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

قرار زیر می باشد.     09122524638    

اطالعیـه روزنامــه گویـه



طول  به  قم  امنیت  شهدای  گذر  زیر  و  تونل       ◄
افتتاح شد. وزیر کشور  با حضور وحیدی  ۱۱۰۰ متر 
عصر  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروژه  کشور  وزیر  وحیدی  احمد  حضور  با  چهارشنبه 
تونل و زیرگذر شهدای امنیت قم به طول ۱۱۰۰ متر 
و  افتتاح  ریال  میلیارد   ۳,۳۳۰ بر  بالغ  اعتباری  با  و 

گرفت. قرار  برداری  بهره  مورد 
شد  آغاز   ۹۸ سال  از  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
که تملک حدود ۱۰۰ پالک برای اجرای آن از جمله 
مشکالت این پروژه بوده است و که در مجموع برای 
عمرانی  هزینه  ریال  میلیارد   ۱,۵۰۰ آن  احداث 
شده  تملک  هزینه  ریال  میلیارد   ۱,۸۳۰ بر  بالغ  و 

است.
گفتنی است در این پروژه ۹۶۰۰ مترمربع عرشه، 
مساحت  مترمربع  هزار   ۸ حدود  و  شمع  عدد   ۵۰۳
زیرگذر  خاک برداری  حجم  و  شده  اجرا  دیواره سازی 

است. بوده  مترمکعب  هزار   ۱۲۵ حدود  آن 
مختلف  پروژه   ۳۰ کشور  وزیر  حضور  با  همچنین 
مناطق  سطح  در  خدماتی  و  عمرانی  حوزه های  در 
زنی  کلنگ  برخط  صورت  به  و  شد  افتتاح  نیز   ۶ و   ۲
همسطح  غیر  تقاطع  دسترسی  مسیرهای  احداث 

شد. زده  زمین  بر  سالمت  مدافعان 
برای  قم  شهرداری  تالش  از  کشور  وزیر  تقدیر 

شهری امکانات  عادالنه  توزیع 
گفت وگو  در  افتتاح  این  حاشیه  در  وحیدی  احمد 
و  قم  شهری  مدیریت  از  تشکر  با  خبرنگاران،  با 
شهدای  تونل  پروژه  پیگیری  برای  استان  مسئوالن 

نیز  محالت  این  اهالی  داشت:  اظهار  قم  امنیت 
همکاری خوبی با شهرداری قم داشتند تا این پروژه 

برسد. نتیجه  به 
مسیر  در  امالک  واگذاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 

که  بوده  عمرانی  پروژه  این  در  کار  از  مهمی  بخش 
با  داد:  ادامه  نبود  امکان پذیر  اهالی  همدلی  بدون 
بار  روحانیت،  شهدای  تونل  پروژه  از  بهره برداری 

طرفی  از  و  کاهش یافته  اطراف  خیابان های  ترافیکی 
محالت  این  رونق  موجب  شهری  مناطق  اتصال 

شد. خواهد 
پروژه  ارزش های  از  یکی  کرد:  اضافه  کشور  وزیر 

محالت  در  گرفتن  قرار  قم،  امنیت  شهدای  تونل 
به  مدیران  رویکرد  از  نشان  که  است  کم برخوردار 
اجتماعی  عدالت  توسعه  و  محرومیت زدایی  بحث 

. ست ا
حمایت  بر  مبنی  دولت  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
سمت  به  حرکت  و  شهری  امکانات  عادالنه  توزیع  از 
مناطق  بر  تمرکز  داشت:  اظهار  اجتماعی  عدالت 
در  که  بوده  موضوعاتی  از  کم برخوردار  و  حاشیه ای 

می شود. دیده  پررنگ  قم  شهرداری  اقدامات 
کالن شهرها  تمام  در  کرد:  خاطرنشان  وحیدی 
دچار  که  شهر  از  مناطقی  و  محروم  مردم  به  توجه 
محسوب  مبنایی  موضوع  یک  هستند،  مشکالتی 

می کند. حمایت  نگاه  این  از  نیز  دولت  و  شده 
شهری  قطار  پروژه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
از  خوبی  مراحل  به  قم  متروی  پروژه  گفت:  قم 
برای  مهم  مسئله  اکنون  و  رسیده  عمرانی  پیشرفت 
راه اندازی این پروژه تأمین واگن است که هم وزارت 
این  قم  و شهرداری  استانداری  و هم مجموعه  کشور 

می کنند. پیگیری  را  موضوع 
از  که  هستیم  این  دنبال  به  افزود:  کشور  وزیر 
این  برای  قرضی  به صورت  شهرها  سایر  واگن های 
 ۳۰۰ این موضوع  برای  پروژه استفاده کنیم و دولت 

است. گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد 
تأمین  برای  قراردادی  همچنین  کرد:  ابراز  وی 
پیگیری  که  است  امضاشده  قم  شهر  برای  واگن   ۵۵

دارد. قرار  کار  دستور  در  نیز  قرارداد  این 
وحیدی در پاسخ به سؤال دیگری درباره فرودگاه 
ریاست  سفر  جریان  در  پروژه  این  داد:  ادامه  قم 
پیگیری  حال  در  و  شد  تصویب  قم  به  جمهور  محترم 

 ► هستیم.   
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معاون شهردار قم:
 بلوار جمهوری در آینده به 

بزرگراه امام علی)ع( متصل 
می شود

تونل  از  بهره برداری  به  اشاره  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
فاز  در  پروژه  این  گفت:  امنیت(،  )شهدای  اسالمی  جمهوری  بلوار 
متصل  علی)ع(  امام  بزرگراه  به  را  اسالمی  جمهوری  بلوار  بعدی 

کرد. خواهد 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، عباس حلوایی زاده در مراسم 
افتتاح،  به منظور  تحول«  در مسیر  »قم  بزرگ  مرحله جدید طرح  آغاز 
 ۲۹ ارزش  به  شهری  پروژه   ۲۱۸ اجرایی  عملیات  آغاز  و  بهره برداری 
مرکز  در  کشور  وزیر  وحیدی  احمد  حضور  با  که  ریال  میلیارد  هزار 
همایش های شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به بهره برداری از تونل 
اظهار کرد: شروع عملیات  امنیت(  بلوار جمهوری اسالمی )شهدای 

آغاز شد. ۳ سال پیش  پروژه  این  و کلنگ زنی 
است،  متر   ۲۰۰ و  هزار  پروژه  این  مسیر  کل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برخوردار  کم  منطقه  بافت  و  فرسوده  بافت  در  پروژه  این  کرد:  مطرح 

است. انجام شده 
این گونه  اینکه اجرای  بر  تأکید  با  و عمرانی شهرداری قم  معاون فنی 
کرد:  عنوان  دارد،  همراه  به  را  مشکالتی  تملک ها  دلیل  به  پروژه ها 

است. بوده  پروژه  این  مصرفی  میل گرد  تن   ۲۸۰۰ از  بیش 
شد،  تملک  پروژه  این  برای  پالک   ۹۶ حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  مردم  رضایت  کسب  این چنینی  پروژه های  در  کرد:  خاطرنشان 

است. برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  شهروندان 
به  آینده  سال های  در  پروژه  این  بعدی  فاز  اینکه  بیان  با  حلوایی زاده 
بلوار  فاز بعدی  پروژه در  این  بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: 

کرد. خواهد  متصل  علی)ع(  امام  بزرگراه  به  را  اسالمی  جمهوری 

معاون وزیر بهداشت:
بیمارستان نور قم از پیشرفته ترین 

بیمارستان های منطقه و جهان 
است

گرفته  صورت  های  تالش  از  تقدیر  با  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون 
از جمله  را  نور آن  برای احداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
سطح  در  حتی  و  منطقه  کشور،  هوشمند  و  پیشرفته  بیمارستان های 

دانست. جهان 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، ابوالفضل باقری فرد 
دست  در  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان  از  بازدید  حاشیه  در 
بیمارستان  این  با خبرنگاران اظهار داشت:  نور قم در گفتگو  احداث 
از جمله بیمارستان های پیشرفته و هوشمند کشور، منطقه و حتی در 

سطح جهان به شمار می رود.
بیمارستان  احداث  داشت:  عنوان  بهداشت،  وزیر  آموزشی  معاون 
بهترین  با  را  خود  ساخت  مراحل  نور،  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
بهره  شاهد  زودی  به  امیدواریم  و  می کند  دنبال  کیفیت  و  تجهیزات 

باشیم. آن  از  برداری 
مراحل  در  امکانات  تمامی  بیمارستان  این  در  داشت:  عنوان  باقری 
پس  و  شده  بینی  پیش  بیماری ها  درمان  همچنین  و  تشخیص 
و  استان ها  سایر  بلکه  قم  مردم  تنها  نه  آن،  اندازی  راه  و  افتتاح  از 
برای  بیمارستان  این  از  می توانند  منطقه  کشورهای  مردم  همچنین 

کنند. استفاده  درمان 
وی بیان داشت: استفاده از نیروهای کارآمد در حوزه آموزش پزشکی 
و  بهداشت  وزارت  برنامه های  مهمترین  از  یکی  و  است  مهم  بسیار 

است. آموزش  حوزه  برنامه های  توسعه  و  تقویت  درمان 
درمان  و  بهداشت  وزارت  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون 
و  محروم  مناطق  در  خصوص  به  بومی  نیروهای  از  تا  می کند  تالش 
کم برخوردار به منظور تأمین نیازهای درمانی و کادر پزشکی مردمان 

کند. استفاده  منطقه  این 
و  حجت االسالم  اشراف  تحت  بیمارستان  این  احداث  عملیات 
المسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران 

شد. آغاز   ۱۳۹۷ سال  اردیبهشت 
به  زمینی  و  طبقه   ۱۲ در  تخت   ۵۰۶ ظرفیت  با  بیمارستان  این 
با زیربنای حدود ۶۵ هزار متر مربع در  مساحت ۸۰ هزار متر مربع و 
الله العظمی بروجردی )ره( با مجهزترین تجهیزات پزشکی  بلوار آیت 

می گذراند. را  خود  ساخت  مراحل 
مانند  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بخش های  شامل  بیمارستان  این 
پزشکی  شامل  بخش هایی  با  سرطان  جامع  مرکز  عروق،  و  قلب 
بالینی  آزمایشگاه  زنان،  و  مردان  بستری  روان،  و  اعصاب  هسته ای، 
سزارین،  و  زایمان  تصویربرداری،  اورژانس،  آزمایشگاه  و  پاتولوژی  و 
آزمایشات  درمانی،  تشخیصی-  بخش های  سرپایی،  جراحی 
ویژه،  مراقبت های  ناباروری،  بخش  ریوی،  تست های  فیزیولوژیک، 
و  نوزادان  بخش  رادیوتراپی،  شکن،  سنگ  دیالیز،  کبد،  و  گوارش 

است. بازتوانی  و  فیزیوتراپی  کودکان، 

خبـر

حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  قم  شهردار      ◄
به  تنها  و  است  آماده شده  کاماًل  قم  شهری  قطار 
از  برخی  در  حاضر  حال  در  گفت:  دارد،  نیاز  واگن 
دو  تا  شاید  که  دارد  وجود  واگن  رام  چندین  شهرها 
سه  اگر  کنند،  استفاده  آن  از  نتوانند  نیز  آینده  سال 
قم  متروی  می توانیم  شود،  تحویل  قم  به  قطار  رام 
شهروندان  اختیار  در  و  کنیم  افتتاح  سال  پایان  تا  را 

دهیم. قرار 
سید  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش   به 
پروژه های  بررسی  جلسه  در  سقائیان نژاد  مرتضی 
در سالن جلسات  وزیر کشور  با حضور  که  قم  شهری 
مصوبات  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قم  شهرداری 
می شود. پیگیری  جدیت  با  قم  به  رئیس جمهور  سفر 

۵۵ واگن برای پروژه  وی از امضای قرارداد تأمین 
مترو قم یاد کرد و گفت: در حال حاضر قطار شهری 

قم کاماًل آماده شده است و تنها به واگن نیاز دارد.
قرارداد  امضای  پیگیری  بر  تأکید  با  قم  شهردار 
اصلی،  قرارداد  از  مجزا  به صورت  قطار  رام   ۳ تأمین 
شهرها  از  برخی  در  حاضر  حال  در  کرد:  مطرح 
سال  دو  تا  شاید  که  دارد  وجود  واگن  رام  چندین 

کنند. استفاده  آن  از  نتوانند  نیز  آینده 
تحویل  قم  به  قطار  رام   ۳ این  اگر  داد:  ادامه  وی 
از  کیلومتر   ۶ سال  پایان  از  پیش  می توانیم  شود 
شهروندان  اختیار  در  و  افتتاح  را  قم  شهری  قطار 

دهیم. قرار 
فاز  در  ایستگاه  دو  اینکه  بیان  با  سقائیان نژاد 
عنوان  است،  بهره برداری  آماده  قم  متروی  نخست 
و  بوده  گذری  قم  متروی  ایستگاه های  مابقی  کرد: 

می رسد. بهره برداری  به  مرور  به 
به  جدید  اتوبوس های  ورود  قرارداد  از  وی 
گفت:  و  کرد  یاد  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 
شعبان  نیمه  جشن  قم  مهم  رویدادهای  از  یکی 
دستگاه   ۱۰۰ مابقی  تاریخ،  این  تا  اگر  و  است 
در  مؤثری  گام  شود،  تأمین  خریداری شده  اتوبوس 

شد. خواهد  برداشته  مردم  به  خدمت رسانی 
به مشکالت و کمبودهایی که  با اشاره  شهردار قم 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  وجود  آتش نشانی  حوزه  در 
طبق  و  بوده  شهرها  شهرداری،  خدمات رسانی  حوزه 
قانون نمی تواند به بیرون از شهرها خدمات ارائه کند 
قم  آتش نشانی  ماشین  دستگاه  یک  راستا  این  در  که 
تومانی  میلیارد   ۲۰ خسارت  با  شکوهیه  حریق  در 
به  موفق  ماه ها  گذشت  از  بعد  هنوز  که  شد  روبه رو 

نشده ایم. خودرو  این  خسارت  دریافت 
نشود مضایقه  قم  پیشرفت  برای  تالشی  هیچ  از 

عمل،  مرکز  قم  کرد:  اظهار  نیز  وحیدی  احمد 
به  عشق  و  محبت  امید،  معنویت،  فقاهت، 

معصومیت هاست. تمام  مرکز  و  اهل بیت)ع( 
قم  برای  قدمی  هر  اینکه  بر  تأکید  با  کشور  وزیر 

است،  بزرگ  بسیار  عبادت  یک  حقیقتًا  برداشتن 
مدیریت  مجموعه  توسط  که  پروژه ای   ۲۱۸ گفت: 
شهری قم به بهره برداری خواهد رسید، از پروژه های 
برای  تالشی  هیچ  از  و  می روند  شمار  به  تأثیرگذار 
قم  در  مجاورین  و  زائرین  به  خدمت رسانی  افزایش 

شود. فروگذاری  نباید 
قم متروی  پروژه  درصدی   ۹۴ فیزیکی  پیشرفت 

نیز  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
در این جلسه اظهار کرد: پروژه متروی قم ۹۴ درصد 

است. داشته  پیشرفت 
ایستگاه  دو  اینکه  به  اشاره  با  معتمدی  ابراهیم 
کرد:  مطرح  هستند،  گذری  مابقی  و  تکمیل  مترو، 
و  است  واگن  تأمین  قم  متروی  اصلی  مشکل  امروز 
موجود  واگن های  از  می توانیم  مشکل  این  حل  برای 

کنیم. استفاده  دیگر  شهرهای  اختیار  در  و 
از  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
آتش نشانی  ماشین های  از  یکی  آتش سوزی  حادثه 
متأسفانه  گفت:  و  کرد  یاد  شکوهیه  شهرک  در  قم 
این  در  مناسب  زیرساخت های  وجود  عدم  دلیل  به 

► هستیم.    مواجه  مشکالتی  با  شهرک ها 

اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده      ◄
پروژه  ملی  مسئولین  حمایت  با  گفت: امیدواریم 
و  برسد  بهره برداری  به  زودی  به  قم  شهری  قطار 

شوند. منتفع  آن  از  مردم 
احمد  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  در  چهارشنبه  شامگاه  فراهانی  امیرآبادی 
اظهار  قم  شهری  پروژه های  کار  به  آغاز  و  افتتاح 
در  مسئوالن  بین  خوبی  هماهنگی های  داشت: 
امروز  و  دارد  وجود  قم  استان  در  مختلف  قوای 
وحدت خوبی بین مدیران استان در راستای پیشبرد 
و  هستیم  شاهد  را  قم  عمران  و  توسعه  و  برنامه ها 
مشکالت  بررسی  برای  هفتگی  صورت  به  جلساتی 

می شود. برگزار 
اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو 

شهری  قطار  برای  خوبی  بودجه  داشت:  عنوان 
که  شده  داده  قرار  استان ها  سایر  با  مقایسه  در  قم 
قم  متروی  برداری  بهره  شاهد  زودی  به  امیدواریم 

. شیم با
رئیس  گذشته  سال  سفر  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
رئیس  سفر  در  خوبی  مصوبات  گفت:  قم  به  جمهور 
دوره  در  سفر  این  البته  که  داشتیم  قم  به  جمهور 
از  برخی  که  گرفت  صورت  استانی  مدیران  انتقال 
نشده  پرداخته  بدان ها  شاید  و  باید  گونه  آن  پروژه ها 
دوره  سفر  در  امیدواریم  که  شده  واقع  غفلت  مورد  و 

باشیم . جبران  شاهد  دوم 
دولت  عملکرد  افزود:  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
نخست  دور  مصوبات  اجرای  راستای  در  سیزدهم 
و  بوده  بخش  رضایت  قم  به  جمهور  رئیس  سفر 

است. گرفته  صورت  خوبی  پیگیری های 
دارد  تاریخی  افتادگی  عقب  قم  افزود:  امیرآبادی 
شهر   ۵ و  دارد  رسیدگی  نیازمند  شهری  مدیریت  و 
اعتبار الزم هستند و دهستان  نیازمند  نیز  اطراف قم 

شود. تبدیل  بخش  به  باید  است  محروم  که  قمرود 
در  قم  تأسیس  تازه  شهرستان  دو  داد:  ادامه  وی 
نیازمند  که  دارند  مشکالتی  اداری  ساختار  زمینه 

هستند. کشور  وزارت  ویژه  حمایت های 
تحویل  به  اشاره  با  ملت  خانه  در  قم  نماینده 
گفت:  مجلس  به  دولت  سوی  از  آینده  سال  بودجه 
بودجه، مجلس در عین حالی که  بررسی  راستای  در 
ما  نگاه  اما  می دهد،  انجام  را  خود  نظارتی  رسالت 
امیدواریم  که  است  دولت  به  کردن  کمک  مجلس  در 

► دهد.    رخ  خوبی  اتفاقات 

به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس      ◄
مختلف  مناطق  در  عادالنه  توزیع  دنبال  به  اینکه 
در  امنیت  شهدای  تونل  پروژه  گفت:  هستیم،  شهر 
ازجمله  را که  4 شهری  بلوار جمهوری، منطقه  ادامه 
 2 منطقه  به  را  می شود  محسوب  برخوردار  مناطق 
است. کرده  متصل  شهری  برخوردار  کم  بافت  دل  و 
اسالمی  حسین  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
جدید  مرحله  آغاز  مراسم  در  دی ماه   ۲۱ چهارشنبه 
افتتاح،  به منظور  تحول”  مسیر  در  “قم  بزرگ  طرح 
پروژه   ۲۱۸ اجرایی  عملیات  آغاز  و  بهره برداری 
حضور  با  که  ریال  میلیارد  هزار   ۲۹ ارزش  به  شهری 
دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در مرکز همایش های 
عمران  خداوند  کرد:  اظهار  شد  برگزار  قم  شهرداری 
و آبادانی را از نعمت های ارزشمند خود معرفی کرده 

. ست ا
و  عمران  کریم،  قرآن  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  معرفی شده  الهی  رحمت  آثار  از  آبادانی 
تحریمی  شرایط  دلیل  به  مردمی  دولت  کرد:  مطرح 

دچار  است  برده  ارث  به  که  مدیریتی  سوء  اثرات  و 
است. محدودیت هایی 

داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
همین  سایه  در  نیز  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 
این  تمام  به  توجه  با  توانسته  مردمی  دولت 
برای  را  متنوعی  و  متعدد  پروژه های  محدودیت ها، 

برساند. بهره برداری  به  قم 
ویژگی های  دارای  پروژه ها  این  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  اسالمی  شورای  کرد:  عنوان  هستند،  خاصی 
کم  محله های  در  عمرانی  پروژه های  اجرای  قم 
برخوردار را در دستور کار قرار داده است و کمیته ای 

است. داده  تشکیل  موضوع  این  با  متناسب  نیز  را 
عادالنه  توزیع  دنبال  به  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
کرد:  خاطرنشان  هستیم،  شهر  مختلف  مناطق  در 
جمهوری،  بلوار  ادامه  در  امنیت  شهدای  تونل  پروژه 
برخوردار  مناطق  ازجمله  که  را  شهری   ۴ منطقه 
کم  بافت  دل  و   ۲ منطقه  به  را  می شود  محسوب 

است. کرده  متصل  شهری  برخوردار 

وی اضافه کرد: این موضوع موجب خواهد شد تا 
به  و  رونق گرفته  نیز  این محدوده  آینده  در سال های 

اضافه شود. برخوردار شهری  محدوده های 
پارکینگ  کمبود  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اسالمی  شورای  افزود:  و  داد  قرار  مدنظر  را  قم  در 
یک  در  را  پارکینگ ها  از  حاصل  درآمدهای  قم  شهر 
دو  حاضر  حال  در  و  است  قرارداده  مستقل  حساب 
هستند،  بهره برداری  آماده  شهری  بزرگ  پارکینگ 

داریم. فاصله  مطلوب  وضعیت  با  هنوز  ولی 
وی با بیان اینکه نابسامانی هسته مرکزی شهر قم 
تصریح  است،  شهری  مدیریت  دغدغه های  از  یکی 
محدوده  این  ساماندهی  مسیر  در  خوشبختانه  کرد: 
سرمایه گذاری  قرارداد  راستا  این  در  و  گرفته ایم  قرار 

است. منعقدشده 
اسالمی با اشاره به اینکه شاهد افتتاح پروژه هایی 
مرتبط  شهروندان  آرامش  با  مستقیم  که  هستیم 
می توان  پروژه ها  این  ازجمله  شد:  یادآور  است، 
 ۲۰ تزریق  اتوبوس ها،  سریع السیر  خط  افتتاح  به 

نبی،  بوستان خضر  افتتاح  به شهر،  اتوبوس  دستگاه 
هشت،  منطقه  ورزشی  و  فرهنگی  مجموعه  افتتاح 
 ۱۱ بوستان  افتتاح  کوثر،  بوستان  دو  فاز  افتتاح 

کرد. اشاره   … و  مقداد  هکتاری 
وی در پایان تأکید کرد: شهر قم یکی از شهرهای 
کویری کشور است ولی توانسته در حوزه فضای سبز 

