخالف  دولت  البته 

نداریم. بودجه  کسری  که  دارد 
وقتی  که  است  این  بودجه  کسری  مفهوم 
مطابقت  پایدار  هزینه های  با  را  پایدار  درآمدهای 
اوراق  یا  بفروشید  اموال  می شوید  مجبور  می دهید، 
فروش  یا  اسالمی  مالی  اوراق  انتشار  کنید.  منتشر 
کسری  مصداق  جاری،  هزینه های  برای  اموال 
به  خانواده اش  با  فرد  یک  مثال،  برای  است.  بودجه 
بنابراین فرش  ندارد.  پول  و  برود  رستوران می خواهد 
خود  خواهر  یا  برادر  از  یا  می فروشد  را  خود  پای  زیر 
برود.  رستوران  به  خانواده اش  با  تا  می کند  قرض 
که  زمانی  در  رفتن  رستوران  که  است  این  من  اعتقاد 
کم  من  می گویید  شما  نیست.  واجب  ندارید،  درآمد 

این  آینده  سال  باید  شما  می گویم  من  اما  نیاوردم، 
برگردانید. باید  هم  سودش  با  تازه  برگردانی،  را  پول 

دولت  بگوییم  می توانیم  ما  زمانی  اساس،  این  بر 
مطمئن،  و  پایدار  درآمدهای  که  ندارد  بودجه  کسری 
مالی  اوراق  انتشار  بدهد.  را  پایدار  هزینه های  کفاف 
هزینه های  پوشش  برای  اموال  فروش  یا  اسالمی 

هم  که  است  اشتباه  راهبرد  و  سیاست  یک  جاری، 
تعادل  آینده فروشی است و هم مصداق عدم  مصداق 
آینده  در  را  ما  اقتصادی  این مصیبت  و درآمد.  هزینه 
سنگین تر می کند. ما هزینه های جاری را فقط باید با 
درآمدهای پایدار و به خصوص مالیات پوشش دهیم. 
اموال  یا  کند  منتشر  اوراق  می خواهد  دولت  اگر 
شود.  هزینه  باید  عمرانی  بودجه  برای  فقط  بفروشد، 
انتشار  یا  اموال  فروش  برای  کشور  قرمز  خط  یعنی 
کشور  در  است.  عمرانی  بودجه  برای  فقط  اورق، 
هزینه های  آن،  پول  با  و  فروخت  را  اموال  نباید  ما 
نباید  که  اوراق  انتشار  پول  با  کرد.  پرداخت  را  جاری 
می توانیم  فقط  ما  پرداخت.  را  کارمندان  حقوق 
صرفا  هم  آن  کنیم؛  منتشر  اوراق  یا  بفروشیم  اموال 

برای سرمایه گذاری دولتی و بودجه عمرانی و پوشش 
جاری. هزینه های  برای  نه  زیرساخت ها؛ 

ما دو سه سال است که عادت کردیم اوراق منتشر 
پرداخت  را  کارمندان  حقوق  اوراق،  انتشار  با  و  کنیم 
خطای  و  است  آینده فروشی  مصداق  این  کنیم. 
گرفتار خواهد  را  که کشور  و مصیبتی است  راهبردی 

می کند. عمیق تر  را  بودجه  کسری های  و  کرد 
برای  دولت  که  می بینید  چشم اندازی  شما 
کند؟ تدوین  کسری  بدون  بودجه ای  آینده  سال 
را ندیدیم، نمی توانیم  تا زمانی که الیحه بودجه  ما 
منتشر  بودجه  الیحه  دهیم  اجازه  باید  کنیم.  قضاوت 
شود و به پیشواز تحلیل بودجه نرویم. زمانی که الیحه 

کنیم.  تحلیل  راحت تر  می توانیم  شود،  منتشر  بودجه 
تحلیل های  در  نباید  االن  را  و تصورات ذهنی  شواهد 
خواهش،  می توانیم  فقط  دهیم،  دخالت  کارشناسی 
توصیه و تمنا از دولتمردان کنیم که کسری بودجه را 
مراقبت کنند، چون با توجه به این که ۴، ۵ سال است 
این  تداوم  هستیم،  درصد   ۴۰ باالی  تورم های  گرفتار 
می دهد  قرار  تحت تاثیر  را  ملت  یک  معیشت  تورم ها 
از  یکی  می کند.  ناممکن  را  زندگی  تداوم  واقعا  و 
کسری  که  بپذیریم  باید  نیز  تورم  ریشه های  مهم ترین 
این  بر  ایجاد می کنند.  بودجه هایی است که دولت ها 
آینده  سال  برای  همچنان  بودجه  کسری  اگر  اساس، 
باال  تورمی  حیث  از  گرفتاری  دوباره  کند،  پیدا  تداوم 
توان یک ملت خارج  از  البته  باشیم که  باید منتظر  را 

است.
تورم  مهار  در  سیزدهم  دولت  می کنید  فکر 

بود؟ موفق  چقدر 
تورم،  اصلی  ریشه های  از  یکی  ببینید، 
قبل  سال  است.  دولت  بودجه ای  بی انضباطی های 
هشدار  شد،  گرفته  دولت  غلط  تصمیمات  وقتی  هم 
 ۵۷ افزایش  اشتباه،  تصمیمات  از  یکی  دادم. 
آن  روی  کار  وزارت  که  بود  کارگران  حقوق  درصدی 
شد.  ایجاد  کشور  برای  مصیبت  یک  و  داشت  اصرار 
برخی  در  دستمزدها  و  حقوق  افزایش  همچنین 
الیحه  در  که  غیرواقع بینانه  درآمدهای  یا  زمینه ها 
هم  امسال  و  بود  شده  دیده  گذشته  سال  بودجه 

نشد. محقق  که  دیدیم 
امکان  آینده  سال  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  ما 
باشیم،  نداشته  را  باال  نفتی  درآمد  دیگر  که  دارد 
از  کمتر  به  آینده  سال  در  نفت  قیمت  احتماال  چون 
قیمت  که  بود  دورانی  امسال  رسید.  خواهد  دالر   ۷۰
نفت تا ۱۲۰ دالر هم باال رفت و به طور قطع در سال 
آینده قیمت نفت به زیر ۷۰ دالر خواهد رسید. هم به 

یک  روسیه  و  اوکراین  جنگ  با  رابطه  در  این که  دلیل 
تدابیری  این که  اتفاق می افتد و هم  یادگیری در دنیا 
قیمت  بتوانند  که  می شود  گرفته  نظر  در  دنیا  در 
که  دارم  اعتقاد  منظر  این  از  کنند.  کنترل  را  انرژی 
خواهد  را  دالر   ۷۰ زیر  اعداد  نفت  قیمت  آینده  سال 

داشت.
همچنان  تحریم ها  این که  احتمال  اساس،  این  بر 
نمی توانیم  ما  بنابراین  دارد،  وجود  کند،  پیدا  ادامه 
کنیم.  باز  ویژه  حساب  نفتی  درآمدهای  منبع  روی 
را  الیحه ای  هر  دولت  بگویم  می خواهم  منظر  این  از 
بر  مبتنی  باید  بفرستد،  مجلس  به  می خواهد  که  هم 
بنگاه ها  واگذاری  درآمد  و  مالیات  واقع بینانه  درآمد 

باشد.
از  یا  اموال  فروش  از  که  است  این  من  توصیه 
پایدار  هزینه  برای  نمی شود  ناپایدار  درآمدهای 
پایدار  درآمد  پایدار،  هزینه  یعنی  کرد.  خرج  عمال 
از  موقتی  هزینه های  برای  می شود  می خواهد. 
که  دیدم  امسال  من  کنیم.  استفاده  موقتی  درآمد 
هیات  اعضای  حقوق  می خواستند  مثال،  برای 
عنوان  به  این  بدهند؛  افزایش  را  دانشگاه ها  علمی 
فروش  را  آن  تامین  محل  اما  بود.  پایدار  هزینه  یک 
اموال  فروش  با  که  گفتم  من  بودند.  گذاشته  اموال 
وقتی  کرد.  ایجاد  پایدار  هزینه  یک  نمی توان  که 
حقوق  یا  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  حقوق  که 
تا  حقوق  این  دهید،  افزایش  بخواهید  را  معلمان 
پایان عمرشان ادامه پیدا خواهد کرد. نمی شود که با 
درآمد ناپایدار، یک حقوق و دستمزد پایدار را تصویب 
برای  که  شود  مراقبت  باید  اساس،  این  بر  کرد. 
کنیم. اتکا  ناپایدار  درآمدهای  به  پایدار،  هزینه های 
برنامه  تدوین  حال  در  دولت  این که  به  توجه  با 
اجرای  اول  سال  می شود  گفته  و  است  هفتم 
است.  همزمان  آینده  سال  بودجه  با  هفتم  برنامه 
هفتم  برنامه  بدون  را   ۱۴۰۲ بودجه  می شود  آیا 

کرد؟ تصویب 
است.  افتاده  اتفاق  تاخیر  این  نیست،  چاره ای 
می شد.  نوشته  هفتم  برنامه  باید  که  بود  این  درست 
برنامه  ساالنه  برنامه های  سنواتی  بودجه های 
 ۵ برنامه  یک  هفتم،  برنامه  هستند.  میان مدت 
ساالنه  برنامه   ۵ ساله،   ۵ برنامه  برای  که  است  ساله 
هفتم  برنامه  باید  که  بود  این  اصول  می خواهیم. 
برنامه  اولین  باید   ۱۴۰۲ سال  بودجه  و  می شد  آماده 
برنامه  االن  متاسفانه  می بود.  هفتم  برنامه  ساالنه 
آماده شود، زمان بر  برنامه  این  تا  و  آماده نشده  هفتم 
ماه  چند  شود،  قانون  به  تبدیل  تا  برنامه  این  است. 

می برد. زمان 
سناریو این بود که سال آینده بودجه سه دوازدهم 
در نظر گرفته شود، اما به نظر می رسد با رایزنی ای که 
مرتفع  مساله  این  گرفته،  مجلس صورت  و  دولت  بین 
آینده  سال  بودجه  الیحه  است  قرار  هم  دولت  و  شده 
بتواند  هفتم  برنامه  االن  نمی کنم  فکر  من  بدهد.  را 
هفتم،  برنامه  بر  مبتنی  و  کند  طی  را  تصویب  فرآیند 
بودجه ۱۴۰۲ داده شود. االن دی ماه است و این در 
حالی است که بودجه آذرماه باید به مجلس می رفت. 
حداقل ۱۸ روز از مهلت قانونی دولت گذشته و عمال 
را  خود  مسیر  هفتم  برنامه  بدون  آینده  سال  بودجه 

 ► طی خواهد کرد.   

توصیه و خواهش یک اقتصاددان درباره بودجه سال آینده؛ کسری بودجه را مراقبت کنید

●  تورم باال، معیشت مردم را سخت می کند   ●

یک  گفت:  حق شناس  هادی      ◄
دولتی  هیچ  اینکه  بپذیریم؛  باید  را  اصل 
خارجی  مبادالت  بدون  نمی تواند 

کند. مناسب  را  کشور  وضعیت 
کشور  روزهای  این  اقتصادی  وضعیت 
ماه های قبل هم  به  و نسبت  نیست  خوب 
مرز  تا  دالر  است.  شده  بیشتر  مشکالت 
20میلیون  تا  سکه  رفت،  تومان  40هزار 
تومان و اقالم اساسی مردم هم گران تر از 

است. شده  گذشته 
اقتصاددان،  حق شناس،  هادی 
گفت:  »فردا«  به  موضوع  این  درباره 
ایران  اقتصاد  در  عدیده ای  »مشکالت 
از  هیچیک  تقریبا  و  می شود  مشاهده 
نیستند.  مطلوب  اقتصادی  شاخص های 
است،  یافته  افزایش  شدت  به  تورم  نرخ 
جذب  است،  منفی  سرمایه گذاری  نرخ 
تولید  نمی گیرد،  صورت  خارجی  سرمایه 
جز  به  صنعت  حوزه  ندارد،  خوبی  حال 

نمی زند  رقم  را  مثبتی  نتیجه  بخش هایی 
این  در  دیگر.  اقتصادی  مشکل  ده ها  و 
خانوارهای  از  توجهی  قابل  بخش  شرایط 
سهام  سود  و  یارانه  دریافت  منتظر  ایرانی 
ناچیز  کمک های  این  و  هستند  عدالت 

درمان  را  آنها  دردهای  از  دردی  هم 
تا  گرفته  مسکن  از  چیز  همه  نمی کند. 
مردمی  و  است  گران  هم  خوراکی  اقالم 
اجاره نشین  یک سومشان  تقریبا  که 
مشکالت  از  میزان  این  بار  زیر  هستند 

دارند«. قرار  اقتصادی 
باید  را  اصل  »یک  داد:  ادامه  او 
نمی تواند  دولتی  هیچ  اینکه  بپذیریم؛ 
را  کشور  وضعیت  خارجی  مبادالت  بدون 
اداره  هم  تحریم  شرایط  در  کند.  مناسب 
تصور  برخی  می شود.  تمام  گران  کشور 
کشورها  دیگر  با  ارتباط  بدون  می کردند 
نمی شود  اما  کرد  اداره  را  کشور  می شود 
با  می گفتند  است.  واقعیت  یک  این  و 
کافی  بگیریم  ارتباط  کشورهای  همین 
منطقه ای  هر  و  کشور  هر  اما  است 
ارتباط  صرفا  و  دارد  را  خود  ظرفیت های 
بهبود  پاسخگوی  همسایه  کشورهای  با 

باشد«. نمی تواند  اقتصادی 
اقتصادی  مسائل  تحلیلگر  این 
حدود  »اکنون  کرد:  بیان  همچنین 
گذشته  سیزدهم  دولت  عمر  از  یک سوم 
هم  وعده ها  از  یک سوم  باید  خب  است؛ 
گفتند  است.  نشده  اما  باشد  شده  محقق 

همان  و  می کنیم  ایجاد  شغل  میلیون  یک 
و  داد  استعفا  زد  را  حرف  این  که  وزیری 
می کنیم  ایجاد  مسکن  میلیون  یک  گفتند 
و آن وزیری که این را گفت هم فوت کرده 
است. در عرصه های دیگر هم همین طور. 
چه  است؟  رفته  باال  رفاه  سطح  قدر  چه 
وقتی  تا  داشته ایم؟  اقتصادی  رشد  قدر 
نشود،  برخورد  علمی  اقتصادی  مسائل  با 
مسائل  با  متأسفانه  و  است  همین  وضع 

نمی شود«. برخورد  عالمانه  اقتصادی 
»زمانی  گفت:  پایان  در  حق شناس 
کنیم  فکر  بودجه  برنامه  درباره  می توانیم 
باشد.  داشته  وجود  آن  اجرای  منابع  که 
دارد  شدید  بودجه  کسری  دولت  اکنون 
وقتی  کند.  منابع  تأمین  نمی تواند  و 
از  یک سوم  حدود  کنون  تا  می گویند 
اهداف برنامه های توسعه اجرا شده است 
اجرای  به  باور  مسئوالن  میان  در  یعنی 

 ► ندارد«.    وجود  برنامه 

هادی حق شناس، اقتصاددان:

●  تا وقتی با مسائل اقتصادی علمی برخورد نشود، وضع همین است    ●
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اضافه برداشت بانک ها معادل هزینه ساخت 150 هزار مسکن روستایی

56 هزار و 802 متقاضی وام 
مسکن روستایی گرفتند

بانک ها در مهرماه سال جاری 30 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت 
از منابع بانک مرکزی به ثبت رساندند، این میزان معادل تامین مالی 

نوسازی 150 هزار مسکن روستایی است.
نشان  منتشر شده ،  مرکزی  بانک  توسط  که  مهرماه  پولی  بررسی  آمار 
می دهد، رشد پایه پولی به ۳۴.۵ درصد رسیده  است. این آمار بیانگر 
آن بوده که  برخالف تالش اولیه  بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی، 

روند رشد این متغیر بار دیگر به مسیر صعودی بازگشته است.
پولی  پایه  افزایش  به  منجر  که  مسیرهایی  از  یکی  مبنا،  این  بر 

است. مرکزی  بانک  از  بانک ها  برداشت  اضافه  می شود، 
بررسی بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد، تنها در مهرماه، 
بانک ها ۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت ثبت کرده اند. این بی 
داده است  رخ  مرکزی  بانک  دیدگان  مقابل  حالی  در  مالی  انضباطی 
پولی  پایه  کنترل  بر  دولت  اقتصادی  تیم  و  جمهور  رئیس  شخص  که 

داشته اند. تاکید 
از سوی دیگرباید به این موضوع تاکید کرد که به عقیده کارشناسان، 
و  است  ناگزیر  پولی  پایه  رشد  داریم،  نقدینگی  رشد  که  حالی  در 

