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بازدیده های سرزده راهکار جدید بازدیده های سرزده راهکار جدید 
صفحه صفحه 22  مدیریت بحران است؟مدیریت بحران است؟

تجدیــد آگهی مزایــده   
) نوبت اول (

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد 2 باب غرفه را از طریق مزایده 
عمومی با مشخصات و شرایط کلی زیر به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مزایده: واگذاری سرقفلی و اعیانی 2 باب غرفه واقع در میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی امتداد 
بلوک 10 با کاربری بار فروشی . 

مبلغ پایه مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، میزان تضمین شرکت در مزایده  به شرح ذیل می باشد:

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده :
نقد  واریز وجه  یا  اعتبار 3ماه(  )با حداقل  بانکی در وجه سازمان  به صورت ضمانتنامه  بایست  مبلغ تضمین شرکت در مزایده می 
به حساب بانک ملی شعبه میدان تره بار  به شماره 0115427089004 بنام سازمان میادین میوه و تره بار می باشد که باید به 

گردد. تسلیم  پیشنهاد  ضمیمه  
- مبلغ خرید اسناد مزایده 1/000/000 ریال می باشد و شرکت کننده مي بایست مبلغ آن را به شماره حساب 0113127588001 

بانک ملی به نام سازمان میادین شهرداري قم واریز نماید. هزینه خرید اسناد مزایده غیرقابل استرداد می باشد .
- فروش اسناد از مورخ 1401/11/01 لغایت 1401/11/11 می باشد.

نحوه پرداخت: برنده مزایده می بایست 40% مبلغ پیشنهادی را نقدًا و الباقی مبلغ را بصورت ماهیانه در 12 قسط  پرداخت نماید.
-مشخصات غرف به شرح زیر می باشد:

الف ( غرف مورد نظر به صورت سوله با قالب فلزی ، پوشش سقف ورق گالوانیزه با پشم شیشه ، پوشش کف بتنی و بدنه تا 3 متر 
سرامیک و ارتفاع سوله در کناره ها 5/5 متر و در تاج 7 متر می باشد . ب( در داخل سوله همکف اتاق اداری و آبدارخانه و سرویس 

بهداشتی و روی آن اتاق اداری  . ج( غرف دارای انشعاب آب، برق و گاز می باشد .
بلوار شهید رجایی میدان   -  ) تهران- روبروی بهشت معصومه) س  و تسلیم پیشنهادها : قم- جاده قدیم قم  محل دریافت اسناد 
بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی- ساختمان اداری سازمان میادین- امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند / همچنین 

جهت تسلیم پیشنهادها به آدرس فوق دفتر حراست سازمان مراجعه شود . 
با قید قبولی و بدون قید و شرط ، امضا کرده و به پیشنهاد خود  از اسناد مزایده را دریافت و  باید یک نسخه  -پیشنهاد دهندگان 

ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از شرکت کنندگان باعث حذف آنان از فرایند مزایده مي گردد. 
-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36641327  )025( تماس حاصل فرمایید.
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/11/13 می باشد .

-سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مزایده موجود می باشد .
تاریخ آگهی نوبت دوم:1401/11/01

)شناسه آگهی: 1441536(

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

مساحت تقریبی  اعیانی  شماره غرفه
) متر مربع (

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) ریال (ارزش سرقفلی و اعیانی  ) ریال (

12148/4442/500/000/000  2/125/000/000

14146/2443/000/000/000  2/150/000/000

سرمقاله - سردبیر گویه

تأمالتی در 
بودجه حوزه های علمیه                                                       
صفحه 1

مهندس ابوالقاسم زنگانه کارشناس حوزه مسکن: 

 افزایش قیمت مسکن 
به نفع هیچ کس نیست                                                 
صفحه 7

طی 9 ماهه سال 1401؛

قمی ها 950 میلیارد تومان عوارض 
به شهرداری پرداخت کردند                                                      
صفحه 4

هشدار به حکومت طالبان 

چراغ سبز آمریکا به درگیری پاکستان و 
افغانستان                                                     
صفحه 6

 

تیم کشتی آزاد قم به مسابقات 
قهرمانی کشور اعزام می شود                                                     
صفحه 3

گزیـده خبـرها

سرمقـاله

تأمالتی در 
بودجه حوزه های علمیه

برخی  هماهنگ  رویه  یک  در  است  سالی  چند  »گویه«:  سردبیر 
بودجه  الیحه  ارائه  محض  به  سیاسی  خاص  های  جریان  و  ها  رسانه 
های  حوزه  به  مربوط  ارقام  بالفاصله  مجلس  به  جمهور  رئیس  توسط 
علمیه را به مسئله اول کشور تبدیل کرده و با تبلیغات و فضاسازی آن 

پاشی جلوه می دهند. پول  و  اسراف  نوعی  مردم  نگاه  در  را 
های  رسانه  و  ضدانقالب  های  گروه  استقبال  با  که  روال  این 
خارجی همراه است در قالب های متنوعی از جداول و اینفوگرافی و 
گسترده  بطور  ربط  بی  های  قیاس  و  القائات  و  دروغین  های  مقایسه 

گردد. می  برجسته  مردم  برابر  در  مجاری  فضای  در 
و گالیه جدی  انتقاد  با  بودجه مراکز حوزوی  ارقام  انتشار  همزمان 
از  این پرسش مکرر  و  اساتید و طالب حوزه های علمیه مواجه است 
با این مبالغ میلیاردی، وضع  ناحیه آنان مطرح می شود که پس چرا 
باید  کمبودها،  رنج  بر  عالوه  و  است  اسفناک  چنین  طالب  معیشتی 

کنند. تحمل  نیز  را  جامعه  دشنام  و  طعنه 
مراکز  اداره  برای  تمامی  به  که  علمیه  های  حوزه  بودجه  مقایسه 
نهادهای  سایر  بودجه  کلیات  با  شود  می  هزینه  خدماتی  و  اداری 
ها  حوزه  به  آنچه  دهد  می  نشان  کشور  فرهنگی  و  آموزشی  و  علمی 
های  دانشگاه  و  نهادها  دیگر  از  کمتر  مراتب  به  یابد  می  اختصاص 
های  دستگاه  که  نیروهایی  و  خدمات  مقابل  در  و  است  کشور  سطح 
به  ناچیزی  اعتبار  کنند  دریافت می  ها  از حوزه  نیاز خود  بر  بنا  نظام 

رود. می  شمار 
عدم  نوعی  وجود  است  برانگیخته  را  طالب  غالب  گالیه  آنچه  اما 
شفافیت در این ماجرا است. به عنوان نمونه مبالغ پرداختی دستگاه 
آنان  ایاب و ذهاب  های تبلیغی حوزه به مبلغان همواره در حد کرایه 
به مناطق دورافتاده است و بیشتر هزینه ها مربوط به پرداخت حقوق 
این  برای  باید  که  شود  می  حوزوی  های  دستگاه  کارکنان  دستمزد  و 

اندیشید. ای  چاره  مسئله 
مدرسه  ها  ده  با  شریف  دانشگاه  آینده  سال  بودجه  حال  عین  در 
حجم  نیست  مشخص  هیچگاه  و  کند  می  برابری  دینی  علوم  مرکز  و 
به  که  دانشگاهی  است.  اندازه  چه  کشور  به  دانشگاه  این  خدمات 
تصریح اساتید و دانشجویان آن صرفا به سکویی برای انتقال به خارج 
در  اشتغال  و  تحصیل  ادامه  برای  ای  زمینه  و  شده  تبدیل  ایران  از 

است. اسالمی  جمهوری  با  متخاصم  کشورهای 
گرچه در این میان نمی توان زحمات دانشجویان و اساتید متعهد 
اما  گرفت  نادیده  میهن  استقالل  حفظ  در  را  کشور  های  دانشگاه 
مراکز  های  بودجه  ابعاد  به  ای  منصفانه  و  جامع  نگاه  رود  می  انتظار 

انداخت. فرهنگی  و  علمی 
شائبه  های  قالب  در  علمیه  های  حوزه  های  بودجه  ارقام  طرح 

است. قم  استان  برای  محاسنی  دارای  زا  شبهه  و  برانگیز 
چرا که می تواند انگیزه ای برای شفافیت بیشتر و خدمت خالصانه 
تر ایجاد نماید. همزمان زمینه تحرک بیشتر حوزه های علمیه را برای 
بزرگان  آرمان  و  سیره  به  نیل  و  دولتی  ناپایدار  اعتبارات  از  نیازی  بی 
بوده  ها  حوزه  استقالل  که  انقالب  رهبر  و  راحل)ره(  امام  و  حوزه 

آورد. فراهم  است، 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبرداد؛

مصرف ۱۱۸ میلیون لیتری بنزین 
فقط در یک روز 

افزایش عجیب مصرف 
نژادعلی گفت: فقط در یک روز از دی ماه مصرف بنزین به 118 میلیون 

لیتر رسید که این میزان مصرف عجیب است.
علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
جمع خبرنگاران گفت: آنچه مشخص است با برنامه ریزی صحیحی که 
از ابتدای سال اتفاق افتاد و با پیش بینی شرایط برای سوخت رسانی و با 
برگزاری جلسات و مصوباتی که ابالغ شد منجربه افزایش یک میلیارد و 
200 میلیون لیتری نسبت به سال گذشته سوخت تحویلی به نیروگاه ها 

شد.
و  کشور  نیروگاه های  در  سوخت  منظم  سازی  ذخیره  با  داد:  ادامه  وی 
همچنین انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صورت گرفت و 
با توجه به شرایط پیش آمده شرکت ملی پخش وارد میدان شد و تقریبًا 
دو میلیارد و 300 میلیون لیتر نسبت به سال گذشته سوخت بیشتری 
به نیروگاه ها تحویل داد. تا کنون 14 میلیارد لیتر سوخت در نیروگاه ها 
مصرف شده است که سوخت تحویلی به نیروگاه ها 14.5 میلیارد بوده 
است ضمن آنکه 10 درصد افزایش سوخت تحویلی نسب به سال گذشته 
در  سوخت  مصرف  درصدی   20 افزایش  جاری  سال  در  داشت  وجود 

نیروگاه ها را نسبت به سال گذشته داشته ایم.
به  کردیم  تجربه  کشور  در  سابقه ای  کم  سرمای  کرد:  اضافه  علی  نژاد 
طوری که برودت هوا در برخی از منلطق به منفی 28 درجه سانتیگراد 
رسید و این برودت هوا موجب افت شدید فشار گاز در انتهای خط لوله 
با تالش  مایع وجود داشت که  بیم عدم وجود گاز  و  برخی مناطق شد 
شبانه روزی همکارانم در مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
پایدار  سوخت رسانی  برای  قبل  از  که  تمهیداتی  با  و  کشور  سراسر  در 
در زمستان در اقصی نقاط ایران شده بود، توانستیم در مواردی که در 
انتهای خطوط سراسری گاز، با افت فشار و قطعی گاز در روزهای اخیر 
مواجه شدیم، با توزیع به موقع نفت سفید و گاز مایع، از مشکالت مردم 

بکاهیم.
وی ادامه داد: سوخت های مختلف در مناطقی که الزم بود اعم از نفت 
زمستان  سرمای  از  تا  گرفت  مردم  اختیار  در  مایع  گاز  کپسول  و  سفید 
برنامه و مطلوب  با  با ذخیره سازی و توزیع  در امان باشند؛ خوشبختانه 
سوخت مایع، هیچ گزارشی از تعطیلی واحدهای صنفی ناشی از نبود 

نداشته ایم. امروز  تا  سوخت، 
تاکنون 103.5  ابتدای سال  از  بنزین  متوسط مصرف  کرد:  اضافه  وی 

باالیی است. لیتر در روز بوده که رقم بسیار  میلیون 
به  اشاره  با  خاتمه  در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اینکه در سال 97 به خود کفایی رسیدیم، اضافه کرد: در سال 1385، 
متخصصان  تالش  با  اما  داشتیم  بنزین  واردات  لیتر  میلیون   29 روزانه 
صنعت پاالیش کشور، از سال 97 که به مرز خودکفایی در تأمین بنزین 
به  مردم  توجه  با  امیدوارم  و  نداشتیم  بنزین  واردات  امروز  تا  رسیدیم، 
مصرف  و  تولید  بین  پایداری  بتوانیم  کشور،  در  سوخت  بهینه  مصرف 

کنیم. حفظ  را  بنزین 

خبـر



◄    اختصاصی »گویه«: در کشور ما رابطه و پیوند 
مناسبات  بر  حاکم  روابط  بهترین  از  ملت  و  دولت 
آسیا  غرب  منطقه  خصوصا  کشورها  میان  در  ملی 
بر  بنا  اسالمی  ایران  دولتمردان  درستی  به  و  است 
به  فراوان  اتکای  از  دینی  مردمساالری  های  ریشه 
مردم برخوردارند و همزمان پاسخگویی به آنان را نیز 

دانند. می  خود  وظیفه 

قابل  غیر  رفتارهای  و  مردم  میان  در  حضور 
الگوی  یک  خدمت،  جهت  سرزده  یا  بینی  پیش 
و  دردها  به  رسیدگی  و  مردمداری  برای  الزم 

است.  آنان  نیازهای 

آحاد  با  تماس  و  ارتبط  دینی  های  آموزه  بر  بنا 
مدیران  کار  دستور  در  همیشه  باید  ملت  اقشار  و 
اسالمی  جمهوری  در  مهم  امتیاز  این  نباید  و  باشد 
حرکت  خود  اسالمی  انقالب  که  چرا  گرفت  نادیده  را 
به  بازگشت  و  حاکمیت  در  غرور  از  پرهیز  برای  بزرگی 
های  جذابیت  از  یکی  بود.  آنها  با  مساوات  و  مردم 
و  حاکمیت  با  مردم  مستحکم  روابط  ما  اسالمی  نظام 
اشکال  به  مختلف  ادوار  در  که  است  مسئول  مقامات 

است. داشته  جریان  گوناگون 
در  جمهور  رئیس  سرزده  حضور  زمینه  این  در 
مدیریت  شرایط  بررسی  برای  ایران  گاز  ملی  شرکت 
اول  معاون  نیز  او  از  پیش  بود.  ای  ارزنده  اقدام  گاز 
نفت  وزیر  جلسه  به  ناگهانی  بطور  نیز  جمهور  رئیس 
درباره اداره گاز رفته بود تا وضعیت این روزها را مورد 
اداره  به  سرزده  نیز  قم  استاندار  دهد.  قرار  رسیدگی 
گاز استان رفته است و اظهار داشته است: امیدواریم 
گاز  مصرف  زمینه  در  جامعه  آحاد  که  صرفه جویی  با 
پیک  از  گاز  قطعی  بدون  بتوانیم  می دهند،  انجام 

کنیم.  عبور  سرما 
بازدید  در  امروز  ظهر  شاهچراغی  تقی  محمد  سید 
وضعیت  آخرین  جریان  در  قم  گاز  شرکت  از  سرزده 
قم  استاندار  گرفت.  قرار  قم  استان  به  گازرسانی 
دلیل  به  جاری  سال  در  است:  گفته  بازدید،  این  در 
به  سیبری  سرد  هوای  ورود  نیز  و  اقلیمی  تغییرات 
سرمای  شاهد  فارس،  خلیج  حوزه  کشورهای  سمت 
بی سابقه ای در استان های مختلف کشور به خصوص 
عنوان  وی  بوده ایم.  شرقی  شمال  و  شمال  مناطق 
نیز  ترکمنستان  سمت  از  ورودی  گاز  است:  داشته 
سمت  به  کشور  این  در  بی سابقه  سرمای  دلیل  به 
در  که  شرق  شمال  استان های  و  شد  قطع  ایران 

افت  با  دارند  قرار  گازرسانی  شبکه  انتهای  در  واقع 
کشور  گوید:  می  قم  استاندار  شدند.  مواجه  فشار 
سرمای  شاهد  که  آن  دلیل  به  نیز  ترکمنستان 
آن  کمبود  و  گاز  مصرف  افزایش  با  بوده  بی سابقه 
آمده جریان  در گزارش ها  که  به گونه ای  مواجه شده 

عشق  یعنی  کشور  این  پایتخت  از  بخش های  در  گاز 
است. شده  قطع  نیز  آباد 

در  گرفته  صورت  تالش های  تمامی  از  شاهچراغی 
مصرف  مدیریت  راستای  در  نیرو  و  نفت  نفت  وزارت 
انجام  تاکنون  که  اقداماتی  با  کرد:  عنوان  گاز، 
در  استانداران  خوب  مشارکت  همچنین  و  پذیرفته 
منطقه  هیچ  این  در  خانگی  بخش  گاز  کشور  سراسر 
که  بیشتری  جویی  صرفه  با  امیدواری  و  نشده  قطع 
از پیک  بدون قطعی گاز  انجام می دهند  آحاد جامعه 

کنیم. عبور  سرما 
مدیریت  توسعه  معاون  جاری،  دیماه  در  همچنین 
از شرکت آب  به صورت سرزده  و منابع استانداری قم 
بازدید کرده  بازنشستگی استان  و فاضالب و صندوق 
نیز  استان  مدیران  از  تعدادی  که  بازدید  این  در  بود. 
حضور داشتند، معاون استاندار از نزدیک شاهد روند 

مراجعین  با  و  گرفت  قرار  مردم  به  شده  ارائه  خدمات 
خدمات  ارائه  نحوه  و  رضایتمندی  میزان  خصوص  در 