به موفقیت های خوبی برسد.   ►

 درخواست شهردار قم از وزیر کشور

● اگر سه رام قطار به قم تحویل گردد مترو افتتاح می شود    ●

امیرآبادی:

● با حمایت مسئولین پروژه قطار شهری قم هرچه زودتر افتتاح می شود    ●

رئیس شورای شهر قم:

● پروژه تونل شهدای امنیت سبب رونق منطقه ۲ خواهد شد    ●
رویکرد توزیع عادالنه خدمات در مناطق شهری

با حضور وزیر کشور؛

● تونل و زیر گذر شهدای امنیت قم افتتاح شد   ●



اسالمی  نظام  کارآمدی  سردبیر»گویه«:        ◄
بوده  امروز  به  تا  مختلف  های  دولت  مستمر  تالش 
برای  کشور  انداز  چشم  سند  در  آنچه  مطابق  است. 
سال 1404 آمده است تبدیل شدن ایران به کشوری 
ترین  عالی  از  یکی  آسیا  غرب  منطقه  در  بخش  الهام 
و  ایران عنوان شده است  و ملت  نظام  اهداف حرکت 
سندی باالدستی به شمار می رود که تمامی اسناد و 
ارزیابی  و  بر اساس آن تدوین  باید  برنامه های توسعه 

شود.
در این مسیر تاکنون ابتکارات و طرح های تحولی 
اجرا درآمده است که هر کدام  به  و  متعددی طراحی 

در  این  است.  ساخته  کشور  نصیب  را  دستاوردهایی 
کشور  های  ضعف  و  ها  کاستی  بروز  که  است  حالی 
در حوزه های مدیریتی و اقتصادی و حتی فرهنگی، 
فکر  به  را  کشور  نخبگان  نیز  و  نظام  مختلف  رده های 
و  مشکالت  از  رفت  برون  برای  راهکاری  تا  واداشته 

بجویند. ها  ناکارآمدی  بر  غلبه 
بازسازی  روند  که  تحمیلی  جنگ  پایان  از  بعد 
تحول  برای  کالنی  های  برنامه  شد  آغاز  توسعه  و 
 ،44 اصل  های  سیاست  گردید.  تجربه  اقتصاد  در 
سالهای  در  و  مقاومتی  اقتصاد  محور،  دانایی  اقتصاد 
است. آنها  ترین  مطرح  از  برخی  تولید  جهش  اخیر 

به  تا  توسعه  برنامه  شش  اجرای  و  تدوین  همزمان 
اقدامات  دیگر  از  انداز  چشم  افق  به  نیل  برای  امروز 
سیاست  تدوین  همچنین  است.  بوده  تحول  برای 
های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 

است. رابطه  این  در  ذکر  قابل  های  گام  از 
دشمنی  کرد  نشان  خاظر  باید  حال  همین  در 
در  استکباری  دولت های  و  ایران  و  اسالم  بدخواهان 
امروز  تا  تحمیلی  جنگ  از  بعد  حتی  ای  مرحله  هیچ 
تضعیف  اساسی  عوامل  از  یکی  و  است  نشده  متوقف 

است. بوده  اسالمی  جمهوری  موقعیت  و  توان 
دامنه  پر  های  ظرفیت  به  کشور  اتکاء  وجود  این  با 
ملت امکان عبور از بسیاری از گردنه ها و چالش های 

بزرگ را عملی ساخت.
پی  در  آمریکا  حداکثری  فشار  به  معروف  سیاست 
های  خسارت  وجود  با  بود  ایران  اقتصاد  فروپاشی 
اهداف  به  نتوانست در رسیدن  به منافع ملی،  فراوان 
با  نیز  خطیر  مرحله  این  و  باشد  کامیاب  خود  شوم 
سپری  زا  درون  های  ظرفیت  و  همگرایی  بکارگیری 

. شد

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم انتظارات 
توسط  شده  داده  شعارهای  با  مطابق  تحول  برای 
دولتمردان فزونی یافته است و نگرانی از احتمال 
به  بیشتر  منافع  و  اهداف  برخی  به  نیافتن  دست 
نظر می رسد. اما آنچه راه حل این شرایط دانسته 
تحولی  بزرگ  کارهای  برای  ملی  اقدام  شود،  می 
است که در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در 

با مردم قم تصریح گردید. دیدار 19 دیماه 

مسئله  این  درباره  ای  خامنه  اله  آیت  حضرت 
بزرگ  کارهای  محتاج  بزرگ  »هدفهای  گفتند:  مهم 

کارهای  باید  بگیرد،  انجام  بزرگ  کارهای  باید  است. 
تحّولی انجام بگیرد. به نظر من میتواند انجام بگیرد. 
و  ُپرکار  مسئولین  دارند،  وجود  مؤمنی  مسئولین 
انجام  تحّولی  کارهای  میتواند  دارند؛  وجود  ُپرتالشی 
کارهای  بود.  تحّول  بزرگ ترین  انقالب  خود  بگیرد. 
اینها  بود.  تحّولی  کار  یک  کدام  هر  انقالب،  مقّدمات 
عبور  سخت  گردنه های  آن  از  توانست  را  ما  که  بود 
چه  اقتصاد،   زمینه ی  در  چه  هم،  این  از  بعد  بدهد. 
در  چه  امنّیت،  زمینه ی  در  چه  فرهنگ،   زمینه ی  در 
کارهای  گوناگون،  زمینه های  در  چه  علم،  زمینه ی 
ممکن  کار  این  من  نظر  به  است.  الزم  بزرگ  و  تحّولی 
کشور  داریم،   را  مسئولینش  داریم،  را  آدمش  است: 
بحمدالله جوانهای خوبی دارد. در همین دانشگاه ها 
و  کشور  سراسر  در  علمّیه  حوزه های  از  بسیاری  در  و 
افرادی  گوناگون،  طبقات  و  گوناگون  مردم  بین  در 
مبتکرانه،  کارهای  کنند؛  کار  میتوانند  که  هستند 

تحّولی«. کارهای  و  نوآورانه  کارهای 

عبور  و  غلبه  اساسی  حل  راه  دیگر  عبارت  به 
کارهای  انجام  روزمره کشور،  و  از معضالت جاری 
رهنمود  این  بیان  است.  شده  دانسته  تحولی 
 19 قیام  سالروز  در  قم  مردم  جمع  در  راهبردی 
قیام  از  الهام  لزوم  بر  است  دیگری  تأکید  دی، 

حقیقی.  پیشرفت  برای  قم  آفرین  تحول 

را  انقالب  خود  رهبری،  معظم  مقام  که  همانطور 
یک تحول بزرگ خواندند که ملت ایران توانسته است 
با  نیز  مراحل  دیگر  برای  پس  رساند؛  انجام  به  را  آن 
اتکاء به تجربه موفق تاریخی مردم قم، زمینه جهش و 
کارهای تحولی باز هم وجود دارد و نباید در آن تردید 

و تأخیر روا داشت.       ► 
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فرماندار قم تاکید کرد:
لزوم افزایش استفاده از 

انرژی های خورشیدی در قم
در  خورشیدی  انرژی های  از  استفاده  افزایش  لزوم  بر  قم  فرماندار 

کرد. تاکید  قم 
عباس ذاکریان در جلسه کارگروه مدیریت آلودگی هوای کالنشهرها 
شد،  برگزار  قم  استانداری  عمرانی  معاونت  جلسات  سالن  در  که 
اظهار کرد: در استان قم تازه با مشکل آلودگی هوا مواجه شده ایم.

شهرها  سایر  بحرانی  شرایط  به  هنوز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرایط  اینکه  از  پیش  کنیم  تالش  باید  کرد:  مطرح  نرسیده ایم، 
پیدا  افزایش  قم  استان  در  هوا  آلودگی  میزان  و  کرده  پیدا  تغییر 

کنیم. جلوگیری  آن  از  کند، 
از  یکی  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  داد:  ادامه  قم  فرماندار 
ظرفیت  این  از  استفاده  با  باید  که  است  استان  خوب  ظرفیت های 

دهیم. کاهش  را  استان  در  آالیندگی  میزان 

گاز استخرهای قم برای جلوگیری 
از افت فشار قطع شد

افت فشار  از  تمامی استخرهای استان قم در راستای جلوگیری  گاز 
به صورت موقت قطع شد. گاز شبکه خانگی 

و  هوا  برودت  پی  در  کرد:  اعالم  قم  گاز  شرکت  عمومی  روابط 
قم  گاز  شرکت  کشور،  در  طبیعی  گاز  مصرف  رکورد  شدن  شکسته 
تا  شده است  ناچار  خانگی،  شبکه  فشار  ُافت  از  جلوگیری  برای 
استان  پرمصرف  عمومی  بخش های  و  صنایع  برخی  به  گازرسانی 

کند. محدود  را 
مکان هایی  از  یکی  گاز،  باالی  مصرف  به  توجه  با  نیز  استخرها 
کاهش  منظور  به  گاز  ملی  شرکت  ابالغیه  اساس  بر  که  هستند 
آنها می بایست به طور »موقت« محدود  به  انرژی، گازرسانی  مصرف 

. د شو
که  شده است  قطع  مورد  دو  جز  به  قم  شهر  استخرهای  تمامی  گاز 
مدیران  استنکاف  و  جلوگیری  دلیل  به  نیز  مورد  دو  آن  قطع  عدم 
انشعاب گاز مجموعه های  قانون و قطع  به  از تمکین  این مجموعه ها 

بوده است. آنها 
و  گاز  شرکت  حراست  هماهنگی  با  نیز  مجموعه  دو  این  گاز  قطع 
استخرها  این  گاز  انشعاب  زودی  به  و  شده  انجام  انتظامی  نیروی 

می شود. محدود  نیز 

شهردار قم:
تمرکز مدیریت شهری بر 

ساماندهی هسته مرکزی قم است
شهردار قم با اشاره به اینکه تمام تالش ها در سال جاری و سال آینده 
و  هکتاری   48 اراضی  دو  گفت:  است،  شهر  مرکزی  هسته  با  مرتبط 
32 هکتاری نیز در همین راستا برای اجرای پروژه های اطراف حرم و 

بافت فرسوده در اختیار شهرداری قرار گرفتند.
در  ۲۱ دی ماه  امروز چهارشنبه  نژاد عصر  دکتر سیدمرتضی سقائیان 
به منظور  تحویل”  مسیر  در  “قم  بزرگ  طرح  جدید  مرحله  آغاز  مراسم 
به  شهری  پروژه   ۲۱۸ اجرایی  عملیات  آغاز  و  بهره برداری  افتتاح، 
وزیر  وحیدی  احمد  دکتر  حضور  با  که  ریال  میلیارد  هزار   ۲۹ ارزش 
در  کرد:  اظهار  شد  برگزار  قم  شهرداری  همایش های  مرکز  در  کشور 
روز  و  اسالمی هستیم  انقالب  پیروزی  به  منجر  که  قم  مردم  قیام  ایام 

است. کشور  تاریخ  در  عطفی  نقطه  دی   ۱۹
مطرح  است،  اسالم  و  دین  پایه  بر  انقالب  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  نیز  اسالمی  جمهوری  با  غربی  فرهنگ  و  دولت ها  اختالف  کرد: 

است. ایران  در  دین  بودن  محور  دلیل 
 ۳۵  ، قم  شهرداری  دوم  و  اول  برنامه  در  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
تقاطع ها  این  کرد:  عنوان  است،  پیش بینی شده  غیرهمسطح  تقاطع 

هستند. قم  شریانی  محورهای  در 
کرد:  خاطرنشان  امنیت،  شهدای  تونل  پروژه  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
این پروژه یک پروژه ترکیبی است و به عبارتی با این پروژه مناطق ۲، 

به یکدیگر متصل خواهند شد.  ۸ ۴ و 
محور  این  به  نیز  غدیر  تونل  اینکه  بر  تأکید  با  نژاد  سقائیان  دکتر 
متصل خواهد شد، تصریح کرد: این تونل نیز تا اوایل سال ۱۴۰۲ به 

رسید. خواهد  بهره برداری 
آینده  ما در سال جاری و سال  تمام تالش های  اینکه  به  با اشاره  وی 
مرتبط با هسته مرکزی شهر است، یادآور شد: دو اراضی ۴۸ هکتاری 
و ۳۲ هکتاری نیز در همین راستا برای اجرای پروژه های اطراف حرم 

و بافت فرسوده در اختیار شهرداری قرار گرفتند.
هسته  پروژه های  از  یکی  یاسر  عمار   ۵ فاز  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
نو، چهل  پروژه دروازه ری، قبرستان  مرکزی شهر است، اضافه کرد: 

هستند. محدوده  این  پروژه های  دیگر  از  نیز   … و  اختران 
وی ادامه داد: با پیگیری انجام شده توسط وزیر کشور ، ۵۰ دستگاه 
مدیریت  عمومی  ناوگان  مجموعه  به  شعبان  نیمه  تا  ون  و  اتوبوس 

شد. خواهد  اضافه  شهری 
دکتر سقائیان نژاد با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای 
ابراز  شد،  خواهد  هزینه  دولت  توسط  قم  شهری  قطار  واگن  تأمین 
اینکه پروژه قطار شهری قم آماده بهره برداری است،  باتوجه به  کرد: 
دیگر  شهرهای  از  یکی  از  قطار  رام   ۳ شد  مقرر  کشور  وزیر  دستور  با 

شود. گرفته  قرض 
ندارد،  نیز ساماندهی خوبی  اینکه ضلع شرق حرم مطهر  بیان  با  وی 
با رقمی حدود  نیز  پارکینگ شرقی حرم مطهر  اظهار داشت: قرارداد 
حرم  اطراف  پارکینگ  هزار   ۲ ایجاد  برای  تومان  میلیارد   ۲۸۰۰

است. منعقدشده 

خبـر

روزهای  این  هوای  آلودگی  پردل:  هیفاء      ◄
در  قدری  به  می شود  هم  قم  شامل  که  کالنشهرها 
دستگاه های  تعطیلی  به  که  است  افزایش  حال 
امر  این  است.  شده  منجر  کشور  مدارس  و  اجرایی 
وارد  سنگینی  ضربه های  کشور  اقتصاد  به  می تواند 
بی تدبیری  دلیل  به  گذشته  از  که  اقتصادی  کند 
کشورهای  ظالمانه  تحریم های  همچنین  و 
ناشی  کنونی  تعطیالت  و  بیمار  اکنون  استکباری 
را  بیماری  این  هم  محیطی  زیست  آالینده های  از 

است. کرده  چندان  دو 
سرد  هوای  امسال  زمستان  دوم  هفته  در 
نباید  هرچند  است،  گرفته  بر  در  را  کشور  سراسر 
این  ولی  بود  غافل  هم  الهی  پربرکت  بارش های  از 
ویژه  به  انرژی  مصرف  افزایش  به  منجر  هوا  برودت 
اداری  و  خانگی  مصارف  هم  آن  است  شده  گاز 
طی  دولت  هیئت  تا  شد  منجر  هم  امر  این  که 
ساعات  تغییر  بر  کشور  استانداران  به  ابالغیه ای 
کند  کید  تأ اجرایی  دستگاه های  و  ادارات  فعالیت 
در  انرژی  و  گاز  مصرف  کاهش  امر  این  هدف  و 

است. ادارات 
آلودگی از  ناشی  تعطیلی 

از  آلودگی ها  از  ناشی  تعطیلی  رسد  می  نظر  به 
الیحه  همچنین  و  ادارات  ساعات  تغییر  و  سویی 
از  جدای  کارمندان  برای  پنج شنبه ها  تعطیلی 
اقتصاد  بر  می تواند  آن  مطلوب  کارکردهای  برخی 
از  بخشی  ایران  در  باشد.  داشته  منفی  تأثیر  کشور 
که  بازمی گردد  فرسوده ای  صنایع  به  هوا  آلودگی 
استفاده  سمت  به  را  آنها  دولت  ناصحیح  مدیریت 

است. کشانده  آلوده  سوخت  از 
همین  طی  می رسد  نظر  به  آمارها  طبق  اما 
کارشناسان  برآوردهای  به  توجه  با  گذشته  پنج شنبه 
به  که  مازوت  و  گازوئیل  سوخت  از  ناشی  غلظت 
غلظت  شده  باعث  است  طبیعی  گاز  کمبود  دلیل 
باالترین  به  حتی  که  یابد  افزایش  قدری  به  گاز  این 

برسد. هم  درصد   ۹۰ تا  حد 

آلودگی هوای این روزهای کالنشهرها که شامل 
قم هم می شود به قدری در حال افزایش است که 
کشور  مدارس  و  اجرایی  دستگاه های  تعطیلی  به 

منجر شده است

افزایش  قم  حرارتی  نیروگاه  مصرفی  گاز  نظر  به 
می کند  استفاده  مازوت  گاز  از  مواقع  برخی  و  یافته 
استانداری  بزند.  دامن  می تواند  آلودگی ها  بر  که 
برای  را  دی ماه   ۲۲ پنج شنبه  اطالعیه ای  طی  قم 
و  مدارس  حتی  و  اجرایی  و  دولتی  دستگاه های  همه 
مصرف  زمینه  در  تا  کرد  اعالم  تعطیل  آموزشی  مراکز 
اما  باشد  داشته  مثبتی  تأثیر  آن  مدیریت  و  گاز  بهینه 
ناشی  خسارت های  پذیرش  جای  به  نیست  بهتر  آیا 
دستگاه های  همه  را  پاک  هوای  قانون  تعطیالت  این 
تا  باشند  ملزم  آن  به  و  اجرا  کامل  و  جامع  اجرایی 

نباشیم؟ خسارت ها  این  شاهد 
حامل های  صرف  مدیریت  باید  که  حالی  در  اما 
مدیران  و  مسئوالن  توسط  گاز  جمله  از  انرژی 
و  آالینده ها  و دالیل مهم  و وقتی چرایی  اجرایی شود 
آلودگی ها در رسانه ها مطرح می شود مسئوالن فوری 
نبود بودجه کافی برای اجرا شدن قوانین هوای پاک 
هرساله  آلودگی ها  سریال  این  و  می کنند  مطرح  را 

می شود. تکرار 
قم اصناف  تعطیلی 

اعالم  نیز  قم  اصناف  اتاق  رئیس  خرمی  حمید 
این  تجاری  مجتمع های  و  اصناف  فعالیت  کرد: 
مدت  به  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه  برای  استان 
تا  بهمن ماه  اول  تا  دی  بیست ویکم  از  و  شب   ۱۰
اساس  بر  تصمیم  این  همچنین  است   ۲۱ ساعت 
و  هوا  برودت  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  مصوبه 
پزی ها،  گچ  است.  شده  گرفته  انرژی  مصرف  کاهش 
مدت  به  پنج شنبه  از  نیز  پزی ها  آهک  و  پزی ها  کوره 

هستند. تعطیل  روز   ۱۰
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 

در  روزها  این  می گوید:  بازار  خبرنگار  با  گفت وگو 
در  را  تعطیالتی  محیطی  زیست  آلودگی های  کنار 
از  توانسته بیش  کشور شاهد بودیم و هر روز تعطیلی 
ضربه  کشور  اقتصاد  به  ریال  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار  دو 
به  منجر  گاز  مانند  طبیعی  سوخت های  کمبود  بزند 
همراه  به  را  آالیندگی  و  شد  خواهد  مازوت  سوخت 

داشت. خواهد 
حجت االسالم مجتبی ذوالنور می افزاید: حال که 
هیئت  ابالغیه  به  عمل  و  گاز  مصرف  مدیریت  بحث 
دولت از سوی ادارات برای کاهش مصرف گاز و تغییر 
صرفه جویی  باید  است  مطرح  ادارات  فعالیت  ساعات 
و فرهنگ سازی آن توسط خود مدیران و دستگاه های 

شود. شروع  اجرایی 
محیطی  زیست  آلودگی های  کنار  در  روزها  این 
تعطیلی  روز  هر  و  بودیم  شاهد  کشور  در  را  تعطیالتی 
به  ریال  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار   ۲ از  بیش  توانسته 

بزند ضربه  کشور  اقتصاد 
از اجرای قانون هوای  از پنج سال  با گذشت بیش 
کوتاهی  آن  اجرای  در  دولتی  پاک هنوز دستگاه های 
دستگاه های  و  ادارات  شدن  تعطیل  آیا  اما  می کنند؛ 
تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  هم چنین  و  اجرایی 
با  است؟  چاره ساز  کشور  کنونی  شرایط  در  هم  آن 
یک تخمین ساده می توان درک کرد که خسارت های 
مختلف  بخش های  در  هوا  آلودگی های  از  ناشی 
اجرای  برای  می تواند  که  است  بودجه ای  از  بیشتر 

شود. صرف  پاک  هوای  قانون 
مصرف گاز کشور ۷ برابر سرانه جهانی

برای  فیلتر  نصب  و  نوسازی  چون  هم  اقداماتی  با 
بهسازی  هم چنین  و  ونقل  حمل  نوسازی  آالینده ها؛ 
را  خسارت ها  این  می توان   ... نیروگاه ها  فعالیت 
توجه  آن  به  بیشتر  باید  که  چه  آن  اما  داد  کاهش 
کنونی  شرایط  در  گاز  مصرف  مدیریت  بحث  کرد 
اجبار  به  نشود  توجه  آن  به  خوب  اگر  که  است  کشور 
نیروگاه های ما به ویژه در قم باید از سوخت های آلوده 
باید این فرهنگ سازی  مانند مازوت استفاده کند لذا 

شود. شروع  مسئوالن  خود  از 
قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
گاز  مصرف  حوزه  در  می گوید:  بازار  خبرنگار  به  نیز 
کشور  در  گاز  مصرف  می کنیم،  نگاه  آمارها  به  وقتی 
ما حدود ۶ تا ۷ برابر سرانه جهانی است و ۳ برابر کل 
حوزه های  سایر  در  داریم،  گاز  مصرف  اروپا  اتحادیه 
در  متأسفانه  دارد.  وجود  وضعیت  همین  هم  انرژی 
حوزه های مختلف شاهد آن هستیم که منابع طبیعی 
بهره  آن  از  درستی  به  و  می رود  هدر  به  خدادادی 
نمی بریم که نیاز است در این حوزه اقداماتی اساسی 

پذیرد. صورت 

برابر   ۷ تا   6 حدود  ما  کشور  در  گاز  مصرف 
اروپا  اتحادیه  کل  برابر   3 و  است  جهانی  سرانه 

داریم گاز  مصرف 

مصارف  از  وقتی  می افزاید:  قریشی  مهدی  سید 
باالی گاز صحبت می کنیم، یعنی اینکه قاعدتًا نزدیک 
به  تا  دهیم  کاهش  باید  را  گاز  مصارف  درصد   ۸۵ به 
سرانه جهانی برسیم، امسال هدف گذاری این بود که 
به  نسبت  را  گاز  مصرف  درصد   ۱۰ بتوانیم  درنهایت 
با  امیدواریم  که  دهیم  کاهش  کشور  در  گذشته  سال 
مصرف  در  صرفه جویی  شاهد  شده  انجام  برنامه ریزی 
زمستان،  فصل  در  دما  کاهش  به  توجه  با  باشیم.  گاز 
ادارات، مکان های تجاری و خانواده ها باید نسبت به 
گاز  خصوص  به  انرژی  مصرف  مدیریت  و  صرفه جویی 