می گیرد. شکل  پولی  پایه  به  نقدینگی  سمت  از  علیتی 
و  بانکی  بین  بازار  در  مرکزی  بانک  فعاالنه   حضور  اساس  این  بر 
از  می تواند  اقتصادی  پیشران  طرح های  برای  پولی  پایه  پرداخت 

کند. جلوگیری  ناسالم  بانک های  برداشت  اضافه 
*رویکرد فعاالنه بانک مرکزی منتهی به کنترل اضافه برداشت بانک ها
به  اشاره  با  نادری شاهی کارشناس حوزه مسکن  راستا، علی  این  در 
رویکرد فعاالنه بانک مرکزی در گفت وگو با فارس گفت: از مواردی که 
می تواند محل مصرف پایه پولی باشد، یارانه سود تسهیالت روستایی 

است.
از  ادامه داد: تسهیالت مسکن روستایی  این کارشناس حوزه مسکن 
سال ۱۳۸۴ همواره پرداخت می شد، اما در سال اول دولت سیزدهم 
صادر  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  سود  التفاوت  مابه  تضمین نامه 
نشد و به همین دلیل پرداخت تسهیالت نوسازی و بهسازی روستایی 

بعد از ۱۶ سال متوقف شد.
تامین  منبع  تسهیالت،  این  به  وارده  نقد  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 

است. سال  در  تومان  میلیارد  هزار   ۵ معادل  که  بود  سود  یارانه ی 
نادری شاهی گفت: در مقابل موافقان به اثرات مثبت ساخت مسکن 
اشتغال  ایجاد  شامل  که  می کردند  اشاره  روستا  در  علی الخصوص 
ناشی  مالی  و  جانی  خسارات  از  جلوگیری  روستا،  آبادانی  روستا،  در 
پدیده  ایجاد  و  شهرها  به  مهاجرت  از  جلوگیری  طبیعی،  حوادث  از 

است. معکوس  مهاجرت  امکان  و  نشینی  حاشیه 
از محل اضافه برداشت  و  به گزارش فارس، در حالی تنها در مهرماه 
نه  و  گرفته  صورت  برداشت  اضافه  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰ بانک ها 
آن  از  ناشی  تورم  بلکه  نشده،  ایجاد  اشتغالی  و  ساخته  مسکنی  تنها 
با مبلغ اضافه  بر آحاد مردم تحمیل خواهد شد. به عبارت دیگر تنها 
هزار   150 می توان  مهرماه  در  مرکزی  بانک  از  بانکی  نظام  برداشت 

کرد. بهسازی  و  نوسازی  مبلغ  این  با  رو  روستایی  مسکونی  واحد 
بانک  به  روستایی  مسکن  شرایط  واحد  متقاضیان  از  درصد   30  *

نکردند مراجعه 
بر اساس به روزترین آمار مراجعه مردم برای اخذ وام مسکن روستایی، 
روستایی  مسکن  نوسازی  تسهیالت  متقاضی   584 هزار   151 تعداد 
هزار   104 فقط  که  حالیست  در  این  شدند،  معرفی  بانکی  نظام  به 
تسهیالت  گرفتن  برای  بانک  با  قرارداد  عقد  مرحله  به  متقاضی   623
شرایط  واجد  متقاضی   961 هزار   46 دیگر،  معنای  به  رسیدند. 
تسهیالت مسکن روستایی پس از معرفی به بانک برای اخذ تسهیالت 

نکردند. اقدام 
هزینه  با  روستایی  مسکن  تسهیالت  رقم  تناسب  عدم  اساس  این  بر 
در  بانکی  نظام  سنگ اندازی  همچنین  و  مسکونی  واحد  نوسازی 
مردم  نکردن  مراجعه  دالیل  مهمترین  از  تسهیالت  پرداخت  مسیر 

است. روستایی  مسکن  تسهیالت  دریافت  برای 

خبـر

◄     رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته متوسط 
 11.5 نازل  نمره  به  ایران  در  دانش آموزان  معدل 
بوده  بی سابقه  ازین  پیش  که  اتفاقی  است،  رسیده 

است.
اعضای  از  و  هیئت رئیسه  عضو  سلیمی،  علیرضا 
مححمد  و  اسالمی  شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون 
درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  پیشین  مشاور  فاضل 

می گویند. سخن  کشور  در  آموزش  کنونی  وضعیت 
متوسط  گفته  مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 
 11.5 نازل  نمره  به  ایران  در  دانش آموزان  معدل 
بوده  بی سابقه  ازین  پیش  که  اتفاقی  است،  رسیده 
این  یابی  ریشه  برای  باید  گفته  منادی  عباس  است. 
موضوع به سراغ وضعیت دانش آموزان و معلمان رفت. 
افت  این  دالیل  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  چند  هر 
معلمان  و  دانش آموزان  وضعیت  از  فراتر  تحصیلی 
است. اما سوال این است که با تداوم این رویه که حاال 
چیزی  چه  دارد  دانش آموزان  تحصیلی  افت  از  نشان 
در انتظارمان است؟ فارغ از دالیل این افت تحصیلی 
آن  به  آموزش  کارشناسان  با  گفتگو  در  که  فاحش 
نظام  در  سواد  بحران  اینکه  است  مهم  آنچه  پرداختیم 
جدی  چقدر  ایرانی  جامعه  در  آن  از  فراتر  و  آموزشی 
و  تجربه  بی  پزشکان  با  نزدیک  آینده ای  در  آیا  است؟ 

بود؟ خواهیم  رو  به  رو  بی مهارتی  مهندسان 
مشاور  و  آموزش  حوزه  کارشناس  فاضل  محمد 
اعتقاد  او  است.   پرورش  و  آموزش  وزارت  پیشین 
هم  دانش آموزان  نمرات  میانگین  اعالم  از  پیش  دارد 
وضعیت آنها چندان قابل قبول نبوده است. او به فردا 
طی  ایرانی  دانش آموزان  نمرات  میانگین   « می گوید 
است  بوده  نوسان  در   13 تا   15 از  گذشته  سال های 
رسیده   11.5 به  میانگین  این  که  نکته  این  اعالم  اما 
تعطیلی  می شود.  محسوب  رتبه  تنزل  یک  قطعا  است 
نوعی  به  آموزش  شدن  مجازی  و  درس  کالس های 
داشت.  وجود  این  از  پیش  که  شد  علت هایی  بر  مزید 
اما نباید بار اصلی چرایی این داده ها را تنها محدود به 

بدانیم. کرونا  فراگیری 
دانش آموزانی که  نامشان را نمی توانند بنویسند

که  نمرات  میانگین  و  معدل  بحث  بر  عالوه  ما 
آموزشی  کیفیت  لحاظ  به  است  لمسی  قابل  شاخص 
داریم.  نگران کننده ای  و  نامطلوب  وضعیت  بسیار  هم 
کالس  در  ما  دانش آموزان  از  بسیاری  حاضر  حال  در 

لحاظ  به  و  ندارند  هم  نمره  که  ابتدایی  دوران  چهارم 
اولیه  مسائل  در  حتی  می شوند  سنجیده  کیفی 
این  هستند!  مشکل  دچار  نوشتن  و  خواندن  همچون 
حداقل  چهارم  کالس  دانش آموز  که  است  حالی  در 
باید با الفبای فارسی آشنا باشد. این مصداق ها نشانه 

است. آموزشی  کیفیت  تنزل 
است  روز  شرایط  معلول  موضوع  این  از  بخشی 
فائق  هم  مسائل  این  به  کشورها  از  بسیاری  چند  هر 
لحاظ  به  چه  ما  آموزشی  نظام  مشکالت  اما  آمده اند 
نتوانیم  شده  باعث  مهارتی  لحاظ  به  چه  و  زیرساختی 
اما  شرایط  این  علیرغم  شویم.  پیروز  مشکالت  این  بر 

ایران  در  آموزشی  نظام  با  همراه  همواره  که  چالشی 
است این نکته است که ما در بحث آموزش سه عنصر 
مولفه  است،  معلم  اول  مولفه   ، داریم  تاثیرگذار  و  مهم 
آموزشی  محتوای  سوم  عنصر  و  است  دانش آموز  دوم 
است که ما در هر سه موضوع دچار مشکالت فراوانی 

. هستیم

جای  به  حافظه محوری  درسی؛  محتوای 
ی ر ت محو ر مها

مبتنی  همچنان  متاسفانه  ما  آموزشی  نظام 
سالها  این  در  چند  هر  است.  حافظه محوری  بر 
نبوده  تاثیرگذار  آنقدر  اما  گرفته  صورت  تالش هایی 
از  یکی  این  ببینیم.  بتوایم  را  پیامدهایش  که  است 
برنامه  یک  ما  درسی  برنامه  که  ماست  بزرگ  دردهای 
جامعه  شرایط  با  متناسب  البته  و  روز  به  و  پویا  درسی 
و  پژوهشگران  باید  که  است  مشکلی  این  نیست. 
آن  به  و مولفین کتاب های درسی  آموزش  کارشناسان 
از  مختلف  دالیل  به  هم  آنها  متاسفانه  که  کنند  توجه 

جمله تغییرات متعدد مدیریتی، ناکارآمدی آن سیستم 
و دخالت های بیرون از این حوزه در این زمینه ضعیف 

کرده اند. عمل 
پشت  فوق لیسانس ها  بی انگیزه؛  دانش آموزان 

فرمان
فرآیند  این  در  می توانند  شرطی  به  دانش آموزان 
و  انگیزه  از  که  کند  ایفا  را  خود  واقعی  نقش  و  جایگاه 
این  در  باشد.  برخوردار  آینده  به  نسبت  مطلوبی  امید 
انگیزه  در  خانواده  باورهای  یا  اشتغال  بحث  زمینه 
است  عواملی  اینها  دارد.  مهم  نقش  دانش آموزان 
مقاطع  در  ویژه  به  را  دانش آموزان  تالش  و  انگیزه  که 
ورود  بحث  در  بی اندازه  گرایش  می گیرد.  دبیرستان 
کشور  از  مهاجرت  آن  از  پس  و  برتر  دانشگاه های  به 
یکی از این موارد مهم در بی انگیزگی دانش آموزان در 
کاروان  از  باالیی  درصد  نگاه  این  با  است.  مقاطع  این 
دانش آموزان ما انگیزه ای برای تحصیل ندارند. به ویژه 
وقتی که به جامعه پیرامونی خودشان نگاه می کنند و 
می بینند فردی با مدرک کارشناسی ارشد مسافرکشی 
می کند و همین اتفاق انگیزه کم باقی مانده آنها را هم 
زایل می کند. دانش آموز وقتی امیدی به آینده نداشته 
نخواهد  فعال  پرورش  و  آموزش  فرآیند  در  باشد خیلی 

بود.
معلمان گرفتار؛ بی حوصله در مهارت

برای  انگیزه ای  ما  معلمین  کنونی  شرایط  در 
ضعیف  آنها  مهارت  وقتی  ندارند.  مهارت  افزایش 
کاهش  هم  آنها  مفاهیم  انتقال  توانایی  طبعا  باشد 
روحیه  با  خیلی  هم  اخیر  سالهای  طی  می یابد. 
به  رتبه بندی  بحث  این سالها  بازی شد. همه  معلمان 
آنها در فرآیند آموزش انجامیده است.  نابودی انگیزه 
جایگاه  و  تعریف  یک  قشر  این  برای  گذشته  در  ما 
روزمرگی  درگیر  حاال  که  معلمی  داشتیم.  معینی 
کالس  زنگ  تا  باشد  منتظر  که  معلمی  باشد،  خودش 
بخورد تا به شغل دیگری برسد اساسا تاثیری در روند 

 ► داشت.     نخواهد  آموزشی 

متوسط معدل دانش آموزان در ایران به نمره 11.5 رسیده است؛

●  بحران سواد در ایران!   ●

فضای  در  سواالت  انتشار  وجود  با      ◄
مجازی پس از آغاز امتحان؛ به دلیل اینکه 
بسیاری از دانش آموزان در جلسه امتحان، 
گوشی موبایل با خود به همراه برده بودند؛ 
شائبه تقلب در امتحانات ترمیم قوت گرفته 

است.
دیروزشنبه اولین روز برگزاری آزمون های 
ترمیم نمرات نهایی برای داوطلبان کنکور و 
دانش آموزان پایه دوازدهم که قصد داشتند 
دروس  نمرات  دیگر  آزمون  یک  برگزاری  با 

نهایی خود را بهبود بخشند؛ برگزار شد.
نگذشته  آزمون  شروع  از  دقایقی  هنوز 
بود که در برخی کانال های درسی سواالت 
و  شد  منتشر  تجربی  رشته  ریاضی  درس 
سواالت  این  پاسخ های  دقیقه  چند  از  پس 
نیز بر روی کانال قرار گرفت. این در حالی 
رشته  ریاضی  نهایی  امتحان  هنوز  که  بود 

بود. نرسیده  اتمام  به  تجربی 
که  شد  مطرح  شائبه  این  اتفاق،  این  با 
رفته  لو  آزمون  برگزاری  از  پیش  سواالت 
است و امتحانات از سالمت کافی برخوردار 

. نیست
این  از  هم  آموزان  دانش  از  تعدادی 
سالمت  و  صحت  و  کرده  شکایت  مساله 

بردند. سوال  زیر  را  امتحانات  این  برگزاری 
لو  آزمون  برگزاری  از  پیش  سواالت 

است نرفته 
سنجش  مرکز  رئیس  زارعی  محسن 
خبر  شبکه  با  گفتگو  در  پرورش  آموزش و 
امتحانات  سواالت  رفتن  لو  خبر  به  نسبت 
امروز  گفت:  و  داد  نشان  واکنش  نهایی 
شد؛  برگزار  ماه  دی  امتحانات  روز  اولین 
پایه  آموزان  دانش  برای  ماه  دی  امتحان 
را  درسی  احیانًا  که  است  بوده  دوازدهم 
که  بود  افرادی  برای  برای  یا  بودند  افتاده 
تحصیلی  یا سابقه  نداشته  تحصیلی  سابقه 
ناقصی داشتند فرصتی فراهم شد تا در این 
تحصیلی  سابقه  و  کنند  شرکت  امتحانات 
آزمون  این  همچنین  کنند.  ایجاد  را  خود 
به  نسبت  که  شد  برگزار  داوطلبینی  برای 
بوده  معترض  داشتند  قبل  از  که  نمراتی 
قطعی  تأثیر  به  توجه  با  می خواستند  و 
نمرات در سوابق تحصیلی مجددًا در قالب 
امتحانات ترمیم نمره در امتحانات شرکت و 

کنند. دریافت  بهتری  نمره 
زارعی با بیان اینکه زمان شروع امتحانات 
است؛  صبح   ۱۰ ساعت  ماه  دی  در  ترمیم 
را  برنامه اعالمی شروع فرآیند  گفت: ما در 

یعنی  نیم صبح اعالم کردیم  و  از ساعت ۹ 
محل  در  باید  داوطلبان  قبل  ساعت  نیم  از 
مراحل  که  باشد  داشته  حضور  حوزه ها 
آماده سازی برای آزمون را پشت سر بگذارد 
برخی  و  اشتباهی صورت گرفت  که چنین 
زمان  عنوان  به  را  نیم  و  نه  ساعت  مراکز 

بود. شده  گرفته  نظر  در  آزمون  شروع 
پرورش  آموزش و  سنجش  مرکز  رئیس 
به  کانال هایی که  با  افرادی سودجو  افزود: 
که  کردند  ادعا  بودند؛  سوال  انتشار  دنبال 
پاسخ هایی  و  به سواالت دسترسی داشتیم 
به  مربوط  پاسخ ها  این  که  دادند  انتشار  را 
سواالت اصلی نبود و پاسخ های غیر واقعی 

است. موجود  هم  آن  مستندات  و  بود 
آزمون  برگزاری  زمان  در  افزود:  زارعی 
در ساعت ۱۰:۱۲ دقیقه یکی از داوطلبان 
تجربی عکس  علوم   ۳ ریاضی  امتحانات  از 
در  و  کانال ها  طریق  از  عکس  این  و  گرفت 
به  اینکه  اجتماعی تحت عنوان  شبکه های 
منتشر  است  شده  پیدا  دسترسی  سواالت 
از  بعد  برگه ها  این  انتشار  در حالی که  شد؛ 
پخش سواالت و برگزاری امتحانات صورت 
گرفته است. ساعت برگزاری آزمون ساعت 
۱۰ بوده اما ساعت ۱۰ و ۱۲ دقیقه سواالت 

رفتن  لو  معنی  به  این  و  است  شده  منتشر 
به معنی دسترسی  لو رفتن  سواالت نیست 

امتحان است. از  به سواالت قبل 
آزمون  سواالت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
حال  این  با  افزود:  است؛  نرفته  لو  نهایی 
برگزاری  به  نزدیک  زمان  در  سواالت  پخش 
نظر  مورد  فرد  و  بوده  تخلف  امتحان 
صفر  فرد  این  دروس  تمام  شد  شناسایی 
هم  ما  برای  اتفاق  این  می شود.  منظور 
خوشایند نیست بارها این تذکر را داده ایم 
آزمون های  قالب  در  که  داوطلبانی  چه  که 
و  می کنند  شرکت  امتحانات  این  در  ترمیم 
این  دام  به  دوازدهم  پایه  آموزان  دانش  چه 
که  پیشنهاداتی  برابر  و  نیفتند  شبکه ها 
فریب  می کنند  مطرح  آنها  به  کانال ها  این 