کرد. گفتگو 
سید مهدی قریشی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
آب  شرکت   122 سامانه  در  حضور  با  قم،  استانداری 

که  شهروندان  از  برخی  با  تماسی  طی  فاضالب  و 
دریافت  خدمات  سامانه  این  از  گذشته  هفته  طی 
ارائه خدمت دریافتی مطلع  از چگونگی  بودند،  کرده 
بر  بازدید  این  در  وی  شد.  جویا  را  مردم  نظرات  و 
و  کرده  تاکید  مردم  مبتالبه  مسائل  به  بیشتر  توجه 
نیازمند  خدمت  ارائه  فرآیندهای  از  برخی  بود:  گفته 
فرایندهای  اصالح  کارگروه  در  باید  و  است  بازنگری 

شود. اعمال  نیاز  مورد  اصالحات  و  مطرح  استان 
برخی  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار  معاون 
از  درست  اطالع  عدم  از  ناشی  مردم  مشکالت  از 
آنچه  دقیقا  تا  است  نیاز  گاهی  افزود:  است  ضوابط 
که ضوابط هست به مردم گفته شود و به جای ارسال 
چگونگی  جریان  در  را  مردم  متعدد  اخطاریه های 
ابهامی  برایشان  و  تا سردرگم  امور قرار دهیم  پیگیری 

نشود. ایجاد 

استان  بازنشستگی  صندوق  از  بازدید  در  قریشی 
را ستودنی دانست  از جامعه  این قشر  به  نیز خدمات 
بود  خواهد  نیز  ما  همه  برای  بازنشستگی  افزود:  و 
بهترین  از  سال   30 از  بیش  که  افرادی  به  باید  و 
مردم  به  خدمت  صرف  را  خود  زندگی  سال های 

حفظ  کرامتشان  تا  داشته  بیشتری  توجه  کرده اند 
. د شو

نوید  استان  در  بازدیدهای سرزده  از  نمونه  دو  این 
اشکاالت  به  رسیدگی  برای  مدیران  تالش  بخش 
احتمالی و حل و فصل چالش ها است و مسئوالن را 
دهد  می  قرار  موجود  های  خلل  جریان  در  نزدیک  از 
و  استان  امور  اداره  اساسا  که  کرد  غفلت  نباید  اما 
با بازدیدهای سرزده از طرفی می تواند حاکی  کشور 
از برخی ترک فعل ها در انجام وظایف در گذشته نیز 
عالی  مدیریت  تا  است  ضروری  اساس  این  بر  باشد. 
استان قم به اندازه سهم و اختیارات خود مانع از بروز 
چالش های بعدی و قابل تشخیص شود و در صورت 
جریان  در  صادقانه  را  مردم  آنها  مدیریت  امکان  عدم 
و  نخبگان  انتقادات  و  نظرات  از  بتواند  تا  دهد  قرار 

 ► نماید.   استفاده  مناسب  وقت  در  کارشناسان 
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کارشناس هواشناسی قم:
آالینده های جوی در قم افزایش 

می یابد

هوای  آینده  هفته  یک  تا  کرد:  پیش بینی  قم  هواشناسی  کارشناس 
افزایش آالینده های جوی است. با  پایدار و صاف همراه  این استان 
قم  هوای  افزود:  گفتگویی  در  قاضی  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
ابری  قسمتی  تا  صاف  ابر،   کاهش  فردا  برای  و  است  ابری  امروز 

می شود. پیش بینی 
با  همراه  و  آفتابی  و  صاف  هوا  پنجشنبه  روز  برای  کرد:  اضافه  وی 

است. غبارآلود  و  صاف  جمعه  روز  و  بود  خواهد  غبار 
و   10 امروز قم هفت، فردا و پس فردا  ادامه داد: حداکثر دمای  وی 
نیز  دما  حداقل  صفر،  باالی  سانتی گراد  درجه  هشت  نیز  جمعه  روز 
و  سه  منفی  پس فرداشب  چهار،  منفی  شب  فردا   ،2 منفی  امشب 

می شود. پیش بینی  چهار  منفی  جمعه شب 
از امروز وارد کشور شده،  قاضی خاطرنشان کرد: سامانه بارشی که 
خواهد  استان  این  در  ابر  افزایش  باعث  فقط  و  دربرنمی گیرد  را  قم 

شد.
ایستگاه   11 شامل  هواشناسی  ایستگاه   13 قم  استان  در 
باران سنج  ایستگاه   52 جاده ای،  ایستگاه   2 و  خودکار  سینوپتیک 
سطح سنج  ایستگاه  هشت  و  سنتی  باران سنج  ایستگاه   35 خودکار، 
است. فعال  می گیرد،  اندازه  را  رودخانه ها  دبی  و  سطح  وضعیت  که 

شهروندان برای کسب آخرین اطالعات هواشناسی کشور می توانند 
به  یا  و  بگیرند  تماس   134 تلفن  شماره  با  هواگو  گویای  سامانه  با 
www. اینترنتی  نشانی  به  قم  استان  هواشناسی  کل  اداره  تارنمای 

کنند. مراجعه   qommeteo.ir

مدیر روابط عمومی شرکت گاز قم:
۱۰۱ هزار مترمکعب گاز طی یک 

روز در قم صرفه جویی شد
قم  استان  در  گاز  مصرف  گفت:  قم  گاز  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
دی ماه،  یکشنبه   24 شنبه  روز  به  نسبت  دی ماه   25 یکشنبه  روز  در 

می دهد. نشان  کاهش  مترمکعب  هزار   101
محمدحسین  سید  قم،  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هفته  در  صرفه جویی  میزان  این  افزود:  گفتگویی  در  شهریاری 
هفته  در  درحالی که  شده،  انجام  روزه  پنج  زمانی  بازه  در  گذشته، 

گرفته است. صورت  روز  یک  طی  جاری 
برخی  مدارس،  اداره ها،  تعطیلی   ، مردم  همراهی  کرد:  اضافه  وی 
از  استخرها  همچنین  و  کوره پزی ها  گاز  قطع  و  صنعتی  واحدهای 
کرد. عنوان  می توان  قم  استان  در  گاز  مصرف  کاهش  دالیل  جمله 

استان  صنعتگران  و  مردم  عموم  پیشگامی  و  همدلی  از  تشکر  با  وی 
با پوشیدن  ادامه داد: همشهریان می توانند  قم در صرفه جویی گاز، 
پنجره های  و  ضخیم  پرده های  از  استفاده  خانه،  در  بیشتر  لباس 
بخاری  شعله  کردن  کم  و  کولر  کانال  پوشاندن  درزگیری،  دوجداره، 

نمایند. همراهی  گاز  انرژی  بیشتر  چه  هر  صرفه جویی  در 
و  صنعتی  خانگی،  بخش های  در  گاز  مشترک   402 و  هزار   442

دارد. وجود  قم  استان  تجاری 

اعطای تسهیالت اجاره مسکن به 
بیش از ۱۶ هزار مستاجر قمی

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: 
از زمان شروع طرح وام کمک ودیعه مسکن در مجموع سه فاز از بین 
80 هزار ثبت نام کننده به 16 هزار و 500 متقاضی و مستاجر قمی، 

است. شده  اعطا  تسهیالت 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، سید روح 
الله حسینی معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی قم اظهار کرد: 
نام وام کمک ودیعه مسکن در کشور براساس مصوبه  از سال 99 ثبت 

ستاد ملی مقابله با کرونا و در راستای حمایت از مستاجران آغاز شد.
شده  آغاز  جاری  سال  خرداد  از  که  طرح  این  سوم  فاز  در  افزود:  وی 
شده  نویسی  نام  به  موفق  سامانه  در  تاکنون  متقاضی   23964 است 

اند.
 7928 فاز،  این  کنندگان  نام  ثبت  کل  تعداد  از  داد:  توضیح  حسینی 
در  نیز  درخواست   5168 و   اند  شده  شناخته  شرایط  واجد  متقاضی 

است. بانک  به  معرفی  و  شعبه  تعیین  مرحله 
به گفته معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی قم تا کنون 5514  
فقره تسهیالت کمک ودیعه مسکن در فاز سوم به متقاضیان اعطا شده 

است
حسینی در خصوص ثبت نام های دوره های قبل توضیح داد: در سال 
گذشته در دو نوبت فاز یک و فاز دوم ثبت نام انجام شد که در فاز یک 
بیش از شش هزار و در فاز دو حدود پنج هزار فقره وام تسهیالت کمک 

ودیعه مستاجرین از سوی بانک های عامل به متقاضیان اعطا شد.
 46976 درخواست  فازها،  تمامی  مجموع  در  گفت:  پایان  در  وی 
رد  مختلف  دالیل  به  مسکن  ودیعه  کمک  وام  دریافت  برای  متقاضی 

است. شده 

»گویه« گزارش می دهد:خبـر

● بازدیده های سرزده راهکار جدید مدیریت بحران است؟   ●
بازدیدهای سرزده در استان نوید بخش تالش مدیران برای رسیدگی به اشکاالت احتمالی و حل و فصل چالش ها است و مسئوالن را از نزدیک در جریان خلل های موجود قرار می دهد 

اما نباید غفلت کرد که اساسا اداره امور استان و کشور با بازدیدهای سرزده از طرفی می تواند حاکی از برخی ترک فعل ها در انجام وظایف در گذشته نیز باشد.

و  طال  رشته  هنرآموزان       ◄
جواهرسازی در قم از عدم حمایت و نبود 
برای  استان  در  مرتبط  دانشگاهی  رشته 

کردند. انتقاد  رشته  این 
طال  رشته  هنرآموز  مخلوقه  رسول 
با  گفتگو  در  قم  استان  جواهرسازی  و 
قم،  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  ایسنا، 
سال  در  گرفته،  نام  انگشتر  ملی  شهر 
نوشته ایم  را  انگشتر  ملی  استاندارد   97
سازمان  در  استاندارد  این  داریم  انتظار  و 

شود. ثبت  یونسکو 
زیادی  زحمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده  کشیده  استاندارد  این  نوشتن  برای 
امروز  تا  متاسفانه  کرد:  مطرح  است، 

میراث  سازمان  طرف  از  جدی  اقدام 
انجام  راستا  این  در  و گردشگری  فرهنگی 

است. نشده 
جواهرسازی  و  طال  رشته  هنرآموز  این 
ظرفیت  قم  استان  در  اینکه  بیان  با  قمی 
دارد،  وجود  رشته  این  برای  خوبی  بسیار 
رشته  این  در  که  نوجوانانی  کرد:  عنوان 
مدرک  اخذ  از  پیش  می کنند  تحصیل 
این  و  شد  خواهند  کار  بازار  وارد  دیپلم 
نیروی  باالی  ظرفیت  از  نشان  موضوع 

دارد. قم  در  انسانی 

نوجوانان  این  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آموزش  صنعتی  و  سنتی  صورت  به 
خیرین  کرد:  خاطرنشان  می شود،  داده 
با  هنرستان  خیرین  و  مدرسه ساز 
را  ریخته گری  ابزارآالت  خود  کمک های 
به  تا  کردند  فراهم  هنرستان  این  برای 
ساخت  مانند  فعالیت هایی  سنتی  صورت 
و  ست  نیم  ست،  گردنبند،  انگشتر، 
تراشی،  سنگ  زنی،  قلم  مانند  رشته هایی 
حجم تراشی و میله سازی را به هنرجویان 

دهیم. آموزش 
در  که  موضوعی  کرد:  اضافه  مخلوقه 
این  بگیرد  قرار  توجه  مورد  باید  راستا  این 
تحصیل  ادامه  برای  هنرآموزان  که  است 

دانشگاه  دو  از  یکی  به  باید  رشته  این  در 
و  هنری  دانشگاه های  و  بروند  تهران 
را  جواهر  و  طال  رشته  قم  کاربردی  علمی 

ندارند.
هنرجویان  این  متاسفانه  افزود:  وی 
وارد  اینکه  و  مسیر  بودن  دور  دلیل  به 
و  نشده  دانشگاه  وارد  شده اند،  کار  بازار 
این  و  ماند  خواهند  باز  تحصیل  ادامه  از 
قم  در  ما  بزرگ  ایرادات  از  یکی  موضوع 

. ست ا
جواهرسازی  و  طال  رشته  هنرآموز  این 

مسئولین  متاسفانه  اینکه  بیان  با  قمی 
و  رشته  این  از  حمایتی  نیز  استان 
تصریح  نمی دهند،  انجام  آن  هنرآموزان 
از  متاسفانه  رشته  این  ابزارآالت  کرد: 
که  هستند  سنگین  بسیار  قیمتی  نظر 
تسهیالت  ارائه  با  می توانند  مسئولین 
را  عرصه  این  فعالین  و  متقاضیان  مناسب 

کنند. حمایت 
خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  هنوز  موضوعات  این  تمام  علی رغم 
یادآور  دارد،  قم  در  زیادی  رونق  رشته 
این  در  که  کارآموزانی  بیش تر  شد: 
مدرک  اخذ  از  پس  دارند  فعالیت  حوزه 
درآمدزایی  به  و  شده  کار  بازار  وارد  دیپلم 

. سند می ر
خیرین  کمک  با  اینکه  بیان  با  مخلوقه 
جواهرسازی  و  طال  رشته  در  توانستیم 
کرد:  اظهار  باشیم،  کشور  صدر  در 
خوشبختانه به کمک این بزرگواران درحد 
جواهرسازی  و  طال  پیشرفته  کارگاه  یک 

هستیم. کار  مشغول  و  داریم  ابزارآالت 
 500 حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داریم،  نیاز  مصرفی  لوازم  تومان  میلیون 
شود  تامین  نیز  لوازم  این  اگر  کرد:  بیان 
برای  حرفه ای  کارگاه  یک  مانند  می توانیم 

داشته  درآمدزایی  آموزان  دانش  و  مدرسه 
. شیم با

جواهرسازی  و  طال  رشته  هنرآموز  این 
از هنرآموزان  متاسفانه  اینکه  بیان  با  قمی 
نمی شود،  بسیاری  حمایت  رشته  این 
دانشگاه  وجود  عدم  داشت:  اظهار 
از  یکی  قم  در  رشته  این  تخصصی 
رشته  این  هنرجویان  اصلی  مشکالت 

. ست ا
و  دور  مسافتی  فاصله  داد:  ادامه  وی 
در  تهران  دانشگاه  در  امکانات  کمبود 
باال،  شهریه  و  جواهرسازی  و  طال  رشته 
شوند،  معتقد  هنرجویان  تا  شده  موجب 
خواهند  مدرک  تنها  دانشگاه  این  در 
حاصلی  هیچ  آموزشی  نظر  از  ولی  گرفت 

داشت. نخواهد  آن ها  برای 
مسئولین  اینکه  به  اشاره  با  مخلوقه 
مطرح  برسند،  رشته  این  داد  به  باید 
نام  انگشتر  ملی  شهر  عنوان  به  قم  کرد: 
گرفته است و ظرفیت خوبی از نظر نیروی 
دارد  وجود  استان  این  در  نیز  انسانی 
بیش تری  توجه  این رشته  به  باید  درنتیجه 

. د شو
زحمات  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
ملی  شهر  ثبت  و  استاندارد  برای  بسیاری 
تقاضا  که  است  شده  کشیده  انگشتر 
ملی  شهر  قم  مسئولین  حمایت  با  داریم 

بماند. باقی  نیز  انگشتر 
در  انگشتر  با  مرتبط  رشته  زودی  به 
اندازی  راه  کاربردی  علمی  دانشگاه 

شود می 
هنرجویان  مشکالت  حل  راستای  در 
ملی  شهر  جواهرسازی  و  طال  رشته 
سرپرست  فالح  محمدرضا  انگشتر، 
استان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو  در  قم 
نیازسنجی  بحث  دو  خصوص  این  در 
کرد:  اظهار  دارد،  وجود  آفرینی  نیاز  و 
نیازهای  شناخت  معنی  به  نیازسنجی 

است. آن  به  پرداختن  و  استان 
این  به  نیز  آفرینی  نیاز  داد:  ادامه  وی 
بوده  آن  بر  نتیجه گیری  که  است  معنی 
وجود  جامعه  در  نیاز  یک  باید  که  است 
چندسال  تا  مثال  عنوان  به  باشد،  داشته 
از  و  شد  خواهد  مطالعانه  جامعه  آینده 

انسانی  نیروی  جامعه  آن  برای  باید  امروز 
کنیم. آماده 

علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست 
نمونه  اینکه  بیان  با  قم  استان  کاربردی 
و  انگشتر  موضوع  در  فردی  مراجعه 
کاربردی  علمی  مرکز  تاسیس  درخواست 
اعالم  فرد  این  به  کرد:  مطرح  داشته ایم، 
یا  آزاد  دوره های  باید  ابتدا  که  کرده ایم 
و  آرم  با  درس ها  تک  یا  و  پودمان ها  تک 
انگشتر  موضوع  در  کاربردی  علمی  نشان 

شود. آغاز 
این  در  ما  نظر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  عنوان  است،  مثبت  کامال  حوزه 
آینده  و  امروز  نیاز  موضوع  و  رشته  این 
امکانات  استان  در  که  چرا  است  جامعه 
حوزه  در  خوبی  زیرساخت های  و 