باشند. داشته  جدی  توجه 
گفتنی است؛ استانداری قم با توجه به برودت هوا 
دستگاه های  همه  انرژی،  مصرف  کاهش  منظور  به  و 
و  آموزشی  )بخش  دانشگاهی  مراکز  اجرایی، 
پرورش،  و  آموزش  تحصیلی  مختلف  مقاطع  اداری( 
استثناء  به  مؤسسات  و  شرکت ها  نهادها،  سازمان ها، 
و  درمانی  و  بهداشتی  خدماتی،  امدادی،  مراکز 
بانک ها را در روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه در قم تعطیل و 
► شد.   اعالم  کاری  دور  به صورت  آن ها  فعالیت 

● تعطیلی مدارس و ادارات تاثیری بر بهبود آلودگی هوای قم دارد؟    ●

»گویه« گزارش می دهد:

● تجربه تاریخی موفق قم؛ زمینه ساز کارهای بزرگ تحولی   ●
پیشرفت و تحول یکی از مهم ترین دغدغه های مردم و مسئوالن کشور است که در حال حاضر برجسته ترین گفتمان ملی 

ح را به خود اختصاص داده است. در تمامی سطو

قم  استانداری  بزند.  آلودگی ها می تواند دامن  بر  که  استفاده می کند  گاز مازوت  از  برخی مواقع  و  یافته  افزایش  قم  نیروگاه حرارتی  گاز مصرفی  نظر  به 
طی اطالعیه ای پنج شنبه ۲۲ دی ماه را برای همه دستگاه های دولتی و اجرایی و حتی مدارس و مراکز آموزشی تعطیل اعالم کرد تا در زمینه مصرف بهینه 
گاز و مدیریت آن تأثیر مثبتی داشته باشد اما آیا بهتر نیست به جای پذیرش خسارت های ناشی این تعطیالت قانون هوای پاک را همه دستگاه های اجرایی 

جامع و کامل اجرا و به آن ملزم باشند تا شاهد این خسارت ها نباشیم؟
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اهمیت زمین های کشاورزی اطراف شهر برای قم
معاون عمرانی استاندار قم: 

تغییر کاربری ممنوع

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه باید تالش 
نکنند،  پیدا  کاربری  تغییر  شهر  اطراف  کشاورزی  زمین های  کنیم 
خوبی  اقدامات  بتوانیم  بیش تر  هرچه  همکاری  با  امیدواریم  گفت: 

بزنیم. رقم  استان  در 
ابراهیم معتمدی در جلسه کارگروه مدیریت آلودگی هوای کالنشهرها 
شد،  برگزار  قم  استانداری  عمرانی  معاونت  جلسات  سالن  در  که 

می شود. دنبال  ملی  سطح  در  پاک  هوای  موضوع  کرد:  اظهار 
تهیه  مشترک  اقدام  برنامه  باید  راستا  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کنیم، عنوان کرد: با این برنامه می توانیم از تمام ظرفیت های استان 

بزنیم. رقم  را  خوبی  اقدامات   ۱۴۰۲ سال  در  تا  شویم  بهره مند 
می توان  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
انجام  هوا  آلودگی  راستای  در  اقداماتی  که  شهرها  سایر  تجربیات  از 
فعالیت های  شروع  از  جلوگیری  کرد:  مطرح  کرد،  استفاده  داده اند 
راستا  این  در  استان  در  که  است  موثری  اقدامات  ازجمله  صنعتی 

است. شده  انجام 
باید  است  زائرپذیر  قم یک شهر  اینکه  به  باتوجه  داد:  ادامه  معتمدی 
استقبال  افزایش  برای  راهکارهایی  دنبال  به  شهرداری  همکاری  با 

باشیم. عمومی  نقل  و  حمل  از  زائرین  و  شهروندان 
شهر  اطراف  کشاورزی  زمین های  کنیم  تالش  باید  اینکه  بیان  با  وی 
هرچه  همکاری  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  نکنند،  پیدا  کاربری  تغییر 

بزنیم. رقم  استان  در  خوبی  اقدامات  بتوانیم  بیش تر 
هوای  هفته  مناسبت  به  گردید،  مقرر  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
کارگروه  آینده  جلسه  در  و  بازدید  قم  استان  حرارتی  نیروگاه  از  پاک 
شده  انجام  برنامه ریزی  و  خود  عملکرد  گزارش  مربوطه  دستگاه های 

کنند. ارائه  را  آینده  سال  برای 

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:
سطح زیرکشت گیاهان دارویی در 

قم 550 هکتار است
اشاره  با  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
مهمترین  از  یکی  قم  در  دارویی  گیاهان  کشت  گسترش  که  این  به 
از  هکتار   ۵۵۰ حاضر  حال  در  گفت:  است،  سازمان  این  برنامه های 
که  دارد  اختصاص  دارویی  گیاهان  به  استان  این  کشت  زیر  سطح 

است. محمدی  گل  برای  آن  هکتار   ۴۰۰ حدود 
سالمی  علی  محمد  قم،  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
منظر  چند  از  قم  در  دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  لزوم  کرد:  بیان 
گیاهان همچون گل  این  از  بسیاری  که  آن  توجه است، نخست  قابل 
آن است که  نیاز دارند،  علت دیگر  به آب کمتری  برای رشد  محمدی 
کشت این گیاهان در زمین های کوچک برای کشاورزان درآمد خوبی 

دارد. پی  در 
دارویی  گیاهان  کشت  شده  باعث  که  نکاتی  دیگر  از  افزود:  وی 
همچون گل محمدی در قم دارای اهمیت باشد، وجود صنایع تبدیلی 
 ۲ هم اکنون  نمونه  عنوان  به  است،  استان  در  گیاهان  این  فرآوری  و 
فروش  مساله  این  که  است  فعال  قم  در  محمدی  گل  فرآوری  واحد 

می کند. تسهیل  کشاورزان  برای  را  شده  برداشت  محصول 
وی با اشاره به متنوع بودن گیاهان دارویی کشت شده در قم، ادامه 
کشت  شاهد  محمدی،  گل  بر  عالوه  دارویی  گیاهان  حوزه  در  داد: 
گل  و  بیدمشک  دانه،  سیاه  بابونه،  زیره،  زعفران،  همچون  گیاهانی 
از نظر اقتصادی مقرون به صرفه  گاو زبان هستیم که کشت هر کدام 

دارد. مناسبی  قیمت  فروش  برای  محصوالت  این  و  بوده 
محیطی  شرایط  برابر  در  دارویی  گیاهان  از  بسیاری  گفت:  سالمی 
دلیل  همین  به  و  دارند  گیاهان  سایر  به  نسبت  بیشتری  مقاومت 
قمی  کشاورزان  توجه  مورد  اخیر  سال های  طی  گیاهان  این  کشت 
قرار گرفته که در همین راستا شاهد تولید گیاهان دارویی در مناطق 

هستیم. استان  مختلف 
بسترهای  ایجاد  راستای  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  کرد:  تاکید  وی 
لزوم  استان،  در  دارویی  گیاهان  کشت  زیر  سطح  گسترش  برای  الزم 
دوره های  برگزاری  و  حوزه  این  در  ترویجی  فعالیت های  افزایش 
آموزشی برای بهره برداران بخش کشاورزی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم  استان  در 
زراعی،   محصوالت  زمینه  در  تن  هزار   ۸۵۰ سال  در  قم  کشاورزی 
بخش  بهره برداران  بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
کشاورزی را روستاییان استان تشکیل می دهند به نحوی که کشاورزی 
مختلف  بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی 

داده است. اختصاص  خود  به  را  قم 

خبـر

◄     توسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای 
 /7 حدود   2022 در  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
نرخ  باالترین  که  است  شده  زده  تخمین  5درصد 
است. گذشته  دهه  یک  طول  در  منطقه  این  رشد 

از  را  خود  پیش بینی  جدیدترین  جهانی  بانک 
است.  کرده  ارائه  جهان  و  ایران  سال۲۰۲۳  اقتصاد 
ایران در سال جدید  اقتصادی  آمارها رشد  بر اساس 
بانک  رسید.  خواهد  ۲درصد   /۲ رقم  به  میالدی 
در  ایران  ناخالص  تولید  رشد  پیش بینی  جهانی 
قبلی  گزارش  به  نسبت  درصد  ۰واحد   /۵ را   ۲۰۲۳
علت  جهانی،  بانک  نگاه  از  است.  داده  کاهش  خود 
رقابت  و  کلیدی  تجاری  شرکای  کاهش،  این  اصلی 
است.  بوده  روسیه  تخفیفی  نفت  با  جدید  صادراتی 
از نگاه این گزارش تورم ایران در۲۰۲۳ به ۴۴درصد 

می رسد.
از  خود  گزارش  تازه ترین  در  جهانی  بانک 
ناخالص  تولید  رشد  جهان،  اقتصادی  چشم انداز 
2درصد تخمین  داخلی واقعی ایران در 2022 را 9/ 
با   2023 در  آن  رشد  می کند  پیش بینی  و  است  زده 

برسد. 2درصد   /2 به  کاهشی  روند  طی 
ایران  ناخالص  تولید  رشد  پیش بینی  جهانی  بانک 
گزارش  به  نسبت  درصد  0واحد   /5 را   2023 در 
آن  اصلی  علت  که  است  داده  کاهش  خود  قبلی 
و  کلیدی  تجاری  شرکای  اقتصادی  رشد  کاهش 
ذکر  روسیه  تخفیفی  نفت  با  جدید  صادراتی  رقابت 
می رود  انتظار  گزارش،  این  براساس  است.  شده 
بر  باال  تورم  تاثیر  دنبال  به  ایران  داخلی  تقاضای 
درآمد واقعی، با کاهش مواجه شود. تورم ایران برای 
44درصد  میانگین  به طور  مالی2024-2023  سال 
پیش بینی  براساس  همچنین  است.  شده  پیش بینی 
-2024 مالی  سال  در  ایران  رشد  جهانی  بانک 

برسد. 1درصد   /9 به   2025
این  براساس  نوشت،  باره  این  در  اقتصاد  دنیای 
تورم  با  مواجهه  در  جهان  اقتصاد  رشد  گزارش، 
سرمایه گذاری  کاهش  بهره،  نرخ های  افزایش  باال، 
اوکرالین،  و  روسیه  جنگ  از  ناشی  اختالل های  و 
بانک  یافته های  یافت.  خواهد  کاهش  به شدت 
با توجه به شرایط اقتصادی  جهان نشان می دهد که 
چون  جدید  نامطلوب  تحول  هرگونه  جهان،  شکننده 
ناگهانی  افزایش  انتظار،  حد  از  بیش  تورم  افزایش 
همه گیری  حیات  تجدید  آن،  مهار  برای  بهره  نرخ 
می تواند  ژئوپلیتیک  تنش های  تشدید  یا  کووید-19 
گفته  به  دهد.  سوق  رکود  سمت  به  را  جهان  اقتصاد 
بانک جهانی، این اولین بار در طول بیش از 80سال 
می دهد. رخ  دهه  یک  در  جهانی  رکود  دو  که  است 

 2023 در  جهانی  اقتصاد  رشد  می رود  انتظار 
1درصد   /7 به  و  باشد  داشته  چشمگیری  کاهش 
اقتصاد  ضعیف  رشد  سومین  به طوری که  برسد؛ 
بود.  خواهد  گذشته  دهه  سه  به  نزدیک  در  جهان 
پیش بینی  به  نسبت  1درصد   /3 رشد  نرخ  این 
اقتصادی  رشد  است.  پایین تر  جهانی  بانک  قبلی 
است.  شده  پیش بینی  2درصد   /7 نیز   2024 در 
می رود  انتظار  گزارش،  این  پیش بینی های  براساس 
رسیدن  و   2022 در  جهانی  تورم  اوج گیری  از  پس 
سطح  در   2023 در  کل  تورم  7درصد،   /6 به  آن 
3درصد   /2 به   2024 در  و  بماند  باقی  5درصد   /2
می رود  انتظار  گزارش،  این  براساس  یابد.  کاهش 
 2023 در  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  در  کاهش 
اقتصادهای  95درصد  به طوری که  باشد؛  گسترده 
نوظهور  بازارهای  از  70درصد  به  نزدیک  و  پیشرفته 

کرد. خواهند  تجربه  را  آن 
طی دو سال آینده، رشد درآمد سرانه در بازارهای 

متوسط  به طور  توسعه  درحال  اقتصادهای  و  نوظهور 
درصد  یک  که  است  شده  پیش بینی  2درصد   /8
کمتر از میانگین 2019-2010 است. در کشورهای 
60درصد فقر شدید  آفریقا که حدود  جنوب صحرای 
درآمد سرانه  انتظار می رود رشد  آن است،  به  مربوط 
1درصد   /2 تنها  متوسط  به طور   2023-2024 در 
را  آن  فقر،  نرخ  کاهش  جای  به  می تواند  که  باشد 
جهانی  بانک  رئیس  مالپاس،  دیوید  دهد.  افزایش 
اقتصاد  رشد  چشم انداز  شدن  بدتر  با  که  کرد  اعالم 
شد؛  خواهد  تشدید  توسعه  روی  پیش  بحران  جهان 
دوره  یک  با  توسعه  درحال  و  نوظهور  کشورهای 
بار  از  ناشی  که  هستند  مواجه  ساله  چند  کند  رشد 
است؛  ضعیف  سرمایه گذاری  و  سنگین  بدهی های 
پیشرفته  اقتصادهای  توسط  جهانی  سرمایه  چراکه 
دولت  باالی  بسیار  بدهی  با سطح  که  جذب می شود 
در  ضعف  هستند.  مواجه  بهره  نرخ های  افزایش  و 
در  ویرانگر  بازگشت  تجاری،  سرمایه گذاری  و  رشد 
را  زیرساخت ها  و  فقر  بهداشت،  آموزشی،  شرایط 

کرد. خواهد  تشدید 
انتظار  چین،  از  غیر  به  گزارش،  این  براساس 
اقتصادهای  و  نوظهور  بازارهای  در  رشد  می رود 
 /7 به   2022 در  3درصد   /8 از  توسعه  درحال 
نشان دهنده  که  یابد  کاهش   2023 در  2درصد 
کاهش  باال،  تورم  همراه  به  خارجی  تقاضای  کاهش 
ارزش پول، سخت تر شدن شرایط تامین مالی و سایر 
می شود  پیش بینی  است.  رشد  بازدارنده  عوامل 
در  داخلی  ناخالص  تولید  سطح  پایان2024،  تا 
6درصد  تقریبا  توسعه  درحال  و  نوظهور  اقتصادهای 
از همه گیری خواهد  انتظار قبل  از سطح مورد  کمتر 
ناخالص  سرمایه گذاری  گزارش،  این  براساس  بود. 
در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در 

حدود  متوسط  به طور  احتماال   2022-2024 دوره 
یک دوم  از  کمتر  که  کرد  خواهد  رشد  3درصد   /5
نرخی است که در دو دهه گذشته حاکم بوده است.
ناخالص  تولید  رشد  متوسط  گزارش  این  براساس 
در  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  داخلی 
است  شده  زده  تخمین  5درصد   /7 حدود   2022
یک  طول  در  منطقه  این  رشد  نرخ  باالترین  که 
نفتی  صادرکنندگان  چراکه  است؛  گذشته  دهه 
همچنین  و  گاز  و  نفت  قیمت  افزایش  از  منطقه  این 
و  کویت  عراق،  شده اند.  بهره مند  تولید  افزایش 
داخلی  ناخالص  تولید  رشد  با  سعودی  عربستان 
رشد  نرخ های  باالترین  ترتیب  به  8درصد  از  بیش 
داشته اند.  منطقه  این  کشورهای  سایر  میان  در  را 
مسائلی  با  همچنان  خاورمیانه  منطقه  باوجوداین، 
بسیار  رشد  مسیرهای  و  اقتصادی  شرایط  چون 
بسیاری  در  بیکاری  و  فقر  باالی  سطوح  متفاوت، 
کار،  نیروی  بهره وری  پایین  رشد  کشورها،  از 
اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  و  باال  آسیب پذیری 
و  تورم  افزایش  می کند.  نرم  دست وپنجه  شکننده 
مصرف  هزینه  بر  مالی  تامین  شرایط  شدن  سخت تر 

است. گذاشته  تاثیر  کنندگان 
تولید  رشد  می رود  انتظار  گزارش،  این  براساس 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  داخلی  ناخالص 
 /7 و   3  /5 به   2024 و   2023 در  روندکاهشی  با 
به  نسبت  توجهی  قابل  به طور  که  برسد  درصد   2
علت  است.  کمتر   2000-2019 سال های  میانگین 
از  ناشی  اثرات  و  موانع ساختاری داخلی  این مساله 
کاهش  است.  شده  ذکر  جهان  اقتصاد  رشد  کاهش 
کاهش  از  ناشی  منطقه  این  رشد  در  پیش بینی شده 
نفت  صادرکنندگان  درآمد  اخیر  افزایش   در  تدریجی 

 ► است.  

بر اساس پیش بینی بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران چه قدر خواهد بود؟

● اقتصاد ایران در ۲0۲۳   ●

اقتصادی  کارشناسان  از  برخی      ◄
بسته  انقباضی  صورت  به  بودجه  معتقدند 
شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق 
درآمدهای  درصدی   ۶۰ افزایش  و  دولتی 

است. نظریه  این  گواه  مالیاتی 
بودجه در روز چهارشنبه هفته گذشته از 
از  برخی  ارائه شد،  به مجلس  طرف دولت 
کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال 
 ۱۴۰۱ بودجه  با  چندانی  تفاوت   ۱۴۰۲
نداشته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای 

مالیاتی بیش از ۶۰ درصد است.
معتقدند  کارشناسان  از  دیگر  برخی 
و  تر بسته شده  انقباضی  به صورت  بودجه 
افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی 
مالیاتی  درآمدهای  درصدی   ۶۰ افزایش  و 
گزارش  این  در  است،  نظریه  این  گواه 
بخش های  مختصر  صورت  به  داریم  قصد 

کنیم: بررسی  را  بودجه  درآمدی 
سیاست های مالیاتی

بودجه سال ۱۴۰۲ کل  بر اساس الیحه 
کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و 
۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
مالیات ۸۳۸ هزار  بین سهم  این  است. در 
 ۸,۲۶۲,۹۲۰,۰۰۰( تومان  میلیارد   ۶۰۹ و 
بنابراین  است،  شده  گرفته  نظر  در  ریال( 
 ۴۱ بودجه  درآمدهای  در  مالیات  سهم 
در  تحول  سهم  این  که  بود  خواهد  درصد 
و  بوده  اخیر  سال های  در  ایران  اقتصاد 
آینده  سال های  در  را  خود  مثبت  تأثیرات 
بر  مالیات  دیگر  نکته  می دهد.  نشان 
عایدی سرمایه است که در صورت تصویب 
مالیاتی  درآمدهای  حال  کمک  می تواند 
سرعت  بتواند  دیگر  طرف  از  و  بوده  دولت 
رشد پایه پولی و خلق پول را کاهش دهد.
 ۵۲۶ مالیاتی  بخش  گذشته  سال  در 
همت بوده که امسال به ۸۲۶ همت رسیده 
درصد   ۶۰ از  بیش  قبل  سال  به  نسبت  و 
افزایش را نشان می دهد. در زیر بخشی از 
درآمدهای مالیاتی دولت آورده شده است:
درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت از 

محل مالیات بر ارزش افزوده
بودجه سال ۱۴۰۲ کل  بر اساس الیحه 
ارزش  بر  مالیات  از  حاصل  درآمد  کشور، 
افزوده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار 
شده  گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد   ۵۳۳ و 

است.
درصد  یک  از  حاصل  درآمد  همچنین 
ماده  موضوع  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نرخ 
قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون   ۳۷

دولت؛  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
معادل ۳۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پیش 
بینی شده است. درآمد حاصل از رسیدگی 
قطعی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش 
نیز معادل  افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ 
یک هزار و ۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته 

است. شده 
تومانی  میلیارد  هزار   129 درآمد 

واردات مالیات  از  دولت 
بودجه سال ۱۴۰۲ کل  بر اساس الیحه 
مالیات  از  حاصل  درآمد  مجموع  کشور، 
 ۱۲۹ آینده  سال  در  دولت  برای  واردات  بر 
گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد   ۷۱۲ و  هزار 
شده است. این درآمد شامل درآمد حاصل 
حاصل  درآمد  کاال،  سایر  ورودی  حقوق  از 
حاصل  درآمد  خودروها،  ورودی  حقوق  از 
اجرایی،  دستگاه های  ورودی  حقوق  از 
بر  عوارض  درصد  یک  از  حاصل  درآمد 
و  معافیت ها  ثبت  از  درآمد حاصل  واردات، 
سقف  تا  صفر  نرخ  به  گمرکی  تخفیف های 
حاصل  درآمد  ریال،  میلیارد   ۶۱۰۰۰
قانون   ۲ ماده  موضوع  ورودی  حقوق  از 
درآمد  و  سوخت  نقل  و  حمل  مدیریت 
حاصل از حقوق ورودی واردات گوشی های 
موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش 

دالر.  ۶۰۰ از 
الیحه  در  سرمایه  بازار  وضعیت 

1402 بودجه 
مقرر   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  در 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵ است  شده 
از  حمایت  برای  دولتی  شرکت های  سهام 
سرمایه  بازار  مخاطرات  از  خرد  سهام داران 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. 
از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت ها، 
بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این 
صفر  نرخ  با  کند  پیدا  اختصاص  شرکت ها 
این  با  می شود.  محاسبه  مالیاتی  معافیت 
اقدام شرکت ها به افزایش سرمایه تشویق و 
قدرت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های 
فراهم  بیش ازپیش  بورسی  شرکت های 
محرک  کافی  اندازه  به  خبر  این  می شود. 
البته معامله  بازار سرمایه نیست.  تقاضا در 
و  کاالیی  سپرده  گواهی  قالب  در  کاالها 
بورس  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  حذف 
سرمایه  بازار  توسعه  برای  خوبی  خبر  کاال 
است. اما محرک های فوق نمی تواند جهت 
بازار  و  دهد  سرمایه  بازار  به  کلی  دهی 
شدن  مشخص  به  نیاز  تکلیف  تعیین  برای 
وضعیت دالر نیما و دالر توافقی دارد. یکی 

ارز،  معامله  روزهای  این  مثبت  نکات  از 
قیمت  به  توافقی  دالر  قیمت  شدن  نزدیک 
در  که  است  آن  کم  فاصله  و  آزاد  بازار  دالر 
برخی  سوددهی  می تواند  استمرار  صورت 
از شرکت های بورسی که در این بازار ارز را 
عرضه می کنند را بیشتر کرده و دالر نیما را 

دارد. نگه  زنده  همچنان  نیز 
رشد  برای  موانعی  با  سرمایه  بازار  البته 
مهمترین  که  است  روبرو  آینده  سال  در 
خوراک  نرخ  درصدی   ۴۰ افزایش  آن 
این  سود  حاشیه  که  است  پتروشیمی ها 
از  برخی  حتی  و  کرده  کاهشی  را  صنعت 
سوددهی  از  عماًل  می تواند  را  شرکت ها 
خوراک  وضعیت  دیگر  نکته  کند،  خارج 
صنایعی مانند سیمان و فوالد است که باید 
دید مجلس چه راهکاری را برای آن اجرایی 