نخورند.
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اندیشیده شده است که ضریب  تمهیداتی 
گفت:  رود  باال  ترمیم  امتحانات  امنیت 
یک  در  آزمون  سواالت  طراحی  فرایند 
فضایی قرنطینه صورت گرفته و طراحان در 
این فضای قرنطینه شده سواالت را طراحی 
دسترسی  سواالت  به  هیچکس  می کنند. 
ندارد سواالت که طراحی می شود به صورت 

حوزه های  می شود؛  ارسال  شده  رمز  فایل 
رمز  آزمون  از  قبل  دقیقه  پنج  با  اجرا 
در  و  ارسال می کنند  به حوزه ها  را  سواالت 
فضای قرنطینه این سواالت تکثیر می شود. 
حضور  در  و  حوزه  اصلی  محل  در  سواالت 
داوطلبان و دانش آموزان توزیع می شود؛ به 
هیچ عنوان لو رفتن سواالت امکان ندارد و 
من این اطمینان را هم به داوطلبان و هم به 
خانواده هایشان می دهم که در هیچیک از 

رفت. نخواهد  لو  سواالت  امتحانات 
رفته  لو  ترمیم  آزمون های  آیا سواالت 

است؟
با وجود اینکه در کانال ها ساعت انتشار 
از  پس  امتحان  برگزاری  از  پس  سواالت 
حال  این  با  است؛  بوده  برگه ها  پخش 
گفت  قطعیت  با  نمی توان  که  آنجایی  از 
با  موبایل  گوشی  آموزی  دانش  هیچ  که 
و  است؛  نبرده  امتحانات  جلسه  به  خود 
آموزان  دانش  از  بسیاری  اینکه  دلیل  به 
جلسه  در  دوستانشان  که  دادند  گواهی 
گوشی موبایل با خود به همراه برده بودند؛ 
و  داوطلبان  از  برخی  که  گفت  می توان 
شرکت کنندگان در آزمون ترمیم از سواالت 

 ► اند.   شده  مطلع  پاسخ ها  و 

آموزش  سنجش  سازمان  های  آزمون  امور  معاون      ◄
تاکنون   ۱۳۴۷ سال  از  گفت:  آزمون  امنیت  درباره  کشور 
هیچ سوالی از سازمان سنجش بیرون نرفته است و چیزی 

نداریم. کنکور  سوال  رفتن  لو  عنوان  به 
دکتر حسن مروتی درباره زمان برگزاری نوبت اول و دوم 
نظر  از  کنکور  دو  این  گفت:   ۱۴۰۲ سال  سراسری  کنکور 
ارزشی با یکدیگر تفاوتی ندارند. نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ در 
روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ و نوبت دوم در روزهای ۱۵ 

و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شوند.
صورت   ۱۴۰۲ مهرماه  در  تنها  پذیرش  یک  افزود:  وی 
از  یکی  یا  و  نوبت  دو  در  می تواند  داوطلبی  هر  می گیرد. 

کند. شرکت  کنکور  نوبت های 
داشت:  اظهار  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون 
کند.  لحاظ  می تواند  را  دارد  باالتری  نمره  که  داوطلب  هر 
این نمره با سوابق تحصیلی جمع کند و نمره نهایی مالک 

می شود. پذیرش 
که  است  مختار  داوطلب  متفاوت  آزمایشی  گروه  در 

انتخاب کند را  باالتر است  نمره ای که 
باالتر  نمره  فرض  پیش  صورت  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
داوطلب در هر یک از دو نوبت کنکور مالک عمل است مگر 
متفاوت  آزمایشی  گروه  دو  در  نوبت  دو  در  داوطلب  اینکه 
شرکت کرده باشد. اگر گروه آزمایشی در هر نوبت متفاوت 
باالتر  نمره ای که  زمان داوطلب مختار است که  آن  در  بود 

کند. انتخاب  را  است 
مروتی اظهار داشت: تمام فرآیندهای انتخاب رشته برای 
صورت   ۱۴۰۲ ماه  مرداد  در  سراسری  کنکور  نوبت  دو  هر 
می گیرد. در آن زمان سوابق تحصیلی که به صورت قطعی و 
۴۰ درصدی اعمال می شود به مجموعه نمره های داوطلب 
اضافه می شود. در آن زمان داوطلب یک نمره کل و یک رتبه 

بدست می آورد که بر اساس آن انتخاب رشته می کند.

وی یادآور شد: سوابق تحصیلی به صورت ۴۰ درصدی 
سال  نهایی  امتحانات  نمرات  برای  تنها   ۱۴۰۲ کنکور  در 

می شود. اعمال  متوسطه  آموزش  دوازدهم 
معاون سازمان سنجش درباره محاسبه سوابق تحصیلی 
این دسته  برای  برای دیپلمه های قدیمی خاطرنشان کرد: 
از افراد سوابق تحصیلی همان نمرات دروس آنها است. یک 
است  این  می کند  فراهم  پرورش  و  آموزش  که  هم  امکانی 
که این افراد می توانند با شرکت در آزمون سوابق تحصیلی 
خود را ترمیم کنند. آموزش و پرورش قول داده است که این 

امکان را برای داوطلبان فراهم کند.
وی افزود: برخی دیپلمه های سال های گذشته هستند و 
سوابق تحصیلی خاصی در اختیار ندارند و ثبت نشده است. 
این افراد هم می توانند بیایند و سوابق تحصیلی ایجاد کند.

نام  ثبت   ۱۴۰۲ سراسری  کنکور  در  نفر  هزار   ۹۰۷
اند کرده 

مروتی اظهار داشت: ۹۰۷ هزار نفر در کنکور سراسری 
نام  ثبت  تعداد  و  ظرفیت  میزان  اند.  کرده  نام  ثبت   ۱۴۰۲
کنندگان در رشته ها و گروه های آزمایشی مختلف، متفاوت 
است. در گروه ریاضی حدود ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند 
و بیش از ۳۲۰ هزار نفر ظرفیت در دانشگاه ها وجود دارد.

وی گفت: در برخی از رشته های خاص و گروه های خاص 
از جمله علوم تجربی تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر است. 
افزایش  با  گذشته  دوره های  به  نسبت  انسانی  علوم  البته 
بیشترین  تجربی  علوم  کنار  در  کنندگان  نام  ثبت  میزان 

می دهد. تشکیل  را  کنکور  داوطلبان  میزان 
سهمیه های مناطق تغییری در کنکور ۱۴۰۲ ندارد

درباره  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون 
کنکور  در  آنها  احتمالی  تغییرات  و  مناطق  سهمیه های 
۱۴۰۲ گفت: سهمیه های مناطق تغییری در کنکور ۱۴۰۲ 
منطقه ای  یک  در  داوطلب  اگر  قانون  اساس  بر  ندارد. 

یک  کند،  عوض  را  خود  منطقه  آن  از  پس  و  بدهد  امتحان 
سال تحصیلی وی در آن منطقه باالتر محاسبه می شود. به 
در  را  متوسطه  از سه سال  یکسال  داوطلبی  اگر  مثال  طور 
منطقه یک گذرانده باشد و بعد به مناطق ۲ یا ۳ منتقل شود 
بازهم در محاسبه سهمیه مناطق، منطقه یک برای داوطلب 

می شود. منظور 
سراسری  آزمون  از  عمومی  دروس  دفترچه  گفت:  وی 
حذف شده است اما دروس عمومی از فرآیند کنکور حذف 
تحصیلی  سوابق  درون  در  عمومی  دروس  این  زیرا  نشده 
تحصیلی  سوابق  درصد   ۴۰ میزان  از  می شود.  محاسبه 
سهم دروس عمومی ۲۶ درصد است و ۱۴ درصد به دروس 
اختصاصی تعلق دارد. ۶۰ درصد نمره آزمون سراسری هم 

دارد. تعلق  تخصصی  دروس  به 
سازمان  از  سوالی  هیچ  تاکنون   ۱۳۴۷ سال  از 

است نرفته  بیرون  سنجش 
مروتی درباره امنیت آزمون گفت: از سال ۱۳۴۷ تاکنون 
از  اما  است.  نرفته  بیرون  سنجش  سازمان  از  سوالی  هیچ 
قرار  آزمون  جلسه  در  داوطلب  اختیار  در  سوال  که  زمانی 
داده می شود با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و وسایلی 
ارتباطی، امکان اینکه این سوال را به بیرون انتقال بدهند 

دارد. وجود 
چیزی به عنوان لو رفتن سوال کنکور نداریم

با اشاره به تمهیدات امنیت آزمون سراسری گفت:  وی 
منظور  همین  به  زیادی  بسیار  تمهیدات  حاضر  حال  در 
اندیشیده شده که آن اتفاق به بیرون ارسال کردن سوال هم 
لو رفتن سوال کنکور نداریم. نیاید. چیزی به عنوان  پیش 

معاون امور آزمون های سازمان سنجش با اشاره به برخی 
سرجلسه  گفت:  داد،  رخ   ۱۴۰۱ کنکور  در  که  تقلب هایی 
ممکن است با تکنولوژی هایی از جمله خودکار و عینک ها و 
پاک کن هایی که دوربین دارد سوالی را به بیرون بفرستند 

این  با  افراد  این  داد.  رخ   ۱۴۰۱ کنکور  در  اتفاق  این  که 
تکنولوژی ها سوال را به بیرون فرستادند که بتوانند جواب را 
دریافت کنند. ما سال گذشته با افزایش تعداد پاسخنامه ها 

سعی کردیم جلوی بخشی از این کارها را بگیریم.
»یک«  را  دوازدهم  سال  ریاضی  درس  نمره  داوطلب 

گرفته و در کنکور ریاضی را ۹۱ درصد زده است!
تقلب ها  گونه  این  کشف  برای  دیگر  تمهید  افزود:  وی 
با سوابق تحصیلی  رتبه ای که فرد کسب کرده  بود که  این 
وی همخوانی نداشته، از داوطلب خواسته شده در آزمون 
درس  نمره  داوطلب  که  بوده  مواردی  کند.  شرکت  مجدد 
قبول  ماده  تک  با  و  گرفته  »یک«  را  دوازدهم  سال  ریاضی 
ارفاق  با  است.  زده  درصد   ۹۱ را  ریاضی  کنکور  در  و  شده 
که  فردی  و  دهند  امتحان  هم  بار   ۳ که  شده  داده  اجازه 
داده  کنکور  معمول  غیر  راه های  از  که  است  معلوم  نیامده 

است.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش یادآور شد: البته 
در میان افرادی که آمدند و امتحان مجدد دادند افرادی هم 
بودند که واقعًا به دلیل مشکالتی نتوانسته بودند در کنکور 
صورت  که  ارفاقی  مجدد  آزمون  در  بگیرند.  مطلوب  نتیجه 
گرفت این بود که حتی اگر ۳۰ درصد آن میزانی که امتحان 

داده بودند را هم می زدند از آنها می پذیرفتیم.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به امکان ترمیم معدل 
بهتر است داوطلبان در این آزمون ها شرکت کنند و سوابق 

تحصیلی خوبی را کسب کنند.
از  صیانت  وظیفه  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

دارد برعهده  را  داوطلبان  آزمون  نتیجه 
آموزش  سنجش  سازمان  در  ما  کرد:  خاطرنشان  مروتی 
کشور وظیفه صیانت از نتیجه آزمون داوطلبانی که صادقانه 
کار می کنند را برعهده داریم. امسال سعی می کنیم که هیچ 
موردی از این گونه موارد تقلب نداشته باشیم و آن کسی که 

استعداد دارد در صندلی که متعلق به اوست، بنشیند.
امکان  و  کنکور  سواالت  آسانی  و  سختی  درباره  وی 
دوم  و  اول  نوبت های  در  سواالت  سختی  میزان  تفاوت 
کنکور اظهار داشت: ما باید دو نوبت آزمون را باهم مقایسه 
کنیم و از همین رو همواره سعی شده است که گروه های 
ایجاد  ترازی  هم  می کنند،  طراحی  را  سوال  که  تخصصی 
آمادگی  به  بستگی  سواالت  آسانی  و  سختی  البته  کنند. 
داوطلبان دارد. اما سعی شده است که هم ترازی سواالت 

شود. حفظ 
چاره ای جز بدون کاغذ شدن آزمون ها نداریم

شدن  آنالین  و  برخط  درباره  سنجش  سازمان  معاون 
شدن  کاغذ  بدون  جز  چاره ای  گفت:  سراسری  آزمون های 
آزمون ها نداریم. به این سمت می رویم که کنکور هوشمند 
ما  است.   ۱۴۰۳ سال  ما  هدف  شود.  حفظ  کاغذ  و  شوند 
به این هدف رسیدیم که سوال برود و  در سازمان سنجش 

دهد. پاسخ  دیجیتال  صورت  به  داوطلب 
زیرساخت های  و  جامعه  دیگر  طرف  یک  اما  افزود:  وی 
البته  و  داریم  مشکل  بخش  این  در  که  است  کامپیوتری 
سالن هایی  باید  ما  هستند.  تجهیز  حال  در  دانشگاه ها 
علوم  گروه  داوطلب  هزار   ۴۷۰ بتواند  که  باشیم  داشته 
تجربی را در خود جای دهد که بتوانند همزمان در آزمون 
کند. پشتیبانی  را  آنها  هوشمند  صورت  به  و  کنند  شرکت 
حدود  ارشد  کارشناسی  آزمون  در  شد:  یادآور  مروتی 
۵۰۰ هزار نفر و در آزمون دکتری تخصصی حدود ۲۰۰ هزار 

نام کرده اند. نفر ثبت 
هیچ  در  سنجش  سازمان  از  طراحی  هیچ  گفت:  وی 
این  به  حتمًا  خانواده ها  و  نمی کند  کار  کنکوری  کالس 
کنکوری  کتاب  سوالی  طراح  هیچ  کنند.  توجه  موضوع 
بازار غیرواقعی است  ندارد و خانواده ها بدانند که این یک 

 ► می شود..   تبلیغ  آن  درباره  که 

ابهام در برگزاری آزمون های ترمیم معدل

●  آیا سواالت لو رفته است   ●

معاون سازمان سنجش خبر داد:

●  موضوعی به عنوان لو رفتن سوال کنکور نداریم   ●



◄    یک روانشناس، درباره اختالفاتی که 
داماد  یا  میان عروس  و  مهمانی ها  در  بعضا 
تاثیر  و  می دهد  رخ  اقوام  سایر  با  خانواده 
آن بر زندگی مشترک زوجین، گفت: دید و 
بازدید و حضور در مهمانی ها جزو رسومات 
به  تبدیل  مهمانی ها  این  اگر  اما  است 
دلخوری و دلچرکینی شوند قطعا به زندگی 

زد. خواهند  آسیب  زوجین  مشترک 
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  طلوعی  شبنم 
دلخوری هایی  باید  زوجین  اینکه  بر  تاکید 
که بعضا میان خانواده و اقوام همسر و آنها 
این  رفع  و درصدد  گرفته  را جدی  داده  رخ 
دلخوری ها برآیند، اظهار کرد: اغلب اوقات 
زمانی که زوجین پس از چندین مرتبه رفت 
اقوام  از سوی  تندی  یا گفتار  رفتار  با  آمد  و 
که  می کنند  اعالم  می شوند  مواجه  همسر 

اقوام  به حضور در خانه فالن  تمایلی  دیگر 
تداوم  برای  نشانه خوبی  امر  این  که  ندارند 

نیست. مشترک  زندگی 
اینکه در چنین شرایطی  به  با اشاره  وی 
می گوید  خود  همسر  به  شوهر  یا  زن  بعضا 
خودت  نمی آیم،  فامیل  فالن  مهمانی  »من 
همسر  اینکه  یا  و  کن«  آمد  و  رفت  تنهایی 
به  را  شوهر  یا  زن  می کند  سعی  اجبار  به 
مهمانی اقوام خود ببرد، تصریح کرد: زوجی 
که به اجبار همسر خود را به مهمانی که قلبا 
راضی به حضور در آن نیست می برد، قطعا 
زندگی  می کشاند.  باخت  به سمت  را  رابطه 
باخت"  ـ  "باخت  یا  و  برد"  ـ  "برد  یا  مشترک 
طرف  حضور  برای  اجبار  بنابراین  است، 
مقابل در مکانی که تمایل به حضور ندارد، 

است. اشتباه  اساسا 

به گفته طلوعی، بیان جمالتی به همسر 
پایم  ندارم  دوست  »من  که  قبیل  این  از 
»من  یا  و  بگذارم«  تو  فامیل  فالن  خانه  را 
دوست ندارم خانه فالنی بیایم و تو تنها رفت 
بین  خراب  رابطه  دهنده  نشان  کن«  آمد  و 
ضروری  شرایطی  چنین  در  و  است  زوجین 