داریم. انگشترسازی 
نظر  خوشبختانه  کرد:  اضافه  فالح 
زمینه  این  در  نیز  استانداری  و  استان 
تالش های  با  امیدواریم  و  است  مثبت 
مهرماه   1 تاریخ  تا  بتوانیم  شده  انجام 
1402 رشته انگشتر را به قم اضافه کنیم.
علمی  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
به صنایع  نگاه مثبتی نسبت  نیز  کاربردی 
خاطرنشان  دارد،  گردشگری  و  دستی 
هستند  مفید  و  پرسود  صنایع  این  کرد: 
سرمایه  حداقل  با  را  آن ها  می توان  و 

کرد. راه اندازی 
علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست 
این  راه اندازی  افزود:  قم  استان  کاربردی 
صنایع اشتغال پایدار و تولید ثروت فراگیر 

داشت. خواهد  همراه  به  ادامه  در  را 
و  پتانسیل ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وجود  قم  استان  در  خوبی  ظرفیت های 
قم  اینکه  به  باتوجه  کرد:  تصریح  دارد، 
مرکزیت  در  و  بوده  زائرپذیر  شهر  یک 
ورود  حوزه  این  در  باید  دارد  قرار  کشور 

باشیم. داشته  موثری 
دستی،  صنایع  اینکه  بیان  با  فالح 
و  گردی  بوم  سالمت،  گردشگری، 
که  است  مباحثی  ازجمله  زائر  گردشگری 
یادآور  پرداخت،  آن ها  به  قم  در  می توان 
انجام  راستا  این  در  نیز  اقداماتی  شد: 
نمی دهد  نتیجه  اینکه  ولی  است  شده 

 ► شود.    آسیب شناسی  باید 

هنرآموزان رشته طال و جواهرسازی در قم از عدم حمایت مسئولین استان انتقاد کردند؛  

● "شهر ملی انگشتر" بدون حتی یک رشته دانشگاهی تخصصی   ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402
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انحطاط اپوزیسیون از برلین تا استراسبورگ؛
اتوبوسی به نام هوس

پهلوی  رضا  رهبری  به  اخیر  اغتشاشات  خودخوانده  لیدرهای 
جمهوری  قدرت  مؤلفه های  تضعیف  غربی  دولتهای  از  تبعیت  در 

می کنند. دنبال  را  اسالمی 
پارلمان  مقابل  در  نظام  مخالفان  از  جمعی  دی   26 دوشنبه  روز 
در  پاسداران  سپاه  قراردادن  خواستار  و  آمده  گرد  اروپا  اتحادیه 

شدند. تروریستی  گروه های  فهرست 
ادامه  در  حرکت  این  کشور  در  آشوب ها  کردن  فروکش  پی  در 
اروپایی  شهرهای  برخی  در  پیشتر  که  گرفت  شکل  تجمعاتی 
از  ممانعت  درواقع  آن  از  هدف  و  بود  شده  برگزار  برلین  در  به ویژه 
اغتشاشات  خبر  داشتن  نگاه  صدر  در  و  معرکه  آتش  فرونشستن 

است. بوده  جهان  رسانه های  در  ایران 
از  متعدد  پرچم های  رفتن  باال  و  برلین  تجمع  افتضاح  از  بعد 
این  تقویت  و  تجمع  آن  در  تجزیه طلبان  تا  گرفته  هم جنس گراها 
فرض که در حکومت مطلوب اپوزیسیون تمامیت ارضی ایران محلی 
سلطنت طلب ها  برلین  تجمع  در  آن که  از  پس  نیز  و  ندارد،  اعراب  از 
آن ها  وجود  ابراز  برای  مجالی  هیچ  و  شده  رانده  حاشیه  به  نوعی  به 
را  آنها  اپوزیسیون  گروههای  دیگر  دیدند  آنکه  از  بعد  و  نشد،  فراهم 
پهلوی هستند،  نوعی در صدد تخریب و حذف  به  و  بازی نمی دهند 
این بار سلطنت طلب ها به تقال افتادند که تجمعی دست و پا کرده و 
تبلیغاتی  گسترده  مانور  با  و  نشان دهند  خودی  اپوزیسیون  میان  در 

بکشند. رخ  به  اپوزیسیون  طیف های  دیگر  بر  را  خود  سیادت 
وحدت آفرینی  مؤلفه های  تخریب  ادامه  در  نیز  تجمع  این  دستورکار 
فراری  سلبریتی های  جانب  از  پیش تر  که  ملی  تیم  و  ارتش  نظیر 
سپاه  به  جانبه  همه  هجمه  بود،  گرفته  صورت  معاند  رسانه های  در 
عنوان  تروریستی  درخواست  طرح  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
بین المللی  و  حقوقی  نهادهای  جانب  از  انقالبی  نهاد  این  کردن 

بود.
و  گوشه  از  عالف  و  بیکار  غیرایرانی  و  ایرانی  عده ای  کردن  جمع 
در  حاضران  اغلب  برای  فرانسه،  به  آنها  اتوبوسی  بردن  و  اروپا  کنار 
سفری  باشد،  سیاسی  کنش  و  حرکت  یک  آنکه  از  بیش  تجمع  این 
هم  و  است  فال  هم  معروف  قول  به  که  است  تفریحی  و  رایگان 
ثروت  با  و  ایران  ملت  جیب  از  درواقع  آدم ها  این  هزینه های  تماشا! 
با خود  از کشور  این خانواده هنگام فرار  44 سال پیش  هنگفتی که 
شکلی  به  را  پهلوی ها  سیاسی  هوس های  تا  می شود  پرداخت  بردند 

کند. برآورده  نمایشی 
دولت های  برخی  است  مدتی  که  شد  برگزار  شرایطی  در  تجمع  این 
رفتار  تغییر  هدف  با  فرانسه  و  انگلیس  و  آلمان  رهبری  به  غربی 
دستورکار  در  را  اسالمی  جمهوری  قدرت  مؤلفه های  به  حمله  ایران، 
انقالب  پاسداران  سپاه  کردن  قلمداد  تروریستی  بحث  و  داده  قرار 
رسانه ای  مانور  و  کرده  مطرح  دیپلماتیک  فضای  در  را  اسالمی 

داده اند. ترتیب  آن  روی  گسترده ای 
اسالمی  نظام  اقتدار  و  امنیت  تأمین  در  سپاه  جایگاه  به  توجه  با 
انقالب  رهبر  که  گرفت  صورت  هدفی  همان  راستای  در  اقدام  این 
چندی پیش به آن توجه دادند، و آن مقصود دشمن در از بین بردن 

بود. اغتشاشات  ابزار  از  استفاده  با  ما  داشته های  و  قوت  نقاط 
مصی  کریمی،  علی  نظیر  اخیر  اغتشاشات  خودخوانده  لیدرهای 
پهلوی  رضا  رهبری  به  فراهانی  گلشیفته  و  بنیادی  نازنین  علی نژاد، 
از جامعه جهانی خواسته اند  به زعم خود  و  پیوسته  این حرکت  به  نیز 
تروریستی  گروه های  لیست  در  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

دهند. قرار 
نداشته  شدن  عملی  قابلیت  سادگی ها  این  به  البته  که  مطالبه ای 
در  آن چه  یقینًا  اما  بود.  خواهد  همراه  حقوقی  متعدد  موانع  با  و 
آن  طراحان  برای  ایده  این  شدن  عملیاتی  از  بیش  مقطع  این 
فشار  و  کنونی  شرایط  در  آن  تبلیغاتی  کارکرد  است،  اهمیت  واجد 
علیه  ماهه  چند  ترکیبی  جنگ  راستای  در  نظام  بر  بین المللی 

است اسالمی  جمهوری 
از  پس  خارج نشین  اپوزیسیون  که  دارد  آن  از  حکایت  حرکت  این 
را  آن ها  اغتشاشات  ماه  سه  طی  که  اهدافی  به  وصول  در  ناکامی 
مقابله  در  غربی  دولت های  برای  بازیچه ای  به  حاال  می کرد،  دنبال 
اجاره ای  اپوزیسیون  از  استفاده  با  و  شده  بدل  اسالمی  جمهوری  با 
که  می کند  دنبال  را  اهدافی  مضحک  شعارهای  به  توسل  حتی  و 
در  و  مختلف  طرق  به  و  بوده  دولت ها  این  مطالبات  درحقیقت 

می شود. پیگیری  آن ها  جانب  از  موازی  جبهه های 
هر  از  بیش  غربی  دولت های  از  نظام  خارج نشین  مخالفان  تبعیت 
به  آن ها  رفتاری  و  فکری  وابستگی  و  استقالل،  عدم  از  نشان  چیز 
اسالمی  جمهوری  با  مخالفت  در  آن ها  این که  و  دارد.  غربی  دول 
پیاده نظام دولت هایی  به  از خود نداشته و رسمًا  ایده مستقلی  حتی 
و  استعمار  گونه گون  شیوه های  در  طوالیی  ید  که  شده اند  تبدیل 
ملت  نزد  خوشایندی  سابقه  چندان  این رو  از  و  داشته اند  استثمار 

ندارند. ایران 
آن  دنبال  به  تجمع کنندگان  آن چه  و  تجمع  محتوای  از  گذشته  اما 
توجه  قابل  اپوزیسیون  جمعی  به اصطالح  حرکت  در  آنچه  بودند، 
جداگانه  فراخوان  و  جمع  این  از  اسماعیلیون  حامد  حذف  است، 
شکاف  از  حکایت  درواقع  که  امری  می باشد.  حضور  این  برای  وی 
از  آن ها  استیصال  و  اپوزیسیون  مختلف  طیف های  بین  گسترده 
گروه های  همه  اجماع  قابلیت  که  دارد  کاریزماتیک  چهره ای  معرفی 

باشد. داشته  او  رهبری  ذیل  را  نظام  مخالف 

خبـر

بر  با تأکید  ◄     رئیس هیئت تکواندوی استان قم 
زمینه  در  جدی  فعالیت  گفت:  استعدادیابی  اهمیت 
استعدادیابی از مهم ترین برنامه های هیئت تکواندوی 
با دانشی  نیروهای  از  زمینه  این  در  و  استان قم است 
را  ملی  تیم  در  فعالیت  سابقه  و  داریم  استان  در  که 

می کنیم. استفاده  داشته اند 
علی آهنی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: ورزش 
مدال آوری  و  المپیکی  ورزش های  از  یکی  تکواندو 
دارد  قم  استان  و  کشور  در  زیادی  طرفداران  که  است 
کشور  در  تکواندوکار  هزار   300 میلیون  یک  حدود  و 

هستند. فعال 
وی ادامه داد: تکواندو در استان قم از دهه 60 آغاز 
به کار کرده است و در حال حاضر نیز خانواده تکواندو 
هزار  شش  تا   800 هزار   5 حدود  جمعیتی  قم  استان 
تکواندوکار دارد همچنین 120 باشگاه فعال در استان 
آقایان، 20 باشگاه  قم داریم که 50 باشگاه در بخش 
در بخش بانوان و 59 باشگاه در هر دو بخش فعالیت 

می کنند.
تشریح  در  قم  استان  تکواندوی  هیئت  رئیس 
برای  9 بخش  تکواندو قم گفت: در  برنامه های هیئت 
برنامه ریزی شده است که هرکدام  تکواندو استان قم 
که  دارد  متعددی  زیرمجموعه های  بخش ها  این  از 
و  هیئت  ساختار  به  مربوط  برنامه ها  این  اول  بخش 

است. ورزشی  برنامه ای 
مهم ترین  در موضوع ساختار هیئت  بیان کرد:  وی 
موضوع انتخاب اعضای هیئت رئیسه بوده است که از 
افراد متخصص در بدنه تکواندو و پتانسیل های خارج 

از بدنه تکواندو انتخاب شدند.
مربیان  از  یکی  که  نصیروند  استاد  افزود:  آهنی 
خبره  عنوان  به  است  پرور  قهرمان  و  ساز  بازیکن 
ورزشی، فرشته کریمی مهر که تجربه فراوانی در هیئت 
چوبین  فردوس  رئیس،  نائب  عنوان  به  دارند  تکواندو 
که از داوران بین المللی این رشته است به عنوان عضو 
هیئت رئیسه، مهدی کالنترزاده به عنوان عضو هیئت 
هیئت  خزانه دار  عنوان  به  آحمدابادی  احمد  و  رئیسه 

شدند. انتخاب 
کرد:  اضافه  قم  استان  تکواندوی  هیئت  رئیس 
همچنین باید 29 تا 30 کمیته را برای هیئت مشخص 

اصل  که  می شود  سعی  نیز  بخش  این  در  که  کنیم 
شایسته ساالری را رعایت کنیم و از متخصصین همان 

کنیم. استفاده  بخش 
تکواندو،  کردن  همگانی  و  توسعه  کرد:  اظهار  وی 
مالی  منابع  قهرمانان،  از  حمایت  و  استعدادیابی 
ورزشی،  و  فرهنگی  امور  آموزش  سرمایه،  جذب  و 

دیگر  از  تبلیغات  و  عمومی  روابط  لیگ،  و  مسابقات 
است. قم  استان  تکواندو  هیئت  برنامه های 

آهنی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر در هیچ 
ریزی  برنامه  داد:  ادامه  نداریم،  استانی  لیگ  رده ای 
را  لیگ  نوجوانان  و  نونهاالن  رده  دو  در  شده است که 
و  بگیرد  صورت  پروری  قهرمان  هم  تا  کنیم  راه اندازی 
بمانند. آماده تر  داریم  این حوزه  در  که  قهرمانانی  هم 

شد:  یادآور  استعدادیابی  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
مهم ترین  از  استعدادیابی  زمینه  در  جدی  فعالیت 
این  در  و  است  قم  استان  تکواندو  هیئت  برنامه های 
زمینه از نیروهای با دانشی که در استان داریم و سابقه 

می کنیم. استفاده  داشته اند  را  ملی  تیم  در  فعالیت 
داد:  ادامه  قم  استان  تکواندوی  هیئت  رئیس 

جسم  و  فیزیک  نظر  از  که  افرادی  جذب  و  شناسایی 
مناسب تکواندو هستند و شناسایی بخش مناسب هر 
) پومسه، هانمادانگ و کیوروگی( دو فاکتور حائز  فرد 

است. استعدادیابی  بحث  در  اهمیت 
برتر در  ایجاد کمپ ویژه استعدادهای  به دنبال 

هستیم قم 

دانش  با  مربیان  آموزش  و  شناسایی  افزود:  وی 
مبانی  و  شاخص ها  تعیین  استعدادیابی،  طرح  برای 
استعدادیابی  عملی  شیوه های  تعیین  استعدادیابی، 
ظرفیت  از  استفاده  تکواندو،  مختلف  بخش های  در 
برای  پرورش  و  آموزش  جمله  از  مؤسسات  و  نهادها 
برای  ریزی  برنامه  استعدادیابی،  طرح  اجرای 
و  استعدادیابی  طرح  نگهداری  و  تثبیت  استمرار، 
جمله  از  قم  در  برتر  استعدادهای  ویژه  کمپ  ایجاد 
شده  تدوین  استعدادیابی  برای  که  است  برنامه هایی 

. ست ا
مانند  قهرمانانی  گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محمد رفیعی و محمدرضا حیدری را داشتیم که برای 
سال های  در  متأسفانه  اما  می کردند  افتخارآفرینی  قم 

در  گفت:  است،  شده  کم  ورزشکاران  این  تعداد  اخیر 
صفایی،  محمد  پاراتکواندو،  در  شعبانی  حاضر  حال 
چهره قانی، کیوان کاظمی و کامران کاظمی را داریم 

کند. پیدا  افزایش  می  تواند  قهرمانان  این  تعداد  اما  
سطح  در  قمی  ستاره  نبود  دالیل  از  یکی  آهنی 
لیگ  نداشتن  را  بین المللی  و  کشوری  مسابقات 
حال  در  دائم  بازیکنان  کرد:  بیان  و  دانست  استانی 
موفق  زمانی  بازیکن  که  حالی  در  هستند  تمرین 
لیگ  و  کند  پیدا  حضور  مسابقات  در  که  بود  خواهد 
آمادگی  ورزشکاران  که  کند  کمک  می تواند  استانی 
تر  راحت  کشوری  مسابقات  در  و  کنند  حفظ  را  خود 

بزنند. پا 
از مربیان بومی حمایت بیشتری می کنیم

حاضر  حال  در  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ملی پوش  پرورش  در  باید  و  نداریم  قمی  ملی پوش 
برنامه  کرد:  عنوان  بگیرد،  صورت  بیشتری  فعالیت 
ریزی هایی صورت گرفته تا با حمایت از مربیان بومی 
و بازیکن ساز قمی که در سطح کشور نیز افتخارآفرین 
شود. انجام  پویایی  فعالیت های  زمینه  این  در  بودند 
در  کرد:  تصریح  قم  استان  تکواندوی  هیئت  رئیس 
دوره های گذشته از مربیان مطرح کشور و دنیا دعوت 
می شد و این افراد در استان تیم داری می کردند، اما 
داخلی  مربیان  از  باید  ما  که  است  این  بنده  اعتقاد 
با  می توانند  ملی  تیم  مربی های  و  کنیم  حمایت 
باال  را  آنان  سطح  دانش افزایی  دوره های  برگزاری 