کرد. خواهد 
واقعی  بودجه  در  نفت  فروش  آیا 

؟ ست ا
سال های  در  بودجه  بخش  مهمترین 
بودجه  وابستگی  و  نفت  فروش  گذشته 
سال های  در  خوشبختانه  است،  نفت  به 
است،  یافته  کاهش  وابستگی  این  اخیر 
به  نفتی  درآمدهای  میزان   ۱۴۰۱ سال  در 
میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده های 
اساس  بر  که  بود  شده  بینی  پیش  نفتی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع 
نفتی  فرآورده های  و  نفت  فروش  از  حاصل 
نظر  در  تومان  میلیارد   ۸۰۷ و  هزار   ۶۰۳
درآمدهای  درصد   ۳۰ است.  شده  گرفته 
دولت در الیحه بودجه توسط فروش نفت و 
فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده و باید 
دید این پیش بینی محقق می شود یا خیر؟

اقتصادی  ارشد  کارشناس  رجایی  نوید 
بودجه  مورد  در  گفت:  مهر  به  باره  این  در 
اگر نگاهی به گاز اروپا داشته باشیم متوجه 
نزولی  روند  نمودارها  که  شد  خواهیم 
هزار   ۵ زیر  قیمت  می رفت  انتظار  و  داشته 
تومان برای گاز در نظر می گرفت که فاصله 
خوبی  خبر  اصاًل  این  و  دارد  محسوسی 
از  نیست.  پتروشیمی ها  ویژه  به  صنایع 
بودجه می توان  به  نگاه کلی  با  سوی دیگر 
به  تالش ها  تمام  مورد  این  در  داشت  بیان 
کار گرفته شده به عنوان مثال اوره به نرخ 
واقعی تر در بورس کاال مبنای قیمت است 
می باشد  دالل ها  ضرر  به  این  نتیجه  در  و 
اما از سوی دیگر وجود این می تواند باعث 
افزایش باالی چهل درصدی در محصوالت 
تدابیری  باید  دولت  که  شود  کشاورزی 

بگیرد.  نظر  در  کشاورزی  محصوالت  برای 
کرد  توجه  باید  بسیار  که  دیگر  مورد  یک 
این  از  پیش  که  است  بازنشستگی  برنامه 
و  بازنشستگی  برنامه های  از  اقتصاد  وزیر 
بسیار  بازنشسته ها  برای  مالی  منابع  تأمین 
سن  سال   ۲ افزایش  با  بود.  کرده  شکایت 
کار  به  را  خود  تالش  دولت  بازنشستگی 
گرفته تا با استفاده از این قانون هزینه های 

شود. متحمل  را  کمتری 
دولت  درآمدی  بخش های  به  رجایی 
سقف  نیز  بودجه  افزود:  و  کرده  اشاره  نیز 
درآمدهای نفتی ۶۰۰ همت در نظر گرفته 
قبل  سال  از  بیشتر  درصد  پنجاه  که  شده 
صورت  در  که  است  معنا  بدان  این  است 
باید  جهانی  نفت  قیمت  افزایش  عدم 
هزار   ۵۰ از  بیش  به  دالر  افزایش  شاهد 
مالیاتی  درآمدهای  برای  باشیم.  تومان 
گرفته  نظر  در  همت   ۸۲۶ بر  بالغ  رقمی 
شده و این نشان دهنده آن است که دولت 
سیاست های انقباضی را با شدت بیشتری 
و  بورس  برای  همچنین  داد.  خواهد  ادامه 
حمایت از این بازار رقمی بالغ بر ۱۵ همت 

است. ناچیز  بسیار  که  گرفتند  نظر  در 
کارشناسان  از  دیگر  برخی  البته 
در  زمانی  نفت  فروش  تحلیل  معتقدند 
صادرات  که  افتاد  خواهد  اتفاق  صورتی 
با افزایش صادرات  نفت ثابت باشد اما اگر 
وعده های  )طبق  که  شویم  مواجه  نفت 
بیشتر  نفت  صادرات  است  قرار  نفت  وزیر 
آن  شدن  محقق  به  می توان  بیفتد(  اتفاق 
امیدوار بود. اما برخی دیگر معتقدند پیش 
بینی درآمدهای نفتی به صورت غیرواقعی 
بینی  پیش  عدم  صورت  در  که  شده  انجام 
کسری  تراز  همت   ۵۰۰ تا   ۴۰۰ می تواند 

بیاورد. وجود  به  را  بودجه 
فروش اوراق

کل   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  اساس  بر 
برای  می شود  داده  اجازه  دولت  به  کشور، 
 ۱۸۵ تا  قانون  این  مصارف  مالی  تأمین 
)ریالی-  اسالمی  مالی  اوراق  انواع  همت 
ارزی( را منتشر کند. اسناد خزانه اسالمی 
منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به 
تادیه  بابت  اجرایی  دستگاه های  طلبکاران 
بازپرداخت سود  می شود.  واگذار  مطالبات 
در  اوراق  انتشار  به  مربوط  هزینه های  و 
جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیش بینی 

است. پرداخت  قابل  و 
هزار   ۸۸ اوراق  فروش  گذشته  سال 
در  اوراق  فروش  برای  دولت  تومان  میلیارد 

این  جاری  سال  اما  بود  شده  گرفته  نظر 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۸۵ به  میزان 
را نشان  از ۱۰۰ درصدی  افزایش بیش  که 
فروش  میزان  بدانید  است  جالب  می دهد، 
اوراق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ 
یافته  افزایش  درصد   ۱۰۰ میزان  به  نیز 
تأمین  راه های  از  یکی  اوراق  فروش  بود. 
افزایش  البته  است،  دولت  هزینه های 
فروش اوراق می تواند فشار را بر بازار سهام 
را  سرمایه  بازار  رشد  آهنگ  و  کرده  بیشتر 
مقطع  در  دولت  دید  باید  البته  کند،  کمتر 
در  را  انقباضی  سیاست  می تواند  فعلی 
همان  با  است  مجبور  یا  و  بگیرد  پیش 
معتدل  سیاست   ۱۴۰۱ سال  فرمان  دست 
تولید  هم  تا  گرفته  پیش  در  را  اقتصادی 
شدت  به  تورم  نرخ  هم  و  نشده  رکود  دچار 

نشود. افزایشی 
نتیجه گیری

نشان  دولت  درآمدهای  کل  بررسی 
حداالمکان  کرده  سعی  دولت  می دهد، 
نکند  محاسبه  را  واقعی  غیر  درآمدهای 
بخش   ۳ جز  به  مختلف  بخش های  در  و 
فروش نفت، فروش اوراق و مالیات افزایش 
وزن  البته  نیستیم،  شاهد  را  چشمگیر 
و  مالیاتی  درآمدهای  بخش   ۲ بر  بودجه 
فروش نفت خواهد بود و تحقق این ۲ رکن 
را  بودجه  وضعیت  می تواند  بودجه  اصلی 
بر کسری  نیز  آن  و عدم تحقق  محقق کند 

افزود. خواهد  بودجه 
 ۱۴۰۲ بودجه سال  بینی می شود  پیش 
به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد بر آمار نقدینگی 
حداقل  تورم   ۱۴۰۲ سال  در  و  افزوده 
شاهد  را  درصد   ۳۵ تا   ۲۵ محدوده  در 
خواهیم بود که اگر با ناهماهنگی در دیگر 
بدهد  رخ  عملیاتی  درآمدهای  بخش های 
تحقق  بزند.  رقم  را  بیشتر  تورم  می تواند 
درآمدهای نفتی از راه افزایش فروش نفت 
در مقطع فعلی می تواند دست دولت برای 
اما  کند  بازتر  ارز  نرخ  کنترل  و  تورم  کنترل 
بینی  پیش  مقدار  از  پایین تر  نفت  فروش 
و  افزوده  را  ارز  بازار  بر  فشار  شده می تواند 
باالی  ارز  نرخ  پذیرش  به  مجبور  را  دولت 
دولت  زمان  هم  و  کند  تومان  هزار   ۴۰
مانند  دیگر  راه های  از  درآمدزایی  به  دست 
شرکت های  عرضه  و  اوراق  فروش  مالیات، 
فعلی  استراتژی  دید  باید  زند.  و…  دولتی 
تولید  تورم  و  پولی  پایه  کنترل  در  دولت 
اتفاق بیفتد  آینده  کننده می تواند در سال 

► خیر؟   یا 

● بودجه انقباضی دولت برای سال آینده؛ نگاه ویژه به مالیات و فروش نفت    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به موجب دستور فروش صادره از شعبه 
ثبت  ۵/۱۴۰۱ج/۴۸۳  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که  قم 
ک  بر فروش پال تاج بخش خواندگان زهره سخاء مبنی  گردیده خواهان زهرا 
ثبتی ۱۸۸۴۹ فرعی از ۲۹۱ اصلی و مفروز و مجزی از ۳۲۸۶ فرعی از اصلی 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  قم   ۵ بخش   ۱۴۰ قطعه  مذکور 
 ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۷۸۷۱۹۶۷ شماره  ابالغیه  به  بازگشت  احتراما  است. 
ثبتی  ک  پال ارزیابی  خصوص  در  محترم  شعبه  آن   ۱۴۰۱/۸/۲ مورخ 
دعوی  ع  موضو  ، قم  یک  منطقه  پنج  بخش  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۱۸۸۴۹
و  شعبه  به  مراجعه  ضمن   ، سخا  زهره  خانم  طرفیت  به  بخش  تاج  زهرا  خانم 
ملک  ع  وقو محل  به  مراجعه  متعاقبا  و  قضایی  محترم  مقام  دستور  از  گاهی  آ
 : کارشناسی  قرار   )۱ گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه   ،
یک  منطقه  پنج  بخش  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۱۸۸۴۹ ثبتی  ک  پال ارزیابی 
اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۱۸۸۴۹ ثبتی  ک  پال  : ملک  ثبتی  مشخصات   )۲ قم 
 ، استار  هایپر  پشت   ، پردیسان   ، قم  آدرس  به  آپارتمانی  واحد  یک  شامل 

نرگس  گل  مجتمع   ، دوم  کوچه   ، عروه  ابن  هانی  خیابان   ، والیت  خیابان 
سند  به  )مستند  مترمربع   ۷۶/۵۱ مساحت  به   ۱۲۶ واحد  چهارم  طبقه 
واحد   : اعیانی  مشخصات   )۳  )۱۴۰۰ الف  سری   ۶۶۷۴۱۲ شماره  به  چاپی 
آشپزخانه   ، خواب  اتاق  دو   ، سالن  شامل  مسکونی  واحد  باب  یک  مذکور 
پوشش  که  توضیح  این  با  بوده  بهداشتی  سرویس  و  اف  دی  ام  کابینت  با 
سیستم  باشد.  می  کاری  سفید   ، ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  سرامیک   ، کف 
زمان  در  باشد.  می  آبی  کولر  سرمایش  سیستم  و  رادیاتور  و  پکیج  گرمایش 
ارزیابی   : کارشناسی  نظریه   )۴ بود.  سکنه  از  خالی  مذکور  واحد  بازدید 
بدون  و  ها  دسترسی   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  ک  پال
مبلغ  به  مسکن  بازار  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق 
و  تعیین  ریال  میلیون  چهارصد  و  میلیارد  هفت  ۷/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد 
ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
از طریق مزایده  اتاق مزایده  دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           091۲76۲5987

سال گذشته پیمان جبلی با 5 هزار میلیارد تومان چه کرد؟
پیمان جبلی رکورد دار 

بودجه گیری

این سازمان  بودجه های  بر صداوسیما  پیمان جبلی  ریاست  در دوره 
داشته  رشد  درصد   ۴۲ و   ۴۶ ترتیب  به  کنون  تا   ۱۴۰۰ سال  از 
درصورتی که میزان ریزش مخاطب بیش از این حرف ها بوده است.
 ۲۱ چهارشنبه  روز  صبح   ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه  بهادری:  مهسا 
که  شد  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  جمهور  رییس  توسط  دی 
بودجه  و  تومان  میلیارد  هزار   ۸ وسیما  صدا  بودجه  الیحه  این  در 

است. شده  مشخص  تومان  میلیارد   ۴۸۲ سینما 
در این الیحه بودجه سینما به ۴۸۲ میلیارد تومان رسیده، سینمایی 
نفر  میلیون   ۱۱ مخاطبانش  کل  کنون  تا   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  که 
زیاد  پول  از  که  به صداوسیمایی رسیده  بودجه  و در عوض کل  بوده 

کند. پخش  مسابق  چند  روز  در  نمی داند 
بودجه  شد،  مجلس  تقدیم  بودجه  الیحه  که   ۱۴۰۰ سال  آذر   ۲۱
و  میلیارد   ۲۸۹ و  هزار   ۵ رقم  سال۱۴۰۱  برای  صداوسیما  سازمان 
مسئله  این  به  نسبت  همه  که  موقع  همان  بود،  تومان  میلیون   ۲۳۷
باید  چرا  که  آمد  پیش  برایشان  سوال  این  واقع  در  و  کردند  اعتراض 
پیدا  افزایش  دوبرابر  قبل  سال  به  نسبت  صداوسیما   ۱۴۰۱ بودجه 
۴۶ درصد از بودجه سال گذشته این سازمان بیشتر  کند؟ رقمی که 

بود. صدرنشین   وزارتخانه   ۱۶ میان  در  آن  بودجه  رشد  و  بود 
جبلی،  پیمان  برنامه های  گفتند  عده ای  پرسش   این  به  پاسخ  در 
سازمان،  این  در  تحول  ایجاد  برای  صداوسیما  سازمان  جدید  رئیس 
نتیجه  است.  دولتی  بودجه  افزایش  و  مخارج  افزایش  اصلی  علل  از 
دست کم  تبلیغات  هزینه  برابری  دو  افزایش  شد؟  چه  برنامه ها  این 
در ایام جام جهانی و ساخت سریال هایی چون »آزادی مشروط« که 
می توان  هم  دست آوردها  دیگر  از  داشت،  مخاطب  درصد   ۱۶ تنها 
و  جدید«  »عصر  مثل  تلویزیون  مخاطب  پر  برنامه های  حذف  به 
فقط  صداوسیما  رییس  بار  پر  برنامه های  کرد،  اشاره  »خندوانه« 
به  تلویزیونی  مسابقه   ۲۰ همزمان  ساخت  نشد،  ختم  اینجا  به 
تلویزیونی  آشغال های  را  آن ها  نام  درستکار  رضا  که  سرگرمی  اسم 

است. گذاشته 
میلیارد   ۶۰۰ مبلغ  بودجه  این  از  فیلم  سیما  سهم  گذشته  سال 
نتیجه اش هم ساخت سریال هایی کامال مشابه هم  تنها  و  بود  تومان 
فیلم  سیما  رییس  هم  که  حاال  بود  »بی نشان«  و  سرد«  »آتش  مثل 
تولید  و  سازی  سریال  نتیجه  یافته،  افزایش  بودجه  هم  کرده  تغییر 

رسید؟ خواهد  کجا  به  برنامه 
زمانی  چه  تا  دارد،  اختیار  در  صداوسیما  که  بودجه ای  میزان  این  با 
ریزش مخاطبان ادامه خواهد داشت؟ پرسش هایی که هرسال تکرار 

به آن تالشی نمی کند. و پاسخ  می شوند و کسی برای رسیدگی 
افزایش  درصد   ۱۳۹.۵ شاهد  مجموع  در   ۱۴۰۰ تا   ۱۳۹۱ سال  از 
بودجه  گرفتن  نظر  در  با  که  بودیم  سیما  و  صدا  سازمان  در  بودجه 
ده  در  همچنین  و  می رسد  درصد   ۱۸۵.۵ به  رقم  این   ۱۴۰۱ سال 
 ۴۶ با  بودجه  الیحه  در  بودجه  افزایش  میزان  باالترین  گذشته  سال 
می توان  راحتی  به  و  دارد  اختصاص   ۱۴۰۱ سال  به  همچنان  درصد 
جدی  بسیار  صداوسیما  بودجه  دادن  افزایش  در  جبلی  پیمان  گفت 

است. کرده  عمل 
است؟ چه قدر  نظارت  شورای  بودجه 

کم  سریال های  تولید  و  تکراری  های  برنامه  با  صداوسیما  بودجه 
و  هزار   ۷ به  و  دارد  افزایش  درصد   ۴۲ گذشته  سال  به  نسبت  محتوا 
دولت  کارکنان  حقوق  عوض  در  و  رسید  خواهد  تومان  میلیارد   ۵۰۰
بودجه  نمونه  عنوان  به  کرد.  خواهد  پیدا  افزایش  درصد  فقط۲۰ 
 ۹ به   ۱۴۰۰ ۷ میلیارد  از  ۶ عضو که  با  بر صداوسیما  شورای نظارت 

است. رسیده   ۱۴۰۲ ۱۴.۵میلیارد  و   ۱۴۰۱ میلیارد 
به  نفر   ۲ جمهور،  رییس  انتخاب  به  ۲نفر  عضو)   ۶ از  شورا  این 
شورای  مجلس  انتخاب  به  نفر   ۲ و  قضاییه  قوه  رییس  انتخاب 
شورای  این  اعضای  حاضر  حال  در  می شود.  تشکیل  اسالمی( 
قوه  طرف  از  الریجانی  جواد  محمد  و  مصدق  محمد  از  عبارتند 
از  صفارهرندی  محمدحسین  و  اسماعیلی  محمدمهدی  قضاییه، 
از  نوباوه  بیژن  و  طرف قوه مجریه و سیداحسان قاضی زاده هاشمی 
محمدحسین  عهده  بر  نیز  مجموعه  این  ریاست  و  مقننه  قوه  طرف 

است. صفارهرندی 
به  آینده در حالی است که  بودجه سال  در  چنین رشدهای عظیمی 
رغم تورم ۴۰ درصدی، برای حقوق کارمندان دولت فقط ۲۰ درصد 

افزایش در نظر گرفته شده است.

خبـر

حضرت  والدت  سالروز  به  منتهی  هفته       ◄
با  رابطه  در  بسیاری  خبرهای  مادر  روز  و  )س(  زهرا 
از  یکی  شد،  منتشر  رسانه ها  در  ایران  زنان  وضعیت 
ریاست  زنان  امور  معاونت  خزعلی  انسیه  زبان  از  آنها 
که  بود  طالق  افزایش  به  رو  روند  درباره  جمهوری 
مدام از سوی او تکرار شد. تکراری که نشان از شتاب 
که  باورند  این  بر  برخی  چند  هر  داشت.  افزایش  این 
مسئوالن  زبان  از  که  خامی  آماری  داده های  اساسا 
درباره  قضاوت  و  دارد  تحلیل  به  نیاز  می شود  عنوان 
برداشت  نمی تواند  آن  احتمالی  کاهش  یا  افزایش 
پوشیده  کسی  بر  اما  باشد  موضوع  این  از  درستی 
نیست که طالق از مهم ترین آسیب های اجتماعی در 
مورد  آن  مهار  برای  راهکار  که  است  ایرانی  خانواده 
این  در  است.  بوده  هم  رهبری  معظم  مقام  اشاره 
میان تصمیماتی هم گرفته شد از جمله الزامی شدن 
از چند سال  از طالق که حاال پس  مشاوره های پیش 
داشته  میان  این  در  حداقلی  تاثیری  شده  مشخص 
با  زوجین  درصد   11 تنها  شده  گفته  که  آنطور  است. 
این مشاوره ها از تصمیم خود بازگشته اند که نشان از 

دارد. تصمیم  این  بودن  ناموفق 
جامعه ای  هر  زیربنای  و  هسته  مهم ترین  خانواده 
تضعیف  درحال  نهاد  این  آمار ها  گواهی  به  اما  است، 
انسیه  که  بود  پیش  روز  چند  همین  است.  شدن 
و خانواده  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون  خزعلی، 
تأسف  اظهار  با  صبر  شورای عالی  نشست  سومین  در 
وضعیت  درباره  کشور  در  طالق  آمار  رفتن  باال  از 
داد:  توضیح  این گونه  کشورمان  در  ازدواج  و  طالق 
طالق  میزان  که  بود  قرار  توسعه  ششم  برنامه  »طبق 
براساس  طالق  میزان  اما  یابد،  کاهش  ۲۰ درصد 
تحلیل های  بر اساس  و  ۴ درصد  آماری  تحلیل  یک 
باعث  که  یافته  افزایش  ۸ درصد  ازدواج،  با  مقایسه ای 

است.« تأسف 
برای طالق! مشاورانی 

چرایی این کاهش ازدواج و افزایش طالق خودش 
و  وجه  یک  از  بی تردید  که  است  پیچیده ای  معمای 
موضوعات  از  یکی  اما  نیست،  بررسی  قابل  زاویه 
نه  که  است  مشاوره هایی  مسأله  ماجرا  این  بر  اثرگذار 

خانه  سر  به  زوجین  بازگرداندن  در  نتوانسته اند  فقط 
وقت ها  بعضی  بلکه  کنند،  عمل  موفق  زندگی شان  و 
موضوعی  هستند.  جدایی  و  طالق  عامل  خودشان 
بر اهمیت نقش مشاوران در حل  تاکید  با  که خزعلی 
زناشویی در عین حال معتقد است: »ارائه  اختالفات 
چون  است،  تأکید  مورد  صحیح  مشاوره  خدمات 
می شوند  طالق  عامل  مشاوران  برخی  اوقات  گاهی 
باشند  مجرب  و  آموزش دیده  باید  مشاوران  بنابراین 
و  اقدامات  و  بگیرند  قرار  ارزیابی  و  نظارت  تحت  و 

شود.« رصد  مشاوران  این  فعالیت های 
با طالق پولدارها  آشتی 

ترغیب  در  مشاوران  معکوس  نقش آفرینی  ماجرای 

فیاض  ابراهیم  قبل  سال ها  را  جدایی  و  طالق  به 
کرد.  مطرح  تهران  دانشگاه  استاد  و  جامعه شناس 
خاموش  بمب  به  کسی  کمتر  شاید  این  وجود  با 
کرده  توجه  جامعه  در  آن  تبعات  و  غلط  مشاوره های 
طالق  همچون  چالش هایی  این که  به خصوص  باشد. 
خدمات  از  بیشتر  که  جامعه  مرفه  طبقات  میان  در 
مشاوره ای استفاده می کنند، بسیار باالتر است و این 
که  موضوع  این  بر  باشد  تاییدی  مهر  می تواند  خود 
اختالفات  حل  عامل  آن که  از  بیشتر  مشاوران  برخی 
و  اختالفات  این  به  دامن زدن  عامل  باشند،  زناشویی 

هستند! جدایی  و  طالق  بروز 
ازدواج  سردفتران  کانون  رئیس  مظفری،  علی 
از  یکی  به صراحت  پیش  سال  چند  هم  طالق  و 
نبود  را  توافقی  طالق  افزایش  مسیر  در  معضالت 
»بالاستثنا  بود:  گفته  و  دانسته  متخصص  مشاوران 
یک  برای  زوج  یک  وقتی  مشاوران  ۸۰ درصد  باالی 
دارد،  وجود  زوج ها  همه  بین  تقریبا  که  عادی  مشکل 