شود. بررسی  رابطه  این  که  است 
الزم  اینکه  یادآوری  با  روانشناس  این 
مورد  فردی  طور  به  زوجین  ابتدا  در  است 
این  شود  مشخص  تا  گیرند  قرار  بررسی 
عدم تمایل یا به عبارتی نفرت از رفت و آمد 
توضیح  دارد،  چه  در  ریشه  همسر  اقوام  با 
داد: این عدم تمایل به رفت و آمد می تواند 
تداوم زندگی مشترک را با خطر مواجه کند. 
قطعا اگر این اختالفات حل نشوند، ارتباط 
یک  تحت  و  نرسد  ثبات  به  طرفین  اقوام  با 

در  بینی  پیش  نشود،  اجرا  قوانین  سری 
به  مشترک  زندگی  این  ماندگاری  خصوص 

می رود. منفی  سمت 
این  به  باید  زوجین  که  است  معتقد  وی 
ارتباط ها  قطع  این  دود  که  برسند  آگاهی 
نهایتا به چشم خود زوجین  اقوام همسر  با 
میزبان  به  فقط  که  نیست  اینطور  و  می رود 
آسیب برساند و به میزبان بی احترامی شود 
نامیزانی  ترازوی  در  را  مشترک  زندگی  بلکه 

می دهد. قرار 
تاکید  با  خود  سخنان  پایان  در  طلوعی 
بر اینکه توصیه به تنهایی رفت و آمد کردن 
چاره  راه  و  حل  راه  آخرین  اقوام  با  زوجین 
است چراکه رسیدن به این مرحله به معنای 
نشان  خاطر  است،  مشترک  زندگی  خطر 
این  رفع  صدد  در  باید  حتما  زوجین  کرد: 

مشکالت  حل  فکر  به  و  برآیند  دلخوری ها 
با  ارتباط  قطع  چراکه  باشند  چنینی  این 
حال  می دهد،  رخ  طالق  هنگام  به  اقوام 
مشترک  زندگی  داخل  زوجین  کنید  تصور 
هستند و رفت و آمدها قطع شده است.    ► 

کاهش  برای  آجیل  این  مصرف      ◄
به الغری  و کمک بسیاری  وزن مفید است 

. می کند
دارید،  خود  وزن  کاهش  در  سعی  اگر 
از مزایای آجیل در رژیم غذایی خود  حتما 
آگاه شوید. آجیل عالوه بر طعم خوشمزه، 
حفظ  برای  که  است  مغذی  مواد  از  پر 
سالمت مفید و ضروری هستند، گردو یکی 
از اجزای آجیل است که می تواند در رژیم 
غذایی قرار گرفته و به شما در کاهش وزن 

کند. کمک 
ارزش غذایی گردو:

چرب  اسیدهای  داشتن  دلیل  به  گردو 
ها،  اکسیدان  آنتی  پروتئین،   ،۳ امگا 
کاهش  برای  د  و  آ  ویتامین  مس،  منیزیم، 
وزن موثر است. ۱۲ تا ۱۴ نیمه گردو به شما 
حدود ۱۹۰ کالری می دهد، اما همه کالری 
ها برای سالمتی بد نیستند. برعکس گردو 
التهاب،  کاهش  مانند  دارد  زیادی  فواید 
کاهش خطر بیماری قلبی، کنترل دیابت و 

پیری. از  جلوگیری 
میزان کالری گردو:

دارد.  کالری   ۶۴۵ گردو  گرم   ۱۰۰ هر 

مصرف  اما  دارد  انبوهی  کالری  گردو 
و  بدن  ساز  و  سوخت  افزایش  باعث  آن 
متابولیسم میشود و طبق مطالعات متعدد، 
انرژی جذب شده از آجیل ها نسبت به مواد 

است. انتظار  از  تر  کم  آنها  مغذی 
می  کاهش  را  وزن  گردو  مصرف  چرا 

دهد؟
تامین انرژی مورد نیاز بدن:

بدنتان  نیاز  مورد  انرژی  تامین  با  گردو 
پس  می شود  شما  وزن  کاهش  سبب 
نمناک  اندام  تناسب  بخش  که  همانطور 
مصرف  گردو  که  زمانی  است  کرده  اشاره 
کنید سایر کالری های دیگر از مواد غذایی 

دهید. کاهش  را  روز  طول  در 
بهبود سالمت دل و روده:

بسیار  وزن  مدیریت  برای  شکم  سالمت 
ضروری است. شکم ناسالم می تواند خطر 
را  سرطان  و  قلبی  های  بیماری  چاقی، 
افزایش دهد. اگر از سالمت شکم برخوردار 
هستید به طور خودکار قادر به هضم صحیح 

بود. و کنترل وزن خود خواهید  غذا 
کنترل اشتها:

است  خوب  گرسنگی  کنترل  برای  گردو 

و می تواند به شما کمک کند تا مدت زمان 
طوالنی تری سیر مانده و میلی به غذاهای 
که  مدتی  از  بعد  زیرا  باشید  نداشته  دیگر 
به  آنها  مغز  از  نماییم، بخشی  گردو مصرف 
این  شود،  می  بیشتر  فعالیتش  اینسوال  نام 
بخش از مغز در کنترل اشتها دخالت دارد. 
بنابراین مصرف گردو سبب کاهش وزن در 

شد. خواهد  افراد 
کاهش قند خون:

در  را  گردو  منظم  طور  به  که  افرادی 
تدریج  به  رژیم غذایی خود قرار می دهند، 
ها،  شیرینی  مصرف  به  نسبت  میلشان 
کمتر  چرب  و  حجم  پر  و  پرکالری  غذاهای 
چاقی  و  دیابت  به  ابتال  خطر  و  شود  می 
مصرف  یابد.  می  کاهش  آنها  در  مفرط 
انسولین  به  حساسیت  افزایش  باعث  گردو 

. د می شو
کاهش کلسترول:

است  مفید  های  چربی  از  سرشار  گردو 
پایین  را  بد خون  این چربی ها کلسترول  و 
آورده و کلسترول خوب خون را باال میبرند.

با مصرف گردو چربی های دور شکم و 
پهلو را بسوزانید:

گردو یک ماده غذایی مفید برای چربی 
دارد   MUFA خاصیت  گردو  است.  سوزی 
بوده  مفید  چربی  دارای  که  معنی  بدین 
ندارد.  شده  اشباع  و  مضر  های  چربی  و 
 MUFA داشتن یک رژیم غذایی سرشار از 
چربی  شدن  آب  در  ماهی  و  گردو  مثل  ها 
زیرا  است  کارآمد  پهلو  و  شکم  دور  های 
و  شکم  دور  های  چربی  مفید  های  چربی 
مناسب  ساز  سوخت  یک  افزایش  با  را  پهلو 
سبب  ها   MUFA مصرف  میبرند.  بین  از 
پروتیین  تامین  خون،  بد  کلسترول  کاهش 
ها و فیبر بدن، سالمت قلب می شود پس 
این مواد غذایی را روزانه و به اندازه مصرف 
کنید تا از شر چربی های شکم و پهلو راحت 
شوید و اندامی متناسب و خوش فرم داشته 

باشید.
وزن  کاهش  برای  را  گردو  چطور 

کنید؟ مصرف 
هر  از  قبل  گردو  خوردن  زمان  بهترین 
غذا  از  قبل  است.  روزانه  غذایی  وعده  دو 
عدد  چند  یا  گرم(   ۳۰( گردو  مشت  یک 
یک  دقیقه   ۳۰ تا   ۱۵ از  پس  بخورید  گردو 
اینگونه احساس سیری  لیوان آب بنوشید، 

غذای  نهایت  در  و  کرد  خواهید  بیشتری 
از  سرشار  گردو  زیرا  خورید  می  کمتری 
برای  اشتهایی  و سبب می شود  فیبر است 
و...  ای  خامه  دسرهای  مصرف  و  پرخوری 
داشت  توجه  باید  همچنین  باشید.  نداشته 
غذاهای  خوردن  و  روزانه  بدنی  ورزش  که 
برای  ها  میوه  و  سبز  سبزیجات  نظیر  سالم 

است. ضروری  ال  ایده  وزن 
سایر خواص گردو:

گردو منبع غنی منگنز و مس، منیزیم و 
فسفر، آهن و کلسیم و و مقدار کمی سدیم و 
 B۵ ، B۶ ، B۳ نمک است و حاوی ویتامین
، E ، B۲ می باشد و خواص زیر را داراست:

محافظت از پوست
استحکام استخوان

تنظیم متابولیسم بدن
تقویت هوش و حافظه

درمان کننده درد مفاصل
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

تنظیم کننده فشار خون
بهبود گردش خون

جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی
بهبود صفرا / بهداشت  نیوز    ► 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

◄    هدف دولت های غربی انقالب علیه 
نظام  مقابل  در  را  زنان  تا  اسالمی  قوانین 

بدهد. قرار  اسالمی 
چه بسیار ادعاهای قدرت های غربی از 
ساختگی  نمایش  به  که  مقرراتی  و  قوانین 
دفاع از حقوق انسان به جهان نشان دادند 
انسان  رساندن  دنبال  به  شدند  مدعی  و 
نظام  سایه  در  و  هستند  آل  ایده  زندگی  به 
سلطه گر سرمایه داری خودشان به دفاع از 
تظاهر  دروغین  ادعاهایی  با  انسان  حقوق 

کردند.
در سایه همین ادعاها کشورهای جهان 
حقوق  توسعه  مسیر  در  پیشرفت  به  را 
دعوت  آن  نتایج  اما  فراخواندند  انسانی 
و  نبود  شعارهایشان  و  ادعاها  همچون 
نشان  به خوبی  غربی  بشر  مصادیق حقوق 
داد که ادعایشان با واقعیت منطبق نیست. 
اداره جهان  برای  بهترین روش  آنها  الگوی 
و تغییر شرایط زندگی ملت ها نبود و رویای 
عدالت ، امنیت و برابری را محقق نساخت 
و نتیجه ای به جز ناامیدی و شکست برای 
با  نداشت.  همراه  به  ها  دولت  و  حاکمان 
این وجود دنیای غرب همچنان بر ضرورت 
برتر  نمونه  عنوان  به  خودش  الگوی  توسعه 

دارد. اصرار 
تطبیق  از  پس  گفتمان  این  ایرادات 
از کشورهای غرب  برخی  در  الگوی مشابه 
زده و تقلید از این سبک زندگی به روشنی 

باورهای  به  که  هایی  دولت  و  شد  مشخص 
جامعه  اخالقی  مبانی  و  اصول  و  دینی 
آزادی  بهانه  به  و  کردند  پشت  خودشان 
گذشتند  دینی  های  چهارچوب  از  مطلق 

دیدند. را  آن  نتایج 
آنها که تصور می کردند عبور از قوانین و 
احکام دینی به معنای اجرای عدالت است 
تا جایی پیش رفتند که اجرای حکم اعدام 
که  گناهکارانی  و  قطعی  مجرمین  حق  در 
گناهان  بی  حق  در  جنایت  و  قتل  مرتکب 

شده و مستحق مرگ بودند را لغو کردند.
او  و  شدند  زن  حقوق  از  دفاع  مدعی 
حافظ  که  محدودیتی  و  بند  و  قید  هر  از  را 
خانواده بود رها کردند به این خیال که زن 
و مرد را به حقوق برابر رسانده اند و برخی 
دولت های اسالمی در همین مسیر احکام 
سوء  برای  را  زمینه  و  کردند  نقض  را  اسالم 
گم  را  راه  و  ساختند  فراهم  زن  از  استفاده 

کردند.
کردند  لغو  را  اعدام  که حکم  کشورهایی 
آیا در کاهش و محدود ساختن جرایم قتل 
می  نشان  آمارها  آنکه  حال  بودند؟  موفق 
افزایش  کشورها  این  در  جرایم  میزان  دهد 

یافت.
خودشان  خیال  به  که  کشورهایی  آن 
دادند  زنان  به  بیشتری  فردی  آزادی 
مراقبت  ها  خانواده  بنیاد  از  نتوانستند 
کردند  آزاد  را  زن  خودشان  خیال  به  کنند. 

خانواده  غربی  فروپاشی  الگوی  به  اما 
خانواده  جایگاه  و  ارتباطات  زدند.   دامن 
پسر  و  دختر  که  آنچنان  کردند  تضعیف  را 
خود را بی نیاز و جدا از خانواده دیده و بعد 
به  غربی  الگوی  از  پیروی  با  سالگی   18 از 
الگوی  و  از سلطه پدر و خانواده  آزاد شدن 
ترین  بزرگ  میاندیشند،  سنتی  زندگی 
خطری که جوامع ما را در این دنیای غرب 

کند. می  تهدید  زده 
تصور نمی کنم  هیچ انسان عاقلی بنواند 
ادعاهای جریان رسانه ای غربی و آمریکایی 
و در پی آن کارمندانشان در رسانه ای عربی 
را در خصوص دفاع از حقوق زنان ایران باور 
علیه  انقالب  کند. هدف دولت های غربی 
ایرانی  زنان  شدن  لخت  و  اسالمی  قوانین 
تا آنها را در مقابل نظام اسالمی قرار  است 
دشمن  را  اسالمی  جمهوری  که  چرا  بدهد 
گرای  مادی  تمدن  ساختار  همیشگی 
را  ای  نشانه  هر  و  داند  می  خودش  جعلی 
موفقیت خودش در تقابل با ایران تعبیر می 
کند تا آن را در برابر سایر ملت های مسلمان 
که  هایی  ملت  بگذارد.  نمایش  به  جهان 
انقالب ایران را الگوی خود قرار می دهند و 
این چیزی است که غرب از آن هراس دارد 
و با روش های مختلف رسانه ای ، تبلیغاتی 
به  نظامی  حتی  و  سیاسی   ، اقتصادی   ،

نفوذ است. این  از  دنبال جلوگیری 
ائتالف غرب از اکثریت بزرگی سخن می 

رسانه  تاثیر  تحت  اقلیتی  آنکه  حال  گفت 
البته  و  اسالمی  قوانین  علیه  غربی  های 
قوانین عمومی و قانون اساسی ایران اقدام 

کردند. مخالفت  به 
زنان  مشکالت  و  دردسرها  به  اگر 
مشکالت  و  شرایط  بنگریم  عراق  کردستان 
زنان ایران را آنچنان رسانه های غربی ادعا 
می کنند فراموش می کنیم. زنان کردستان 
در  خشونت  از  توجهی  قابل  حجم  با  عراق 
سال  بین  در  که  هستند  مواجه  خانواده 
اعالم  اساس  بر   2021 تا   2020 های 
یافته  افزایش   %125 از  بیش  ملل  سازمان 

است.
به  کردستان  اقلیم  در  زنان  مشکالت 
برایشان  نجات  راه  تنها  که  رسد  می  جایی 
خودکشی است و با وجود تالش های دولت 
زنان  برای  خطر  این  همچنان  منطقه  این 

دارد. وجود  جدی  شکل  به  منطقه 
در  شده  منتشر  گزارش  اساس  بر 
فرج  روناک  گفته  به  زنان  ویژه  ریوان  مجله 
در  زنان  از  حمایت  مرکز  مدیر  و  پژوهشگر 
این  در  زن   120 تا   100 بین  سلیمانیه 
منطقه در هر سال اقدام به خودسوزی می 

. کنند
کرد  زنان  امروز  شرایط  از  نمادی  این 
گذشته  سنتی  زندگی  سبک  با  تقابل  در 
تحول  سوی  که  است  ای  جامعه  در  و  آنها 
همینجا  از  و  برداشته  گام  اجتماعی  های 

اسالمی  قوانین  از  عبور  که  است  روشن 
سرزمین  سایر  در  چه  و  کردستان  در  چه 
به  را  زن  کرامت  و  آزادی  اسالمی  های 
زن  آزادی  ادعای  و  داشت  نخواهد  همراه 
در گفتمان غربی سرابی شیطانی و سراسر 

است. دروغ 
لطف  به  کردستان  اقلیم  کردهای 
پایگاهی  به  و  رسیدند  قدرت  به  آمریکا 
اتحاد  و  وحدت  برابر  در  ایستادن  برای 
برای  تهدیدی  و  خطر  همچنین  عراق 
که  شکلی  به  شدند  مبدل  ایران  امنیت 
صهیونیست ها هم جای پایی برای خودش 
در آن منطقه یافته تا از فرصت ها و عوامل 
استفاده  ایران  به  زدن  ضربه  برای  خودش 
و  امنیتی  تهدیدهای  و  حمالت  با  و  کند 
نظامی امنیت و ثبات مرزهای ایران را مورد 

دهد. قرار  تهدید 
دولت  تشکیل  آرزوی  در  که  آنهایی 
حاال  بودند  منطقه  در  کرد  مستقل 
و  ها  صهیونیست  با  مشترک  ماجراجویی 
با  و  کنند  می  دنبال  را  غربی  استعمارگران 
این امید که به وسیله آنها به آرزوی دیرینه 
این  به  رسیدن  برای  که  انگار  یابند.  دست 
و  بندند  می  پیمان  هم  شیطان  با  هدف 
آرزو  این  به  رسیدن  برای  آنان  تندروهای 
می  خیانت  هم  وطنشان  حق  در  حتی 
کنند. / محمد الرصافی المقداد، نویسنده 

 ► »فردا«    سایت    /ترجمه  تونسی، 

با این آجیل ها از شر چربی های شکم و پهلو خالص شوید

●  چرا مصرف گردو وزن را کاهش می دهد؟     ●

روزنامه الرأی العالم  

●  حقوق زن، بهانه آمریکا و غرب علیه ایران    ●
ادعای آزادی زن در گفتمان غربی سرابی شیطانی و سراسر دروغ است

عدم تمایل به رفت و آمد می تواند تداوم زندگی مشترک را با خطر مواجه کند. قطعا اگر این اختالفات حل نشوند، ارتباط با اقوام طرفین به ثبات نرسد و تحت یک سری قوانین 
اجرا نشود، پیش بینی در خصوص ماندگاری این زندگی مشترک به سمت منفی می رود. 