. ببرند
مربیان  دست  در  باید  تیم ها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ورزشکاران  فنی  آمادگی  کرد:  اظهار  باشد،  بومی 
و  است  ورزشکار  یک  سازی  آماده  فرآیند  از  بخشی 
مربیان  و  باشند  آماده  نیز  روحی  نظر  از  باید  بازیکنان 
و  دارند  بازیکنان  روحیان  از  بهتری  شناخت  بومی 

کنند. برخورد  چگونه  و  زمانی  چه  می دانند 
شهرهای  در  تکواندو  فعالیت  با  رابطه  در  آهنی 
کهک  و  جعفرآباد  شهر  در  گفت:  قم  تأسیس  تازه 
قنوات  و  جنداب  در  و  شدند  انتخاب  هیئت  رئیس 
پایین  مان  رضایت  میزان  اما  داریم  فعال  باشگاه های 
به  باید  است  نگرفته  صورت  پروری  قهرمان  زیرا  است 
 ► کنیم.     فعالیت  بخش ها  این  در  تر  جدی  صورت 

قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس       ◄
به  استان  این  آزاد  کشتی  تیم  اعزام  از 
خبر  تهران  در  کشور  قهرمانی  مسابقات 

داد.
روابط عمومی هیئت کشتی  به گزارش 
اظهار  استان، هادی علیایی در گفتگویی 
قهرمانی  آزاد  کشتی  مسابقات  داشت: 
تا  شنبه  سه  ملی  تیم  انتخابی  و  کشور 
برگزار  تهران  در  جاری  هفته  شنبه  پنج 
مسابقات  این  عازم  نیز  قم  تیم  و  می شود 

می شود.
تیم  از  کننده  شرکت  نفرات  اسامی  وی 

اعالم  زیر  شرح  به  را  مسابقات  این  به  قم 
کرد:

57 کیلو گرم هادی رضایی
61 کیلو گرم حافظ رضایی

امیر حسین اسکندری 65 کیلو گرم 
ایرج چراغعلی کیلوگرم   70

74 کیلوگرم طاها احمد دریزدی
79 کیلوگرم اسالم شکوهی راد

ربیعی علیرضا  کیلوگرم   86
92 کیلو گرم محمد جواد پور بابا

رحمتیان علیرضا  کیلوگرم   97
125 کیلو گرم داود یارجانعلی       ► 

بخش  در  قم  تکواندو  هیئت  تیم       ◄
30 سال مدال طالی  تا   18 تیمی  پومسه 

کرد. کسب  را  کشور 
به گزارش روابط عمومی سپاه قم، تیم 
هیات تکواندو استان قم که در رقابت های 
لیگ پومسه کشوری حضور پیدا کرده بود 

به موفقیت های قابل توجه رسید.
استاندارد  پومسه  بخش  در  تیم  این 
توسط  سال   30 تا   18 رده سنی  انفرادی 

دست  نقره  مدال  به  تمیمی  رضا  محمد 
. فت یا

تیمی،  پومسه  بخش  در  همچنین 
رضا  محمد  سال   30 تا   18 رده سنی  در 
سروش  و  غفاری  حسین  امیر  تمیمی، 
کسب  را  طال  رنگ  خوش  نشان  فرجی 
با  نیز  17 سال  تا   15 کردند. در رده سنی 
روحی  مهدی  هدایت خواه،  علی  ترکیب 
برنز  گردن آویز  صاحب  یارم طاقلو  رضا  و 

. ند شد
هدایت این تیم بر عهده اساتید عباس 
ابوالفضل  سرمربی،  عنوان  به  رفیعی 
حسن  محمد  و  مربی  عنوان  به  عبداللهی 

بود. سرپرست  عنوان  به  صادقیان 
سرپرست  فنی،  کادر  است  ذکر  به  الزم 
بسیجیان  از  تیم  این  بازیکنان  از  نفر   4 و 
بهشتی  شهید  کانون  باشگاه  و  سه  حوزه 

 ► هستند.    

دانشگاه  محققان  مطالعه   نتایج       ◄
در  بدنی  فعالیت  که  داد  نشان  جورجیا 
از  محافظت  به  می تواند  باالتر  سنین 

کند. کمک  شناختی  عملکرد 
مشاهده  برای  ارث،  از  نقل  به 
مغز،  سالمت  در  قابل توجه  پیشرفت های 
در  نیست  بدنی  شدید  ورزش  به  نیازی 
پیاده روی  دقیقه  چند  تنها  حتی  واقع، 
عصبی  محافظت کننده  مزایای  می تواند 

باشد. داشته  باالیی 
این  ارشد  نویسنده  گوگنیات،  ماریسا 
کرد:  اظهار  جورجیا  دانشگاه  در  مطالعه 
این یافته بر این باور نیست که اگر بزرگ تر 
کنید  شروع  را  ماراتن  دوی  باید  هستید، 
قدم های  اگر  که  است  معنی  این  به  و 
بیشتری بردارید و اندکی بیشتر در محیط 
به  می توانید  باشید،  داشته  تحرک  خود 

افزایش سن  با  تا  کنید  مغز کمک  سالمت 
باشید. مستقل تر 

فعالیت  همکارانش  و  گوگنیات  دکتر 
اندام  تناسب  اندازه گیری های  و  بدنی 

استفاده  دستگاهی  از  که  را  سالمند   51
تعداد  فعالیت بدنی،  شدت  که  می کردند 
قدم های برداشته شده و مسافت طی شده 

کردند. ردیابی  می کرد،  اندازه گیری  را 

طریق  از  را  اندام  تناسب  دانشمندان 
ارزیابی  دقیقه ای   6 پیاده روی  آزمایش 
با  باید  شرکت کنندگان  آن  طی  که  کردند 
از  پس  بروند.  راه  ممکن  سرعت  حداکثر 
آن، شرکت کنندگان آزمایش هایی را انجام 
گیری  اندازه  برای  خاص  به طور  که  دادند 
بود. شده  طراحی  آنها  شناختی  عملکرد 

تعامل  و  عملکرد  که  دریافتند  محققان 
آن  از  مغز  که  مختلف  عصبی  شبکه های 
تشکیل شده و برای توانایی انجام وظایف 
سپردن  خاطر  به  مانند  روزانه  اساسی 
خودکنترلی  دادن  نشان   و  مهم  اطالعات 
طور  به  بدنی  ورزش  با  است  ضروری 

یافت. بهبود  قابل توجهی 
مقاله  این  داد:  توضیح  گوگنیات  دکتر 
افرادی که  ما می دهد، وقتی  به  شواهدی 
آنها به طور مطلوب عمل  شبکه های مغزی 

می دهند،  انجام  فعالیت بدنی  و  نمی کند 
را  آنها  استقالل  و  اجرایی  عملکرد  بهبود 

هستیم. شاهد 
نیست  الزم  که  باورند  این  بر  محققان 
تغییر  اساسی  به طور  را  خود  زندگی 
کردن،  حرکت  پله ها  از  فقط  شاید  دهید. 
ایستادن و قدم  زدن از ساده ترین مواردی 

دهید. انجام  می توانید  که  باشد 
همیشه به ما گفته شده است که ورزش  
است  شواهدی  این  اما  است  خوب  کردن 
می تواند  واقعا  ورزش  می دهد  نشان  که 
عملکرد  نحوه  بر  و  دهد  تغییر  را  شما  مغز 
خواهد  تاثیر  روزمره  زندگی  در  شما 

داشت.
 Sport مجله  در  مطالعه  این  نتایج 
شده  منتشر   Sciences for Health

 ► است.     

زیادی  انگیزه  افراد  بعضی  چرا       ◄
حس  دیگر  برخی  اما  دارند  ورزش  برای 
دالیل  پاسخ  در  ندارند؟  را  حالش  و 
اما  کرد  ذکر  برایش  می توان  متعددی 
باکتری های  آنها  عجیب ترین  از  یکی 
پژوهش  یک  نتایج  بله،  است!  روده مان 
ما  روده  میکروب های  داده  نشان  جدید 

دارند تاثیر  انگیزه مان  میزان  روی 
توئیتر  در  کاربری  ایسنا،  گزارش  به 
روی  پژوهشی  در  »محققان  نوشت: 
تفاوت  که  شدند  متوجه  موش ها 
میزان  روی  چندانی  تاثیر  ژنتیکی، 

برخی  اما  ندارد  آنها  بدنی   فعالیت  
جنب وجوش  دیگران  به  نسبت  موش ها 
آن،  عمده  دلیل  که  دارند  بیشتری 
گوارش  دستگاه  باکتری های  در  تفاوت 

. ست نها آ
ع  تنو و  جمعیت  پژوهش،  این  در 
موش ها  گوارش  دستگاه  باکتری های 
و  داده  کاهش  آنتی بیوتیک   کمک  با 
تاثیر  میزان  کار  این  با  شد  مشخص 
بدنی  فعالیت  از  بعد  مغز  روی  دوپامین 
می کند.  پیدا  توجهی  قابل  کاهش 
است  عصبی  انتقال دهنده  یک  دوپامین 

بدن  در  متنوعی  بسیار  عملکردهای  که 
اثرات  از  یکی  و  دارد  زنده  موجودات 
ورزش  از  بعد  که  است  خوبی  حس  آن 
گیرنده های  تاثیر  کاهش  می کنیم.  پیدا 
انگیزه  که  می شود  سبب  دوپامینی 
باشیم. نداشته  ورزش  تکرار  برای  کافی 
تریلیون ها  ما  گوارش  دستگاه  در 
تعداد  )بله  می کنند  زندگی  باکتری 
زندگی  ما  بدن  در  که  باکتری هایی 
بدن  سلول های  تعداد  از  می کنند 
و  ع  نو و  است!(  بیشتر  هم  خودمان 
و  زندگی  سبک  تاثیر  تحث  آنها  تعداد 

می کنیم.  مصرف  که  است  غذاهایی 
باکتری ها  از  گونه  چند  تحقیق  این  در 
نقش  رابطه  این  در  که  شده   شناسایی 
یک  عنوان  به  اما  می کنند.  ایفا  موثری 
که  بدانید  است  خوب  کلی،  قاعده 
سبزیجات،  مصرف  غذایی،  ع  تنو داشتن 
به  پروبیوتیک ها  همینطور  و  میوه ها 
مفید  باکتری های  جمعیت  افزایش 

می کند. کمک  گوارش مان  دستگاه 
این  نتیجه  اگر  می گویند  پژوهشگران 
شود،  تایید  هم  انسان ها  روی  تحقیق 
از دالیل اصلی این پرسش مشخص  یکی 

به  افراد  از  بسیاری  چرا  که  می شود 
آنها  ندارند:  بدنی  فعالیت  کافی  اندازه 
انگیزه  نبود  و  خستگی  وقت،  کمبود 
آن  دلیل  احتماال  اما  می کنند  بهانه  را 
است! گوارش شان  دستگاه  باکتری های 

مقیم  باکتری های  تاثیر  مورد  در 
سالمت،  مختلف  ابعاد  روی  انسان  بدن 
شده  انجام  زیادی  بسیار  پژوهش های 
برایمان  بیشتر  روز  به  روز  آن  اهمیت  و 

می شود. روشن 
منتشر  نیچر  نشریه  در  پژوهش  این 

 ► است.«      شده 

رئیس هیئت تکواندوی استان قم:

● استعدادیابی و لیگ استانی از برنامه های اصلی هیئت تکواندوی قم است   ●

● تیم کشتی آزاد قم به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شود    ●

● درخشش تکواندوکاران بسیجی قم در لیگ پومسه کشور    ●

● برای سالمت مغز، نیازی به ورزش شدید بدنی نیست    ●

● چرا برخی افراد حس و حال ورزش کردن را ندارند؟    ●
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد:
ضرورت ایجاد بازارچه محصوالت 

مشاغل خانگی در استان قم
بازارچه  ایجاد  لزوم  بر  استان قم  رفاه اجتماعی  و  کار  تعاون،  مدیرکل 

کرد. تأکید  استان  در  خانگی  مشاغل  محصوالت  فروش  دائمی 
خانگی  مشاغل  اینکه  بیان  با  وزیری راد  وحید  تسنیم،  گزارش  به 
گفت:  است،  شده  روبه رو  مردم  گسترده  استقبال  با  قم  استان  در 
خانگی  مشاغل  محصوالت  فروش  دائمی  بازارچه  ایجاد  ضرورت 

می شود. احساس  استان  سطح  در  شهرداری  توسط 
وی مشارکت مردم در عرصه اقتصاد را یکی از الزامات تحقق اقتصاد 
افزود:  و  دانست  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  تأکید  مورد  و  مقاومتی 
آسیب های  کاهش  و  خانواده ها  معیشت  بهبود  برای  راستا  این  در 

داد. اهمیت  خانگی  مشاغل  به  باید  اجتماعی 
افرادی  اینکه  بر  تأکید  با  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
با  قرض الحسنه  تسهیالت  از  می کنند  فعالیت  خانگی  مشاغل  در  که 
تصریح  شد،  خواهند  بهره مند  7ساله  بازپرداخت  و  درصد   4 کارمزد 
یک  سپس  و  کارگاهی  مشاغل  به  خانگی  مشاغل  از  افراد  کرد: 

می شوند. تبدیل  کشور  و  استان  سطح  در  نمونه  کارآفرین 
ایجاد  برای  جامعی  برنامه ریزی  دولت  اینکه  اعالم  با  وزیری راد 
مشاغل  حوزه  در  اقشار  سایر  و  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اشتغال 
در  خانگی  مشاغل  قالب  در  رشته   623 و  است  کرده  تدوین  خانگی 
سطح کشور تعیین شده است، ادامه داد: برخی مشاغل خانگی هم 
با قوت غالب مردم سروکار دارد که این گونه افراد باید از معاونت غذا 

کنند. کسب  را  الزم  مجوز های  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و 
هزار   3 امسال  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کرد:  اضافه  وی 
قالب  در  کشور  خانگی  مشاغل  از  حمایت  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
است  داده  اختصاص  ارزان قیمت  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 
پرداخت  تومان  میلیون   100 تا   50 بین  افراد  به  قم  استان  در  که 
آمادگی  استان   1402 سال  در  جدید  سامانه  راه اندازی  با  و  می شود 

داشت. خواهد  را  تومان  میلیون   150 تا  تسهیالت  پرداخت 
همکاری  ضرورت  به  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
برخی  گفت:  و  کرد  اشاره  خانگی  مشاغل  دارای  افراد  با  بانک ها 
بانک ها با توجه به جامعه هدف خود، همکاری خوبی را با رسته های 
با  را  الزم  همکاری  بانک ها  برخی  اما  می دهند،  انجام  مرتبط 

ندارند. تولیدکنندگان 

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:
نسل جدید کشاورزان قمی 

به سمت کشت های گلخانه ای 
هدایت می شوند

با  گفت:   قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
توجه به مزایای کشت های گلخانه ای، نسل جدید کشاورزان قمی که 
ارائه آموزش های  با  با سابقه استان هستند  بیشتر فرزندان کشاورزان 
تولید  و  خود  زمین های  در  گلخانه  احداث  سمت  به  عملی  و  علمی 

می شوند. هدایت  طریق  این  از  محصول 
در  سالمی  محمدعلی  قم،  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  کشت  و  گلخانه داری  روش های  آموزش  داشت:  بیان  گفتگویی 
سازمان  برنامه های  مهمترین  از  یکی  جدید  نسل  کشاورزان  به  آن، 
اقدامات  این دست  انجام  با  امیدواریم  ما  و  جهاد کشاورزی قم است 
گلخانه ای  کشت های  روزافزون  گسترش  شاهد  آینده  سال های  طی 

باشیم. استان  مختلف  مناطق  در 
شیوه های  با  گلخانه  محیط  در  کشت  روش   که  آنجا  از  افزود:  وی 
سنتی تفاوت دارد،  برای عالقه مندان به احداث گلخانه در قم و حتی 
استفاده  با  می خواهند  اکنون  و  دارند  گلخانه  سال هاست  که  افرادی 
دهند،  افزایش  را  خود  محصول  تولید  سطح  جدید  روش های  از 

می کنیم. برگزار  میدانی  صورت  به  آموزشی  دوره های 
نیاز به صرف هزینه های قابل توجهی  ادامه داد: احداث گلخانه  وی 
دارد،  به همین دلیل بهتر است محصوالت صادراتی در آن تولید شود 
باشد؛  داشته  همراه  به  بهره برداران  برای  خوبی  درآمد  می تواند  که 
گلخانه ای  محصوالت  موفق  عرضه  داشت  توجه  باید  راستا  همین  در 
قابلیت  و  نیازمند حفظ کیفیت  بازارهای جهانی  به  تولید شده در قم 

است. مشابه  محصوالت  با  رقابت پذیری 
سالمی تاکید کرد:  درکشت های گلخانه ای امکان مدیریت مصرف آب 
تا حد زیادی وجود دارد و به همین  و همچنین کنترل شرایط دمایی 
محدودیت  با  همواره  که  قم  استان  در  کشت  روش  این  توسعه  دلیل 
مواجه است،  سال  مختلف  مواقع  در  دمایی  تنش های  و  آبی  منابع 
حساب  به  کشاورزی  محصوالت  تولید  سطح  حفظ  برای  موثر  اقدامی 

می آید.
گفتنی است 400 هکتار پروانه تاسیس گلخانه در قم صادر شده  که 
نشان دهنده ضرورت استفاده از کشت های گلخانه ای در این استان 
است؛ در گلخانه میزان مصرف آب بین 50 تا 70 درصد کاهش پیدا 
سنتی  روش های  به  نسبت  آن  در  محیول  تولید  همچنین  و  می کند 