بگیرید.« طالق  می گویند  می کنند  مراجعه 
به باور وی، هیچ زوجی نیست که در زندگی مشکل 
زوج های  از  پولدار،  تا  بی پول گرفته  از  باشند  نداشته 
دارند  زندگی  در  مشکالتی  بی دین،  تا  گرفته  متدین 
طالق  می گوید  می کنند،  مراجعه  مشاور  به  وقتی  و 
این  روان شناسی  علم  نظر  از  می گویند  بگیرید. 
مشکالت معنا ندارد و علم روان شناسی این زندگی را 
باید  مشاور  یا  روان شناس  آن  که  درحالی  نمی پذیرد. 
نحوه برخورد با مشکل را ارائه کند، اما صورت مسأله 
االن  همین  بگیرید.  طالق  می گوید  و  می کند  پاک  را 
عادی  مشکالت  بیان  برای  معمولی  زوج  یک  اگر 
می گوید  کنند،  مراجعه  روان شناس  به  خود  زندگی 

بگیرید. طالق 
ناقابل با یک حق الزحمه  خرید مشاوره 

با  گفتگو  در  هم  جامعه شناس  شکربیگی،  عالیه 
علمی  و  درست  مشاوره  یک  نقش  آن که  ضمن  فردا 
می داند،  مهم  بسیار  را  زناشویی  اختالفات  حل  در 
به خصوص  مشاوران  عملکرد  به  را  انتقاد  همین  اما 
حوزه  »در  می گوید:  و  دارد  طالق  از  پیش  مشاوران 
مواجه  متعددی  چالش های  با  درمانی  مشاوره 
مشاوره ها  هزینه  باال،  قیمت های  با  اوال  هستیم. 
برای  کافی  درآمد  از  خانواده ها  که  است  گونه ای  به 
بنابراین  نیستند  برخوردار  آن ها  خدمات  از  استفاده 
این  از  مانع  اقتصادی  مشکالت  و  مالی  مسأله 
درمانی ها  مشاوره  به  بتوانند  خانواده ها  تا  می شود 
این که  با  از سوی دیگر من هم موافقم  مراجعه کنند. 
خانواده ها  چالش های  ساماندهی  در  مشاوره ها 
را دیده ام که طالق  مواردی  نداشته اند. من هم  تأثیر 
بحث  با  رابطه  در  آن ها  از  وقتی  و  گرفته اند  توافقی 
با  را  مشاوران  می گویند  می شود،  سؤال  این  مشاور 

دهید!« فریب  می توانید  حق الزحمه  یک 
وی با انتقاد از این که طی چهار دهه اخیر همواره 
نهاد  در  مداخله هایی  مشاور  به عنوان  روان شناسان 
حوزه  در  امروز  بحران  آن  پیامد  و  داشته اند  خانواده 
حاضر  حال  »در  می کند:  تاکید  است،  بوده  خانواده 
بلکه  نیست  روانی  مشکالت  خانواده  نهاد  مشکالت 
فضای  در  زوج  یک  وقتی  است.  اجتماعی  مشکالت 
مجازی قرار می گیرد، وقتی آنجا ارتباطات و تعامالتی 
آیا  هست،  مجازی  اجتماع  در  که  می کنند  برقرار 
مشکالت  است؟  فردی  مشکل  بگوییم  باز  می توانیم 
حیطه  در  و  روانی  مسائل  دیگر  خانواده ها  و  زوجین 
بنابراین  است  اجتماعی  حیطه  در  بلکه  نیست  فردی 
تا  کنند  استفاده  هم  جامعه شناسان  حضور  از  باید 
در  را  اجتماع  و  خانواده  نهاد  فیمابین  روابط  بتوانند 

 ► کنند.«   صحبت  آن  درباره  و  بگیرند  نظر 

عالیه شکربیگی از بی تاثیری مشاوره در جلوگیری از طالق می گوید؛

● مشاوران معکوس !   ●

◄    مرکز پژوهش های مجلس گزارشی 
جامعه  در  طالق  روند  و  وضعیت  درباره 
منتشر کرد و نسبت به خطر شکستن قبح 

داد. هشدار  طالق 
مسئله  یک  عنوان  به  طالق  و  ازدواج 
در  گسترده  تأثیرات  لحاظ  به  اجتماعی 
ساختار  تغییرات  و  جمعیت  رشد  روند 
در  دارند.  بسزایی  اهمیت  خانواده 
طوالنی تر  افراد  مشترک  زندگی  گذشته 
اما  می افتاد،  اتفاق  ندرت  به  طالق  و  بود 
مشکالت  بروز  و  زمان  گذشت  با  امروزه 
افزایش  جوامع  در  طالق  میزان  متعدد 

است. یافته 
طالق  میزان  آمارها،  برخی  اساس  بر 
این  و  است  یافته  افزایش  کشور  در 
موضوع باعث نگرانی خانواده های زیادی 
شده مخصوصًا دخترها و پسرهای جوانی 
با مشاهده  و  ازدواج هستند  که در آستانه 
مجرد  همچنان  می دهند  ترجیح  آمار  این 
مسیر  درگیر  را  خودشان  و  بمانند  باقی 
خانواده  دادگاه های  و  طالق  خم  و  پرپیچ 

. نکنند
افراد  همه  برای  طالق  واقعیت  در  اما 
زوج های  از  هیچ کدام  و  نمی افتد  اتفاق 
شوند  جدا  هم  از  اینکه  هدف  با  جوان 
بلکه  نمی شوند.  مشترک  زندگی  وارد 
دالیل  به  زندگی  طول  در  که  شرایطی 
این  می یابد  بروز  مرد  و  زن  برای  مختلف 
توقعات  اعتیاد،  را شکل می دهد.  جدایی 
و  رفتار  یکدیگر،  از  زوج ها  غیرمنطقی 
مشکالت  داشتن،  ضعیف  شخصیت 
و  زن  عاطفی  شناخت  عدم  اقتصادی، 
و  نیازها  شدن  برآورده  عدم  و  هم  از  مرد 
دالیل  از  می تواند  هم  زوج ها  انتظارات 
اساس  بر  همچنین  باشد.  ایران  در  طالق 
ایرانی  زوج های  بیشتر  موجود  آمارهای 
هم  از  ازواجشان  پنجم  تا  اول  سال  بین 

می شوند. جدا 
خانواده  نهاد  به  مبتال  مسائل  کنار  در 

سن  افزایش  جمله  از  فعلی  شرایط  در 
نوعی  که  ازدواج  به  تمایل  عدم  و  ازدواج 
طالق  است،  خانواده  کیان  علیه  تهدید 
اجتماعی  آسیب های  جمله  از  نیز 
رشد  به  رو  جوامع  اغلب  در  که  است 
پاشیدگی  هم  از  است.  مشاهده  قابل 
این  فرزندان  ماندن  بجا  خانواده ها، 
که  طالق«  »فرزندان  همان  یا  خانواده ها 
کاستی هایی  و  مشکالت  دچار  نیز  آنان 
کمرنگ  نیز  و  می شوند  بخود  مختص 
اعضای  میان  در  عاطفه  و  محبت  شدن 
و  نوجوانان  در  بزه  افزایش  و  خانواده 
در  که  است  مسائلی  جمله  از  جوانان 
از  از جوامع  قرن اخیر گریبانگیر بسیاری 

است. شده  ایران  جمله 
افزایش  به  رو  روز  به  روز  طالق  آمار 

ست ا
و  زنان  امور  معاون  خزعلی  انسیه 
ملی  جشنواره  در  رئیس جمهور  خانواده 
خانواده  و  زن  محوریت  با  قضائی  آرای 
برگزار شد، اعالم  اواسط هفته گذشته  که 
رو  روز  به  روز  طالق  آمار  متأسفانه  کرد: 
نکرده  خدایی  نگرانیم  و  است  افزایش  به 

می شود. جدی  مشکل  دچار  ما  نسل 
در  مربوطه  رویه های  باید  افزود:  وی 
کاهش  طالق  تا  شود  اصالح  زمینه  این 
پیدا کند. پیشنهاد شده از روز اول ازدواج 
اختیار  در  مشاورین  خانواده،  مشاور  مثل 
زوجین قرار گیرند. کار بدین صورت است 
حضوری  بعد  و  تلفنی  مشاوره  اول  که 
عملیاتی  موضوع  این  استان   ۵ در  است. 

می کند. پیدا  گسترش  بعدًا  و  شده 
مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
درباره وضعیت و روند طالق در جامعه
مجلس  پژوهش های  مرکز  همچنین 
منتشر  طالق  آمار  مورد  در  گزارشی  اخیرًا 
کرده، در این گزارش آمده است: با توجه 
یک  از  متأهالن«  طالق  »میزان  اینکه  به 
طالق  رویداد  رواج  و  شیوع  میزان  سو 

سوی  از  و  می دهد  نشان  جامعه  در  را 
جامعه  جمعیت  ساختار  تغییرات  از  دیگر 
نسبت  می رسد  نظر  به  نمی پذیرد،  تأثیر 
طالق های  فراوانی  چون  شاخص هایی 
و  طالق  به  ازدواج  نسبت  شده،  ثبت 
دقیق تری  شاخص  طالق  عمومی  میزان 
در  طالق  روند  و  وضعیت  ترسیم  برای 

باشد. جامعه 
شکست  و  انگاری  عادی  خطر 

جامعه در  طالق  قبح  بیشتر 
برحسب میزان طالق متأهالن در طول 
جامعه  در  طالق  وقوع  نرخ  گذشته  دهه 
در  است  بوده  تغییر  بدون  و  ثابت  تقریبًا 
طالق های  فراوانی  اساس  بر  که  حالی 
با  ما  طالق  به  ازدواج  نسبت  و  شده  ثبت 

مواجه  جامعه  در  طالق  رویداد  افزایش 
ایم. بوده 

عمل  به  ارزیابی  و  بررسی  به  توجه  با 

بیان  برای  اخیر  شاخص های  آمده 
نیستند؛  دقیق  جامعه  در  طالق  وضعیت 
برای  شاخص ها  این  از  استفاده  لکن، 
موجب  مسئوالن  ویژه  به  مختلف  مراجع 
شده  جامعه  در  ذهنیت  این  گیری  شکل 
با  جامعه  گذشته  سال های  در  که  است 
است.  بوده  مواجه  طالق  رویداد  افزایش 
که  ذهنیتی  چنین  وجود  تردید،  بدون 
غلط  داده های  از  استفاده  دلیل  به  خود 
موجبات  می تواند  گرفته  شکل  جامعه  در 
قبح  بیشتر  شکست  و  انگاری  عادی 

سازد. فراهم  جامعه  در  را  طالق 
پژوهشگران،  مسئوالن،  باید  بنابراین 
با  که  تأثیرگذاری  افراد  سایر  و  رسانه ها 
از  دارند  سروکار  جامعه  در  طالق  مقوله 

زمینه  این  در  دقیق  آماری  شاخص های 
استفاده کنند. در این باره، همان طور که 
طالق  »شاخص  می رسد  نظر  به  شد  بیان 

از  شاخص ها  سایر  نسبت  به  متأهالن« 
بر حسب  برخوردار است.  بیشتری  اعتبار 
وضعیت  گذشته  دهه  در  نیز  شاخص  این 
است. بوده  ثابت  کشور  در  طالق  روند  و 
کجاست؟ طالق  از  پیشگیری  کلید 

جامعه؛  در  طالق  نرخ  ثبات  یا  افزایش 
از  هم  باز  باشد  دقیق تر  که  کدام  هر 
کاهد.  نمی  جامعه  در  طالق  آسیب های 
است  اکنون مشخص  که  آنچه  به هر حال 
درمان  از  بهتر  پیشگیری  همیشه  اینکه 
وقوع  از  پیش  باید  را  واقعه  عالج  و  بوده 
به  آن  از  بخشی  طالق  از  پیشگیری  کرد. 
انتخاب  در  جوانان  و  خانواده ها  عهده 
برعهده  هم  آن  از  بزرگی  بخش  و  درست 
با  که  است  دولتمردان  و  سیاستمداران 

زایی  اشتغال  و  اقتصادی  مشکالت  رفع 
در  طالق  از  پیشگیری  جهت  فکری 

► باشند.    داشته  جامعه 

وضعیت و روند طالق در جامعه ایرانی

● هشدار درباره خطر شکستن قبح طالق    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۸ ازشعبه  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۷/۱۴۰۱ج/۵۵۷  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۷ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  فهیمی  اصغر  علی  علیه  اسالمی  سمیه 
و  له  محکوم  حق  در  ۲/۰۵۵/۲۱۷/۴۹۰ریال  و  جدید  طرح  سکه  عدد   ۱۴
علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
محله   E۱۹  ۲۱ قطعه  پردیسان  پروژه  در  واقع  مسکونی  واحد  دستگاه  یک 
از  پس  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  را   ۵
تطبیق  و  پرونده  رویت  و  ابرازی  مدارک  به  استناد  و  مستندات  و  مدارک  اخذ 
موقعیت  و  محل  از  بازدید  و  آن  مطالعه  و  کاداستر  و  هوایی  نقشه  با  مختصات 
ملک موصوف و معاینه به عمل آمده نتیجه گزارش خود را به شرح ذیل تقدیم 
مجتمع   ۲ فرعی   ۲ موتلفه   ، موتلفه  خیابان   ، پردیسان   – قم  آدرس  دارد:  می 
کل  اداره  استعالم  پاسخ  موجب  به   ۵ واحد  اول  طبقه   ۲ بلوک  مهر  سروش 
 ۱۴۰۱۰۲۹۹۰۰۰۲۰۸۸۶۴۲۸ نامه  شماره  تحت  قم  استان  شهرسازی  و  راه 
نام  ثبت  سامانه  به  توجه  با   ۰۱۰۰۲۵۰ کالسه  بایگانی   ۱۴۰۱/۳/۲۹ مورخ 
واگذاری مهر ۱۷ با کد ۱۶۱۶۱۷۵ در بلوک Q-E۱۹ طبقه ۱ از سوی تعاونی 
فوق الذکر ثبت شده توقیف گردیده است. تصویر قرار داد احداث و واگذاری 
مرادبیگلو  عباس  آقای  نمایندگی  به   ۷۵۲۱ ثبت  شماره  به   ۱۷ مهر  مسکن 
رئیس  نائب  عنوان  به  محمدی  اعظم  خانم  و  عامل  مدیر  و  رئیس  عنوان  به 

ش  رضا  فرزند  فهیمی  اصغر  علی  آقای  قرارداد  دیگر  طرف  و  مدیره  هیئت 
 ۵ محله  مورد   ۱۱۲۱ عضویت  شماره   ۰۳۸۱۳۲۰۹۰۱ ملی  کد   ۱۸۲۸۲ ش 
در  واقع  مسکونی  واحد  دستگاه  یک  واگذاری   E۱۹ است.  گردیده  واگذار 
نمای  دارای  مسکونی  آپارتمان   : میدانی  بررسی   ۲۱ قطعه  پردیسان  پروژه 
آجری ، اسکلت بتن و فلزی با قدمت باالی ۱۵ سال ساخت می باشد. دارای 
با  آشپزخانه   ، حمام  و  بهداشتی  سرویس   ، پذیرایی  سالن   ، خواب  اتاق  دو 
MDF ، کف سالن سرامیک و اتاق خواب موزائیک ، گچ کاری شده ،  کابینت 
کنتور مجزی  دارای یک  و  آبی  کولر  و  پکیج  و  و سرمایشی شوفاژ  با گرمایشی 
انباری  و  مشاعی  صورت  به  آب  کنتور  و  ثابت  تلفن  خط  یک  و   ، گاز  و  برق  و 
تصرف  در  تنازع  مورد  ملک  گردید  مشخص  میدانی  بررسی  با  باشد.  می 
سمیه  )خانم  مشارالها  اظهار  به  که  دارد  قرار  جعفری  احمد  آقای  مستاجر 
مورد  ملک  است  ذکر  به  الزم  است.  رسیده  اتمام  به  اجاره  قرارداد  اسالمی( 
اداره  استعالم  پاسخ  به  توجه  با  و  بوده  رسمی  سند  فاقد  لها  محکوم  معرفی 
است.  گردیده  ارزیابی  مهر  مسکن  واگذاری  بر  مبنی  شهرسازی  و  راه  کل 
نیز  و  ملک  موقعیت  گرفتن  نظر  در  و  محلی  تحقیقات  به  توجه  با   : ارزیابی 
 ، مرقوم  پالک  کاربری  نوع  و  ارزیابی  در  موثر  جهات  جمیع  گرفتن  نظر  در  با 
به اشخاص حقیقی و حقوقی  از دیون احتمالی  نداشتن معارض و صرف نظر 
برابر  فوق  آپارتمان  از  کارشناسی  پایه  قیمت   ، عامل  های  بانک  و  دولتی  و 

تومان  میلیون  شش  و  هشتاد  و  ششصد  معادل  ۶/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  تعیین 
زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰ ساعت 
از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  ساحلی دادگاه های حقوقی 
مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده 
از  با هماهنگی این اجرا  را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند  پایه 
را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته 
به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

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



امروز  گفت:  آسیا  غرب  مسائل  تحلیلگر  یک      ◄
و  دست  فزاینده  بحران های  با  اروپا  و  آمریکا  خود 
هزینه  این  از  بیش  نمی خواهند  و  می کنند  نرم  پنجه 
کنند  پرداخت  را  صهیونیستی  رژیم  ناهنجاری های 
حمایت  غیرقانونی  ی  اقدام ها  این  از  نمی توانند  و 
حمایت  پشتیبانی  به  هم  امروز  تا  هرچند  کنند، 
رژیم  بین المللی  موازین  خالف  اقدام های  غرب 

است. گرفته  صورت  صهیونیستی 
تحلیل  در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  نعیمی  مصیب 
در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  بر  فشار  افزایش 
پی درخواست این تشکیالت برای صدور استفساریه 
المللی  بین  دادگستری  دیوان  سوی  از  حقوقی 
به  و در پاسخ  درخصوص ماهیت اشغالگری اسرائیل 
با چه هدفی  رژیم صهیونیستی  کابینه  که  این سوال 
سطح تنش را با فلسطینی ها باال می برد در حالی که 
شده  موجب  سیاسی  فضای  در  داخلی  بحران های 
امکان  به  نسبت  رژیم  این  پیشین  جنگ  وزیر  که  
هشدار  نتانیاهو  بنیامین  به  داخلی  جنگ  وقوع 
همیشگی  حربه های  از  یکی  فرافکنی  گفت:  بدهد، 
با  هم  بار  این  و  بوده  پیشین  دوره های  در  نتانیاهو 
مجدد  حضور  از  پس  که  شدیدی  اختالفات  به  توجه 
فساد  دلیل  به  صهیونیستی  رژیم  کابینه  راس  در  وی 

آمده معموال  به وجود  در داخل  دادگاه  و حکم  مالی 
مسیر را به سمت و سوی دیگری می برد و برای مثال 
به  که  حالی  در  می کند،  تهدید  را  ما  جنگ  می گوید 
می دهند  قرار  تنگنا  در  را  فلسطینی ها  بهانه  همین 
بر غزه تحت  را عالوه  باختری  کرانه  در  نیز  بار  این  و 
مبارز  جوانان  خانواده  و  دادند  قرار  فشار  و  محاصره 

می دهند. قرار  فشار  تحت  را  فلسطینی 
مجموعه  این  همیشگی  رویه  این  داد:  ادامه  وی 
که  است  صهیونیستی  رژیم  فاشیستی  و  تندرو 

فکر  و  دارد  قرار  آن  راس  در  نتانیاهو  بنیامین 
عمومی  افکار  می تواند  حرکتی  چنین  که  می کند 
و  کند  دور  را  خودش  ناتوانی های  و  ضعف ها  از  را 
آماده  غیرعادی  اقدامات  هرگونه  برای  را  زمینه  ثانیا 
کابینه  سمت  از  تحرکاتی  چنین  انتظار  لذا  می کند، 
این  هم  مخالف  جناح های  مقابل  در  می رفت.  او 
و  سناریوها  از  و  شناخته اند  کامال  را  او  اقدام های 
موقعیت  این  از  و  هستند  مطلع  وی  ترفندهای 
انجام  اقدام هایی  او  کابینه  علیه  و  کرده  استفاده 
رهبری  تحت  که  مجموعه ای  کل  در  می دهند. 
به  شکننده  ائتالفی  با  اخیر  انتخابات  در  نتانیاهو 
ادامه  برای  مساعدی  شرایط  رسیده  موقعیت  این 
شرایط  همین  کند  پیدا  ادامه  اگر  و  ندارد  حیات 

داشت.    خواهد  تداوم  بحرانی 
این  به  پاسخ  در  خاورمیانه  کارشناس  این 
حالی  در  نتانیاهو  راستی  دست  کابینه  که  پرسش 
به  را  شرایط  و  زده  فلسطینی ها  تحریک  به  دست 
که  می برد  پیش  جدید  انتفاضه  شکل گیری  سمت 
توسط  االقصی  مسجد  حرمت  هتک  مثال  برای 
سفید  کاخ  واکنش  با  رژیم  این  داخلی  امنیت  وزیر 
سمت  به  را  اسرائیل  شرایطی  چنین  آیا  شد،  همراه 
داد،  نخواهد  سوق  دیگری  زودهنگام  انتخابات 

کدام  هیچ  صهیونیستی  رژیم  اقدام های  این  گفت: 
االقصی  مسجد  حرمت  هتک  هم  نیست؛  جدید 
و  دیگر  موضوعات  هم  و  پیوسته  وقوع  به  پیش تر 
نیستیم  موافق  ما  جمله  همین  به  هم  آمریکا  البته 
توسعه  موضوع  شرایط  این  در  می کنند.  بسنده 
شهرک سازی نیز مطرح است که هم از سوی محافل 
است  این  به  محکوم  هم  و  بوده  ممنوع  بین المللی 
در  که  شهرک هایی  باید  توسعه  عدم  بر  عالوه  که 
شود.  تخریب  شده  ایجاد  فلسطینی  سرزمین های 
قدس  سرزمین  نیز  شرقی  المقدس  بیت  خود  توسعه 
و  یکی  موجود  تنش های  و  است  فلسطینی  نشینان 

نیست. تا  دو 
متفاوت  گذشته  با  امروز  آنچه  داد:  ادامه  وی 
بحران های  با  اروپا  و  آمریکا  خود  که  است  این  است 
نمی خواهند  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  فزاینده 
رژیم صهیونیستی  ناهنجاری های  این هزینه  از  بیش 
اقدامات  این  از  نمی توانند  و  کنند  پرداخت  را 
به  هم  امروز  تا  هرچند  کنند،  حمایت  غیرقانونی 
موازین  خالف  اقدامات  غرب  حمایت  پشتیبانی 
است.  گرفته  صورت  صهیونیستی  رژیم  بین المللی 
این  به  نسبت  امروز  البته  هم  فلسطینی  گروه های 