قم با یک طال و سه برنز به 
پایان مسابقات کشتی فرنگی 

کشوری رسید

به  استان  این  اعزامی  تیم  گفت:  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
برنز  سه  و  طال  یک  کسب  با  کشور  قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات 

داد. خاتمه  خود  کار  به 
در  علیایی  هادی  قم،  کشتی  هیئت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  کشور  قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات  داشت:  اظهار  گفتگویی 
حالی عصر جمعه خاتمه یافت که تیم قم چهار مدال شامل یک طال 

کرد. کسب  برنز  سه  و 
رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز داشت: این مسابقات به مدت دو 
روز در سالن ورزشی شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در وزن ۵۵ 

کیلوگرم محمد مهدی جواهری مدال طال را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: در وزن ۶۷ کیلوگرم محمد جواد رضایی مدال برنز را 
گردن  صاحب  پورنیا  علیزاده  هادی  نیز  کیلوگرم   ۷۷ وزن  در  و  گرفت 

شد. برنز  آویز 
علیایی گفت: دیگر مدال برنز تیم قم در این مسابقات را در وزن ۸۷ 

کرد. کسب  ابراهیمی  مهدی  کیلوگرم 

آناصنعت بی ُمهره باز هم باخت

تیم فوتسال آناصنعت پاسارگاد قم در هفته هجدهم لیگ  برتر فوتسال 
باشگاه های کشور با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب تیم کراپ الوند شد.

به گزارش فارس، هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از 
روز جمعه آغاز شده و روز شنبه در ادامه دیدار ها تیم فوتسال آناصنعت 
شد.  ایرانیان  الوند  کراپ  تیم  مغلوب  صفر  بر   ۲ نتیجه  با  قم  پاسارگاد 

نماینده قم از 18 بازی با ۱۸ امتیاز در رده یازدهم ایستاده است.
یکی از بحث  برانگیز ترین اتفاقات هفته هجدهم در این دیدار رخ داد؛ 
داور در نیمه اول امیر اربابی دروازه بان آناصنعت را در صحنه مشکوک 
برخورد توپ با دست خارج از محوطه جریمه اخراج کرد اما با مشورت 

کمک داور، تصمیمش را برگرداند.
کردن  آماده  برای  روز   ۵ تنها  آناصنعت  تیم  سرمربی  کشاورز  فرهاد 
در  می تواند  وی  دید  باید  داشت؛  فرصت  دیدار  این  در  خود  بازیکنان 
۸ هفته باقی مانده معجزه کرده و نماینده قم را در لیگ برتر حفظ کند.
جدید  فنی  کادر  مشکالت  از  یکی  موثر  و  تجربه  با  بازیکنان  نداشتن 
نبود  از  فصل  این  در  قم  نماینده  تاکنون  بود؛  خواهد  آناصنعت  در 
کادرفنی با دانش و بازیکنان موثر رنج برد که با آمدن سرمربی و مربی 
جدید مشکل کادر فنی حل شده است اما همچنان دست کشاورز روی 
نیمکت بسته است، باید منتظر ماند و دید اسلحه پنهان وی چه کسی 

بود. خواهد 

»مهر« فاتح لیگ والیبال نونهاالن 
استان قم شد

»مهر«  تیم  قهرمانی  با  قم  استان  نونهاالن  والیبال  مسابقات  پرونده 
شد. بسته 

به  قم  استان  نونهاالن  قهرمانی  والیبال  رقابت های  مهر،  گزارش  به 
جمعه  عصر  نهایت  در  و  شد  برگزار  )ص(  اعظم  پیامبر  سالن  میزبانی 

یافت. پایان  مهر  تیم  قهرمانی  با 
مقام  به  سبحان  تیم  و  شد  قهرمان  نایب  آذین  تیم  مسابقات  این  در 

رسید. سوم 
به  بازیکنان جام  برترین  لیست  پایان مسابقات  این گزارش، در  بر  بنا 

شرح زیر اعالم شد:
بازیکن اخالق: حسام جباری )آذین(

)مهر( کاظمی  محمدامین  پاسور: 
)آذین( پارسانسب  محمدجواد  لیبرو: 

)مهر( ربانی  اسپکر: عرفان 
)مهر( توسنگ  محمدمهدی  مدافع: 

خبـر

●  زوجین بدانند دود قطع ارتباط  با اقوام همسر نهایتا به چشم خود شان می رود    ●

اخطاریه بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث  رای اصالحی
ثالث  اموال منقول نزد شخص  بازداشت  اخطاریه 

پدر: حمید  نام  زاده  اخوان  ۱( حمیده  نام  به  زاده  اخوان  مرحوم حمید  ورثه ی  به  وسیله  بدین   
 ۰۴۴۱۱۰۸۳۴۲ شناسنامه:  شماره  ملی:۰۴۴۱۱۰۸۳۴۲  شماره   ۱۳۸۲/۰۱/۱۳ تولد:  تاریخ 
مرحوم  ی  ورثه  علیه:  و  اشعری  آزاده  خانم  له:   ۹۹۰۴۱۰۱ کالسه  اجرائی  پرونده  موضوع  در 

گردد:  می  ابالغ  زاده(  اخوان  حمیده  و  اشعری  آزاده  و  آمدی  خوش  )زهرا  زاده  اخوان  حمید 
به استحضار می رساند دیه به مبلغ ۱/۶۵۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال در این اداره توقیف گردیده است 
می  واریز  بستانکار  حساب  به  و  برداشت  دولتی  حقوق  کسر  از  پس  بستانکار  درخواست  طی  که 

شود.) م الف ۱۵۹۹۴( 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش

سید  آقای  تقاضای  به  مربوط   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۹۹ کالسه  پرونده   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۴۶۷ شماره   رای 
محمود قائم محمدی مبنی برصدور سند مالکیت قسمتی از پالک ۱۰۹۸۵ الی ۱۰۹۸۳ اصلی واقع در بخش یک قم تحت 

است. بررسی 
 پس از مطالعه پرنده و مالحضه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره مذکور اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است: 

حدود اربعه و پالک ثبتی ۱۰۹۸۴ اصلی مبنی بر اشتباه است. 
رای اصالحی

با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره ۱/۱۵۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره مزبور 
رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح می گردد: 

برابر اقرار نامه اصالحی شماره ۳۶۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دفترخانه ۸۷ قم پالک ثبتی ۱۰۹۸۵ الی ۱۰۹۸۳ صحیح 
می باشد. 

حدود اربعه به شرح ذیل صحیح می باشد: 
شماال: بطول ۷/۴۵ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۱۰۹۸۵ الی ۱۰۹۸۳ اصلی 
شرقا: بطول ۲۱/۸۴ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۱۰۹۸۵ الی ۱۰۹۸۳ اصلی 

جنوبا: بطول ۷/۵۰ متر درب و دیواریست به شارع ۱۰ متری 
غربا: بطول ۲۱/۸۰ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۱۰۹۸۵ الی ۱۰۹۸۳ اصلی 

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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صدر،  محمد  سید  دکتر      ◄
سابق  دیپلمات  و  برجسته  تحلیلگر 
بین  روابط  ایران  که  ایران معتقد است 
و  چین  کشور  دو  به  را  خود  المللی 
روسیه محدود کرده است در حالی که 
رفتارهای این دو کشور نشان می دهد 
استراتژیک  متحد  چندان  تنها  نه 
تأمین  فکر  به  بلکه  نیستند  ایران 

باشند. می  خود  منافع 
تشخیص  مجمع  عضو  صدر  دکتر 
بسیار  دارد:  تأکید  نظام،  مصلحت 
دلیل  به  امروز  که  است  بزرگی  اشتباه 
و  فروشیم  می  نفت  چین  به  اینکه 
ایران  از  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 
عکس  کنند،  نمی  خریداری  نفت 
اظهارات رییس  به  العمل جدی نسبت 
ارضی  تمامیت  درباره  چین  جمهور 
ضروری  و  نداشتیم  اسالمی  جمهوری 
وزارت  و  جمهور  رییس  که  است 
به صورت جدی  و  خارجه جبران کنند 

دهند. تذکر  چین  به 
مذاکرات  آینده  درباره  صدر  دکتر 
گوید:  می  نیز  عربستان  و  ایران 
منتظر  عربستان  فعلی  شرایط  در 
جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 
آرزو  ها  عربستانی  آمریکاست. 
در  خواهان  جمهوری  که  کنند  می 
ترامپ  و  بیایند  قدرت  سر  بر  آمریکا 
مسند  سر  بر  ترامپ  مثل  شخصی  یا 
آن  در  که  بنشیند  جمهوری  ریاست 
خود  مواضع  جدی  صورت  به  زمان 
کنند.  می  اعالم  را  ایران  مقابل  در 
قضیه  در  عربستان،  حاضر  حال  در 
رابطه با ایران به صورت کج دار و مریز 
آینده  انتخابات  نتیجه  تا  رفتار می کند 
مشخص  آمریکا  جمهوری  ریاست 

. د شو
را  با دکتر صدر  متن کامل گفت وگو 

خوانید:   می 
سیاست  در  دارید  تأکید  شما 
چندان  و  باشیم  گرا  واقع  باید  خارجی 
نظرتان در حال  به  نباشیم.  بین  خوش 
چه  تا  ایران  خارجی  سیاست  حاضر 

گراست؟ واقع  میزان 
نام  به  اصلی  یک  خارجی  سیاست  در 
این  بر  بنا  و  دارد  وجود  ملی«  »منافع 
ملی  منافع  دنبال  به  کشورها  همه  اصل 
با  گاهی  چارچوب  این  در  و  هستند  خود 
متحد  و  موافق  دوست،  کشورها  از  برخی 
مخالف  کشورها  از  برخی  با  گاهی  و 
دیپلماسی  دستگاه  در  اگر  هستند. 
آن  شود،  توجه  ملی«  »منافع  اصل  به 
اما  است،  گرایانه  واقع  خارجی  سیاست 
ایران  امروز  خارجی  سیاست  متأسفانه 

نیست. گرا  واقع 
با  که  کند  می  حکم  ایران  ملی  منافع 
که  اسرائیل  جز  به  جهان  کشورهای  تمام 
آمریکا  و  شناسیم  نمی  رسمیت  به  را  آن 
ارتباط  دارد،  را  خود  خاص  ویژگی  که 
به  را  خود  رابطه  ما  اگر  باشیم.  داشته 
حقیقت  در  کنیم  محدود  کشور  سه  تا  دو 
این  به  مستقیم  غیر  طور  به  را  خود 
وقتی  آنها  که  چرا  کردیم  وابسته  کشورها 
این  به  است،  منزوی  کشوری  یک  ببینند 
مجبور  کشور  این  که  رسند  می  نتیجه 
باشد  داشته  خوبی  رابطه  آنها  با  است 
این  سوی  به  که  کند  می  حکم  شرایط  و 

باشد. داشته  گرایش  کشورها 
اکثریت  با  که  کشوری  دنیا،  در 
مهم  کشورهای  مخصوصًا  دنیا  کشورهای 
منزوی  باشد،  داشته  رابطه  تأثیرگذار  و 
قدرت  تواند  می  جهت  این  از  و  نیست 
سیاست  در  زیادی  خیلی  سیاسی  مانور 
باشد.  داشته  الملل  بین  روابط  و  خارجی 
ای  گسترده  رابطه  اگر  دیگر  سوی  از 
قدرت  اصاًل  باشید  نداشته  کشورها  با 
خارجی  سیاست  با  کردن  بازی  و  مانور 
است  ای  نکته  این  و  شود  نمی  حاصل 
هستیم  گرفتار  آن  به  اکنون  متأسفانه  که 
که  هستیم  حرکت  حال  در  ای  گونه  به  و 
و  کنیم  می  پیدا  انزوا  حالت  حدودی  تا 
نشود، ممکن  ها اصالح  این سیاست  اگر 

یابد. افزایش  انزوا  این  که  است 
برجام  درخصوص  بار  چندین  شما 
اید.  گفته  سخن  آن  احیای  ضرورت  و 
خارجی  و  داخلی  تحوالت  به  توجه  با  
اخیر، برای آینده برجام چه سرنوشتی 
احیا  در  عواملی  چه  هستید؟  متصور 
و  است  تأثیرگذار  برجام  احیای  عدم  یا 

معتقدید ایران باید چه رویکردی را در 
بگیرد؟ پیش 

منافع  برجام  توافق  به  رسیدن 
کنم.  می  تأمین  را  اسالمی  جمهوری 
هم  رئیسی  آقای  به  را  نکته  این  من 
تمام  نشود،  امضا  برجام  اگر  که  ام  گفته 
رییس  دوش  روی  آن  از  ناشی  فشارهای 
به  توجه  با  بود.  خواهد  دولت  و  جمهور 
گرفتار  امروز  که  جدی  بسیار  های  تحریم 
اف  تی  ای  اف  و  برجام  هستیم،  آنها 
را  ایران  خارجی  اقتصاد  روابط   )FATF(
گذشته  در  ای  عده  کرد.  خواهند  تنظیم 
بدون  ما  که  گفتند  می  دور،  چندان  نه 
با  و  اداره  را  اقتصاد  توانیم  برجام هم می 
اوضاع  امروز  اما  کنیم،  مقابله  ها  تحریم 
تورم  افزایش  و  ارز  نرخ  کشور،  اقتصادی 
و  اقتصاد  اداره  در  که  دهد  می  نشان 

نبودیم. موفق  ها  تحریم  با  مقابله 
ای  اف  در  عضویت  و  برجام  احیای 
روابط  اینکه  بر  عالوه   )FATF( اف  تی 
کند،  می  تأمین  را  اقتصادی  خارجی 
فعال  و  الملل  بین  جامعه  به  ورود  امکان 
فراهم  نیز  را  خارجی  سیاست  در  شدن 
با  توانیم  می  صورت  این  در  و  آورد  می 
باشیم؛  داشته  رابطه  مختلف  کشورهای 
ها،  گروه  و  افراد  از  برخی  متأسفانه  اما 
نمی  اجازه  و  هستند  امر  این  مخالف 
روز  و  شود  تأمین  کشور  منافع  که  دهند 
شاهد  را  بدتری  اقتصادی  اوضاع  روز  به 

. هستیم
مخالفان احیای برجام و اف ای تی اف 
داشته  توجه  نکته  این  به  باید   )FATF(
شعار  هنوز  اخیر  اعتراضات  در  که  باشند 
است  مشخص  و  نشده  داده  اقتصادی 
کارمندی  و  کارگری  بخش  همچنان  که 
چندانی  حضور  اعتراضات  میدان  در 
افزایش  روند  اگر  که  معتقدم  اما  ندارند، 
اقتصادی  اوضاع  و  یابد  ادامه  ها  قیمت 
آینده  در  بسا  چه  نکند  پیدا  بهبود 
با حقوق،  ارتباط  اقتصادی در  اعتراضات 
جدا  که  داشت  خواهیم  را  تورم  و  بیکاری 

است. خطرناک 
دیپلماسی  معتقدید  بنابراین 
نبوده  موفق  چندان  ایران  اقتصادی 

؟ ست ا
و  تحریم  با  نبودند.  موفق  مسلمًا 
دیپلماسی  اف،  تی  ای  اف  تصویب  عدم 
امروز  باشد.  موفق  تواند  نمی  اقتصادی 
بر  اقتصادی  دیپلماسی  تمرکز  تمام 
با  که  است  چین  به  ایران  نفت  فروش 
می  انجام  بسیار  مشکالت  و  ها  تخفیف 