می کند. پیدا  توجهی  قابل  افزایش  کشت 
کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم  استان  در 
زراعی،   محصوالت  زمینه  در  تن  هزار   850 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   50 حدود  به تنهایی 

داده است. اختصاص  خود  به  را  قم 

خبـر

سال  بودجه  سیاست های  قم  شهرداری  برنامه وبودجه  مدیرکل       ◄
کرد. تشریح  را  شهرداری   1402

آخرین وضعیت  به  اشاره  با  آنالین، علی طاهری  پردیسان  به گزارش 
سال  بودجه  کلیات  داشت:  اظهار  قم  شهرداری   1402 بودجه  تدوین 
برای کالن شهر  مدیریت شهری  و مجموعه  ابالغ شد  آبان ماه  در   1402
سال  تا  که  دارد  مدنظر  را  راهبردهایی  و  سیاست های  سری  یک  قم، 
این  که  است  گرفته  قرار  موردتوجه  ساله   20 برنامه  قالب  در   1414
دو  و  بلندمدت  برنامه  یک  برای  و  تصویب   94 سال  از  راهبردی  برنامه 

است. شده  نوشته  میان مدت  برنامه 
نظر  در  راهبردی  سیاست  بودجه  این  برای  اینکه  بیان  با  وی 
در  سال  شعار  تحقق  به  کامل  توجه  بودجه  در  ما  اولویت  که  گرفته شده 
درآمدهای  ایجاد  به سمت  حرکت  بر  هم چنین  و  شهرداری  فعالیت های 
نوین و عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از عوارض ساختمانی است، 
برنامه دوم  1402 سال سوم  این بودجه که سال  بر آن در  افزود: عالوه 
شامل  بودجه  تدوین  در  شفافیت  افزایش  بر  است،  عملیاتی  ساله   5

است. شده  تمرکز  مکانی  موقعیت های  هم چنین  و  مبالغ  و  عناوین 
قرار دادن همه  پوشش  قم،  برنامه وبودجه شهرداری  به گفته مدیرکل 
رضایت  افزایش  و  استاندارد  سرانه های  به  دست یابی  به منظور  خدمات 
بودجه  این  در  راهبردها  دیگر  از  نیز  عملیاتی  چارچوب  در  شهروندان 
در  صرفه جویی  اصل  رعایت  شهروندان،  مشارکت  افزایش  برای  و  است 
و  ساختارها  فرآیندها،  در  اساسی  تحول  بر  تأکید  با  جاری  هزینه های 
شهرداری های  الزام  به همراه  موازی  فعالیت های  حذف  آن  بر  عالوه 
و  قانونی  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  به  سازمان ها  و  مناطق 
منابع  افزایش  برای  جدید  منابع  پیشنهاد  و  منقول  بالقوه  فرصت های 

است. شده  تأکید  مالی 
اهمیت اساس  بر  پروژه ها  اولویت بندی 

از دیگر سیاست های دیگر شهرداری در بودجه  وی خاطرنشان کرد: 
سال 1402 شهرداری کالن شهر قم، به ساماندهی طرح ها و پروژه های 
آن ها  اهمیت  درجه  به  اعتبار  اختصاص  سویی  از  و  تملک ها  و  عمرانی 
آن  و  می شود  بررسی  اولویت ها  برحسب  پروژه ها  و  است  شده  توجه 
دسته از پروژه هایی که اولویت نیست را می توان در نیمه دوم سال اجرا 

. کنیم
افزایش  و  تاریخی  توانمندسازی محالت  به  توجه  به  اشاره  با  طاهری 
محالت  شهری  مدیریت  اولویت  کرد:  عنوان  آن ها  اجتماعی  نشاط 
حوزه  در  و  است  شده  توجه  هم  تاریخی  محالت  به  و  بوده  کم برخوردار 
داریم  مشکالتی  تاریخی  محالت  در  سبز  فضای  سرانه های  افزایش 
سیاست  طبق  و  شود  تعریف  محالت  این  در  کاربری هایی  باید  چراکه 
ابالغی باید 100 هزار مترمربع سرانه فضای سبز در کالن شهر قم اجرا 

توجه  با  سبز  کوچک  فضای  احداث  به دنبال  راستا  همین  در  که  نماییم 
هستیم. قم  تاریخی  محالت  ظرفیت  به 

اینکه هم چنین مجموعه مدیریت شهری در نظر دارد  بر  تأکید  با  وی 
این  برای  گفت:  کند،  دنبال   1402 سال  در  را  سازی  پارکینگ  نهضت 
پروژه  می کنیم؛  پیگیری  را  امر  این  سرمایه گذار  از  بهره گیری  با  امر 
در  سرمایه گذار  سوی  از  دیگر  مهم  پروژه های  مانند  شرقی  پارکینگ 
گیرد  قرار  بهره برداری  مورد  اگر  پروژه  این  که  بوده  آماده سازی  حال 
کند. ایفا  می تواند  مهمی  نقش  مرکزی  هسته  به ویژه  قم  شهر  توسعه  در 

ظرفیت  از  باید  قم،  شهرداری  برنامه وبودجه  مدیرکل  گفته  به 
مشوق ها  اعطای  با  و  کرد  استفاده  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 
و  داد  افزایش  را  سرمایه گذار  حضور  زمینه  تسهیالت  سری  یک  و 
را  سرمایه گذاران  حضور  می تواند  که  موجود  موانعی  و  سنگ اندازی ها 

برداشت. قم  در  سرمایه گذاری  راه  سر  از  را  کند  کم 
تهیه  فرآیند کلی  برنامه عملیاتی،  و  راهبرد  بر اساس  وی اضافه کرد: 
تحلیل  و  بررسی  بر  مبتنی  قم  شهرداری   1402 سال  بودجه  تدوین  و 
در  تخصصی  معاونت های  طرف  از  و  ارائه شده  دوم  ساله   5 برنامه 
بررسی شده  قم  شهرداری  راهبردی  طرح های  زیرمجموعه  موضوعات 

است.
و  فرهنگی  حوزه  به  بودجه  اختصاص  اهمیت  به  اشاره  با  طاهری 
حوزه  برای  خوبی  اعتبار   1401 سال  بودجه  در  شد:  یادآور  اجتماعی 
بودجه  در  می شود  پیش بینی  و  یافت  اختصاص  اجتماعی  و  فرهنگی 
نظر  در  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  برای  خوبی  اعتبار  نیز   1402 سال 

. یم بگیر
که  تأکیدی  طبق  کرد:  اذعان  قم  شهرداری  برنامه وبودجه  مدیرکل 
تمرکز  زنان  امور  به حوزه  نیز   1402 بودجه  در  پیش بینی می کنیم  شده 

 ► ویژه ای شود.  توجه  آن  به  و 

اموال  به  صفت  نزدیک ترین       ◄
پهلوی،  محمدرضا  دارایی های  و 
واقع  در  چون  چرا؟  است.  »افسانه ای« 
خودش  احتماال  از  غیر  به  هیچکس 
در  ایران  شاه  آخرین  وقتی  که  نمی داند 
میزان  چه  رفت،  کشور  از  روزی  چنین 
خارج  خاک  این  از  خودش  با  را  دارایی 

. کرد
هستند  فراوانی  افراد  وجود  این  با 
را  شاه  دارایی  میزان  می کنند  ادعا  که 
 100 تا   50 بین  تخمین  از  می دانند. 
شبکه  از  والترز«  »باربارا  دالر  میلیون 
میلیارد  یک  از  بیش  تا  گرفته   ABC
ستون نویس  کاکبرن«  »الکساندر  دالر 
ادعایی  دالر  میلیارد   56 همین طور  و 
این  در  عدد  بزرگ ترین  که  ایران  دولت 
برابر   1000 از  بیش  گمانه زنی ها، 

است! عدد  کوچک ترین 
مالی ای  سند  هیچ  محمدرضا  البته 
ساالنه اش  دارایی های  میزان  شامل 
آن طور  ولی  نمی داده  ارائه  جایی  به 
روابط  کارشناس  یک  آرمائو  رابرت  که 
که  بود  گفته  او  به  شاه  می گوید،  عمومی 
میلیونرهای  از  بسیاری  از  کمتر  »بسیار 

دارد.« ثروت  آمریکایی 
تخمین های  با  مخالفت  با  آرمائو 
ثروت  که  می گوید  عده ای،  میلیاردی 
میلیون   100 تا   50 به همان تخمین  شاه 
دالر مورد ادعای »باربارا والترز« نزدیک تر 
یک  یعنی   1980 آپریل  در  آرمائو  است. 
روزنامه  به  انقالب  پیروزی  از  پس  سال 
می گوید:  مانیتور«  ساینس  »کریستین 
که  دیده ام  را  فراوانی  خبرنگاران  »من 
میلیاردها  این  یافتن  برای  را  سال  یک 
باشد،  داشته  باید  شاه  که  سرمایه ای 
نتیجه  این  به  آنها  کرده اند.  جست وجو 
نتیجه  این  به  هم  شما  و  رسیده اند 
دالر  میلیاردها  نمی توانید  که  رسیده اید 
پول  مقدار  این  واقعا  اگر  کنید.  مخفی  را 
وجود داشته باشد، یک نفر باید بداند که 

» . ست کجا
واقعا  محمدرضا  بفهمیم  اینکه  برای 
را  دنیا  سراسر  باید  داشته  سرمایه  چقدر 
سرمایه گذاری  را  پول هایش  یا  او  بگردیم. 
در  سپرده  شکل  به  را  آنها  یا  کرده 
داده  قرار  مختلفی  کشورهای  بانک های 
حفظ  را  مشتریانشان  امور  اسرار  که 
دولت های  برابر  در  به خصوص  می کنند؛ 

. جی ر خا
یکی از افرادی که چنین جست وجویی 
وکیلی  است؛  ُادوایر«  »پاول  داده،  انجام 
خدمت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
شاه  ثروت  پیرامون  را  حقیقت  تا  گرفت 
اگر  که  می گوید  ُادوایر  کند.  جست وجو 

باز  داشت،  هم  احضاریه دادن«  »قدرت 
را  کار  این  تا  می کشید  طول  سال  پنج 

دهد. انجام 
ایران  جدید  حکومت  طرف  از  او 
به  را  دست رفته  از  اموال  تا  شد  استخدام 
قانونی  شکایت  یک  در  بازگرداند.  کشور 
پهلوی  محمدرضا  علیه  نیویورک  در  که 
چیزی  بازگشت  ایران  گرفت،  صورت 
حدود  و  شاه  از  دالر  میلیارد   56 حدود 
را  اشرف  خواهرش  از  دالر  میلیارد   3
موکلش  و  ُادوایر  آقای  کرد.  درخواست 
جمع کردن  با  اسالمی،  جمهوری  یعنی 
شرکت  طریق  از  می گفتند  که  اعدادی 
ملی نفت ایران خارج شده و »بی حساب« 

رسیدند. عدد  این  به  بوده 
شاه  حقوقی  تیم  از  بویل،  راجر 
توسط  ارائه شده  شکایت  که  می گوید 
این  در  است.  مبهم«  »بسیار  ُادوایر  آقای 
شکایت، آقای ُادوایر ادعا می کند که شاه 
پول را دزدیده و آن را به بنیاد پهلوی داده 
دزدیده  بنیادی  از  را  آن  سپس  و  است 
توسط  می گوید  ُادوایر  آقای  که  است 
به  همچنین  او  است.  می شده  اداره  شاه 
متحمل  پهلوی  بنیاد  که  رنج هایی  واسطه 

کرد. خسارت  درخواست  شده، 
لحظه  این  تا  می نویسد  »مانیتور« 
 - گزارش  انتشار  زمان  همان  تا  یعنی   -
محمدرضا  ثروت  مورد  در  مستندات  اکثر 
به  است.  شده  تهیه  تهران  در  پهلوی 
منبع  یک  اینترنتی،  نشریه  این  نوشته 
ایران  در  می گوید  بانک داری  حوزه  در 
جمع آوری  مشغول  جست وجوگر  صدها 
سابق  شرکت های  و  بانک ها  از  اطالعات 
کجا  سرمایه اش  که  ببینند  تا  هستند  شاه 
بوده  این  یافته اند  آن ها  که  چیزی  رفته. 
و  او  بود،  قدرت  در  محمدرضا  وقتی  که 
بنیان  از  توجهی  قابل   بخش  خانواده اش 
داشتند.  کنترل  تحت  را  ایران  صنعت 
در  اصلی  سهم  دارای  شاه  خانواده 
گرفته  آلومینیوم  و  اتومبیل  از  صنایعی 
شخص  داشتند.  هتل ها  و  امالک  تا 
که  بود  شخصی  بودجه  یک  دارای  شاه 
اساس  بر  و  می شد  برداشته  خزانه  از 
گزارشی از 43 میلیون تا یک میلیارد دالر 

بود. متغیر  سال  یک  در 
ثروت  اساس  »زمین«،  حال،  هر  به 
پدر  خان،  رضا  وقتی  بود.  پهلوی 
شد،  فرستاده  تبعید  به  محمدرضا 
ادعای  »او  که  نوشت  پست  واشینگتن 
را  کشور  زمین های  از  درصد   10 مالکیت 
را  از زمین ها  می کند«. محمدرضا، برخی 
نارضایتی ها  از  تا  بازگرداند  کشاورزها  به 
آنها  از  بزرگی  بسیار  کسر  ولی  بکاهد 
این  از  مقداری  داشت.  نگه  نیز  را 

برای  الزم  سرمایه  تا  شد  فروخته  زمین ها 
را  دیگر  جایی  در  شاه  سرمایه گذاری 

کند. تأمین 
این  از  توجهی  قابل   درصد 
شده  انجام  ایران  در  سرمایه گذاری ها 
توسط  که  اسنادی  به  باتوجه  بود. 
امروز  شد،  پیدا  اسالمی  جمهوری 
شاه  که  است  مشخص   )1980 )سال 
اختیار  تحت  را  زیر  موارد  خانواده اش  و 

: ند شته ا ا د
اتومبیل  کسب وکار  از  عظیمی  مقدار   *
در ایران. شاهزاده شمس، خواهر بزرگ تر 
»فیات«  کنترل  دخترش  طریق  از  شاه 

شاه  ناتنی  برادر  غالمرضا،  و  داشت  را 
تحت  را  تراکتور  مونتاژ  کارخانه  یک  نیز 
همچنین  شاه  خانواده  داشت.  تملک 
»جنرال  شرکای  پهلوی  بنیاد  طریق  از 

بودند. »جیپ«  و  »هوندا«  موتورز«، 
به سختی  ساز.  و  ساخت   صنعت   *
را  ایران  در  ساختمانی  می توانستید 
بیابید که هیچ ارتباطی به خاندان پهلوی 
همچنین  پهلوی  بنیاد  باشد.  نداشته 
بخش اعظم استراحتگاه ها و امالک را در 

داشت. اختیار 
و  سلطنتی  خانواده  بانک داری.   *
بانک  داشتند؛  را  خودشان  بانک  بنیاد، 
عمران. این بانک بنا بود که در پروژه های 

کند. سرمایه گذاری  توسعه 
در  نیز  سرمایه گذاری هایی   *
توزیع  منسوجات،  چوب،  بخش های 
کامپیوتر،  ارتباطات،  کشاورزی،  فیلم، 
تجهیزات  دارو،  معدن،  حمل ونقل، 
انجام  ورزشی  فعالیت های  و  نفت  حفاری 

بودند. داده 
هیچ  »شاه  آرمائو،  گفته های  اساس  بر 

انجام  ایاالت متحده  در  سرمایه گذاری ای 
فاش کردن  از  او  هرحال  به  بود«.  نداده 
در  شاه  که  آمریکا  از  خارج  جاهای  نام 
خودداری  کرده  سرمایه گذاری  آنها 
بزرگی  »دنیای  می گوید:  تنها  و  می کند 

است!«
اموالش  شاه  که  معتقدند  کثیری  عده 
کرده  منتقل  سوییس  بانک های  به  را 
مشتریان  اسرار  نگهداری  به  نسبت  که 
این  شکستن  برای  دارند.  جهانی  شهرت 
حقوقی  شرکت  یک  ایران  نفوذناپذیری، 
در سوییس را به عنوان نماینده استخدام 
درخواست  سوییس  دولت  زمان  آن  کرد. 