► دارند.    گاهی  آ صهیونیستی  رژیم  ضعف 

جمهوری  رئیس  تالش  »علیرغم      ◄
کار  دستور  اجرای  برای  برزیل  سابق 
با  خود  سیاست  کردن  همسو  و  آمریکا 
به  وی  بی توجهی  و  صهیونیستی  رژیم 
)ازجمله  مهم  کشورهای  از  بزرگی  بخش 
با  خود  روابط  نفع  به  چین(  و  روسیه 
در  وی  پیروزی  عدم  متحده،  ایاالت 
به  جمهوری،  ریاست  اخیر  انتخابات 
که  شد  باعث  آمریکا،  حمایت های  رغم 
واشنگتن در حساب باز کردن روی چنین 
مساله  همین  و  کند  نظر  تجدید  شخصی 
پس  را  او  پشت  آمریکایی ها  که  شد  باعث 
خالی  بی حدوحصر  حمایت  سال ها  از 

» . کنند
یادداشتی  در  المیادین  خبری  شبکه 
آمریکا  و نقش  برزیل  اخیر  درباره تحوالت 
حمایت،  سال ها  از  پس  نوشت:  آن  در 
جمهوری  رئیس  بولسونارو  ژائیر  آمریکا 
از  را  خود  حمایت  و  رها  را  برزیل  سابق 
دموکراسی در برزیل اعالم کرد. دالیل آن 

باشد. تواند  می  چه 
این  از  یکی  به  منجر  فعلی  »وضعیت 
یا  زندان،  یا  شد:  خواهد  نتیجه  سه 
که  است  عبارتی  این  مرگ.«  یا  پیروزی 
نتایج  اعالم  از  قبل  بولسونارو،  توسط 
نهایی انتخابات در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ بیان 
را ترسیم  این عبارت مسیری  با  و وی  شد 
کودتای  طریق  از  آن  ویژگی های  که  کرد 

شد. آشکار  اخیر  نافرجام 
تصور  بولسونارو  آنچه  برخالف 
لوال  موقعیت  کودتا  برای  تالش  می کرد، 
رئیس  و  فعلی  جمهوری  رئیس  داسیلوا، 
همبستگی  یک  کسب  از  پس  کارگر  حزب 
حال،  این  با  کرد.  تقویت  را  گسترده 
است  توجه  قابل  زمینه  این  در  آنچه 
»حمایت  اعالم  در  آمریکا  دولت  موضع 
سواالت  که  بود  برزیل  در  دموکراسی«  از 
گذاشتن  کنار  دالیل  مورد  در  را  متعددی 
از سال ها  واشنگتن پس  توسط  بولسونارو 

می کند؟ ایجاد  حمایت 
کردن  زندانی  در  آمریکایی ها  نقش 

ا سیلو ا د
نقش  برزیل  در  اخیر  رویدادهای 
آمریکا را در دامن زدن به هرج و مرج در 
داسیلوا،  لوال  دوره  در  التین  کشور  این 
دخالت  با  که  می کند  تداعی  ذهن  به 
او  شدن  زندانی  در  واشنگتن  مستقیم 
مقدمه ای  عنوان  به   ۲۰۱۸ آوریل  در 
عنوان  به  بولسونارو  آمدن  کار  سر  برای 
همراه  افراطی  راست  جمهور  رئیس  یک 
شد. این مساله توسط تعدادی از اعضای 
شد  فاش  میالدی  گذشته  سال  در  کنگره 
دادگستری  وزارت  از  آنها  ترتیب  بدین  و 
مورد  در  را  اسنادی  خواستند  آمریکا 
سرنگونی  در  آمریکا  مخفی"  "نقش 

کند. ارائه  داسیلوا 
بعدًا  که  صوتی  فایل های  و  اسناد 
آمریکایی  خبری  وب سایت  توسط 
کردند  فاش  شد،  منتشر  »اینترسپت« 
دادگستری  وزیر  مورو،  سرجیو  قاضی  که 
داالنول،  دلتان  دوستش  و  برزیل  سابق 
دفتر  با  را  تماسی  خط  کل،  دادستان 

آی(  بی  )اف  فدرال  تحقیقات  اداره 
پرونده  تحقیقات  بر  تا  کرده اند  ایجاد 
داشته  نظارت  سیلوا  دا  کیفرخواست 
آن  "لوموند"  فرانسوی  روزنامه  که  باشند 
تاریخ"  در  قضایی  رسوایی  "بزرگترین  را 

کرد. توصیف 
شرکت  برای  مورو  گزارش،  این  طبق 
توسط   ۲۰۰۷ سال  در  که  نشستی  در 
مالی  تامین  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
از  تعدادی  و  شد  دعوت  بود،  شده 
 )FBI( فدرال  تحقیقات  اداره  نمایندگان 
امور  و  دادگستری  وزارتخانه های  و 
در  داشتند.  حضور  آن  در  آمریکا  خارجه 
تخصصی  کمیته  تشکیل  با  نشست  این 
تاکسمن،  مورنو  کارن  ریاست  به  قضایی 
و  پولشویی  با  مبارزه  در  متخصص 
تروریسم موافقت شد تا در داخل سفارت 
داخلی  پرونده های  پیگیری  برای  آمریکا 
کار  برزیلی  از قضات  تعدادی  با همکاری 
تالش های  که  می دهد  نشان  این  کند. 
برخالف  داسیلوا  سرنگونی  برای  آمریکا 
شخص  به  طرف ها،  برخی  ادعاهای 
سابق  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
در  ریشه  بلکه  نیست،  مرتبط  آمریکا 
اصلی  هدف  و  دارد  آن  از  قبل  سال های 
قدرت  گرفتن  دست  به  از  جلوگیری  آن 

است. چپ  جناح  توسط 
گذاشته  کنار  و  لوال  محکومیت  از  پس 
ریاست  انتخاباتی  رقابت های  از  شدنش 
عهده  به  با  مورو   ،۲۰۱۸ سال  جمهوری 
بهای  دادگستری  وزارت  سمت  گرفتن 
آمریکایی ها  گرفت.  را  خود  تالش های 
پرونده های  کردن  باز  روند  او  طریق  از 
برزیل  نفت  رسمی  شرکت  در  قضایی 
را  شرکت  این  تضعیف  برای  )پتروبراس( 
ژائیر  تضمین های  از  پس  تا  کردند  آغاز 
قرار گرفتن  اولویت  در  بر  مبنی  بولسونارو 
گذاری،  سرمایه  در  آمریکایی  شرکت های 

کنند. آن  خصوصی سازی  به  شروع 
از  آمریکا  حصر  و  بی حد  حمایت 

افراطی راستگرای  بولسونارو 
است  واضح  شد،  ذکر  آنچه  اساس  بر 
را  راه  متحده  ایاالت  دولت  چگونه  که 
هموار  افراطی  راستگرای  بولسونارو  برای 
چپ هایی  دست  از  قدرت  ربودن  کرد. 
یکی  می کنند،  رد  را  آمریکا  هژمونی  که 
التین  قاره  در  آمریکا  اهداف  مهم ترین  از 
خلوت«  »حیاط  را  آن  واشنگتن  که  است 
شکست  به  توجه  با  به ویژه  می داند،  خود 
قاره،  این  در  واشنگتن  صدای  و  سر  پر 
سال ها  از  که  کشورهایی  بر  عالوه  چراکه 
ونزوئال،  مانند  چپ  جناح  توسط  قبل 
می شدند،  مدیریت  نیکاراگوئه  و  کوبا 
پیروزی  از  پس  دیگر  کشور  هفت  اکنون 
طی  شده  برگزار  دموکراتیک  انتخابات  در 
جریان های  رهبری  تحت  اخیر  سال  پنج 
کشور  هفت  این  و  گرفته اند  قرار  چپ 
و  پرو  شیلی،  بولیوی،  مکزیک،  آرژانتین، 

هستند. کلمبیا 
بولسونارو،  پیروزی  تضمین  از  پس 
تسلیم  به  هژمونی  رد  از  برزیل  سیاست 
همراه  و  آمریکا  مواضع  برابر  در  کامل 

با  ویژه  به  مختلف  محافل  در  آن  با  شدن 
تغییر دولت در  از  آمریکا  به حمایت  توجه 
مساله  این  کرد.  تغییر  شدت  به  ونزوئال، 
مارس  در  ترامپ  با  دیدار  در  بولسونارو  را 
پس  »برزیل،  گفت:  و  نکرد  انکار   ۲۰۱۹
امروز  آمریکایی،  ضد  عملکرد  دهه ها  از 
که  است  رئیس جمهوری  حاکمیت  تحت 

است.« آمریکا  به  نزدیک  بسیار 
برآورده  در  بولسونارو  ناکامی  علیرغم 
پیش  واشنگتن  آمریکا،  اهداف  کردن 
از  »حمایت  ادعای  با  شکست،  اعالم  از 
اخیر  اتفاقات  به  برزیل  در  دموکراسی« 
»گلوبال  چینی  روزنامه  شد.  متوسل 
تالش  در  آمریکا  که  می نویسد  تایمز« 
داد،  رخ  برزیل  در  اخیرا  که  کودتا  برای 
آمریکا  از  رسانه  این  داشت.  دست 
خواست که قبل از دم زدن از دموکراسی، 

کند. بررسی  را  خود  رفتار 
رها کرد؟ را  بولسونارو  آمریکا  چرا 

بزرگترین  حکومت،  در  داسیلوا،  تجربه 
و  آمریکا  سیاست  برای  را  چالش ها 
برزیل  در  آن  شرکت های  گذاری  سرمایه 
تالش های  علی رغم  زد.  رقم  آن  اطراف  و 
و  داسیلوا  سرنگونی  برای  آمریکا  مستمر 
کردن  بی اعتبار  برای  مداوم  کمپین های 
از  همچنان  برزیل  رئیس جمهوری  او، 
این  و  بود  برخوردار  بزرگی  مردمی  پایگاه 

بود. دستاوردهایش  نتیجه 
لطف  به  داسیلوا  دوران  در  برزیل 
اینکه  بر  عالوه  آورد،  دست  به  که  رشدی 
با  را  خود  بدهی های  تمام  می توانست 
وارد  بپردازد،  پول  بین المللی  صندوق 
بریکس  اقتصادی  بزرگ  قدرت های  گروه 
و  بهداشتی  اجتماعی،  خدمات  شد. 

شد. متحول  او  دوران  در  آموزشی 
دلیل  به  بولسونارو  مقابل  در 
و  فقیر  طبقه  قبال  در  سیاست هایش 
محیطی   زیست  مسائل  به  بی توجهی 
به  را  برزیل  مردم  اکثریت  نظر  نتوانست 
خود جلب کند. عالوه بر این موضع او در 
قبال کرونا و در وهله اول انکار وجود یک 
گرفتن همه  کم  و دست  گیر  بیماری همه 
آن،  شیوع  از  جلوگیری  برای  اقدامات 

همان چیزی است که باعث شد کشورش 
در صدر فهرست کشورهایی قرار گیرد که 
همه  بیماری  این  از  را  آسیب  بیشترین 
دوران  در  همچنین  برزیل  دیده اند،  گیر 
و  اقتصادی  اوضاع  وخامت  شاهد  او 

بود. بیکاری  نرخ  و  قیمت ها  افزایش 
بر این اساس، بر اساس نظرسنجی  دو 

محبوبیت   ،datafolha موسسه  قبل  سال 
نسبت  موافق  نظر  ۲۲ درصد  با  بولسونارو 

پایین ترین سطح خود رسید. به  او،  به 
اجرای  برای  بولسونارو  تالش  علیرغم 
دستور کار آمریکا و همسو کردن سیاست 
به  وی  بی توجهی  و  "اسرائیل"  با  خود 
)روسیه  مهم  کشورهای  از  بزرگی  بخش 
ایاالت  با  خود  روابط  نفع  به  چین(  و 
انتخابات  در  وی  پیروزی  عدم  متحده، 
حمایت  علیرغم  جمهوری،  ریاست  اخیر 
در  واشنگتن  که  شد  باعث  آمریکا، 
چنین  روی  کردن  باز  حساب  موضوع 

کند. نظر  تجدید  شخصی 
توسط  شدن  طرد  بر  عالوه  وی 
با  که  بحران هایی  پی  در  واشنگتن، 
توسط  کرد،  ایجاد  کهن  قاره  کشورهای 
به درجه ای  اتفاق  این  نیز طرد شد.  اروپا 
برای  دیپلماتیک  انزوای  از  بی سابقه 

شد. منجر  برزیل 
که  است  واضح  کامال  اساس،  این  بر 
اجرای  در  بولسونارو  ناکامی  چگونه 
باعث  برزیل  در  واشنگتن  سیاست های 
از  "حمایت  و  رها  را  او  آمریکا  که  شد 
و  کند  اعالم  برزیل  در  را  دموکراسی" 
آمریکایی ها  اذعان  معنای  به  اتفاق  این 
برزیل  در  که  است  بزرگی  شکست  به 

شدند. متحمل 
کودتاها مدیریت  و  آمریکا 

دادن  تغییر  برای  آمریکا  تالش های 
کودتا  طریق  از  دولتی  سیستم های 
مثال،  عنوان  به  نیست.  جدیدی  چیز 
می گذرد  ونزوئال  در  سال ها  آنچه  به 
واشنگتن  چراکه  کرد،  اشاره  می توان 
سرنگونی  دنبال  به  کشور  این  در 
توسط  که  است  سوسیالیستی  نظام 
و  چاوز  هوگو  فقید  رئیس جمهوری 

ونزوئال  رئیس جمهوری  مادورو،  نیکالس 
سیاست های  مخالف  که  شخصی  شد  بنا 
التین  آمریکای  بر  تسلط  برای  واشنگتن 
آمریکا  فشارهای  همه  شکست  با  است. 
یعنی  خود  اهرم  آخرین  به  کشور  این 
پارلمان  رئیس  گوایدو  خوان  از  حمایت 
 ۲۰۱۹ سال  در  کودتا  طریق  از  ونزوئال 

شد. متوسل 
علیه  کودتا  در  آمریکا  نقش  نیز  اخیرًا 
آشکار  پرو  جمهور  رئیس  کاستیو  پدرو 
ژوئیه  در  وی  انتخاب  زمان  از  شد. 
در  وی  رقیب  فوجیموری،  کیکو   ،۲۰۲۱
حامیانش  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
افرادی  با  همکاری  با  تا  کرده اند  تالش 
و  آمریکا  دولت  با  نزدیکی  روابط  که 
از  دارند،  آن  اطالعاتی  سازمان های 
جمهوری  ریاست  به  فوجیموری  رسیدن 

کنند. جلوگیری 
با  واشنگتن  برخورد  نحوه  کسانی 
دنبال  را  بین المللی  پرونده های  مدیریت 
در  دوگانگی  متوجه  خوبی  به  می کنند، 
منافع  با  مطابق  که  می شوند  آن  برخورد 
کشور  یک  در  را  کودتا  چراکه  است،  آن 
و در کشور دیگر محکوم می کند. حمایت 
در  را  واشنگتن  سیاست  مساله  این 
حضور  چراکه  می کند،  تشریح  برزیل 
نزدیک  و  اسرائیل  ضد  جمهوری  رئیس 
فلسطین،  حامی  و  روسیه  و  چین  به 
در  کشور  این  سیاست  برای  تهدیدی 

است. التین  آمریکای 
متفکر  چامسکی  نوام  راستا،  همین  در 
»سیاست  می گوید:  آمریکایی  فیلسوف  و 
آمریکا در قبال آمریکای التین با سیاست 
است،  متفاوت  شرقی  آسیای  کشورهای 
را  خود  التین  همسایگان  آمریکا  چراکه 
می بیند  خود  محصوالت  برای  باز  بازاری 
تسلط  از  می شود  باعث  امر  همین  و 
سیاست هایش  مخالف  چپ  جریان های 
برای  بنابراین،  کند.  ممانعت  قدرت  بر 
که  چپ ها،  گرفتن  قدرت  از  جلوگیری 
در برزیل و در کودتای نافرجام در ونزوئال 
اتفاق افتاد، کودتاها را به اشکال مختلف 

► ایسنا        / اجرا کرده است. 
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سریال خودروسازی 
و پدر سینمای سنتی !                               

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
در همه جای دنیا رسم است از فرایند و مراحل تولید برخی 
مستند  فیلم  هواپیما  و  قطار  کشتی،  خودرو،  نظیر  وسایل 
جذاب  بسیار  صنعتی  مستندهای  این  اتفاقًا  که  شود  می  تهیه 
شبکه  های  برنامه  برابر  چندین  دستکم  و  هستند  تماشایی  و 
اوقات  گاهی  ما  کشور  در  آنجایی  از  اما  دارند.  بیننده  افق 
مدتهاست  افتند،  می  زمین  به  تراس  طرف  آن  از  فیلمسازان 
سریال  یک  ساخت  صنعتی،  مستند  فیلم  ساخت  جای  به 
مستند سنتی درباره مراحل تولید، پیش فروش، فروش فوری، 
شده  آغاز  خودرو   ... و  گذاری  شماره  فروش،  از  پس  خدمات 
بازیگران اصلی آن  است که عجالتَا مردم و دو خودروساز بزرگ 
که  است  شده  ساخته  نوپدید  ژانر  یک  در  سریال  این  هستند. 
ترکیبی  و  شود  می  محسوب  پدیده  یک  سازی  فیلم  صنعت  در 
حتی  و  جنایی  تخیلی،  درام،  ملو  کمدی،  درام،  های  ژانر  از 
می  ما  سریال  این  از  هایی  بخش  در  است.  وحشت  سینمای 
بینیم در حالی که قیمت خودرو در طی چند ماه چند برابر می 
شود ولی خودروسازان با عجز و البه دلیل می آورند که هنوز در 
حال ضرر دادن هستند و فیلم هندی می شود. در یک سکانس 
و  مشتاقانه  ملت  اینکه  وجود  با  بینیم  می  فیلم  این  از  کمدی 
بدون هیچ چشمداشتی از ماه ها قبل برای خرید خودرو های 
بی  پول  گونی  گونی  و  کنند  می  آمادگی  اعالم  ها  شرکت  این 
می  واریز  فروش  پیش  جهت  ها  شرکت  این  حساب  به  را  زبان 
نیز  یابی«  بازار  »معاونت  خودروساز  های  شرکت  این  در  کنند، 
وجود دارد! در ژانر وحشت این سریال 50 تا خودرو به هم می 
خورند و تا خرتناق در هم می لولند ولی کیسه هوای هیچکدام 
از  تصادف  باید  کنند  می  اعالم  شرکت  مدیران  و  شود  نمی  باز 
باز شود. شلوار خمره  هوا  کیسه  تا  پذیرد  مناسب صورت  زاویه 
این سریال  از  هایی  در قسمت  است!  هوا  نیست کیسه  که  ای 
شود  می  اعالم  که  حالی  در  و  شود  می  وارد  سر  هزار  مافیای 
کار  هم  باز  شود،  می  آزاد  واردات  خودرو  قیمت  تعدیل  برای 
چکانی  قطره  واردات  و  افتد  می  خودروسازان  همین  دست 
های  پارادوکس  سپارند!  می  آنها  به  هم  را  خارجی  خودروهای 
که  حالی  در  نظیرند.  بی  خود  نوع  در  هم  فیلم  این  در  موجود 
تعزیرات  سازمان  سوی  از  بار  چندین  ها  شرکت  این  ساله  همه 
انتهای  در  شوند،  می  محکوم  کالن  های  جریمه  پرداخت  به 
و  شوند  می  شناخته  برتر  تجاری  های  شرکت  عنوان  به  سال 
جایزه می گیرند و با وجود نارضایتی اکثر مردم از خدمات پس 
را  فروش  از  رتبه نخست خدمات پس  این شرکت ها،  فروش  از 
فیلم،  این  توجه دیگر  نکات جالب  از  آن خود می کنند!  از  نیز 
و  گرانفروشی  دلیل  به  خودروسازان  باره  چند  شدن  جریمه 
غیر  صورت  به  که  مبلغی  ولی  است  تعهدات  به  نکردن  عمل 
نمی  گردانده  باز  آنها  به  است  شده  اخذ  مشتریان  از  قانونی 
شود! در ادامه این فیلم از ژانر کمدی و درام خارج می شود و 
رئیس  سوی  از  خودروسازان  و  گیرد  می  خود  به  تخیلی  حالت 
شوند  می  تهدید  خودرو  واردات  تعرفه  حذف  به  رقابت  شورای 
بنز و  یا اعالم می شود خودروهای ما استانداردهایی دارند که 

ندارند! هیوندا 
جمهور  رئیس  و  شود  می  جنایی  هم  فیلم  اوقات  گاهی 
خودروهای  از  انبوهی  با  و  زند  می  سر  کارخانه  به  یواشکی 
تلنبار شده مواجه می شود که در حال خاک خوردن  روی هم 
صالح  قطعه  کمبود  بهانه  به  خودروساز  دوستان  ولی  هستند 

کنند! بازار  روانه  را  آنها  بینند،  نمی 
ایرانی  های  سریال  به  بستن  آب  در  که  آنجایی  از  خالصه 
این  ساخت  ادامه  نیست  بعید  ندارد،  وجود  استبعادی  هیچ 
پیدا  ادامه  گور  در  لیس«  مه  »ژرژ  بدن  و  تن  لرزاندن  تا  سریال 
کند! ایشان که حتمًا معرف حضورتان هستند . »ژرژ مه لیس« 
های  حقه  از  بسیاری  که  است  سنتی  سینمای  پدر  واقع   در 

برد!  کار  به  ها  فیلم  در  و  کرد  کشف  را  سینمایی 

ر ـُ شبکه خبری المیادین َتَلنگ

●  حمایت بی حد و حصر آمریکا از بولسونارو راستگرای افراطی     ●
چرا آمریکا به بولسونارو پشت کرد؟ 
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میلیون  سی  و  چهارصد  و  میلیارد  )یک  ریال   ۱/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۱۴۰۱۰۴۱۵۶۴۰۲۰۰۰۰۰۵ شماره  اجرائیه  االجرا  الزم  )موضوع  ریال( 
سامانه  طریق  از   ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ تاریخ  در  اجرائیه  که  است  گردیده  صادر 
ملت  بانک  حساب  در  دولتی  حقوق  انضمام  به  چک  اصل  مبلغ  و  ابالغ  ثنا 

است. گردیده  برداشت  و  بازداشت  مرحوم  آن  به  متعلق 
مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی اعالم می گردد. شایان ذکر است عملیات 

اجرایی مطابق مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی ادامه خواهد یافت.
پیشخوان  و طالق  ازدواج  و  اسناد رسمی  دفاتر  متقاضیان محترم   – الف  تذکر: 
به  اینکه  از  هستند  اجرا  ادارات  به  آن  ارسال  و  تبعی  تقاضاهای  کلیه  دریافت 
هرگونه  اخذ  جهت   - ب  دارد.  را  تشکر  کمال  نمایید  نمی  مراجعه  اجرا  ادارات 
ثنا،  سامانه  در  نام  ثبت  طالق  و  ازدواج  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  تبعی  خدمات 

)۱۶۰۴۵ الف  )م  باشد.  می  ضروری 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

  نعیمی در گفت وگویی مطرح کرد:

● غرب با بحران های فزاینده مواجه است نمی خواهد بیش از این 
هزینه ناهنجاری های اسراییل را پرداخت کند     ●