. د شو
جمهور  رییس  سفر  به  توجه  با 
وی  نظر  اظهار  و  عربستان  به  چین 
و  ایران  ارضی  تمامیت  با  ارتباط  در 
دولتمردان  از  برخی  انتقاد  همچنین 
به  چین  اینکه  بر  مبنی  ایران  سابق 
با  خود  رسمی  قراردادهای  از  برخی 
تحلیل  و  ارزیابی  کند،  نمی  عمل  ایران 
سطح  و  ارتباط  و  تعامل  نحوه  از   شما 

چیست؟   چین  و  ایران  همکاری 
بخشی  چین  به  نفت  فروش  با  ایران 
کند،  می  تأمین  را  کشور  این  انرژی  از 
رییس  پینگ«،  جین  »شی  آقای  اما 
شورای  دوره ای  نشست  در  چین  جمهور 
تمامیت  عربستان،  در  فارس  خلیج  حکام 
و  برد!  می  سوال  زیر  را  ایران  ارضی 
دستگاه  سوی  از  که  متأسفم  بسیار  من 
شاید  و  باید  که  آنگونه  ایران  دیپلماسی 
جمهور  رییس  اظهارات  این  به  نسبت 

نشد. داده  نشان  العمل  عکس  چین 
در  کشورها  مقامات  زمانی  یک 
به  راجع  دارند  هم  با  که  دیدارهایی 
ارتباط  بهبود  ضرورت  و  مختلف  مسایل 
اینجا  تا  که  کنند  می  صحبت  کشورها 
جمهور  رییس  وقتی  اما  نیست،  مشکلی 
تمامیت  بر  که  امارات  مواضع  دقیقًا  چین 
دارد  ادعا  گانه  سه  جزایر  و  ایران  ارضی 
به  خیانت  حقیقت  در  کند،  می  تکرار  را 
است؛  اسالمی  جمهوری  ارضی  تمامیت 
دیپلماسی  دستگاه  که  برخوردی  معتقدم 
حدی  در  داشت،  موضوع  این  در  ایران 
نقاط  از  یکی  این  و  نبود  شاید  و  باید  که 
خارجی  سیاست  بزرگ  بسیار  ضعف 

. ست ا
بسیار  و  جنگیدیم  سال  هشت  ما 
یک  اینکه  برای  دادیم  خسارت  و  شهید 
جنگ  و  نشود  جدا  ایران  سرزمین  از  متر 
هیچ  و  رسید  پایان  به  نتیجه  همین  با  هم 

صدام  جنایتکارانه  های  خواسته  از  یک 
بزرگی  اشتباه  بسیار  نرسید.  سرانجام  به 
چین  به  که  دلیل  این  به  امروز  که  است 
کشورهای  از  بسیاری  و  فروشیم  می  نفت 
کند،  نمی  خریداری  نفت  ایران  از  دیگر 
اظهارات  به  نسبت  جدی  العمل  عکس 
باشیم.  نداشته  چین  جمهور  رییس 

وزارت  و  جمهور  رییس  که  امیدوارم 
به  به صورت جدی  و  خارجه جبران کنند 
عذرخواهی  به  نسبت  و  دهند  تذکر  چین 

کنند. تأکید  ایران  از  چین  رسمی 
و  ارتباط  و  تعامل  نحوه  درباره  اما 
این  به  چین  و  ایران  همکاری  سطح 
رابطه  شک  بدون  که  دارم  تأکید  نکته 
گسترش  باید  روسیه  و  چین  با  ایران 
سیاست  عرصه  در  ایران  که  معتقدم  یابد. 
خارجی باید فعال باشد و با همه کشورها 
و  آسیایی  و  همسایه  کشورهای  ویژه  به 
آمریکای  و  اروپایی  کشورهای  همچنین 
ای  گسترده  و  مناسب  رابطه  جنوبی 
در  امروز  که  ای  مساله  اما  باشد؛  داشته 
کرده،  ایجاد  مشکل  خارجی  سیاست 
این است که ما رابطه خود را به دو کشور 
این دو کشور ممکن است  و  منوط کردیم 
از محدودیت روابط ایران با سایر کشورها 
مثال  عنوان  به  کنند.  استفاده  سوء 
جمهور  رییس  اخیر   اظهارنظر  به  مجددًا 
جین  »شی  آقای  کنم؛  می  اشاره  چین 
نمی کرد چنین  در گذشته جرأت  پینگ« 
ایران  ارضی  تمامیت  علیه  گیری  موضع 
رفتاری  چنین  اکنون  اما  باشد،  داشته 
نشان می دهد چون احساس می کند که 
رابطه  اینکه  برای  و  انزوا شده  ایران دچار 
کشورها  با  خود  تکنولوژی  و  اقتصادی 
علیه  گیری  موضع  به  دهد،  گسترش  را 
ایران  و  ایران تن می دهد  ارضی  تمامیت 
چین،  به  اقتصادی  نیاز  دلیل  به  هم 
بنابراین  دهد!  نمی  نشان  جدی  واکنش 
رابطه و تعامل با چین هیچ اشکالی ندارد 
رابطه  این  منتها  باشد  باید  هم  حتمًا  و 
و  متقابل  احترام  قدرت،  موضع  از  باید 
ضعف. موضع  از  نه  باشد،  مشترک  منافع 
در  سالم  و  صحیح  رابطه  همیشه 
ویژگی  دو  این  باید  خارجی  سیاست 
متقابل«  احترام  و  مشترک  »منافع  یعنی 
امر  این  تحقق  الزمه  و  باشد  داشته  را 
سیاسی«  مانور  »قدرت  داشتن  مهم، 
می  قدرت،  با  خارجی  سیاست  است. 
داشته  رابطه  مختلف  کشورهای  با  تواند 
های  زمینه  در  خود  نیازهای  و  باشد 

کند. تأمین  را  مختلف 
بودید  کرده  مطرح  این  از  پیش  شما 
از  دقیقی  شناخت  هنوز  ایران  در  که 
با  ندارد.  وجود  روسیه  سیاست های 
روسیه  و  ایران  رابطه  تحوالت  به  توجه 
به  و  اوکراین  در  کشور  این  مناقشه  و 
این  در  ایران  نام  کشیدن  پیش  نوعی 
به  ایران  امروز  معتقدید  درگیری، 
شناخت سیاست های روسیه رسیده؟ 
دارید؟ زمینه  چه  در  پیشنهاداتی  چه 
هنوز  ایران  در  کردم  عنوان  اینکه 
روسیه  سیاست های  از  دقیقی  شناخت 
های  سیاست  به  مربوط  ندارد،  وجود 
معتقدم  و  بود  سوریه  قبال  در  روسیه 
خیلی  سوریه  در  روسیه  عملکرد  هنوز 
اختیار  در  سوریه  آسمان  نیست.  روشن 
اسرائیلی  هواپیماهای  و  است  روسیه 
آسمان  از  توانند  نمی  روسیه  توافق  بدون 
که  است  حالی  در  این  کنند،  گذر  سوریه 
مواضع  اسرائیل،  بار  یک  وقت  چند  هر 
مربوط  که  مواضع  از  برخی  یا  الله  حزب 
راحتی  به  را  هست  ایران  امکانات  به 
و  مواضع  بمباران  کند.  می  بمباران 
امکانات ایران در سوریه از سوی اسرائیل 

از  العملی  عکس  هیچ  و  شود  می  انجام 
شود! نمی  داده  نشان  روسیه  سوی 

سوریه  فضای  به  روسیه  که  زمانی  آن 
و  بود  آمده  پیش  تصور  این  شد،  وارد 
عنوان  به  روسیه  که  شد  می  گفته  حتی 
داخل  در  ایرانی  نیروهای  هوایی  نیروی 
روس  واقع  در  و  کرد  خواهد  عمل  سوریه 

اما  بود،  خواهند  ایران  فرمان  تحت  ها 
نشان می دهد ک  و  نیست  اینگونه  امروز 
روسیه هم منافع خود را دنبال می کند و 

ندارد. روشنی  خیلی  های  سیاست 
روسیه  نیز  نفت  فروش  با  ارتباط  در 
اروپا،  سوی  از  تحریم  از  پس  خصوص  به 
به  که  کند  می  دنبال  را  هایی  سیاست 
و  شده  نفت  فروش  در  ایران  رقیب  نوعی 
به دنبال تصاحب برخی از بازارهای نفتی 
کشورهاست  سایر  و  هند  چین،  در  ایران 
روابط  با  نیز  روسیه  سیاست  این  که 
ایران  مقامات  برخی  که  استراتژیکی 
همخوانی  وجه  هیچ  به  کنند  می  مطرح 
روسیه  مقامات  اینکه  جالب  نکته  و  ندارد 
ایران  با  که  نکردند  بیان  رسمًا  تاکنون 

هستند! استراتژیک  متحد 
اخیر  اقدامات  با  روسیه  دیگر  سوی  از 
و  اوکراین  قضایای  در  مخصوصًا  خود 
به  مهلکی  بسیار  ضربه  پهپادها  بحث 
باعث  و  زد  ایران  المللی  بین  موقعیت 
ایران  علیه  ها  تحریم  روز  به  روز  که  شده 
که  است  حالی  در  این  کند  پیدا  افزایش 
وجه  هیچ  به  اقتصادی  لحاظ  به  روسیه 
را  ایران  علیه  ها  تحریم  این  جبران  توان 

ندارد.
و  ایران  مذاکرات  امروز  به  تا 
بسیاری  های  نشیب  و  فراز  عربستان 
نرسیده  ای  نتیجه  به  هنوز  و  داشته 
امیرعبدالهیان  آقای  اخیرًا  است. 
اجالس  حاشیه  در  که  کرد  اعالم 
بن  فیصل  با  اردن  در  »بغداد-۲« 
خود  عربستانی  همتای  فرحان، 
به  نسبت  عربستان  و  داشته  دیداری 
مذاکرات  ادامه  برای  کشورش  آمادگی 
است.  کرده  »اطمینان«  ابراز  ایران  با 
مذاکرات  این  تاکنون  چرا  معتقدید 
شاهد  زودی  به  آیا  و  نرسیده  ثمر  به 
عربستان  و  ایران  مذاکرات  جدید  دور 

بود؟   خواهیم 
آن  به  که  کلی  های  سیاست  از  یکی 
اسالمی  جمهوری  که  است  این  معتقدم 
روابط  همسایگان  همه  با  باید  ایران 
کشورهای  با  جمله  از  باشد  داشته  خوبی 
که  عربستان  و  فارس  خلیج  جنوبی 
است؛  منطقه  این  کشور  بزرگترین 
عربستانی  که  است  این  مهم  نکته  اما 
دنبال  را  جدیدی  های  سیاست  یکسری 
با  ارتباط  با  گمانشان  به  که  کنند  می 
برخی  است.  تناقض  در  مقداری  ایران 
با  ابراهیم  صلح  مبنای  بر  کشورها  از 
برخی  کنند،  می  برقرار  رابطه  اسرائیل 
برخی  و  دادند  انجام  را  اقدام  این  رسمًا 
می  سمت  آن  به  علنی  غیر  و  غیررسمی 
روند و طبیعی است که این کار بر مبنای 
توصیه و خواسته آمریکا انجام می شود و 
اسرائیل  با  کشورها  این  رابطه  روز  به  روز 

کند. می  پیدا  گسترش 
انقالب  شدن  پیروز  از  بعد  آمریکا 
جمهوری  تشکیل  و  ایران  اسالمی 
کشورهای  که  بود  این  دنبال  به  اسالمی 
جنوبی خلیج فارس را علیه ایران تحریک 
نیز  فارس  خلیج  همکاری  شورای  و  کند 
که  شد  تأسیس  هدف  همین  مبنای  بر 
در  است.  نبوده  موفق  خیلی  تاکنون 
اکثر  ساله،  هشت  تحمیلی  جنگ  زمان 
و  امارات  و  عربستان  جمله  از  کشور  این 
صدام  جنگ  های  هزینه  کویت،  حدی  تا 

فهد  حتی  کردند.  می  تقبل  را  ایران  علیه 
رسمًا  بود،  عربستان  پادشاه  زمان  آن  که 
اعالم کرد که ما 60 میلیارد دالر به صدام 
در  را  آن  نتیجه  بعدها  که  کردیم  کمک 
دیدند.  صدام  توسط  کویت  اشغال  قضیه 
و  ایران  رابطه  زمان  مرور  به  جنگ  از  پس 
آقای  به ویژه در دولت  بهتر شد  عربستان 
با  روابط  مسئول  هم  بنده  که  خاتمی 
بسیار  رابطه  این  بودم،  عربی  کشورهای 
رفت  می  سمت  این  به  و  شد  گسترده 
را  ایران  منافع  کلی  های  سیاست  در  که 
تأمین می کند، اما متأسفانه بعد از دولت 
احمدی  دولت  در  ویژه  به  اصالحات 
در  ایشان  که  هایی  ماجراجویی  با  نژاد 
دستاوردهای  تمام  داشت،  ارتباطات 
زمینه  و  رفت  بین  از  اصالحات  دولت 
آمریکا  کلی  استراتژی  شدن  پیاده  برای 
بباورانند  عربی  کشورها  به  تا  شد  فراهم 
نیست  شما  دشمن  »اسرائیل«  دیگر  که 
و دشمن اصلی شما »ایران« است. امروز 
نتیجه  به  آمریکا  استراتژی  این  متأسفانه 
به  جدی  گرایش  کشورها  این  و  رسیده 
رابطه  ایجاد  حدودی  تا  و  دارند  اسرائیل 
خود  سیر  خط  این  با  تضاد  در  را  ایران  با 

دانند. می 
شرایط  در  که  است  این  من  برداشت 
آینده  انتخابات  منتظر  عربستان  فعلی 
عربستانی  آمریکاست.  جمهوری  ریاست 
خواهان  جمهوری  که  کنند  می  آرزو  ها 
ترامپ  و  بیایند  قدرت  سر  بر  آمریکا  در 
مسند  سر  بر  ترامپ  مثل  شخصی  یا 
آن  در  که  بنشیند  جمهوری  ریاست 
در  خود  مواضع  جدی  صورت  به  زمان 
حال  در  کنند.  می  اعالم  را  ایران  مقابل 
با  رابطه  قضیه  در  عربستان،  حاضر 
می  رفتار  مریز  و  دار  کج  صورت  به  ایران 
تأکید  البته  برسند.  مرحله  آن  به  تا  کند 
نباید  وقت  هیچ  ایران  جانب  از  که  دارم 
کشورها  این  با  رابطه  ایجاد  برای  فعالیت 
با  مذاکرات  باید  حتمًا  و  بگذاریم  کنار  را 

کنیم. دنبال  را  عربستان 
در  اخیر  اعتراضات  به  توجه  با 
گروه  ها،  شخصیت  از  بسیاری  کشور 
گیری  شکل  ضرورت  بر  ها  جناح  و 
شما  دارند.  تأکید  ملی«  وگوی  »گفت 
عضو شورای گفت وگوی ملی هستید، 
سطح  این  امروز  به  تا  چرا  که  معتقدید 
چه  و  است  نگرفته  شکل  وگو  گفت  از 

دارید؟   عملی  و  علمی  پیشنهاد 
ملی  وگویی  گفت  شورای  که  زمانی  در 
که  بود  این  بحث  عمدتًا  گرفت  شکل 
طلب  اصالح  جناح  دو  عقالی  و  معتدلین 
و مسایل  کنند  وگو  با هم گفت  اصولگرا  و 
وقت  چند  هر  و  کنند  حل  را  مشکالت  و 
برگزار  هدف  این  با  ای  جلسه  بار  یک 
این  شد  تشکیل  شورا  که  زمانی  در  شد. 
باید  ملی  بود که گفت وگوی  بحث مطرح 
و  شود  ایجاد  کشور  اصلی  جناح  دو  بین 
شود.  تأمین  طریق  این  از  کشور  منافع 
و  مسایل  حل  برای  روش  بهترین  معتقدم 
وگو«  »گفت  خارجی  و  داخلی  اختالفات 
نتیجه  به  یا  نباشد  وگو  گفت  اگر  و  است 
از  بعد  مراحل  به  که  است  ممکن  نرسد، 
آن وارد شود که طبیعتًا همه ضرر خواهد 

بود.
»گفت  نیز  کشور  فعلی  شرایط  در 
افراد  با  باید  است.  حل  راه  بهترین  وگو« 
های  شخصیت  و  مختلف  ها  گروه  و 
هنری،  های  شخصیت  حتی  و  تأثیرگذار 
زنان،  با  همچنین  و  دانشگاهی  ورزشی، 
و  کنیم  صحبت  جوانان  و  دانشجویان 
آنها  مطالبات  و  ها  خواسته  جهت  در 
های  خواسته  صد  در  صد  کنیم.  عمل 
توان  می  و  نیست  عملی  غیر  معترضان 
ها  خواسته  این  از  برخی  زمان  مرور  به 
زدایی  عقده  مقداری  تا  کنیم  عملی  را 
کشور  یک  که  برویم  سمتی  به  و  شود 
روش  این  از  اگر  باشیم.  داشته  آرام 
که  شویم  می  مجبور  نکنیم،  استفاده 
دهیم  ادامه  را  قبلی  امنیتی  های  روش 
اعتراضات  این  هم  ظاهر  به  اگر  حتی  که 
در  همچنان  ولی  شوند،  جمع  یا  کاهش 
های  شخصیت  و  جوانان  جامعه،  بطن 
باز خواهد  باز هم سر  و  ماند  سیاسی می 
شود.  می  شروع  ابتدا  از  داستان  و  کرد 
برای  راه  بهترین  دارم  تأکید  بنابراین 
و  وگو  »گفت  نرسیم،  مرحله  این  به  اینکه 
معترضین«  منطقی  های  خواسته  تأمین 