و  شاه  دارایی های  گرفتن  برای  را  ایران 
سوییس،  بر  عالوه  کرد.  رد  خانواده اش 
وکالیی  ایران  می گوید،  ُادوایر  که  آن طور 
به خدمت گرفت. نیز  اسپانیا  و  فرانسه  در 
اگر به نظرتان اعداد باال به اندازه کافی 
از  تورم دالر  بدانید که  باید  نیستند،  بزرگ 
سال 1979 تا 2018 برابر است با 245.9 
درصد. به بیان دیگر، هر یک میلیون دالر 
و  میلیون  سه  با  است  برابر  سال ها  آن  در 

458 هزار و 774 دالر کنونی.
پیرامون  اما  این گمانه زنی ها  در میان 
میزان ثروت خارج شده توسط محمدرضا 
از  انصاری  مسعود  احمدعلی  پهلوی 
در  سقوط،  از  بعد  و  قبل  او  همراهان 
انقالب  اسناد  مرکز  پایگاه  با  گفتگو  یک 
هنگام  به  شاه  ثروت  گفت:  اسالمی 
اولین  بود:  قسمت  چهار  کشور  از  خروج 
دالر  میلیون   62 مبلغ  ثروت،  آن  از  بخش 
بود که تا زمانی که شاه زنده بود قسمتی 
یا  دالر  میلیون   50 و  کرد  خرج  را  آن  از 
علیرضا  و  فرح،  رضا،  که  ماند  باقی  کمتر 
هر  فرحناز  و  لیال  درصد،   20 هرکدام 

مهناز  و  8 درصد  15 درصد، شهناز  کدام 
درصد  زاهدی(2  اردشیر  )دختر  شاه  نوه 

بردند. ارث  را  پول  این  از 
ثروت  دوم  قسمت  داد:  ادامه  وی 
است،  ظاهر  کمتر  که  پهلوی  خاندان 
یک  باز  که  است  خاندان  این  مستغالت 
مقداری  و  می شود  دیده  آن  از  مقداری 
نمونه ویالی  به عنوان  پنهان است.  آن  از 
پولش  و  فروختند  که  سوئیس  در  سوورتا 
میلیون   62 آن  جزء  کردند،  تقسیم  را 
ادعا می کنند نیست؛ همچنین  دالری که 
از کشور و در تمام  امالک آن ها در خارج 
ببیشتر  البته  و  است  پراکنده  دنیا  نقاط 

در  خاندان  این  که  است  زمین هایی 
میلیاردی  ارزش  دلیل  به  دارند،  اسپانیا 

گرفت. نادیده  نمی شود  دارند  که 
افزود:  پهلوی  رژیم  کارگزار  این 
خاندان  که  است  جواهراتی  سوم  قسمت 
که  )آنطور  آوردند.  بیرون  ایران  از  پهلوی 
در  را  جواهرات  این  از  قسمتی  شنیدم، 
دیبا  فریده  خانم  بزرگ،  صندوق  چهار 
سوییس  بانک های  در  شهبازی  آقای  و 

) . شتند ا گذ
قسمت  کرد:  تصریح  انصاری  مسعود 
است؛  دالری  میلیارد  که  هم  چهارم 
کرده  درست  شاه  که  است  تراستی  قضیه 
میلیارد   22 و  میلیارد   20 رقم  من  بود. 
که  نیست  رقمی  این  ولی  شنیدم  را 
چرا  این که  جواب  در  باشم.  دیده  خودم 
است؟  نشده  تقسیم  هنوز  تراست  این 
خاندان  از  کسی  به  پول  این  گفت:  باید 
و  برسد  ایران  پادشاهی  به  که  می رسد 
از  را  خودشان  ادعای  خاندان  این  اگر 
صورتی  به  بگیرند،  پس  ایران  سلطنت 

 ► می شود.   تقسیم  آن ها  بین  

طی 9 ماهه سال 1401؛

● قمی ها 950 میلیارد تومان عوارض به شهرداری پرداخت کردند   ●

تشریح سیاست های بودجه ۱۴۰2 شهرداری کالن شهر قم؛

● از اولویت بندی پروژه ها تا اجرای نهضت پارکینگ سازی    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 7 
اجرای احکام خانواده قم به شماره 7/1401ج/235 ثبت گردیده له زهرا احدی 
کیانمهر  و  قشقائی  اصغر  علی  و  باف  انگشت  فرشته  و  حیدری  زهره  علیه  نی 
 114 پرداخت  به  هستند  محکوم  علیهم  محکوم   ، قشقائی  جهانگیر  و  قشقائی 
عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  5/250/000ریال  و  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد 
منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
دستگاه  یک  از  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف 
نوع سواری سیستم بنز تیپ 240 ئی آرانکارد مدل 2005 ظرفیت 4 نفر تعداد 
به  و   670499A سیلندر 6 شماره موتور 11291331898337 شماره شاسی
عمل  به  بازدید  ایران  پارکینگ  در  واقع   88 ایران   18 ن   648 انتظامی  شماره 
آوردم که در نتیجه مشاهده گردید که اتومبیل به علت طوالنی بودن توقف آن در 

پارکینگ خاموش است و از قسمت پهلوی سمت چپ شامل )درب های و گلگیر 
ها و کالف( و درب موتور و گلگیر جلو راست و زیر درب های جلو و عقب راست 
بازسازی و رنگ آمیزی مجدد گردیده است و درب موتور و گلگیر جلو چپ تعویض 
شده است که با وصف موارد فوق ارزش پایه جهت فروش در مزایده مبلغ هشت 
میلیارد ریال 8/000/000/000ریال معادل هشتصد میلیون تومان تعیین می 
و  است  ثالث  شخص  بیمه  فاقد  اینکه  لحاظ  با  اعالمی  قیمت   : توضیح  گردد. 
در تاریخ 1400/11/9 منقضی گردیده است. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ 1401/11/26 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 

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

های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – صفری
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حسن بهشتی پور:
فقط خنثی سازی تحریم هاست که 

غربی ها را عقب می راند

ظرفیت های  تقویت  با  تحریم ها  خنثی سازی  گفت:  بهشتی پور  حسن 
صورت  اقتصادی  اصالحات  آنکه  بر  مشروط  می شود،  محقق  داخلی 

است. نشده  رئیسی چنین  آقای  دولت  در  کنون  تا  که  بگیرد 
دیپلماتیک  تنش  است.  همیشه  از  مبهم تر  خارجی  سیاست  وضعیت 
میان ایران و کشورهای غربی  بیشتر از گذشته است و مشخص نیست 

می شود. چه  برجام  سرنوشت 
این  درباره  خارجی،  سیاست  مسائل  تحلیلگر  بهشتی پور،  حسن 
به  مذاکرات  روند  در  اخالل  دالیل  از  »یکی  گفت:  »فردا«  به  موضوع 
دلیل آن است که دو طرف یعنی ایران و کشورهای غربی تعبیر یکسانی 
متوجه  را  اعتراضات  ریشه  و  علت  ایران  ندارند.  داخلی  اعتراضات  از 
آن کشورها  و  اروپایی می داند  تروئیکای  و  آمریکا  یعنی  همان کشورها 
مسئوالن  می دانند.  داخلی  مشکالت  از  ناشی  را  ایران  در  اعتراضات 
ناآرامی ها  آمدن  وجود  به  پی  در  نباید  کشورها  آن  می گویند  ایران 
اعتراضی داشته باشند اما آنها می گویند ما بر اساس عرف دیپلماتیک 
نقد می کنیم. حاال اینکه اگر ثابت شود که غربی ها در به وجود آوردن 
بحث  داشتند،  نقش  ترور  زمینه  ایجاد  یا  ایران  در  مسلحانه  اقدامات 

است«. محکوم  حتما  که  است  دیگری 
کشورهای  و  آمریکا  میان  بایدن  کارآمدن  روی  از  »پیش  داد:  ادامه  او 
روی  بایدن  که  زمانی  از  اما  داشت  وجود  زیادی  اختالف های  اروپایی 
هم  آنکه  مشخصا  آورد؛  وجود  به  زیادی  اشتراکات  توانست  آمد  کار 

شد«. ایران  علیه  اروپایی ها  موضع  هم  و  آمریکا  موضع 
»ایران  کرد:  بیان  همچنین  خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
و  دهد  ادامه  را  سیاست  همین  بخواهد  آنکه  یا  دارد؛  پیش  در  راه  دو 
پیش  را  تعامل  راه  آنکه  یا  باشد  داشته  قرار  تقابل  مسیر  در  نوعی  به 
بگیرد. من به عنوان تحلیلگر تصور می کنم ایران می خواهد با افزایش 
پذیرش  و  مذاکره  به  وادار  را  مقابل  طرف های  هسته ای اش  قدرت 
خواسته هایش کند در صورتی که این ایده درستی نیست. آنچه باعث 

تحریم هاست«. خنثی سازی  می شود،  غربی ها  عقب نشینی  
بهشتی پور در پایان گفت: »اینکه گفته می شود خنثی سازی تحریم ها 
نیست،  غلطی  حرف  می شود  محقق  داخلی  ظرفیت های  تقویت  با 
مشروط بر آنکه اصالحات اقتصادی صورت بگیرد که تا کنون در دولت 

است«. نشده  چنین  رئیسی  آقای 

هشدار معنادار نماینده مجلس به شعارنویسان روی دیوار سفارت انگلستان؛

در پازل سفیر انگلیس، 
بازی می کنید

و  نامناسب  وضعیت  واقعا  می شدم،  رد  انگلیس  سفارت  جلوی  از 
بود. تاسف باری 

جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس نوشت:
و  نامناسب  وضعیت  واقعا  می شدم،  رد  انگلیس  سفارت  جلوی  از 
اخالق،  و  عرف  از  خارج  و  هیجانی  رفتارهای  چنین  بود،  تاسف باری 

است. انگلیس  سفیر  پازل  در  بازی  بیشتر 
برای  اکبری  امثال  مجازات  و  دستگیری  چون  اقداماتی  حتما 
انگلیس)روباه پیر( بسیار پرهزینه تر و دردآورتر است و تاثیر بیشتری بر 

دارد. جامعه 

انتقاد وزیر اطالعات از 
 »هجمه غیرمنصفانه اخیر به آقای 

دکتر شمخانی«
تأمین  شورای  در  خطیب  سیداسماعیل  والمسلمین  حجت االسالم 
استان کرمانا بیان اینکه اشراف اطالعاتی و توانمندی های دستگاه های 
کشور  در  مردم پایه  اطالعات  و  مردمی  گزارشات  به  متکی  اطالعاتی 
دستور  در  را  نفوذی  عناصر  با  مبارزه  اطالعات  وزارت  گفت:  است، 
و  دفاع  وزارت  جمله  از  مختلف  دستگاه های  هماهنگی  با  که  دارد  کار 
و  دستگیری  به  منجر  قضایی  دستگاه  و  ملی  امنیت  شورای  دبیرخانه 
از  حمایت  به  غربی هم  کشورهای  که  از جاسوسان شد  فردی  مجازات 

پرداختند. جاسوس  این 
شمخانی  دکتر  آقای  به  صورت گرفته  اخیر  هجمه  افزود:   خطیب 
داشته  ویژه ای  تالش های  ملی  امنیت  حوزه  در  وی  و  بود  غیرمنصفانه 

است.
رسانه ای  جهانی  جنگ  یک  با  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
به دنبال در هم شکستن استقامت مردم ایران است، افزود: این بار هم با 
همکاری مردم و هم افزایی نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی 
تحت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب شاهد شکست دشمن هستیم.
وزیر اطالعات با ابراز اینکه سفرهای استانی رئیس جمهور یکی از عوامل 
صندوق های  تشکیل  با  کرد:  اضافه  است،  مناطق  توسعه  در  تسریع 
مردم  بین  را  امید  از  موجی  می توانیم  استان ها  در  عدالت  و  پیشرفت 

باشیم. شاهد 
سوء  تبلیغات  وجود  با  جمهور  رئیس  از  یزد  مردم  باشکوه  استقبال  وی 
این  باید قدردان  از حضور فعال مردم دانست و گفت:  ناشی  را  دشمن 
بین  این  در  و  شوند  تبیین  مردم  برای  نظام  خدمات  باید  و  باشیم  ملت 

است. قابل توجهی  نقش  ملی  رسانه  به ویژه  رسانه ها  نقش 
امنیت  تأمین  برای  را  تمام تالش خود  وزارتخانه  این  بیان کرد:  خطیب 
دشمن  دنباله دار  طراحی های  وجود  با  و  می دهد  انجام  کشور  و  مردم 
برای ایجاد اختالل در کشور، مجموعه اطالعاتی همواره توانسته است 

کند. خنثی  و  شناسایی  را  دشمن  توطئه های 

 نایب رئیس فراکسیون انقالب مجلس:
کسری بودجه در سال آینده 

۴7۶ همت خواهد بود
براساس الیحه  متاسفانه  انقالب مجلس گفت:  فراکسیون  رئیس  نایب 
دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد – هزینه بودجه در سال آینده 
476 همت کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختالف 1454 

همتی بخش هزینه ها از 978 همتی درآمدهاست.
تهران  مردم  نماینده  پیرهادی  محسن  آنالین،  همشهری  گزارش  به 
آینده گفت:  بودجه سال  ارزیابی کلیات الیجه  در مجلس  درخصوص 
با  بیمه  پوشش  گسترش  و  پایه  بیمه  براساس  خدمت  ارائه  توسعه 
سه  از  پایه  بیمه  فاقد  افراد  دادن  قرار  بیمه  پوشش  تحت  و  شناسایی 
رویکردهای  از دیگر  نیز  رایگان  و  فعاالنه  پایین درآمدی بصورت  دهک 

است. آتی  سال  الیحه  مثبت 
سهم  که  گذشته  سال  چند  روند  برخالف  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
روند  نقدی  یارانه های  و  حمایتی  نهادهای  حمایتی  اعتبارات  مجموع 
شاهد  را  اعتبارات  این  سهم  رشد  آتی  سال  بودجه  در  داشته  کاهشی 

. هستیم
به کاهش  با توجه  اینکه  بیان  با  انقالب مجلس  نایب رئیس فراکسیون 
اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال 1402 و با فرض 
ولی  کمتر  جاری  سال  به  نسبت  تورم  نرخ  موجود،  وضعیت  تداوم 
همچنان باالی 40 درصد خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس پیش بینی 
نرخ  و  درصد   42.6 آتی  سال  در  جهانی  بانک  تورم  نرخ  بودجه  الیحه 
تورم صندوق بین المللی پول 40 درصد لحاظ شده است در حالی که 

در سال جاری این اعداد به ترتیب 51.2 و 40 درصد بوده اند.
476 همت؛ عدد کسری بودجه سال آینده

 5109 رقم  از  افزود:  همچنین  شوراها  و  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
در  تومان  هزارمیلیارد   2164 کشور  کل  بودجه  تومان  هزارمیلیارد 
شرکت های  برای  تومان  میلیارد  هزار   3097 و  دولت  عمومی  بودجه 
بودجه  بخش  در  و  است  شده  تقسیم  یارانه ها  هدفمندی  و  دولتی 
– مصارف عمومی دولت و  بر دو بخش منابع  عمومی دولت که مبتنی 
و  همت   1984 رقم  ترتیب  به  است  دولت  اختصاصی  مصارف  درآمد- 

است. شده  لحاظ  تومان  میلیارد  هزار   180
تراز  دولت  الیحه  اساس  بر  متاسفانه  کرد:  عنوان  تهران  مردم  نماینده 
 476 آینده  سال  در  بودجه  هزینه   – درآمد  شکاف  همان  یا  عملیاتی 
همت کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختالف 1454 همتی 

درآمدهاست. همتی   978 از  هزینه ها  بخش 
واگذاری  تومانی  میلیارد  هزار   294 ارزش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
داریی  تملک  بحش  تومانی  میلیارد  هزار   201 رقم  و  مالی  دارایی 
مالی، الیحه بودجه سال آتی 93 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت 
بازار  نوسانات  و  بازار  در  التهاب  معنی  به  دولت  بدهی  می کند.  ایجاد 

بود. خواهد  سرمایه ای 

وزیر اقتصاد امضای طالیی خود را حذف کرد
جزییات حذف تبصره رانتی آیین 
نامه تعیین صالحیت حسابداران

شفافیت فعالیت های اقتصادی یکی از پیش نیازهای حکمرانی خوب 
است. حسابرسان با اعتباردهی به اطالعات مالی نقش مهمی در این 
برای  اقتصاد  وزارت  می کنند.  ایفا  مردم  دیده بان  عنوان  به  شفافیت 
این  آغاز کرده که  را  تقویت ساختارهای حسابرسی، اصالحات مهمی 

آغاز شده است. رانتی قدیمی  و  با حذف امضایی طالیی  اصالحات 
سازمان  رییس  اصل«  بزرگ  »موسی  اقتصاد،  وزارت  گزارش  به 
و  رسمی  حسابداران  صالحیت  تعیین  جزییات  تشریح  با  حسابرسی، 
حسابداران  صالحیت  تعیین  آزمون  گفت:  آن،  به  مربوط  رانت  حذف 
رسمی ایران، به صورت ساالنه برگزار می شود و افرادی که می خواهند 
قبول  نیز  آزمون  در  باید  کار  سال   6 سابقه  بر  عالوه  شوند  حسابرس 

شوند.
بخش  در  حسابرسی  فعالیت  پروانه  نوعی  به  مجوز،  این  افزود:  وی 
امضای  به کسانی است که حق  مربوط  و  خصوصی محسوب می شود 

هستند. دارا  را  حسابرسی  گزارش 
رانت ویژه در تبصره 3 ماده 3 به مدیران دولتی

رییس سازمان حسابرسی اظهار داشت: در تبصره 3 ماده 3 آیین نامه 
تعیین صالحیت حسابداران رسمی یک امتیاز داده شده بود به مدیران 
کل دولتی که 10 سال سابقه فعالیت در حوزه های مالی را دارا باشند، 

بدین شکل که آنها از شرکت در آزمون معاف می شدند.
جزییات تبصره رانتی آیین نامه تعیین صالحیت حسابداران