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



اختصاصی گویه - هنگامه الوند     ◄
اول قسمت 

 چکیده 
     درباره لزوم حجاب و پوشش اسالمی برای زنان 
است.  متفاوت  نظرها  آن  پیدایش  فلسفه  و  علت  و 
مشترک  نقطه  نظرات  این  تمام  در  که  چه  آن  اما 
چشم  از  جلوگیری  یعنی  حجاب  که  است  این  دارد 
حفظ  یعنی  حجاب  زنان،  آرایی  خود  و  مردان  چرانی 
حرمت و کرامت زن، حجاب یعنی جلوگیری از دامنه 
فساداجتماع ، پوشش زن در برابر مرد بیگانه یکی از 
و  مردان  حریم  لزوم  مظاهر  از  و  اسالمی  مهم  مسایل 
موضوعاتی  ترین  پردامنه  از  یکی   . است  اجنبی  زنان 
او  اجتماعی  و حیات  زن  به  راجع  امروز  دنیای  در  که 
و  باشد  زنان می  یا حجاب  مطرح است، موضوع ستر 
مخالف  و  موافق  های  بحث  که  است  ای  مسئله  این 
است  انگیخته  بر  شرق  و  غرب  جوامع  در  را  بسیاری 
و  اسالم  دنیای  خاص  عفت  حفظ  و  پوشش  مسئله   .
حتی ادیان دیگر نیست. بر اساس زمینه فطری حتی 
جوامع اولیه و به دور از تمدن و مذهب هم آن را مورد 
عفاف  و  پوشش  مسئله  بنابراین   . اند  داده  قرار  توجه 
کم  گوناگون  های  صورت  به  ملل  و  جوامع  همه  در 
این  اسالم  آمدن  با  اما  است،  داشته  وجود  بیش  و 
برای  ضروری  و  تکلیفی  حکم  یک  عنوان  به  مسئله 

 . گردید  تعیین  زنان 
     پوشش در فرهنگ اسالمی همان آرامش روانی 
استواری  خانوادگی،  پیوند  استحکام   ، جامعه  و  فرد 
و  بودن  ارزش  با  و  اجتماعی  های  آسیب  از  اجتماع 
دستور  که  این  علت  باشد.  می  زن  شمردن  محترم 
این است که  یافته  به زن  پوشش در اسالم اختصاص 
میل به خود نمایی و خود آرایی مخصوص زنان است 
فوق  جنسی  غریزه  همواره  مرد  در  دیگر  طرف  از  و 
العاده قوی است که او را به شدت نسبت به زن عالقه 

 . کند  می  مند 
به حریم  توجه  و  بانوان  برای  و پوشش        حجاب 
از  و  زنان  سنگر  ترین  اصلی  از  آن  حراست  و  عفاف 
قانون  ترین  سودمند  و  ترین  عمیق  و    ترین  مهم 
سنگر  حجاب  است.  جامعه  و  ها  آن  برای  آفرینش 
سنگر  جامعه،  و  زن  شخصیت  معرفت  و  عفت  حفظ 
و  شخصیت  حفظ  سنگر  زن،  شکوه  و  زیبائی  حفظ 
و  اجتماعی  و  فردی  اخالق  حفظ  سنگر   ، زن  وقار 
حربه  نیز  سیاسی  نظر  از  استعمار،   با  رویارویی  برای 
برای  عمیقی  ی  وسیله  و  مستکبران  ضد  بر  محکمی 
برای  ناپذیر  خلل  دژ  همچنین   . بود  خواهد  استقالل 
حفظ مرزها و شیرازه های روابط مختلف بوده و کیان 
به  و  گمراهی  و  انحراف  گونه  هر  از  را  وخانواده  خانه 

          . کند  می  حفظ  پاشیدگی  هم 
آیین اسالم که کامل ترین فاکتور سعادت بشر       
راحریم  پوشش  و  حجاب  است  هستی  همیشه  برای 
گاهانه به  عفت و حیا قرار داده و اگر او این حریم را آ

تجمل  با  مبارزه  برای  مؤثری  عامل  کند  حفظ  خوبی 
مبتذل  فرهنگ  هجوم  برابر  در  ایستادگی  و  گرایی 
مقاومت  سمبل  اسالمی  پوشش  بود.  خواهد  غرب 
زن مسلمان در برابر سرازیری کاالهای فریبنده غرب 

. است 
از  را  او  که  است  مسلمان  زن  رزم  لباس  حجاب 
عروسکی زیستن باز می دارد . به گفته فرانتس فانون 
جامعه شناس انقالب الجزایر: » زنی که بیرون را می 
به خود محرومیتی  بینند و خود دیده نمی شود خود 

را برای استعمار تحمیل می کند «. تردیدی نیست که 
جامعه  بر  بانوان  ناحیه  از  تشریفات  و  تجمالت  بیشتر 
این رو اگر قانون و مرزی در کار  از  تحمیل می شود. 
دارد  آرایی  خود  و  نمایش  به  شدید  عالقه  زن  نباشد 
و  زرق  و  زیورها  است  ممکن  که  آنجا  تا  خواهد  می  و 
ها  بعضی   . نشان دهد  دیگران  به  را  زندگی خود  برق 
می  تمدن  نشانه  را  عریانی  و  دارند  دوست  را  عریانی 
علیه  الله  رحمت  امام  گفته  یاد  به  جا  این  در  دانند 
می افتیم که فرمودند اگر بی حجابی و عریانی تمدن 

 . ترند  متمدن  حیوانات  پس  است 
در  حجاب  حفظ  ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با 
تأثیر  و  خانواده  و  خانه  حریم  از  نگهداری  و  حراست 
به  مقاله  این  جامعه،  استواری  و  استحکام  در  آن 
از  جلوگیری  و  ای  ریشه  گاهی  آ و  سازی  منظورآشنا 
و  منطقی  پذیرش  جهت  در  اجتماعی  های  آسیب 
اجتماع  افراد  برای  عفاف  و  حجاب  فرهنگ  اصولی 

. است  شده  آوری   وگرد  تهیه 
مقدمه 

و  دینی  فرهنگ  پرکاربرد  های  واژه  انبوه  میان  از 
ملی ما حجاب و عفاف از واژه هاي سر آمد بشمار می 
آیند. بدون شک تسری و پیشرفت حجاب از یک عرف 
الهی  در شریعت های  به یک وجوب شرعی  اخالق  و 
دینی  فرهنگ  در  کنکاش  و  بررسی  و  مطالعه  لزوم 
حجاب  نماید  می  مسلم  چه  بخشد.آن  می  فزونی  را 
پسندیده  از  عفاف  و  شرعي  شده  شناخته  احکام  از 
می  محسوب  بشری  تمدن  اخالقي  سجایاي  ترین 
دستورهاي  و  مرتبط   روایات  و  آیات  وجود  شود. 

جاي  زمینه  این  در  معتبر  و  متعدد  احادیث  و  دیني 
اساس  برهمین   . گذارد  نمی  باقي  را  تردیدي  هیچ 
از ضروریات حیات  پوشش زن در فرهنگ دینی یکي 
می  محسوب  اسالم  دینی  حیات  ویژه  به  اجتماعی 
شود . حجاب در فرهنگ اسالمی نه یک حکم سخت 
تواند  می  که  است  چارچوبی  و  حدود  بلکه  گیرانه 
بخشد  قوام  جامعه  به  دینی  مقررات  سایر  چون  هم 
بنیادهای  تقویت  و  اجتماعی  حیات  سالمت  ضامن  و 

گردد.  دینی 
     بنابر همین ضرورت بازکاوی و مطالعه ی بیشینه 
تواند  می  آن  مبادی  صحیح  اجرای  و  فرهنگ  این  ی 
رویکردهای  با  انسانی  اجتماعی  رفتاری  اصالح  در 
این  باشد. آن چه مقرر است در  الزامی  و  دینی مفید 
مقاله ی مختصر بدان پرداخته شود بررسی حجاب و 
.بر  از آسیب های اجتماعی است  عفاف درجلوگیری 
واژه ی اصلی بصورت اصطالحی  ابتدا  همین اساس 
روایی  شواهد  سپس  و  شد  خواهد  بررسی  لغوی  و 
راه  و  اسالمی  جامعه  در  پوشش  حدود   ، حجاب 
بررسی  بدحجابی  و  حجابی  بی  با  مبارزه  کارهای 
از  پس  نیز  مجموعه  این  بخش  .واپسین  شد  خواهد 
تعمیق  و  توسعه  کارهای  راه  مبانی  و  اصول  توضیح 
موضوع  بندی  جمع  به  حجاب  و  عفاف  فرهنگ 

یافت.                                                                                                       خواهد  تخصیص 
حجاب در لغت و اصطالح 

زبان شناسان  نظر  بنابر   : لغوی حجاب       معنای 
و  عربي  است  اي  واژه  حجاب  ی  کلمه  دانان  لغت  و 
قرار دادن"  پرده  "در  به معنای  و  فعلی است  متعدی 
به کار می رود. چنان که آورده اند : » حجبت الشیء. 
احتجبت  تر...،  السِّ الحجاب:  و   ، سترته  اذا   ..
معنا  بدین  فیه"  تستترت  اذا  السحاب  فی  الشمس 
گیرد  می  فرا  را  شیء  روی  که  است  پوششی  حجاب، 
ابر  در  خورشید  که  زمانی  و  پرده...،  یعنی  حجاب  و 
فی  الشمس  احتجبت  گوید:  می  عرب  رود  می  فرو 

ابر.  در  خورشید  فروکشیدن  روی  یعنی  السحاب 
بنابر بررسی های موجود  اصل و ریشه ی این       
به  کمتر  خود  مفهومی  بستر   در  و  است  عربی  واژه 
تحقیق  نتیجه  است.  رفته  کار  به  زنان  پوشش  معناي 
پیرامون   » حجاب  مسئله   « کتاب  در  مطهري  شهید 
معناِي این واژه این است که کلمه حجاب در دو معنا 
به  هم  و  پوشیدن  معني  به  هم  شود؛  مي  استعمال 
اکثرًا در همین معناي دوم  البته  و  معني پرده و ستر  
پوشش  مفهوم  جهت  آن  از  کلمه  این  رود.  مي  کار  به 
بتوان  شاید  است.  پوشش  وسیله  پرده،  که  دهد  مي 
حجاب  پوششي  هر  لغت  اصل  حسب  به  که  گفت 
از  که  شود  مي  نامیده  حجاب  پوششي  آن  نیست، 

گیرد. صورت  شدن  واقع  پرده  پشت  طریق 
با استناد به منابع روایی       حجاب در اصطالح : 
و  بیننا  من  و   "  : همچون  قرآنی  های  واژه  مفهوم  و 
می   . است  مانعی  تو  و  ما  میان  یعنی   " حجاب  بینک 

حدیثی  و  روایی  متون  در  حجاب  واژه   پذیرفت  توان 
خاصی  معنای  و  رفته  کار  به  لغوی  معنای  همین  به 
شهید  ی  گفته  پیش  قول  بنابر  و  است  نکرده  پیدا 
زن  پوشش  مورد  در  حجاب  کلمه  استعمال  مطهری  
اصطالحی نسبتًا جدید است که در قدیم و مخصوصًا 
پوشش"    " معنی  به  ستر"   " کلمه  فقها  اصطالح  در 
و  الصلوة  کتاب  مدعا   این  موید  است.  رفته  کار  به 
به  بارها  ستر  کلمه  که  است  النکاح  کتاب  محتوای  
رفته  هرتقدیر  به  است.  شده  بکاربرده  حجاب  جای 
گرفت  قرار  پوشش  و  ستر  جای  به  اصطالح  این  رفته 
با  در معاشرت  پوشش زن  برای   و حجاب اصطالحی 
بدن  حجاب  با  زنان  اصطالح  این  در  تا  شد  مردان  
به جلوه گری  و  بپوشانند  نامحرمان  مقابل  را در  خود 
آیات  منافی  هرگز  این  البته  و  نپردازند  نمایی  خود  و 
الهی نیست زیرا آیات نیز همین معنی را ذکر می کند 
و فتوای فقیها ن هم مؤید همین مطلب است .گرچه 
کار  به  حجاب  لغت   ، پوشش  به  مربوط  مربوط   آیات 
نرفته است. آیات سوره های   مبارکه ی نور  و احزاب 
کرده  ذکر  را  مرد  و  زن  های  تماس  و  پوشش  حدود 
باشد.  برده  کار  به  را  حجاب  کلمه  که  آن  بدون  است 
غروب  سلیمان  داستان  در  کریم  قرآن  در  نمونه  برای 
توارت  »حتی  است  شده  توصیف  گونه  این   خورشید 
پشت  در  خورشید  که  وقتی  آن  تا  یعنی  بالحجاب« 
آیه  در  معنا  همین  با  حجاب  تعبیر  شد.  مخفی  پرده 
به  نیز  59 سوره احزاب  آیه  نیز در  و  51 سوره شوری 
کار  به  حجاب  کلمه  آن  در  که  ای  .آیه  است  رفته  کار 
به زنان پیغمبر اسالم.) سوره  رفته است مربوط است 

)   59 آیه  احزاب  مبارکه 
دارد  معنایی  های  تفاوت  پوشش  با  حجاب       
اگر  و  است،  نشینی  پرده  حجاب  لغت  شایع  معني 
پشت  اعتبار  به  شود  مي  برده  کار  به  پوشش  مورد  در 
پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که 
زن  است  خواسته  اسالم  که  کنند  گمان  زیادي  عده 
بیرون  و  باشد  محبوس  خانه  در  و  پرده  پشت  همیشه 
از معنای لغوی آن است  نرود این گمان خطا برگرفته 
نه معنای اصطالحی آن . چنان که می توان پذیرفت  
ای  پرده  و  پوشش  است  این  اسالم  در  زن  پوشش 
بایست  می  مردان   با  خود  معاشرت  در  زن  که   است 
خودنمائي  و  گري  جلوه  به  و  بپوشاند  را  خود  بدن 
و  کند  مي  ذکر  را  معني  همین  مربوطه  آیات  نپردازد. 

است.  مطلب  همین  مؤید  هم  فقهاء  فتواي 
     بنابر آن چه گذشت در این نوشتار مراد معنای 
پوشش  بر  که عمدتا  واژه است  این  اصطالحی جدید 
جلوه  از  و  شود  می  اطالق  نامحرمان  برابر  در  زنان 
تردیدی  شود.  می  ممانعت  آنان  نمایی  خود  و  گری 
نیست که حجاب در این اندازه یکی از احکام مشترك 
ضروری  احکام  از  و  آید  می  بشمار  ابراهیمی  ادیان 
آن  بر  اسالمی  طوایف  همه  و  شده  محسوب  اسالم  

► اتفاق نظر دارند.    

شنبـه 24 دی 1401/ شماره 2095 www.gooyeh-qom.com مقاله7

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
۸ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه  به موجب اجراییه صادره از شعبه 
خواهان  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۴۹۳  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲
جعفر ایرانی خواندگان مهدی ، حسین ، زهرا ، شمسی و سعید همگی ایرانی 
شرح  به  کارشناس  که  قم   ۱ بخش  اصلی   ۶۷۳۳ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی 
پرونده  خصوص  در  وارده  ابالغیه  به  عطف  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل 
ملک  ارزیابی  جهت  محترم  شعبه  آن   ۰۱۰۰۴۹۳ بایگانی  کالسه  اجرایی 
واقع  نظر  مورد  ملک  از  رساند  می  استحضار  به  خواهان  توسط  شده  معرفی 
بن بست سمت چپ  انتهای کوچه   ،  ۷۸ ، کوچه  آذر  قم خیابان شهید دل  در 
تصویر  مطابق  آمد.  عمل  به  بازدید   ۳۷۱۵۸۶۷۳۳۶ پستی  کد   ۹۹۵ پالک   ،
ملک  از  قسمتی   ۹۰ ب   ۴۰۶۶۰۲ سریال  شماره  به  شده  ارائه  مالکیت  سند 
عرصه  ششدانگ  سهم   ۱۲۰ از  مشاع  سهم   ۱۸ تمامی  صورت  به  نظر  مورد 
قم  ثبت  یک  بخش  اصلی   ۶۷۳۳ ثبتی  پالک  به  طلق  احداثی  بنای  اعیان  و 
ملک  است.  شده  ثبت  ایرانی  جعفر  آقای  نام  به  مترمربع   ۹۱/۶ مساحت  با 
ایرانی  فرعی   ۸۲ به کوچه  دیگر  از طرف  و  آذر   ۷۸ به کوچه  از یک سو  مذکور 
با  اول(   ، همکف   ، )زیرزمین  طبقه  سه  صورت  به  موجود  ساختمان  دارد.  بر 
حدود  قدمت  و  مسکونی  کاربری  و  بلوک  تیرچه  سقف  و  باربر  دیوار  اسکلت 
یک  صورت  به  مترمربع   ۹۱/۶ مساحت  با  زیرزمین  طبقه  باشد.  می  سال   ۳۰
به  آن  از  هایی  قسمتی  که  گچ  سقف   ، سنگ  دیوار   ، موزاییک  کف  با  سالن 
دلیل نم زدگی ریخته است ، دارای آشپزخانه و سرویس بهداشتی و .... طبقه 
۸۴ مترمربع به صورت یک سالن و یک اطاق خواب  همکف با مساحت حدود 

و  ، دیوار گچ  ، کف موزاییک  بهداشتی  و سرویس  فلزی  کابینت  با  و آشپزخانه 
۲۰ مترمربع به صورت  با مساحت تقریبی  رنگ کنیتکس می باشد. طبقه اول 
رنگ  و  گچ  دیوار  و  موزاییک  کف  صورت  به  خرپشته  در  کنار  خواب  اطاق  یک 
ایزوگام و یک متر دورچین دیوار آجری و سمت  بام  باشد. پشت  کنیتکس می 
و  موزاییک  کف  دارای  متر   ۱۸ مساحت  با  حیاط   ، آهنی  نرده  دارای  حیاط 
انشعابات  دارای  ساختمان  است.  بهداشتی  سرویس  یک  و  سنگ  دیوار 
می  ایستاده  گازی  آبگرمکن  یک  و  آبی  کولر  دستگاه  یک  و  گاز  و  برق  و  آب 
به  شهرداری  در  خالف  عدم  و  پایانکار  بر  دال  مدرکی  هیچگونه  ضمنا  باشد. 
کارشناس ارائه نشد. نظریه کارشناسی : با توجه به توضیحات فوق الذکر و در 
مورد  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ   ، قیمت  در  موثر  جهات  سایر  گرفتن  نظر 
از  مترمربع   ۹۱/۶ به مساحت  ۱- عرصه  ارزیابی می گردد:  ذیل  به شرح  نظر 
قرار هر مترمربع ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و در کل مبلغ ۵/۹۵۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۹۵/۶ مساحت  به  احداثی  ساختمان   -۲
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و در کل مبلغ ۵/۸۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- حیاط سازی 
و انشعابات و ... جمعا مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل موارد فوق الذکر 
و  میلیون  دوازده  و  دویست  و  میلیارد  یک  معادل  ۱۲/۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ارزیابی  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  عنوان  به  تومان  هزار  دویست 
مستاجر  اختیار  در  ملک  کل  بازدید  زمان  در  همچنین  گردد.  می  اعالم  و 
به   ۱۴۰۱/۶/۲۰ تاریخ  از  نامه  اجاره  آمده  عمل  به  اظهارات  مطابق  و  بوده 
تومان  میلیون  دو  ماهیانه  بها  اجاره  مبلغ  با  شمسی  کامل  سال  یک  مدت 

با  کارشناسی  نظریه  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می  ودیعه  تومان  میلیون  ده  و 
ارائه شده و اظهارات به عمل آمده و قابل معامله بودن و  فرض صحت مدارک 
و  از جمله شهرداری  و حقوقی  به اشخاص حقیقی  بدهی  عدم وجود هر گونه 
تاریخ  الذکر در  دارای در خصوص این ملک می باشد. مقرر گردید موارد فوق 
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده 
نمایند  مزایده شرکت  در جلسه  تمایل  و در صورت  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته 
به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان 
را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  تجاوز نخواهد کرد 
این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

●  نقش حجاب و عفاف در جلوگیری از آسیب های اجتماعی    ●
هادی محمودنژاد خبرداد؛

صرفه جویی ۳5 درصدی 
مصرف گاز در حرم مطهر حضرت 

معصومه)س(
اینکه  بیان  با  اهل بیت)س(  کریمه  مقدس  آستان  اجرایی  معاون 
آستان مقدس همانند دیگر مجموعه های کشور برای کنترل و کاهش 
مصرف گاز تدابیر ویژه ای را در نظر گرفته است، گفت: با استفاده از 
ظرفیت های علمی و فنی چهار طرح ویژه در دستور کار قرار گرفته تا 

بزنیم. رقم  را  گاز  ۳۵ درصدی مصرف  از  بیش  بتوانیم کاهش 
هادی محمودنژاد در گفت وگو با خبرنگاران، میالد با سعادت حضرت 
و  تبریک گفت  ویژه مردم قم  به  ایران  به ملت  را  الله علیها  زهرا سالم 
اظهار کرد: پیرو دستور تولیت آستان مقدس در مورد کنترل و کاهش 
اضطراری  جلسه  مقدس،  آستان  بخش های  همه  در  گاز  مصرف 
آستان  مهندسی  فنی  مسئوالن  و  گرفت  شکل  گذشته  شب  فنی 

کردند. مطرح  را  پیشنهادهایی 
و  کرد  یاد  گاز  مصرف  کاهش  برای  ملی  اهتمام  یک  وجود  از  وی 
مهم  عرصه های  دیگر  همانند  عرصه  این  در  مقدس  آستان  افزود: 
باشد همانطور که در حوزه مصارف  پیش قدم  تا  کشور تالش می کند 
منجر  که  شد  اتخاذ  گذشته  در  تصمیم هایی  نیز  مصارف  دیگر  و  برق 

است. شده  مصرف  کاهش  به 
کرد:  خاطرنشان  اهل بیت)س(  کریمه  مقدس  آستان  اجرایی  معاون 
کنترل  برای  را  مختلف  برنامه  چهار  مقدس  آستان  مهندسی  فنی 
مجموع  در  که  است  داده  قرار  کار  دستور  در  گاز  مصرف  کاهش  و 
اقدامات پیش بینی شده ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش مصرف گاز را برای 
زد. خواهیم  رقم  می برد،  سر  به  ویژه  شرایط  در  کشور  که  زمانی  بازه 

برنامه های پیش بینی شده موقت و یک  از  اینکه سه مورد  بیان  با  وی 
مورد هم به صورت مستمر ادامه دار خواهد بود، گفت: این برنامه ها 

از شب گذشته در حرم مطهر به مرحله اجرا گذاشته شده است.
محمودنژاد با تأکید بر اینکه تالش برای کنترل و کاهش مصرف انرژی 
همیشه در دستور کار آستان مقدس قم بوده است، خاطرنشان کرد: 
با نگاهی که  با توجه به توسعه فضاهای زیارتی و امکان حرم مطهر و 
انرژی در حرم مطهر داریم می توانیم بگوییم که شاهد  میزان مصرف 

کاهش و صرفه جویی مطلوب در این مکان مقدس هستیم.
مصرف  کاهش  عامل  را  مطهر  حرم  در  مصرف  هوشمندسازی  وی 
مختلف  علمی  کارهای  پژوهشی  و  فنی  حوزه  در  گفت:  و  دانست 