 ► است./شفقنا   

● سیاست خارجی امروز ایران »واقع گرا« نیست 
● ایران تا حدودی در حالت »انزوا« قرار گرفته است 

● عربستان برای مذاکرات با ایران، منتظر نتیجه انتخابات 
آمریکاست 

از   )FATF( برجام و عضویت در اف ای تی اف  احیای   ●
ضروریات اقتصاد امروز ایران است 

● برخورد دستگاه دیپلماسی با چین در حد انتظار نبود 
● روابط خود را به دو کشور منوط کردیم 

● روسیه ضربه مهلکی به موقعیت بین المللی ایران زد 
منطقی  خواسته های  تأمین  و  ملی  »گفت وگوی  بر   ●

معترضان« تأکید دارم 
_________________________________________________________________

دکتر محمد صدر در گفت وگویی مطرح کرد:  

 )FATF( احیای برجام و عضویت در اف ای تی اف  ●
عمار انقالباز ضروریات اقتصاد امروز ایران است   ●

دارای  شایسته،  مدیری  برجسته،  متفکری  مصباح  »آیت الله 
مستقیم  صراط  در  استقامتی  با  پای  و  حق  اظهار  در  گویایی  زبان 

13دی1399( رهبری،  معظم  بودند.«)مقام 
در  که  بود  معاصر  نادر  شخصیت های  از  یزدی  مصباح  عالمه  مرحوم 
جنبه های مختلف تهذیبی، علمی، مدیریتی و مبارزاتی حضوری فعال 
هجمه  البته  و  خود  به  دعوت  از  پرهیز  دلیل  به  اما  داشت  برجسته  و 
عرصه های  در  ایشان  درخشان  کارنامه  معاند  و  ه  بدخوا  عناصر  شدید 
از  نخبگانی  جامعه  حتی  و  ایرانی  جامعه  و  مانده  مکتوم  مختلف 

است. باخبر  کم تر  ایشان  مجاهدت های  و  فعالیت ها 
آخرین اثر بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی حیات نامه ای 
مصباح  محمدتقی  عالمه  سیاسی  و  فکری  زندگی  از  مستند  و  جامع 
»عمار  نام  به  که  است  اسالمی  انقالب  پیروزی  تا  والدت  از  یزدی 
از  تا کنون در هیچ یک  و حاوی اسنادی است که  انقالب« مزین شده 

است. نشده  منتشر  مشابه  آثار 
»عمار انقالب« پس از مقدمه ای کوتاه و تبیینی فنی از پیشینه پژوهش 
گاه شماری مختصر و البته جامع از والدت تا وفات آن عالم ربانی ارائه 
اثر به ابعاد خانوادگی و تحصیالت عمومی  کرده است. فصل اول این 
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی پرداخته است. تحصیالتی که در سایه 
و مشکالت مادی  پراستقامت سپری شد  البته  و  فقر معیشتی؛ سخت 
نه تنها مانع رشد فکری ایشان نشد بلکه ذهن پویای عالمه مصباح در 
آن شد  لزوم اصالح  و  عنفوان جوانی درگیر مسائل کالن حوزه علمیه 
و در فصل دوم »عمار انقالب« ایده پردازی عالمه برای اصالح حوزه و 
همچنین فعالیت های ایشان پیش از آغاز مبارزات انقالبی امام بررسی 
آیت الله  شده  بیان  کم تر  و  تاریخی  نامه  مختلف  ابعاد  و  است  شده 
مصباح به آیت الله العظمی بروجردی در این فصل بررسی شده است.
»عمار انقالب« در فصل سوم آغاز مبارزات عالمه را به نمایش می گذارد 
در  پی  اعتراضات  و همچنین  دوره  این  در  ایشان  تشکیالتی  تجارب  و 
در  مشارکت  البته  و  خمینی  امام  با  نامه نگاری  و  پهلوی  رژیم  علیه  پی 

به تصویر می کشد. را  امام  آزادسازی  جشن 
نرم«  مبارزات  را »در سنگر  انقالب« عالمه مصباح  فصل چهارم »عمار 
می نمایاند و از فعالیت های علمی ایشان همچون حاشیه نگاری علمی 
الطهارة  کتاب  انتشار  و  تصحیح  االخبار«،  »معانی  و  االنوار«  »بحار  بر 
امام، تعلیقه بر دو کتاب ارجمند »معادن الحکمة« و »اللوامع االلهیة« 
با  یادشده  علمِی  فعالیت های  تمام  که  می کند  تبیین  و  می نویسد 
با  همکاری  همچون  نرم  مبارزاتی-سیاسی  فعالیت های  از  پیوستی 
بوده  همراه  »انتقام«  نشریه  انتشار  و  »بعثت«  تشیع«،  »مکتب  نشریه 

است.
علیه  ناروا  اتهامات  و  شبهات  به  صریح  پاسخی  کتاب  این  پنجم  فصل 
سیاست زده  معاندان  آن که  چه  است  یزدی  مصباح  محمدتقی  عالمه 
متهم  سیاسی  مبارزات  از  پرهیز  و  عزلت گزینی  به  را  وارسته  عالم  آن 
سیاسی  مبارزات  مستند  به صورت  فصل  این  در  نویسنده  و  کرده اند 

است. کرده  تبیین  امام  تبعید  از  پس  را  ایشان 
فصل ششم »عمار انقالب« یکی از چالشی ترین بخش های کتاب است 
چه آن که به موضوع اختالفات مقطعی آیت الله مصباح و آیت الله شهید 
در  را  نامبرده  علمای  از  هریک  چالش برانگیز  نگاه  و  پرداخته  بهشتی 
وجه  به هیچ  که  اختالفاتی  است.  کرده  تقریر  شریعتی  علی  موضوع 
رنگ و بوی دنیوی نداشت و ناشی از اختالفی اجتهادی و طبیعی بود 
موذیانه  و  مصنوعی  وارونه نمایی های  و  بزرگ نمایی ها  سایه  در  البته  و 
از  بخش  این  و  است  گرفته  خود  به  دیگر  چهره ای  انحرافی  جریانات 
کتاب پاسخی درخور به این تحریفات جریانی و سازمان یافته محسوب 

می شود.
فصل هفتم این اثر آخرین مقطع از فعالیت های سیاسی و فکری عالمه 
را بررسی کرد. مقطعی  انقالب اسالمی  پیروزی  از  مصباح یزدی پیش 

که استمرار مبارزات سیاسی ایشان را اثبات می کند.
فصل هشتم گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون شخصیت و 
کارنامه عالمه مصباح را جمع آوری کرده است. بیاناتی که مهر تأییدی 

بر فعالیت های مجاهدانه و مخلصانه آن عالم ربانی محسوب می شود.
وزیری  صفحه   ۸۲۴ و  ضمیمه  پنج  فصل،  هشت  در  انقالب«  »عمار 
اسالمی  انقالب  دانشنامه  و  تاریخ پژوهی  بنیاد  توسط  نسخه   ۵۰۰ در 
به  »پایبندی  و  »جامعیت«  نشده«،  منتشر  اسناد  »ارائه  و  شد  منتشر 
اصول فنی تاریخ نگاری« سه مورد از مهم ترین وجوه تمایز این اثر با آثار 

مشابه است. 
راه های تهیه کتاب:

خیابان  و  رازی  فخر  خیابان  بین  اسالمی  انقالب  خیابان  تهران، 
1210 پالک  دانشگاه، 

تلفن: 22579192_021
کتابفروشی  حجتیه،  مدرسه  روبروی  عترت،  و  قرآن  چهارراه  قم، 

کیهان انتشارات 
تلفن: 025-37741698

تلفن دفتر بنیاد تاریخ پژوهی در قم: 025-32904231

تازه های نشر



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

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

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

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

دبیر جشنواره ابوذر استان قم خبرداد:
تمدید بازه زمانی انتشار آثار 
جشنواره ابوذر قم تا 10 دی ماه

اهالی  درخواست  اساس  بر  گفت:  قم  استان  ابوذر  جشواره  دبیر 
رسانه قم، مهلت انتشار آثار در راستای افزایش مشارکت در هشتمین 

شد. تمدید  جاری  سال  ماه  دی   ۱۰ تا  ابوذر  رسانه ای  جشنواره 
اساس  بر  گفت:  حوزه،  خبرگزاری  با  گفتگو  در  شعبانی  علی 
افزایش  راستای  در  آثار  انتشار  مهلت  قم،  رسانه  اهالی  درخواست 
ماه  دی  دهم  تا  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  هشتمین  در  مشارکت 

است . خبرنگاران  آثار  پذیرای 
شرکت  برای  عالقه مندان  کرد:  تأکید  قم  استان  ابوذر  جشنواره  دبیر 
به   ۱۴۰۱ ۱۰ دی ماه  تاریخ  تا  را  آثار خود  این جشنواره می توانند  در 
به شماره:  ایتا  و  واتساپ  پیام رسان  از طریق  یا  و  دبیرخانه جشنواره 

نمایند. ارسال  زیر  یا آی دی  و   ۰۹۹۳۰۹۳۶۸۵۸
https://eitaa.com/Abozar_qom_festival

احداث مجموعه زمین های بازی در بوستان علوی قم
از بسکتبال و والیبال تا زمین 

ورزش های ساحلی
بازی  از احداث مجموعه زمین های  مدیر منطقه چهار شهرداری قم 

۲۰ میلیارد ریال در بوستان علوی خبر داد. بالغ بر  اعتباری  با 
اقبالیان  علیرضا  قم،  شهرداری  چهار  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
افزایش  و  بهبود  راستای  در  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  ضمن 
در  مجموعه  این  احداث  به  اقدام  شهروندان،  تفریحی  سرانه 

شد. علوی  بوستان 
احداث شده  بوستان  این  در  که  زمین هایی  مجموعه  وی،  گفته  به 
ورزش های  زمین  و  تنیس  والیبال،  بسکتبال،  مینی فوتبال،  شامل 

. است  قابل توجه  خود  نوع  در  که  بوده  ساحلی 
هزار   ۵ را  مجموعه  این  مساحت  قم  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
آن  از  بهره برداری  و  اتمام  جهت  افزود:  و  کرد  اعالم  مترمربع 
و  فونداسیون  اجرای  بتن ریزی،  جدول گذاری،  نظیر  عملیات هایی 
است. انجام  حال  در  خط کشی  و  ماسه بادی  اجرای  کشی،  فنس 

ظرف  تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی هایی  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
مدت یک ماه آینده این پروژه به اتمام برسد و در اختیار شهروندان 

گیرد. قرار  محترم 

خبـر

● پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه آمیز درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم    ●
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رسیدن  »گویه«:  اختصاصی      ◄
تومان  هراز  چهل  مرز  به  دالر  قیمت 
فعاالن  دغدغه  ترین  اصلی  روزها  این 
اقتصادی و نیز سؤال و نگرانی مردم است. 
و سکه در  ارز  اوج گیری کم سابقه قیمت 
باالترین  به  هفته  یک  حدود  زمانی  بازه 
رشد قیمتی در یکی محدوده زمانی بسیار 
به  را  تصورات  و  معادالت  از  بسیاری  کوتاه 
سرنوشت بازار و نیز رفتار اقتصادی جامعه 

داد. خواهد  تغییر 
تقویت  حال  در  پندار  این  که  حالی  در 
شدن بود که بدون حل و فصل تحریم ها با 
سیاست و برنامه ریزی اصولی و گره نزدن 
اداره  امکان  برجام  مباحث  به  مردم  سفره 
ریختن  هم  به  دارد  وجود  اقتصاد  شایسته 
شدید وضیت ارز و سکه سؤاالت و ابهامات 

جدی را در نظر مردم برجسته ساخت.
گرچه نخستین بار نیست که ارز و سکه 
منظر  از  شاید  و  شود  می  تالطم  دچار 
قابل  پدیده  یک  اقتصادی  تحلیلگران 
مستقیم  ارتباط  اما  است  بوده  بینی  پیش 
بیشتر  معیشت  کیفیت  با  ها  شاخص  این 
عدم  دچار  را  مردم  زندگی  ملت  اقشار 

است. کرده  بینی  پیش  امکان 
قیمت  رشد  تابع  های  جهش  همزمان 
ترین  پراستفاده  که  خودرو  خصوصا  ارز 
اجتماعی  های  الیه  تمامی  در  ملی  کاالی 
زده  دامن  را  بیشتری  های  شگفتی  است 

است.

های  پیگیری  و  زحمات  وجود  با 
اما  صمت  وزارت  خصوصا  دولت  مداوم 
یکی  همچنان  خودرو  بازار  نابسامانی 

بین  از  و  کننده  امید  نا  های  آشفتگی  از 
سیزدهم  دولت  اجتماعی  سرمایه  برنده 
برای  دولت  ابتکار  ترین  برجسته  است. 
واردات  یعنی  خودرو  بازار  سازی  متعادل 
و  پیچ  در  آنچنان  نیز  خارجی  خودروهای 
که  شد  داده  قرار  طوالنی  فرآیندهای  خم 
سودی  حرکت  این  است  روشن  همه  برای 
نخواهد  واقعی  کننده  مصرف  حال  به 

. شت ا د
به  خودرو  واردات  داشتند  انتظار  مردم 
را  داخلی  خودروسازان  که  باشد  ای  گونه 

کیفیت  و  قیمت  سازی  مناسب  به  وادار 
شفاف  روند  یک  با  تنها  مهم  این  و  کند 
اما  شد  می  محقق  بروکراسی  بدون  و 

های  نامه  آیین  آنچنان  ابتدا  همان  از 
اهل  که  شد  تدوین  واردات  برای  مفصل 
تغییر  منتظر  نباید  دریافتند  خوبی  به  فن 
نیز  اقدام  این  و  ماند  حوزه  این  در  جدی 
خود بستر دیگری برای سودجویی و رانت 

گردد. می  خواهی 
وارداتی  خودروهای  محموله  نخستین 
بندر  طریق  از  ماه  دی  سوم  گذشته  روز 
لنگه وارد کشور شد که اعالم شده به زودی 
در بازار عرضه می شود. این خودروها باید 
عرضه  کاال  بورس  در  قیمت گذاری  برای 

شوند. پیش تر سید رضا فاطمی امین وزیر 
اینکه  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اقتصادی  خودروهای  واردات  ما  اولویت 
سفارش  ثبت  داشت:  اظهار  است، 
و  انجام شده  در هفته های گذشته  خودرو 
نخستین خودروهای وارداتی به زودی وارد 

می شود. کشور 
شرکت های  برخی  محیطی  تبلیغات 
با  گفت وگو  همچنین  و  خودرو  واردکننده 
تاکنون حضور  بازار حاکی است،  مطلعین 
و  کره ای  ژاپنی،  ایتالیایی،  خودروهای 
قطعی  کشور  در  چینی  خودروهای  برخی 
خودروهای  نخستین  عنوان  به  و  شده 

می کنند. پیدا  خیابان ها  به  راه  وارداتی 
تاکنون   ۱۳۹۷ سال  از  خودرو  واردات 
اردیبهشت ماه  در  که  بود  شده  ممنوع 
امسال آزادسازی واردات خودرو در جلسه 

شد. تصویب  سیزدهم  دولت 
و  اقتصادی  ناظران  از  بخشی  باور  به 
حاضر  حال  در  ایران،  اقتصاد  تحلیلگران 
از نظر عرضه ارز، مشکلی در کشور وجود 
در  نفت  فروش  نظر  از  آنکه  ضمن  ندارد 
نیز  پول  نفت  و  نداریم  مشکلی  هم  دنیا 
توسط  بارها  که  ای  مسئله  بر می گردد، 
اخیر  روزهای  در  مرکزی  بانک  رئیس 
این  حال  در  اما  است.  شده  یادآوری 
نرخ  چرا  پس  که  می شود  مطرح  سؤال 
دسته  این  نگاه  می یابد؟   از  افزایش  ارز 
مفروض  را  دولت  تالش  که  کارشناسان  از 

ارز  قیمت  رشد  دالیل  از  یکی  دارند،  می 
ارزها  دیگر  برابر  در  دالر  ارزش  تقویت 
ارزش  اوکراین  جنگ  از  پس  که  چرا  است 
تقویت  دنیا،  ارزهای  دیگر  مقابل  در  دالر 
را  بهره  نرخ  آمریکا  کشور  همچنین  شد. 
افزایش  این  که  رساند  درصد   4 باالی  به 