در تبصره 3 ماده 3 این آیین نامه که در 16 آبان 1389 توسط هیات 
وزیران وقت، تصویب شده، آمده بود: »تبصره 3- مدیران دستگاه های 
در  سال  ده  حداقل  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  که  اجرایی 
داشته  تصدی  مالیاتی  و  محاسباتی  مالی،  حسابرسی،  امور  با  ارتباط 
مذکور  شرایط  سایر  داشتن  به  مشروط  و  هیئت  تشخیص  به  باشند، 
البته  بود.«  بند معاف خواهند  این  آزمون های موضوع  از  این ماده  در 
در 18 بهمن 1396 هیات وزیران وقت، عبارت "در سمت مدیر کل و 
باالتر یا هم تراز آنان" را به عنوان قید جدید برای این تبصره اضافه کرد.
رسمی  حسابداران  صالحیت  تعیین  در  محرز  تبعیض  یک  تبصره  این 
ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت 
را  مجوز  این  آزمون  بدون  ندارند  حسابرسی  سابقه  که  افرادی  و  کنند 

می کردند. دریافت 
در  ساختاری  اصالحات  شروع  به  اشاره  با  حسابرسی  سازمان  رییس 
این  برای  نخست  گام   ،3 تبصره  رانت  حذف  گفت:  حسابداری  حوزه 

شود. می  محسوب  ساختاری  اصالحات 
از  اصالحات  اول  گام  اقتصاد،  وزیر  حمایت  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مدیران  برای  رانت  این  و  شده  آغاز  حسابرسی  حرفه  به  ورودی  فیلتر 
دولتی حذف شده است.وی ادامه داد: این اقدام، تبعیض و رانت را از 
بین می برد و باعث می شود تا جریان انتخاب حسابرس، یک جریان 

شود. عادالنه 
بزرگ اصل با تشریح جزئیات حذف این رانت گفت: با پیشنهاد وزارت 
اقتصاد، هیئت وزیران تبصره 3 ماده 3 این آیین نامه را به تازگی حذف 

کرده است.
بود  این  می کرد  ایجاد  امتیاز  این  که  مفسده ای  افزود:  اصل  بزرگ 
تاسیس  حسابرسی  موسسه  رانت،  این  از  استفاده  با  افراد  برخی  که 
امضاء می کردند، در حالی که عماًل  را  و گزارش های حسابرسی  کرده 
افت  باعث  پدیده ای  کار هستند. چنین  این  فاقد صالحیت تخصصی 

می شود. جامعه  در  بی عدالتی  و  حسابرسی  کیفیت 

خبـر خبـر

◄     اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1402 
موافقت  آینده  سال  بودجه  الیحه  کلیات  با 
از مباحث  کردند در حالی بودجه استانها یکی 

بود. کمیسیون  این  جلسات  در  مهم 
مجلس  امور  معاون  »گویه«:  اختصاصی 
سال  بودجه  الیحه  که  بودجه  و  برنامه  سازمان 
سهم  اینکه  بیان  با  اند  کرده  تدوین  را   1402
میلیارد  هزار   70 از  استان ها  عمرانی  بودجه 
تومان به 85 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده 

 20 افزایش  مبالغ  این  داشته  اعالم  است 
دولت  الیحه  در  و  می دهد  نشان  را  درصدی 
استانی  طرح های  قالب  در  ملی  طرح   387
امور  معاون  افقهی  بابک  است.  گرفته  قرار 
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  حقوقی  و  مجلس 
سال  بودجه  الیحه  کلیات  بررسی  خصوص 
بحث  است:  گفته  تلفیق  کمیسیون  در   1402
نمایندگان  برای  همواره  استان ها  بودجه 
دولت  و  است  بوده  اهمیت  دارای  مجلس 
سیزدهم نیز با توجه به اعتقاد راسخی که برای 
الیحه  دارد،  استان ها  به  توجه  و  زدایی  تمرکز 
بیشتر  اختیارات  بر  مبتنی   1402 سال  بودجه 
برای  مناسب  اعتبارات  واگذاری  و  استان ها 
شده  گرفته  نظر  در  مختلف  پروژه های  پیشبرد 
قالب  در  است  ممکن  پروژه ها  از  برخی  است. 

شود. تعریف  جمهور  رییس  سفرهای 
به  که  الیحه ای  در  اساس  براین  افزود:  وی 
اعتبارات  سهم  شده،  داده  پیشنهاد  مجلس 
به  تومان  میلیارد  هزار   70 از  استان ها  عمرانی 
85 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که 
در  نشان می دهد.  را  20 درصدی  افزایش  یک 
بخش اعتبارات هزینه ای، در اعتبارات اجتناب 
دستگاه های  به  مربوط  اعتبارات  و  نا پذیر 

اجرایی، 31 درصد رشد پیش بینی شده است.
که  دیگری  ویژگی  است:  داشته  اظهار  وی 
طرح   387 که  است  این  داده  پیشنهاد  دولت 
ملی در قالب طرح های استانی قرار بگیرد چرا 
به  توجه  با  که  داشت  وجود  تشخیص  این  که 
دارد  وجود  استان ها  در  که  نظارتی  و  شناخت 

شوند. تبدیل  استانی  طرح  به  پروژه ها  این 
خود  طرح  دولت  اینکه  به  اشاره  با  افقهی 
اشتغال  افزایش  و  اقتصادی  افزایش رشد  برای 

و  پیشرفت  صندوق  چارچوب  در  استان ها  در 
در  تومانی  میلیارد  هزار   136 اعتبار  با  عدالت 
نظر گرفته است،  در   1402 بودجه سال  الیحه 
3.5 هزار میلیارد تومانی بهره  گفت: پیشنهاد 
به استان های مشمول در الیحه  مالکانه معادن 

است. گرفته  نظر  در   1402 بودجه 
آینده  سال  بودجه  الیحه  در  گوید:  می  وی 
ناشی  های  خسارت  برای  تومان  میلیارد  هزار 
از معادن برای استان هایی که  از بهره برداری 
 600 است.  شده  بینی  پیش  هستند،  مشمول 
ها  استان  درآمد  مازاد  محل  از  تومان  میلیارد 
ها  آن  کارکنان  و  استانی  مدیران  تشویق  برای 

است. شده  بینی  پیش 
تلفیق  کمیسیون  رئیس  حال  همین  در 
داشته  اعالم  کشور  کل   1402 بودجه  الیحه 
نحوه  برای  شاخص   150 به  نزدیک  است: 
استان ها  سطح  در  اعتبارات  تخصیص  و  توزیع 
در  است:  گفته  وی  می شود.  گرفته  به کار 
هزار   71 از  استانی  عمرانی  اعتبارات  مجموع 
میلیارد  هزار   85 به  حدود  به  تومان  میلیارد 
یافته که رشد داشته است. وی  افزایش  تومان 
توسعه  و  عمران  از  پشتیبانی  همه  داد:  ادامه 
استانی  اعتبارات  به  استان ها  سرمایه گذاری 

در الیحه محدود نشده و دولت پیشنهاداتی را 
امیدواریم  که  است  آورده  تسهیالت  حوزه  در 
به  رسیدگی  در  شد،  تصویب  کلیات  اگر 
موضوع  این  به  بیشتر  دوم  شور  در  و  جزئیات 

کنیم. ورود 
کرد:  اضافه  بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
مجلس 35 هزار میلیارد تومان از قانون مربوط 
از  تومان  میلیارد  هزار   27 متوازن،  توسعه  به 
استانی،  سرمایه ای  و  دارایی  تملک  اعتبارات 

گاز  و  نفت  درصد   3 از  تومان  میلیارد  هزار   21
ارزش  درصد   0.27 از  تومان  میلیارد  هزار   2 و 
کرده  پیش بینی  منظور  این  برای  را  افزوده 

است.
عنوان  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  تأکید  با 
نیز  و  کشور  مالی  اداره  امر  در  دولت  نهاد 
در  مجلس  بازوی  عنوان  به  تلفیق  کمیسیون 
تغییرات  شاهد  رود  می  امید  بودجه،  هدایت 
استانها  توسعه  و  اختیارات  افزایش  در  خوب 
به  مشروط  ها  بینی  پیش  این  همه  اما  باشیم 
تحقق درآمدهای پیش بینی شده در الیحه می 
استانها  خود  عهده  بر  آنها  از  بخشی  که  باشد 
از  استانها  مدیریت  است  الزم  و  شده  گذاشته 
سند  در  مندرج  انتظارات  برآورد  با  اکنون  هم 
مالی  تعهدات  حداکثری  تأمین  برای  بودجه 
ریزی  برنامه  آینده  سال  بودجه  در  قم  استان 

. کنند
برای  فرصتی  تمرکززادیی  به  دولت  عالقه 
سازوکارهای  انتخاب  با  تا  است  استانها 
درآمدهای  افزایش  برای  اکنون  هم  از  مطمئن 
می  تالش  »گویه«  روزنامه  کنند.  اقدام  خود 
از  دیگری  ابعاد  خود  آتی  های  شماره  در  کند 
 ► نماید.   بررسی  را  استانی  بودجه  وضعیت 

پژوهش های مجلس در خصوص  مرکز       ◄
که  است  کرده  بینی  1402پیش  بودجه  الیحه 
با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت 
 40 باالی  همچنان  ولی  کمتر،   1401 سال  به 
رشد  نرخ  وجود  با  اینکه  ضمن  باشد.  درصد 
نرخ  کاهش  باال  تورم  نرخ  و  پایین  اقتصاد 
پیش  همچنین  بود.  خواهد  انتظار  از  دور  فقر 
به  عملیاتی  تراز  کسری  نسبت  می شود  بینی 

باشد. درصد   25 منفی  عمومی  مصارف 
مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش  نخستین 
بررسی  به   ،1402 بودجه  الیحه  خصوص  در 
است. پرداخته  الیحه  این  ضعف  و  قوت  نقاط 
شوک  اثر  کاهش  به  توجه  با  گزارش  این  در 
سال  در  ترجیحی،  ارز  حذف  از  ناشی  قیمتی 
فرض  با  که  است  شده  بینی  پیش   1402
به  نسبت  تورم  نرخ  موجود،  وضعیت  تداوم 
 40 باالی  همچنان  ولی  کمتر،   1401 سال 
رشد  نرخ  وجود  با  اینکه  ضمن  باشد.  درصد 
نرخ  کاهش  باال  تورم  نرخ  و  پایین  اقتصاد 
پیش  همچنین  بود.  خواهد  انتظار  از  دور  فقر 
به  عملیاتی  تراز  کسری  نسبت  می شود  بینی 

باشد. درصد   25 منفی  عمومی  مصارف 
در  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
 1402 سال  بودجه  الیحه  قوت  نقاط  تشریح 
برنامه  سمت  به  حرکت  چون  مواردی،  به 
تکمیلی  اطالعات  جدول  ارایه  با  محوری 
بر  خدمت  ارائه  توسعه  دستگاه ها،  برنامه  و 
پوشش  گسترش  و  سالمت  پایه  بیمه  اساس 
قرارداد  بیمه  پوشش  تحت  و  شناسایی  با  بیمه 
درآمد  پایین  دهک  سه  از  پایه  بیمه  فاقد  افراد 
کار  سازو  تقویت  رایگان،  و  فعاالنه  صورت  به 
نظام  اندازی  راه  طریق  از   18 تبصره  نظارتی 
مربوطه،  سامانه ها  و  کار  بازار  اطالعات  جامع 
کل  از  حمایتی  اعتبارات  مجموع  سهم  رشد 
واگذار  موضوع  به  توجه  کشور،  عمومی  بودجه 
بانک های  مشارکت  ظرفیت  و  مازاد  اموال 

توجه  راهبردی،  گذار های  سرمایه  در  دولتی 
برای  سازی  درون  اوراق  انتشار  ظرفیت  به 
طرح های  پیشبرد  و  خزانه  نقدینگی  مدیریت 
کاهش  سال،  ابتدایی  ماه های  در  عمرانی 
بخش  عملکرد  مالیات  نرخ  درصدی  واحد   7
تکلیفی  تسهیالت  بر  سقف  اعمال  تولید، 
نقدینگی،  کنترل  هدف  با   16 تبصره  موضوع 
شناسه  خزانه،  واحد  حساب  اجرا  بر  اهتمام 
اجرای  برای  ریزی  برنامه  پرداخت،  یکتای 
قانون  رعایت  با  خصوصی  عمومی-  مشارکت 
در  مالی  شفافیت  ایجاد  و  عمومی  مناقصات 
واگذاری  با  مرتبط  طرح های  پیشبرد  سازوکار 

کرد. اشاره  قیر، 
ضعف  نقاط  تبیین  در  همچنین  گزارش  این 
بیش  چون  مواردی،  به   ،1402 بودجه  الیحه 
منابع عمومی  اقالم  برخی  توجه  قابل  برآوردی 
شرکت های  واگذاری  نفت،  صادرات  نظیر 
کم  و  دولت  دارایی های  مولدسازی  و  دولتی 
خرید  نظیر  مصارف  اقالم  از  برخی  برآوردی 

تامین  سازمان  به  تکالیف  و  گندم  تضمینی 
از  خارج  توجه  قابل  ارقام  درج  اجتماعی، 

جدول  ارائه  عدم  عمومی،  بودجه  سقف 
اخذ  و  یارانه ها  هدفمندی  مصارف  و  منابع 
نفت  واگذاری  برای  سقف  بدون  مجوز های 
برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی  خام 
دائمی  تقاضای  پیشران،  طرح های  مانند 
بودجه  الیحه  قالب  در  احکام  از  برخی  شدن 
با  ابهام حقوقی در رابطه  و  با ماهیت یک ساله 
برنامه  پیشبرد  عدم  احکام،  این  تصویب  شیوه 
به  بانکی  نظام  ناترازی  حل  مسیر  در  مشخص 
اقتصاد  ثبات  به  نیل  شرط های  پیش  عنوان 
افشای  به  الزام  حذف  تولید،  رونق  و  کالن 
و  تعهدات کال  و  به تسهیالت  اطالعات مربوط 
اشخاص مرتبط بانک ها، حذف مالیات بر سود 
بدهی های  امهال  حقوقی،  اشخاص  سپرده 
مرکزی  بانک  به  نفت  وزارت  تابعه  شرکت های 
تنظیمی در  بانک های تجاری، فقدان احکام  و 
سیاست  تداوم  دولتی،  اوراق  فروش  خصوص 
خرید  خصوص  در  مرکزی  بانک  به  تکلیف 
پایش  و  رصد  سامانه  حذف  و  دولت  ارز های 

محرومیت در کشور و سایر احکام به روز رسانی 
 ► کرد.    اشاره  محرومیت  شاخص های 

»گویه« بررسی کرد: 

بودجه سال 1402 و امید به رشد اقتصادی استان ها

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره الیحه بودجه ۱۴۰2: نرخ تورم باالی ۴۰ درصد باقی می ماند

کاهش نرخ فقر دور از انتظار است

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



و  ضرر  بیشترین  ایران«  و  »ترکیه      ◄
از  را  سود  بیشترین  عربی«  »کشورهای 

بردند اوکراین  جنگ 
درباره  ایران  پیشین  دیپلمات  یک 
و  انرژی  بازار  بر  اوکراین  جنگ  تبعات 
منطقه  در  گوید:  می  منطقه  اقتصاد 
دادن  دست  از  علت  به  ترکیه  خاورمیانه 
متهم  دلیل  به  ایران  و  اش  فروش  بازار 
افتادن  مخاطره  به  و  جنگ  این  در  شدن  
من  نظر  به  ها  تحریم  تشدید  و  برجام 
های  کشور  بیند.  می  را  آسیب  بیشترین 
و  اقتصادی  توسعه  خط  در  که  عربی 
صنعتی هستند با داشتن ثروت و امکانات 
المللی  بین  بازار  در  ایران  جای  گرفتن  با 
خط  گذشته  از  بیش  اینکه  ضمن  انرژی 
آلوده  که  کنند  می  جدا   ایران  از  را  خود 
به  نشوند  ایران  آینده  مسائل  و  مشکالت 
به  دهند.  می  ادامه  خود  صنعتی  توسعه 
آنها  است.  مسیر  این  در  که  عراق  ویژه 
فروشنده  چون  بینند  نمی  زیادی  صدمه 
محصوالت  خریدار  و  نبودند  اروپا  به 
هم  انرژی  مورد  در  بودند.  اروپا  صنعتی 
که فروشنده بودند با حذف روسیه و ایران 
بهره  بیشتری  امکانات  از  چرخه  این  از 

شد. خواهند  مند 
با شفقنا  وگو  در گفت  فریدون مجلسی 
به سالگرد یک  این سوال که   به  پاسخ  در 
شویم  می  نزدیک  اوکراین  جنگ  سالگی 
اوکراین  جنگ  بودن  دار  ادامه  صورت  در 
متصور  جهان  و  منطقه  برای  تبعاتی  چه 
جنگ  مورد  در  داشت:  اظهار  است؟ 
محکوم  ضمن  من  شخصی  نظر  اوکراین 

پوتین  آقای  تجاوزکارانه  سیاست  کردن 
این جنگ می دانم،  را عامل  او  بیشتر  که 
هم  بحران  این  در  زلنسکی  آقای  نقش  به 
بر  زلنسکی  آقای  لجاجت  دارم.  توجه 
قابل  روسیه  با  عموما  که  بود  مسائلی  سر 
این منظر روسیه کامال در  از  بودند.  بحث 
بی  و…  کریمه  مثل  هایی  سرزمین  مورد 
با  نداشت  آمادگی  زلنسکی  نیست.  حق 
مال  و  جان  روسیه،  با  سازگاری  و  سازش 
را حفظ کند  و ثروت و سرمایه کشور خود 