یابد. افزایش  خروجی ها  تا  می شود  انجام 

آزادی 10 زندانی جرایم غیر عمد 
از محل عواید موقوفات در قم

مدیرکل اوقاف استان قم از آزادی ۱۰ زندانی جرایم غیر عمد در قم 
زهرا)س(  حضرت  میالد  سالروز  آستانه  در  موقوفات  عواید  محل  از 

داد. خبر 
آزادی  طرح  به  اشاره  با  اسکندری  عباس  والمسلمین  حجت االسالم 
مرتبط  نیت  با  موقوفاتی  عواید  محل  از  عمد  غیر  جرایم  زندانیان 
زندانیان  قبیل  این  از  نفر   ۱۵ تاکنون،  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار 
به آغوش  و  آزاد شده  با همکاری ستاد دیه استان،  و  اوقاف  به همت 

بازگشته اند. خانواده 
حضرت  میالد  سالروز  رسیدن  فرا  مناسبت  به  نیز  امروز  افزود:  وی 
پرداخت  با  عمد  غیر  جرایم  زندانیان  از  نفر   ۱۰ مرضیه)س(،  زهرای 
شهرستان  موقوفات  عواید  محل  از  بدهی هایشان  از  ریال  میلیارد   ۳

شد. خواهند  آزاد  قم، 
به  مراسمی  اینکه  بیان  با  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
همین مناسبت با حضور رئیس کل دادگستری و اداره کل زندان های 
استان قم تدارک دیده شده است گفت: این اقدام به همت مرکز افق 

می گیرد. صورت  قاسم)ع(  بن  احمد  امامزاده  مقدس  آستان 
به گفته حجت االسالم والمسلمین اسکندری، در سال جاری تاکنون 
از  نفر  زندانیان جرایم غیر عمد شامل چهار  از  نفر   ۲۵ و در مجموع، 
و  میلیارد  هفت  مبلغ  به  بدهی   پرداخت  با  آقایان  از  نفر   ۲۱ و  بانوان 

آزاد شده اند. ریال،  میلیون   ۵۰۰

خبـر



بانک های  هماهنگی  شورای  کمیسیون  دبیر      ◄
تسهیالت  موظفند  استان  بانک های  گفت:  قم، 
رفع  و  تسهیل  ستاد  سوی  از  که  صنعتی  واحد های 
زمان  کمترین  در  را  می شوند  معرفی  تولید  موانع 

کنند. پرداخت 
شورای  کمیسیون  دبیر  میرخلفی،  رسول  سید   
اینکه  به  اشاره  با  استان،  بانک های  هماهنگی 
واحد های  تسهیالت  موظفند  استان  بانک های 
صنعتی را که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
کنند،  پرداخت  زمان  کمترین  در  می شوند  معرفی 
نرخ  نوسان  علت  به  بانکی  شبکه  روز ها  این  گفت: 
مشکالتی  با  تسهیالت  پرداخت  در  منابع  کمبود  ارز 
مواجه شده است، اما همه تالش خود را برای تامین 
سرمایه در گردش و ثابت واحد های تولیدی و صنعتی 

می دهد. انجام 
به  بانکی  شبکه  البته  افزود:  میرخلفی 
دارند  خوبی  و  روشن  سوابق  که  خود  مشتری های 

و  اندازی  راه  برای  تسهیالت  نیز  مستقیم  صورت  به 
توسعه طرح های صنعتی را در کمترین زمان پرداخت 

. می کند
سوی  از  که  مواردی  در  بانک ها  کرد:  عنوان  او 
مراحل  می شوند  معرفی  بانک ها  به  تسهیل  ستاد 
انجام  را  وثائق  و  ضمانت ها  بررسی  و  آزمایی  راستی 
تسهیالت  پرداخت  کار  می شود  موجب  که  می دهند 

انجامد. طول  به 
دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های قم، در 
این حال همه بانک ها را موظف به پرداخت تسهیالت 
در  متقاضیان  گفت:  و  خواند  تسهیل  ستاد  مصوب 
به  را  صورت دیدن تخلف می توانند گزارش های خود 
واقع  استان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیرخانه 
خیابان  در  قم  استان  ملی  بانک  شعب  مدیریت  در 
بازرسی  و  حراست  واحد های  یا  )ره(  خمینی  امام 
سرمایه  و  اقتصادی  معاونت  یا  مربوطه  بانک های 

► دهند.     اطالع  استانداری  گذاری 

منطقه  اقتصادی  توسعه  معاون    ◄
سال  در  گفت:  سلفچگان  اقتصادی  ویژه 
اعطایی  تسهیالت  درخواست   ۱۱ جاری، 
رقمی  با  اشتغال  و  تولید  رونق  قالب  در 
کمیته  در  ریال  میلیارد   ۳۶۰۰ حدودی 
بررسی تسهیالت استان برای شرکت های 
منطقه  این  در  مستقر  تسهیالت  متقاضی 

است. شده  مصوب 
سید محمد ظهوری افزود: همچنین در 
۹ ماهه سال جاری، ۱۶ پروانه بهره برداری 
اخذ  جدید  گذار  ۱۶ سرمایه  توسط  جدید 
صنعتی  واحدهای  این  امیدواریم  که  شده 

هر چه سریعتر به بهره برداری برسند.
در  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ابتدای سال جاری با حضور هیات مدیره و 
مدیرعامل جدید در منطقه ویژه اقتصادی 
منظور  به  مختلفی  های  اقدام  سلفچگان 
سامان بخشی و بهبود فعالیت های منطقه 
کار  دستور  در  کاری  های  حوزه  تمام  در 
منطقه  مدیریت  کرد:  اظهار  گرفت،  قرار 
ساختار  مهم  این  به  دستیابی  منظور  به 
تغییر  سازی  چابک  هدف  با  را  سازمانی 

اقتصادی  توسعه  معاونت  حوزه  و  داد 
ماموریت  شده  بندی  اولویت  اهداف  با 
برای  را در منطقه  اقدام های الزم  تا  یافت 
و  طراحی  مطلوب،  وضعیت  به  رسیدن 

کند. اجرایی 

بخش  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
حمایت  منظور  به  گذاری  سرمایه 

فعاالن  و  گذاران  سرمایه  از  حداکثری 
بخش  و  تجاری  و  تولیدی  اقتصادی 
پیگیری  هدف  با  اقتصادی  هماهنگی 
گذاران  سرمایه  مختلف  مشکالت  رفع 
مصوبات،  اخذ  و  پیگیری  همچنین  و 

تولید  رونق  قالب  در  امکانات  و  تسهیالت 
شد. تشکیل  قم  استان  اشتغال  و 

ویژه  منطقه  اقتصادی  توسعه  معاون 
برنامه  های  اقدام  به  سلفچگان  اقتصادی 
اشاره  منطقه  این  توسعه  برای  شده  ریزی 
خصوص  در  رسانی  اطالع  گفت:  و  کرد 
و  داخلی  سطح  در  منطقه  های  مزیت 
بسترهای مختلف  از  بهره گیری  با  فراملی 
مجازی،  و  حقیقی  فضای  در  تبلیغی 
از  حمایت  صندوق  تشکیل  پیگیری 
مشوق  ایجاد  منظور  به  گذاران  سرمایه 
های الزم در جهت مساعدت برای سرمایه 
هدفمند  گیری  بهره  همچنین  و  گذاری 
سطح  در  بالفعل  و  بالقوه  های  ظرفیت  از 
رویه  ایجاد  و  سازی  روان  برای  استان 
گذاری  سرمایه  انتهای  تا  ابتدا  از  مناسب 
از جمله اقدام هایی است که از هفته های 
است. شده  آغاز  جدی  صورت  به  گذشته 
مشکالت  رفع  پیگیری  افزود:  ظهوری 
مختلف سرمایه گذاران و فعالیت اقتصادی 
و  تسهیل  ستاد  استانی  جلسات  طریق  از 
رفع موانع تولید، ارتباط مستمر و دوسویه 
با ادارات و ارگان های دولتی برای کاهش 
در  شرکت  گذاران،  سرمایه  مشکالت 

استانی  تسهیالت  تخصیص  های  کمیته 
پیگیری  و  منطقه  در  مستقر  فعاالن  برای 
به  خارجی  گذاری  سرمایه  شهرک  ایجاد 
خارجی  گذاران  سرمایه  از  حمایت  منظور 
با هدف افزایش خطوط تولید و اشتغال در 
به  از  گیری  بهره  همچنین  و  منطقه  سطح 
اقدام  دیگر  از  دنیا  های  فناوری  روزترین 
هایی است که در معاونت توسعه اقتصادی 
حال  در  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه 

است. انجام 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ 
مهم ترین  به عنوان  قم،  شهر  کیلومتری 
به  اقتصادی  ویژه  منطقه  نزدیک ترین  و 
در  واقع  کشور،  اقتصادی  سیاسی  مرکز 
سراسری  راه آهن  ابریشم،  جاده  مسیر 
و  جنوب   - شمال  اصلی  بزرگراه های  و 
برقراری  جهت  و  بوده  ایران  غرب   - شرق 
و  میانه  آسیای  کشورهای  اروپا،  با  ارتباط 
و  صادرات  تولید،  به منظور  خلیج فارس 
ترانزیت کاال، موقعیتی ممتاز داشته و قادر 
اقتصاد  در  تعیین کننده ای  نقش  است 

► نماید.    ایفا  کشور  و  منطقه  کالن 

شهرک های  شرکت  مدیرعامل    ◄
زیرساخت های  گفت:  قم  صنعتی 
شرکت های  فعالیت  و  حضور  برای  الزم 
دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان 
محصوالت  تولیدکنندگان  و  است  فراهم 
برای  قابلیت  این  از  می توانند  راهبردی 
خود  نظر  مورد  کار  و  کسب  راه اندازی 

کنند. استفاده 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک 
بیان  ابراهیمی  الله  روح  صنعتی،  های 
برنامه های  مهمترین  از  یکی  داشت: 
مورد توجه در توسعه صنعتی قم، حمایت 
دانش بنیان  شرکت های  استقرار  از 
است  استان  صنعتی  شهرک های  در 
تولید  زمینه  در  که  صنعت گرانی  و 
در  باشند  فعال  دانش بنیان  محصوالت 
از  بهره مندی  و  زمین  واگذاری  اولویت 

می گیرند. قرار  امکانات  سایر 
شرکت های  که  این  به  اشاره  با  وی 
ایجاد  برای  باالیی  قدرت  دانش بنیان 
کوچک  صنایع  توسعه  حوزه  در  تحول 
راستا  همین  در  افزود:  دارند،  استان 
سال  در  قم،  صنعتی  شهرک های  شرکت 
استارتاپی  رویداد  سه  برگزاری  جاری 
قرار  خود  کاری  برنامه  در  را  )نوآفرینی( 
کارگاه   ۹ برگزاری  همچنین  داده است، 
فرهنگ سازی  و  بسترسازی  برای  آموزشی 
شد. خواهد  برگزار  استارتاپ ها  تقویت  و 
خالق  انسانی  سرمایه   کرد:  تاکید  وی 
زیرساخت های  اساسی ترین  از  نوآور  و 
به شمار  کارآفرین  و  دانش  بنیان  اقتصاد 
با  و  بزرگترین  عنوان  به  که  می آید 
توجه  مورد  استان،  دارایی   ارزش ترین 
حمایت  برای  مسئوالن  و  گرفته است  قرار 

تالش  قم  در  عرصه  این  فعاالن  از  عملی 
. می کنند

ابراهیمی گفت: فناوری های نو و ظهور 
نقطه  آن،  بر  مبتنی  جدید  عرصه های 
فعالیت های  زمینه  در  تحول  برای  عطفی 
باز  قم  استان  اقتصادی  توسعه  و  صنعتی 
زیرساخت های  ایجاد  با  ما  و  کرده است 
رشد  و  شکوفایی  که  موضوع  این  از  الزم 
تولید را به دنبال دارد، استقبال می کنیم.
رشد  به  رو  روند  به  توجه  با  افزود:  وی 
استارتاپ ها  حوزه  در  سرمایه گذاری  
ارکان  ترین  مهم  از  یکی  گفت  می توان 
برای تولید محصوالت دانش  بنیان، تامین 
نهادهای  و  موسسات  وجود  و  سرمایه 
و  روانی  نقش  که  است  گذاری  سرمایه 
و  رشد  گیری،  شکل  در  مهمی  عملیاتی 

دارند. نوپا  کارهای  و  کسب  موفقیت 

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
استان  باالی  ظرفیت های  به  اشاره  با  قم 
گفت:  فناوری،  و  علمی  مباحث  حوزه  در 
تعیین  با  تا  می کوشند  استان  مسئوالن 
حرکت  برای  مناسب  و  صحیح  راهبردهای 
را  الزم  شرایط  زمینه ها،  همه  در  سریع 
دانش  شرکت های  وضعیت  ارتقای  برای 

کنند. ایجاد  قم  در  فعال  بنیان 
نیز  هم اکنون  داشت:  بیان  وی 
در  متعددی  دانش بنیان  شرکت های 
مشغول  استان  صنعتی  شهرک های 
محصوالتی  تولید  به  که  هستند  فعالیت 
پالستیک  ذخیره ای،  فلزی  مخازن  نظیر 
دور  راه  از  قرائت  دستگاه  مصنوعی،  
کنتور، ماشین آالت دفتری و حسابداری، 
وسایل  و  ابزار  و  آب  کنتور  تست  دستگاه 

می پردازند. اندازه گیری  ویژه 

اخیر  سال های  طی  گفتنی است 
شرکت های  حوزه  در  خوبی  اقدامات 
آمار  اساس  بر  و  شده  انجام  قم  در  فناور 
شرکت   ۱۱۸ با  استان  این  سال جاری 
کشور  هفتم  جایگاه  در  بنیان  دانش 
و  هزار   ۲ اکنون  هم  گرفته است،  قرار 
شاغل  قم  فناور  شرکت های  در  نفر   ۴۹
در  قم  فناور  شرکت های  ارزش  هستند، 
دالر  میلیون  چهار  بر  افزون   ،۱۴۰۰ سال 
در  کارشناسان  برخی  می شود.  برآورد 
دارند  اعتقاد  دانش بنیان  اقتصاد  حوزه 
علم  بوم  زیست  در  زایی  اشتغال  ظرفیت 
حوزه  سایر  از  بیشتر  برابر   ۲۱ فناوری  و 
نکته  این  که  است  کار  و  کسب  های 
افزایش  و  بخش  این  به  بیشتر  توجه  لزوم 
را  آن  در  سرمایه گذاری  فرصت های 

► می سازد.    برجسته 

قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل    ◄
طرح  مصوب  اعتبار  از  ۱۰۰درصد  گفت: 
جمهور  رئیس  سفر  با  مرتبط  ورزشی  های 
و   ۱۴۰۰ های  سال  در  استان،  این  به 

است. شده  جذب   ۱۴۰۱
و  ورزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  خانی  سانی  ابراهیم  قم،  جوانان 
الله  آیت  سفر  داشت:  اظهار  گفتگویی 
جمهور  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید 
 ،  ۱۴۰۰ دی  در  قم  استان  به  کشورمان 
داشت. ورزش  حوزه  در  مصوبه  چهار 
آن  مصوبات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
تومان  میلیارد   ۶۰ مبلغ  اختصاص  سفر، 
نفری   ۴۵۰۰ ورزشی  سالن  تکمیل  برای 

پردیسان قم توسط سازمان برنامه و بودجه 
در  تومان  میلیارد   ۱۰ واریز  شامل  کشور 
سال  در  تومان  میلیارد   ۵۰ و   ۱۴۰۰ سال 
دست  در  اکنون  طرح  این  که  بود   ۱۴۰۲

اجراست.
اکنون  هم  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
و  دارد  درصدی   ۴۵ فیزیکی  پیشرفت 
در  و  رسیده  پایان  به  طرح  سقف  اجرای 

است. ها  بخش  سایر  تکمیل  مرحله 
قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تومان  میلیارد   ۲۰ مبلغ  اختصاص  گفت: 
ورزشی  مجموعه  سازی  مناسب  برای 
پنج  ابتدایی  واریز  با  بانوان  ویژه  تختی 
سال  در  نفت  وزارت  توسط  تومان  میلیارد 

سال  در  تومان  میلیارد   ۱۵ مبلغ  و   ۱۴۰۰
های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز دیگر مصوبه سفر 

است. قم  به  جمهور  رئیس 
به  شده  داده  تخصیص  رقم  افزود:  وی 
این طرح نیز ۱۰۰ درصد است و پیشرفت 
فیزیکی ۵۰ درصدی دارد. اکنون محصور 
تارتان دو و میدانی،  احداث  سازی پیست 
چمن  بازسازی  و  نور  اصالح  رختکن، 

است. شده  تکمیل  طرح  این  مصنوعی 
طرح  سومین  به  اشاره  به  خانی  سانی 
گفت:  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوب 
برای  تومان  میلیارد  پنج  مبلغ  اختصاص 
استخر  و  رزمی  های  ورزش  خانه  تکمیل 
استان  توسط  تیر  هفتم  مجموعه  قایقرانی 

مصوب  سفر  آن  در   ۱۴۰۱ سال  در  قم 
درصد   ۷۵ قایقرانی  استخر  طرح  که  شد 
تخصیص  به  عنایت  با  و  دارد  پیشرفت 

بخشی از اعتبار مصوب با اولویت بازسازی 
است. شده  آغاز  اجرایی  عملیات  استخر 
تومان  میلیارد   ۱۵ مبلغ  اختصاص  وی 
مصنوعی  چمن  های  زمین  تکمیل  برای 
توسط  تومان  میلیارد   ۱۰ ترتیب  به  استان 
توسط  تومان  میلیارد  پنج  و  نفت  وزارت 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در سال 
سفر  مصوب  های  طرح  دیگر  از  را   ۱۴۰۱
افزود:  و  کرد  ذکر  قم  به  جمهور  رئیس 
در  مصنوعی  چمن  زمین  پنج  احداث 
است  شده  گذاری  هدف  استان  سطح 
روستاهای  در  چمن  زمین   ۲ احداث  که 
آغاز  سلفچگان  شهر  و  کهک  شهرستان 

► است.    شده 
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نباید در پیچ و خم اداری قرار 
گیرند

اداری  خم  و  پیچ  در  ما  مخترع  نباید  گفت:  مجلس  در  قم  نماینده 
در  که  باشد  مواجه  متعددی  مشکالت  با  مسیر  این  در  و  گیرد  قرار 

دهد. رخ  تحولی  باید  بخش  این 
شامگاه  ذوالنوری  والمسلمین  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
کوتاه  فیلم  ملی  جشنواره  نخستین  اختتامیه  آئین  در  پنجشنبه 
اظهار  شد  برگزار  قم  آوینی  شهید  تاالر  در  که  نوآوری  و  فناوری 
این  و  شده  یاد  سلطان  عنوان  به  اسالمی  روایات  در  علم  از  داشت: 

باشد. آفرین  اقتدار  و  قدرت  می تواند  علم  که  است  معنا  بدان 
دیگران  علم  از  برگرفته  علم  گاهی  گفت:  ملت  خانه  در  قم  نماینده 
کننده  مصرف  تنها  ما  و  بود  نخواهد  افتخارآمیز  امر  این  که  است 
از دستاوردهای علمی دیگران  استفاده  در  البته گاهی  که  می شویم 

داریم. ضعف  نیز 
بدست  فناوری  و  علم  باید  چه  گر  افزود:  ذوالنوری  االسالم  حجت 
که  است  آن  بهتر  اما  کنیم،  استفاده  را  دیگران  سوی  از  آمده 
این  که  باشیم  داشته  نوآوری هایی  علمی  عرصه های  در  خودمان 

شد. خواهد  کشور  برای  قدرت  و  اقتدا  موجب  امر 
داد:  ادامه  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اول  شخص  شاه  به  که  عنوانی  بزرگترین  اسالمی  انقالب  از  قبل 
منطقه  در  آمریکا  ژاندارم  را  او  که  بود  این  می دادند  کشور  این 

است. بودن  نگهبان  سگ  همان  آن  معنای  که  می دانستند 
رسیده  نقطه ای  به  اسالمی  ایران  امروز  اما  داشت:  بیان  ذوالنوری 
و  پهپاد  می شود  ادعا  و  می کنند  باز  ایران  برای  پرونده ای  که 
موشک های ایران در جنگ اوکراین توازن را بهم زده است، هر چند 
افتخار  هم  موضوع  همین  طرح  اما  نمی پذیریم  را  اتهام  این  ما  که 

است. آمیز 
جوانان  توسط  گرفته  صورت  پیشرفت های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ابراز  هسته ای  انرژی  در  خصوص  به  علمی  عرصه های  در  کشور 
 ۷ فقط  و  دارند  سازی  غنی  توان  دنیا  کشور  یازده  امروز  داشت: 
که  کردند  پیدا  دسترسی  هسته ای  سوخت  کامل  چرخه  به  کشور 
در  فرآیندهای هسته ای  تمامی  علم  امروز  و  است  آنان  ایران هم جز 

است. ما  جوانان  اختیار 
نانو  و  دریایی  در صنایع  امروز  کرد:  اضافه  ذوالنوری  االسالم  حجت 
از  دنیا  علمی  مجالت  از  بسیاری  در  و  می کنیم  حرکت  علم  لبه  در 

می شود. یاد  علمی  خیزش  عنوان  به  دنیا  دانشمندان  تالش 
نوین،  فناوری های  و  نوآوری  عرصه  در  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پیچ  در  ما  مخترع  نباید  افزود:  باشند  داشته  جدی  ورود  باید  دولت 
مواجه  متعددی  مشکالت  با  مسیر  این  در  و  گیرد  قرار  اداری  خم  و 

هستیم. تحول  و  انقالب  نیازمند  عرصه  این  در  که  باشد 
شود  اختراع  به  تبدیل  تا  ایده  یک  افزود:  ملت  خانه  در  قم  نماینده 
و در نهایت به محصول تبدیل شود زمان بر است که در دنیا افرادی 

برسند. موفقیت  به  زودتر  تا  می پذیرند  را  کارها  این  ریسک 
نیاز  فناوری  و  علم  پارک های  در  گفت:  ذوالنوری  االسالم  حجت 
در  خود  ایده  پرورش  برای  را  امکانات  و  ابزارها  مخترع  که  داریم 
و  دولت  گری  مطالبه  عرصه  در  هنر  ابزار  که  باشد  داشته  اختیار 

است. مؤثر  بسیار  مخترعین  دلگرمی  برای  هم  و  مجلس 

خبـر
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دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های استان تاکید کرد: 

●  بانک های قم مکلف به پرداخت تسهیالت مصوب ستاد تسهیل هستند    ●

معاون توسعه اقتصادی منطقه ویژه سلفچگان: 

● ۳600 میلیارد ریال تسهیالت برای واحدهای منطقه اقتصادی سلفچگان تصویب شد    ●

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم: 

● شهرک های صنعتی قم آماده جذب شرکت های دانش بنیان است    ●

طی سال های 1۴00 و 1۴01؛ 

● 100درصد اعتبار طرح های مصوب ورزشی سفر رئیس جمهور به قم جذب شد    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
091۲76۲5987   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402