شد. موجب  را  دنیا  در  دالر  ارزش 

اقدامات  درک  نگاه  از  همچنین 
دولت، یکی از دالیل افزایش قیمت ارز 
برای  تکلیفی  تسهیالت  در  می توان  را 
بانک ها جست و جو کرد، در سال جاری 
تسهیالت  گذشته  سال  به  نسبت 
قطعا  و  است  یافته  افزایش  تکلیفی 
به  توجه  با  تکلیفی  تسهیالت  چنین 
کالن،  و  خرد  تسهیالت  تقاضای  آنکه 
بانکی  پول  خلق  موجب  است،  زیاد 

. د می شو

متنوعی  های  تحلیل  حاضر  حال  در 
های  گرایش  با  اقتصاددانان  ناحیه  از 
باید  آنچه  اما  است  بیان  حال  در  مختلف 
است.  ثبات  ضرورت  دانست  اصل  را  آن 
قیمت  به  تنگاتنگی  بطور  مردم  زندگی 
گرچه  و  است  خورده  گره  سکه  و  ارز 
و  است  جاری  واقعیت  اما  نیست  مطلوب 
تصمیم  تر  سریع  هرچه  آن  به  نسبت  باید 
امید  نگذاشت  و  نمود  اتخاذ  مناسب  های 

 ► شود.    رنگ  کم  جامعه 

◄    روش رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
)مقایسه  پولی  های  کل  ارقام  تحلیل  در 
سطح متغیرهای انباره و بی توجهی به رشد 
آنها در یک دوره زمانی( که پیش از این نیز 
مورد  و  شده  استفاده  ایشان  توسط  بارها 
و  نادرست  گرفته،  قرار  متخصصان  انتقاد 
روند  از  حاکی  آمارها  و  است  مغالطه آمیز 
پایه  و  نقدینگی  ماهه   ۱۲ رشد  کاهشی 

است. پولی 
کل  رئیس  مرکزی،  بانک  گزارش  به 
دکتر  آقای  )جناب  مرکزی  بانک  اسبق 
فضای  در  یادداشتی  انتشار  با  همتی( 
افزایش  غیرکارشناسی  مقایسه  با  مجازی 
ماه  هشت  در  نقدینگی  و  پولی  پایه  مانده 
ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه 
از  خبر   ،)۱۳۹۹ )سال  قبل  سال  دو  در 
می  حاضر  دوره  در  برابری  سه  پول  خلق 

. هند د
این  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
سال  در  تحلیل،  و  مقایسه  منطق  نوع 
ریاست  دوران  معادل یک سوم کل   ۱۳۹۹
کل  برابر   ۲.۵ روحانی،  آقای  جمهوری 
احمدی  آقای  جمهوری  ریاست  دوران 
ریاست  دوران  کل  برابر   ۱۷.۶ نژاد، 
کل  برابر   ۱۰۰ و  خاتمی  آقای  جمهوری 
هاشمی  آقای  جمهوری  ریاست  دوران 

است. داده  رخ  اقتصاد  در  پول  خلق 
آمیز  مغالطه  و  نادرست  روش  از  فارغ 

تحلیل  در  مرکزی  بانک  اسبق  کل  رئیس 
سطح  )مقایسه  پولی  های  کل  ارقام 
آنها  به رشد  و بی توجهی  انباره  متغیرهای 
نیز  این  از  پیش  که  زمانی(  دوره  یک  در 
مورد  و  شده  استفاده  ایشان  توسط  بارها 
نرخ  است،  گرفته  قرار  متخصصان  انتقاد 
از ۴۲.۰ درصد  رشد دوازده ماهه نقدینگی 
روند  یک  طی   ۱۴۰۰ ماه  آبان  پایان  در 
ماه  آبان  پایان  در  درصد   ۳۴.۵ به  نزولی 

است. یافته  کاهش   ۱۴۰۱
افزایش  اثر  گرفتن  نظر  در  با  حتی 
ماه  آبان  نقدینگی  رشد  در  آماری  پوشش 
از  درصد  واحد   ۲.۷ )معادل   ۱۴۰۰ سال 
رشد  آن  لحاظ  بدون  که  ماهه  دوازده  رشد 
می  درصد   ۳۹.۳ مقطع  آن  در  نقدینگی 
رشد  روند  که  شود  می  مالحظه  نیز  بود( 
به میزان قابل  نقدینگی در یک سال اخیر 

است. بوده  کاهنده  توجهی 
واسطه  به  جاری  سال  در  بنابراین 
اجرای  بر  مرکزی  بانک  تمرکز  و  اهتمام 
ترازنامه  رشد  مقداری  کنترل  سیاست 
نسبت  )تعدیل  جرایم  اعمال  و  بانکها 
بانک های خاطی مالحظه  قانونی(  سپرده 
و  بانک ها  پول  خلق  رشد  که  می شود 
توجهی  قابل  میزان  به  نقدینگی  آن  تبع 
رشد  روند  همچنین  است.  شده  کنترل 
با آغاز به کار دولت  پایه پولی  دوازده ماهه 
گرایانه  انضباط  رویکرد  از  متاثر  و  سیزدهم 

فعال  نظارتی  و  پولی  و سیاست های  دولت 
مالحظه ای  قابل  طور  به  مرکزی  بانک 
پایان  در  درصد   ۴۲.۶ از  و  بوده  کاهشی 
تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان 

است. رسیده   ۱۴۰۱ سال  ماه 
بازار  در  ارز  نرخ  تحوالت  خصوص  در 
که  است  توضیح  به  الزم  غیررسمی 
برخی  انتشار  از  متاثر  عمدتًا  مزبور  نرخ 
با  ناهمخوان  و  ناسازگار  شایعات  و  اخبار 
طور  به  و  کشور  اقتصادی  واقعیت های 
)نظیر  بنیادین  عوامل  با  ناسازگار  خاص 
اقتصاد(،  خارجی  بخش  مثبت  تحوالت 
البته  که  است  شده  مواجه  نوساناتی  با 
واسطه  به  مذکور  نوسانات  می رود  انتظار 
جریانات  و  ارزی  منابع  مطلوب  وضعیت 
در  که  مثبتی  اقدامات  نیز  و  کشور  تجاری 
قرار  کار  دستور  در  خارجی  روابط  حوزه 
دارد، با کاهش همراه شود. هر چند بانک 
اقتضائات  و  الزامات  چارچوب  در  مرکزی 
پیاده سازی نظام ارزی شناور مدیریت شده 
نوسانات  بروز  از  تا  است  نموده  تالش 
اصلی  منبع  عنوان  )به  حواله  بازار  در 
آن  آثار  که  کشور  وارداتی  نیازهای  تامین 
خانوارها  معیشت  به  مستقیم  طور  به 
و  ثبات  و  نماید  جلوگیری  می یابد(  انتقال 
فعالین  برای  را  بازار  این  پیش بینی پذیری 

کند. تقویت  اقتصادی 
است  ذکر  به  الزم  خصوص  همین  در 

بازار  در  کشور  ارزی  مصارف  عمده  که 
حواله  فروش  نرخ  و  شود  می  تامین  نیما 
ارز در  الکترونیک  دالر در سامانه معامالت 
پایان  به  نسبت  جاری  سال  ماه  آذر  پایان 
سال ۱۴۰۰ با رشد حدودًا ۲۱.۰ درصدی 

است. بوده  همراه 
 ۴۵ به  تورم  نرخ  افزایش  ادعای  طرح 
درصد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی 
بانک  اسبق  کل  رئیس  سوی  از  دولت 
که  است  شده  مطرح  شرایطی  در  مرکزی 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
ماهه(  )دوازده  تورم  نرخ  شهری،  مناطق 
در زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم 
شهریور  در  درصد   ۵۹.۳ سابقه  کم   رقم  به 
دنبال  به  لیکن  بود،  رسیده   ۱۴۰۰ ماه 
اقدامات  و  شده  کارگرفته  به  سیاست های 
روند  موثرتر  مدیریت  زمینه  در  اجرایی 
قیمت  بر  نظارت  پولی،  کل های  تحوالت 
تامین مناسب کاالهای  و  کاالها و خدمات 
به  زمانی  مقطع  آن  از  تورم  نرخ  اساسی، 
رقم  به  و  گرفت  خود  به  نزولی  روند  بعد، 
۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که 
موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم 

می باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه 
 ۵۴.۹ از  کاهش  درصد  واحد   ۲۵.۳ با  نیز 
درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ 
درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه 

از  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  کاهشی  روند 
تورمی  آثار  از  متاثر  جاری  سال  ابتدای 
مردمی سازی  طرح  قانونی  تکلیف  اجرای 
ترجیحی  ارز  تخصیص  حذف  و  یارانه ها 
متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری 
مواجه  افزایشی  روند  با  انتظار  مطابق 
برآوردهای  براساس  که  طوری  به  گردید. 
واحد   ۱۰.۸ حدود  مجموع  در  شده  انجام 
جاری  سال  در  تورم  نرخ  افزایش  از  درصد 
اساسی  کاالهای  قیمت   اصالح  به  مربوط 
طرح  ناپذیر  اجتناب  اجرای  از  متاثر 

می باشد. یارانه ها  مردمی سازی 
براین اساس انتقاد نسبت عملکرد دولت 
در کنترل تورم از سوی ایشان در شرایطی 
نقطه  تورم  نرخ  اواًل  که  است  شده  مطرح 
درصد(   ۶۵.۳(  ۱۳۹۹ بهمن  در  نقطه  به 
ماه  در شهریور  دوازده  متوسط  تورم  نرخ  و 
ارقام  باالترین  )۵۹.۳ درصد(   ۱۴۰۰ سال 
ثانیًا  کرده  بود.  تجربه  را  اخیر  دهه های 
ارز  نرخ  تخصیص  اصالح  چنانچه سیاست 
تعویق  به  ایشان  تصدی  دوره  از  ترجیحی 
نمی افتاد و در همان زمان اجرایی می شد، 
نرخ های تورم سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال 
ارقام  از  بیشتر  بسیار  مراتب  به   ۱۴۰۰
چند  هر  می شد،  نمایان  مذکور  تورمی 
نرخ  نیز،  اصالحی  طرح  این  اجرای  بدون 
تورم تحویلی به دولت سیزدهم در اوج ۷۰ 

 ► داشت.   قرار  اخیر  سال 

»گویه« بررسی کرد:

●  ضرورت اخذ تصمیم های مؤثر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد مردم    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۶۷ شماره  رأی  ۱ـ 
در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  حسین  شاه  فرزند  راد  بیگی  عیسی  تاج  زرین  خانم 
که  اصلی  ۲۱۷۴ مکرر  فرعی  از پالک شماره   در قسمتی  مترمربع   ۱۲۰ به مساحت  بنا شده  احداث  آن 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   ۳۱۲۱ پالک  به  سازمان  بخشنامه  طبق 
خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  و  سهم   ۶۰ بمیزان   ۴۲۰ دفتر   ۱۶۷ صفحه  محمدی  محرمعلی  و  مهدی  از 

)۱۵۴۶۲ الف  سهم.)م   ۶۰ بمیزان   ۴۲۰ دفتر   ۱۶۷ صفحه  گرامی  امین  از  الواسطه  مع 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۶۴ شماره  رأی   -۲
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  فرزند سیفعلی  یعقوبعلی سعادتی  آقای 
۲۱۷۴ مکرر اصلی که طبق بخشنامه  از پالک شماره  فرعی  ۱۲۰ مترمربع در قسمتی  به مساحت  شده 
و  مهدی  از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   ۳۱۲۱ پالک  به  سازمان 
الواسطه  ۶۰ سهم و مبایعه نامه عادی و خریداری مع  ۴۲۰ بمیزان  ۱۶۷ دفتر  محرمعلی محمدی صفحه 

)۱۵۴۶۳ الف  سهم.)م   ۶۰ بمیزان   ۴۲۰ دفتر   ۱۶۷ صفحه  گرامی  امین  از 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۸۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۹۳ شماره  رأی  ۳ـ 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمدابراهیم   فرزند  نظری   آصف  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از۱۹۴۷  فرعی   ۲۵۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۹۳/۲۸
 ۴۳۰ صفحه  فرخادفر  همگی  شهرت  قربانعلی  و  مهدی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

)۱۵۴۶۴ الف  ۱۴۰.)م  دفتر 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۳ شماره  رأی   -۴
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  احمد   فرزند  حسینی  شاه  حسین  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۷۳ فرعی   ۵۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  ۱۲۰مترمربع 
 )۱۵۴۶۵ ۱۳۹۶.)م الف   - ۶۱۶۳ عادی و خریداری مع الواسطه از علی شاپوری ثبت دفتر الکترونیکی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۷۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۱ شماره  رأی   -۵

مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  بیرامعلی،  فرزند  قاسمی  سارا  خانم 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  ۱۹۳۴مکرر  از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۴۹/۳۷

 )۱۵۴۶۶ الف  رضوی.)م  احمد  سید  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۲ شماره  رأی   -۶
 ۶۳/۳۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  بهرامعلی،  فرزند  غفاری  علی  آقای 
به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۲۱۶۷/۲ باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   ۲۱۶۷/۲/۴۵۵ پالک 

)۱۵۴۶۷ الف  ۲۶.)م  دفتر   ۷۶ صفحه  احسانی  ابوالفضل  از  الواسطه 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۳۳۳ شماره  رأی   -۷
 ۵۱ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  شوندی  زهرا  خانم 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲ فرعی از ۲۳۳۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

  )۱۵۴۶۸ الف  ۴۸۶.)م  دفتر   ۴۶۹ صفحه  شوندی  فالح  ابوالفضل  از 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۷ شماره  رأی   -۸
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عباس  فرزند  احمدی  محمد  آقای 
بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۷۳ از  فرعی   ۵۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  ۱۲۰مترمربع  مساحت  به  شده 
الف  )م   .۴۳۵ دفتر   ۲۱۲ صفحه  فرجی  اصغر  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

)۱۵۴۶۹
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۵۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۵ شماره  رأی   -۹
بنا شده  خانم طاهره کریمی  فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۷۳ از  فرعی   ۵۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  ۱۲۰مترمربع  مساحت  به 
)۱۵۴۷۰ ۴۳۵.) م الف  ۲۱۲ دفتر  از اصغر فرجی صفحه  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  قم مبایعه 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۱ ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۸۲ مربوط به پرونده کالسه  ۱۰- رأی شماره 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  فریدون  فرزند  ابوسلطی  مهدی  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۸۳ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  ۹۷مترمربع 
معصومه  ورثه  از  تن  دو  رشیداالسالمی  سیدمحمد  و  ملوس  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

)۱۵۴۷۱ الف  ۳۱.)م  دفتر   ۵۸۹ صفحه  رشیداالسالمی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۹۱ ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۷۴۴ مربوط به پرونده کالسه  ۱۱- رأی شماره 
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  نورالدین  فرزند  عبدالرزاق  حسن  آقای 
واقع در بخش  ۲۴۵۵ اصلی  از  ۱ فرعی  از پالک شماره  مترمربع در قسمتی   ۱۰۶/۳۲ به مساحت  شده 
وراث  و   ۱۱۰ دفتر   ۲۲۱ صفحه  قزوینی  احمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

)۱۵۴۷۲ الف  م   (.۱۱۰ دفتر   ۲۰ الی   ۵ اقبال صفحه  زرین  اسداله 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۹۰ ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۷۴۳ مربوط به پرونده کالسه  ۱۲- رأی شماره 
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  نوروزعلی  فرزند  حسینقلی  سجاد  آقای 
واقع در بخش  ۲۴۵۵ اصلی  از  ۱ فرعی  از پالک شماره  مترمربع در قسمتی   ۱۰۶/۳۲ به مساحت  شده 
وراث  و   ۱۱۰ دفتر   ۲۲۱ صفحه  قزوینی  احمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

)۱۵۴۷۳ الف  م   (.۱۱۰ دفتر   ۲۰ الی   ۵ اقبال صفحه  زرین  اسداله 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۹۳ ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۷۱۸ مربوط به پرونده کالسه  ۱۳- رأی شماره 
به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند غالمحسین ششدانگ قطعه  فر  علیرضا سجادی  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۰ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۲۰

)۱۵۴۷۴ الف  م   (.۳۰۶ دفتر   ۵۴۷ صفحه  مطلب  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ اول:  انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دوم:  انتشارنوبت  تاریخ 

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

در حال حاضر تحلیل های متنوعی از ناحیه اقتصاددانان با گرایش های مختلف در حال بیان است اما آنچه باید آن را اصل دانست ضرورت ثبات است. زندگی مردم بطور تنگاتنگی به قیمت 
ارز و سکه گره خورده است و گرچه مطلوب نیست اما واقعیت جاری است و باید نسبت به آن هرچه سریع تر تصمیم های مناسب اتخاذ نمود.