را هم مقصر  او  بیاید. من  کنار  روسیه  با  و 
بینم. می 

و  اروپا  به  همه  از  بیش  افزود:  وی 
با  توانست  می  غرب  دارم.  انتقاد  غرب 
برساند  بس  آتش  به  را  جنگ  پادرمیانی 
ها  زندگی  و  مردم  حامی  اینکه  جای  به 
چشم  و  خودشان  منافع  حامی  باشند 
به منابع  انداز های دراز مدت و دستیابی 

به  غرب  بودند.  کشور  آن  تجزیه  و  روسیه 
روسیه  کننده  تضعیف  فرسایشی  جنگ 
ویران  نگران  اینکه  بدون  کرد  می  فکر 
همه  باشد.  اوکراین  زیبای  کشور  شدن 
دلم  است.  انتقاد  قابل  هم  با  موارد  این 
که  سوزد  می  ملل  سازمان  کل  دبیر  برای 
کند  می  را  خود  تالش  صمیمیت  کمال  با 
چون  نیست  بند  جایی  به  او  دست  ولی 
همه  چین  جز  به  امنیت  شورای  اعضای 
یکی  هستند.  اختالف  و  جنگ  این  درگیر 

تدارک  مقابل  طرف  در  بقیه  و  جنگد  می 
خواهد  اثر  دنیا  بر  وضعیت  این  بینند  می 

. شت ا گذ
با  کرونا  از  بعد  دنیا  کرد:  تصریح  وی 
از محدودیت  ناشی  اقتصادی  کندی رشد 
رفت  می  امید  و  بود  مواجه  کرونایی  های 
وحشتناک  وضعیت  این  یافتن  پایان  با 
جبران  کمی  و  شود  آغاز  جدید  حرکتی 

افزایش  گرفتار  که  بشر  باشد.  کننده 
بتواند  است  منابع  کمبود  و  جمعیت 
جنگ  با  کند.  ایجاد  تعادلی  مجددا 
هم  به  باال  سطح  در  معادالت  این  اوکراین 
مثل  کوچک  های  اقتصاد  است.  خورده 
کشور  مثل  منطقه  خوشبخت  های  کشور 
های عربی در برابر عظمت اقتصاد اروپا و 
مقایسه  قابل  جهان  مرفه  مناطق  و  آمریکا 
جنگ  این  در  آنها  اقتصاد  وقتی  نیستند. 
هایی  سیاست  به  متوسل  بیند  می  آسیب 
می شوند که تورم آفریده است. تاثیر تورم 
کشور  روی  آنها  پول  کاهش  تاثیر  و  ها  آن 
ذخایرشان  که  شود  می  منعکس  هایی 
بودند.  کرده  متکی  آنها  های  ارز  روی  را 

است. این  زیان  حداقل  یعنی 
مساله  دومین  اینکه  بیان  با  مجلسی 
این است که وقتی تجارت جهانی متزلزل 
اندرکار  دست  که  هایی  آن  همه  شود  می 
می  آسیب  و  زیان  هستند  تجارت  این 
ممکن  میانه  این  در  داشت:  اظهار  بینند 
بودن  دور  علت  به  حدودی  تا  ژاپن  است 
ادامه  را  خود  راه  بتواند  مسائل  این  از 
باشد  صورت  همین  به  هم  چین  یا  بدهد 
کشور  دو  این  های  بازار  بزرگترین  ولی 
اروپا  ثروتمند  مجموعه  های  کشور  در  هم 
این  در  زیادی  حدود  تا  هم  آمریکا  است. 
جنگ آلوده شده است. ناتو، پشتیبانی از 
اوکراین و… همه هزینه دارد. متاسفانه در 
بزرگترین  ترکیه که  کشور های منطقه بجز 
دو  هر  اش  صنعتی  محصوالت  مشتری 
آسیب  بودند،  روسیه  و  اوکراین  کشور 
این  در  که  است  ایران  متوجه  بیشتر 

داشت  مهمی  تجارت  روسیه  با  نه  میانه 
در  روسیه  که  دامی  با  ولی  اوکراین،  با  نه 
کرده  پهن  برایش  موشک  و  پهباد  خرید 
به  روسیه  است.  جنگ  این  به  متهم  بود، 
این  ایرانی  به نمونه های  نیازی  هیچ وجه 
آلوده این  ایران را  محصوالت نداشت ولی 
با  خصومت  که  شرایطی  در  کرد.  جنگ 
است  رسیده  خود  اوج  به  ایران  در  غرب 
بن  به  هم  برجام  به  بازگشت  مذاکرات  و 
قطعنامه  بازگشت  با  است  رسیده  بست 
زیان  امنیت  شورای  کننده  تحریک  های 

شود. می  وارد  ایران  به  اساسی  و  بزرگ 
در  که  عربی  های  کشور  افزود:  وی 
هستند  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه  خط 
با گرفتن جای  امکانات  و  ثروت  با داشتن 
ضمن  انرژی  المللی  بین  بازار  در  ایران 
اینکه بیش از گذشته خط خود را از ایران 
جدا  می کنند که آلوده مشکالت و مسائل 
توسعه صنعتی خود  به  ایران نشوند  آینده 
این  در  که  عراق  ویژه  به  دهند.  می  ادامه 
مسیر است. آنها صدمه زیادی نمی بینند 
خریدار  و  نبودند  اروپا  به  فروشنده  چون 
مورد  در  بودند.  اروپا  صنعتی  محصوالت 
حذف  با  بودند  فروشنده  که  هم  انرژی 
امکانات  از  چرخه  این  از  ایران  و  روسیه 

شد. خواهند  مند  بهره  بیشتری 
خاورمیانه  منطقه  در  گفت:  مجلسی 
فروش  بازار  دادن  دست  از  علت  به  ترکیه 
در  شدن   متهم  دلیل  به  ایران  و  اش 
برجام  افتادن  مخاطره  به  و  جنگ  این 
بیشترین  من  نظر  به  ها  تحریم  تشدید  و 

► بیند.    می  را  آسیب 

◄    جواد معصومی
عربستان  تأثیرهای  و  نقش  به  توجه 
کشور  همچنین  و  امارات  و  سعودی 
امری  همواره  افغانستان  در  پاکستان 
توان  می  است.  اجتناب ناپذیر  و  جدی 
در  منطقه  در  او  وابستگان  و  امریکا  گفت 
پاکستان  ارتش  تشجیع  و  تحریک  صدد 
حمله  احیانًا  و  مرز  در  تنش  افزایش  برای 
اطالعات  سازمان  هستند.  افغانستان  به 
جمعیت  چالش  با   ISI پاکستان  ارتش 
داخل  طالبان  پشتون های  قابل توجه 
برخی  که  افغانستان  مرز  در  و  پاکستان 
و  سرزمینی  استقالل  خواهان  آنان  از 
است. شده  مواجه  هستند  جدایی طلب 

ایاالت متحده  مفتضحانه  خروج  از  پس 
از  اشغال  سال  بیست  از  پس  امریکا 
طالبان،  دوم  حکومت  شروع  و  افغانستان 
انتظار  امریکا  خصوصًا  جهانی  جامعه 
امنیتی  بحران  جدید  کانون های  مشاهده 
اگرچه  داشتند.  افغانستان  کشور  در  را 
فضای  فیزیکی  به صورت  آمریکایی ها 
نموده اند  ترک  را  افغانستان  سرزمینی 
فضای  از  بهره برداری  با  آن ها  سایه  اما 
پیچیده و انشقاق برای ایجاد تنش و جنگ 
منطقه ای  بازیگران  از  استفاده  با  داخلی 
می شود.  احساس  کاماًل  منطقه ای  فرا  و 
کشورهای  همکاری  با  طالبان  حکومت 
اسالمی  جمهوری  خصوصًا   منطقه  مهم 
لحاظ  به  را  باثباتی  وضعیت  توانست  ایران 
داعش  خطر  هرچند  کند.  ایجاد  امنیتی 
نرفته  بین  از  کاماًل  افغانستان  در  خراسان 
و تمرکز آن ها در حال حاضر بر این مسئله 
خراسان  داعش  با  مبارزه  و  امنیتی  مهم 
امنیت  برقراری  تا  اما  است؛  شده  متمرکز 
داعش  تروریسم  رفتن  بین  از  و  افغانستان 
خراسان فاصله زیادی را داراست. دشواری 
و  اقوام  نفوذ  دلیل  به  امنیتی  پروژه  این 
افغانستان  همسایگان  با  آن ها  ارتباطات 
را  افغانستان  امنیت  حوزه  و  پیچیده تر 
است  ممکن  است.  ننموده  شکننده تر 
و  امنیت  مؤلفه  بین  معنی داری  رابطه 
ساختار  به  توجه  با  امنیتی  منافع  ایجاد 
به  باشد.  داشته  وجود  افغانستان  قومیتی 
نظر می رسد با ادامه این روند ممکن است 
منطقه ای  فرا  و  منطقه ای  بازیگران  بانفوذ 
منازعات داخلی و مرزی آغاز شود، چراکه 

به دنبال  تندرو  در حال حاضر جریان های 
افغانستان هستند. در  قدرت  ایجاد جنگ 

تثبیت  در  مؤثر  راهکارهای  از  یکی 
به کارگیری،  تواند  می  افغانستان  امنیت 
همه  واقعی  و  میدانی  مشارکت  و  همراهی 
حاکمیت  ساختار  در  مؤثر  نقش  با  اقوام 
پس  که  است  توجه  قابل  هست.  طالبان 
نظم  موضوع  اوکراین  جنگ  شروع  از 
است.در  شده  تشدید  بین الملل  جدید 
امنیتی  ثبات  حفظ  در  موفقیت  صورت 
خواهی  سهم  ایجاد  برای  مناسبی  فضای 
منطقه ای  جدید  نظم  در  افغانستان 
خواهد  ایجاد  اقتصاد  بخش  در  خصوصًا 
دارای  افغانستان  کشور  طرفی  از  شد. 
سابقه تاریخی ترانزیت جاده ابریشم را دارا 
توسعه  در  کریدروها  نقش  امروزه  است. 
کشور  و  شده  فزاینده  بسیار  پایدار  امنیت 
ابزار  ایجاد  برای  الزم  ظرفیت  افغانستان 
کریدورهای  نقش  از  استفاده  با  قدرت 
جاده ای و ریلی را داراست. در حال حاضر 
کنار  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور 
خود  آمادگی  طالبان  حکومت  و  مردم 
با  راهبردها  این  تحقق  در  کمک  برای  را 
ازجمله  مختلف  توافقنامه های  امضای 
است.  نموده  اثبات  معدن  و  انرژی  حوزه 
در مقابل جریان های تندرو به دنبال ایجاد 
تنفس  و  بحران  کانون های  با  قدرت  جنگ 
که  نموده  دنبال  روش  این  با  سیاسی 
کافی  اهمیت  و  توجه  عدم  با  است  ممکن 
کنشگری  فضای  به  آینده  در  را  طالبان 
مرزی  درگیری  حتی  و  جناحی  درون 

سازد. مواجه 
قرارگرفته  کار  دستور  در  پاکستان  و 
دارد  قصد  امریکا  ایاالت متحده  است. 
کاهش  موجب  تنش  ایجاد  باسیاست 
پیشرفت  عدم  درنتیجه  و  امنیتی  ضریب 
حوزه  در  قراردادها  توافقنامه ها،  واقعی 
که   ... و  معدن  ترانزیت،  انرژی،  مختلف 
افغانستان  و  ایران  اخیر  زحمات  حاصل 

شد. خواهد 
کلیدی  پیشرانه های  از  یکی 
برای  پاکستان  در  امریکا  ایاالت متحده 
همکاری  درگیری  و  تنش  راهبرد  تحقق 
حمایت  امارات،  و  سعودی  عربستان  با 
طرفی  از  و  بوده  شریف  شهباز  استقرار  و 
در  خان  عمران  حضور  از  جلوگیری 

چراکه  هست؛  پاکستان  رو  پیش  انتخابات 
با  شرقی  بازی  باسیاست  خان  عمران 
حضور  با  است.  منافع  تضاد  در  امریکا 
در  او  پیروزی  انتخابات،  در  خان  عمران 
محتمل  انتخابات  عادالنه  برگزاری  صورت 
بوده و در صورت عدم موفقیت عمران خان 
انتظار  از  دور  پاکستان  در  ناآرامی ها  وقوع 
نخواهد بود؛ اما در شرایط فعلی پاکستان 
معیشتی  و  اقتصادی  نابسامان  اوضاع  و 
حاصل از سیل ویرانگر و نیاز هشت میلیارد 

که  است  قابل تأمل  و  مهم  موضوع  دالری 
موردتوجه عربستان سعودی و امارات برای 
دستور  در  پاکستان  کشور  در  قلمروسازی 
بیانگر  کنونی  روند  کلی  بطور  کاردارند. 
وقوع  جریان  به  است  ممکن  که  است  این 
آمریکایی ها  هدف  و  زده  دامن  ناآرامی ها 
محدود  به صورت  حتی  درگیری  ایجاد  در 
نقش  افغانستان  و  پاکستان  مرزهای  در 
کلیدی را محقق سازد. بهانه هایی همچون 
پشتون های  برخی  و  انتخابات  مسائل 
خواهان  افغانستانی  و  پاکستانی  طالبان 
در  تنش  و  درگیری  موجبات  استقالل؛ 
واخان  کریدور  منطقه  قبیل  از  مناطقی 
هم  بر  با  است  بدیهی  نمایند.  ایجاد  را 
کشورهای  سیاسی  و  امنیتی  فضای  زدن 
و  قراردادها  روند  پاکستان  و  افغانستان 
انجامید  به کندی خواهد  پروژه ها  پیشرفت 

رژیم  رسانه ای  روانی  عملیات  القای  با  و 
در  داعش  تروریسم  تقویت  و  صهیونیستی 
و  طالبان  حکومت  انزوای  دنبال  به  منطقه 
است. جهانی  جامعه  توسط  پذیرش  عدم 
است  مهم  سطور  این  نوشتار  در  آنچه 
کلیدورهای  شکل گیری  با  که  است  این 
سوی  و  پاکستان  و  هند  مرکزی،  آسیای 
افغانستان  کشور  راهبردی  نقش  دیگر 
موجب  جاده ای،  و  ریلی  کلیدورهای  در 
افغانستان  تجارت  توسعه  و  پروژه  پیشرفت 

عرصه  در  و  خویش  همسایگان  با 
تاریخی  جاده  شد.  خواهد  بین المللی 
و  کهن  فرهنگ  آمیختگی  بیانگر  ابریشم 
موجب  کریدروها  احداث  امروز  زبان  به 
مردم  و  حکومت  تفکرات  شدن  نزدیک تر 
افغانستان با همسایگان را به دنبال خواهد 
و رژیم  امریکا  ایاالت متحده  آیا  اما  داشت؛ 
در  نفوذ  و  فشار  با  می توانند  صهیونیستی 
پاکستان  کشور  ارتش  اطالعات  سیستم 
خان  عمران  همچون  تغییرهایی  با   )ISI(
و  افغانستان  مرز  در  مستقر  پشتون های  و 
پاکستان در منطقه کریدور واخان؛ موجب 
نظامی  درگیری های  و  سیاسی  اقدامات 

شدند؟ کشور  دو  این  بین 
جنگ  بازی  نظریه  بررسی  و  مطالعه  با 
حضور  با  که  می رسد  نظر  به  این طور 
پیروزی  انتخاباتی  عرصه  در  خان  عمران 

طرفی  از  و  بود  خواهد  محتمل  تقریبًا  او 
عدم  یا  و  حضور  عدم  از  جلوگیری  با 
مردم  نارضایتی  دیگر  سوی  از  و  پیروزی 
از  دور  پاکستان  در  ناآرامی ها  موضوع 
ضروری  نکته  این  به  توجه  نیست.  انتظار 
معنی  به  خان  عمران  حضور  که  است 
از  جلوگیری  و  پاکستان  در  امریکا  کنترل 
رویکرد  و  افغانستان  با  مرزی  درگیری های 
بود.  نخواهد  قطعی  پاکستان  شرقی 
کریدور  منطقه  در  نظامی  درگیری  هرچند 

حساسیت  همچون  مواردی  بدلیل  واخان 
افغانستان، شیعیان کشمیر، موضع گیری 
وضعیت  چین؛  کیانگ  سین  مردم  و  هند 
تر  پیچیده  بسیار  را  امنیتی  پرونده  این 
بیست ساله  حضور  هدف  اما  کند.  می 
نمود  ثابت  افغانستان  در  آمریکایی ها 
عدم  جز  چیزی  آمریکایی ها  راهبرد  که 
منافع  برای  قلمروسازی  و  ثبات  و  صلح 
حکومت  کنونی  شرایط  در  نیست.  خویش 
و  مرزها  اقوام،  مسائل  به  توجه  با  طالبان 
پاکستان  خصوصًا  همسایگان  با  روابط 
با  می رسد  نظر  به  است.  ضروری  امری 
ازجمله  فعلی  روندهای  دقیق تر  بررسی 
با  امارات  و  سعودی  عربستان  گفتگوهای 
طالبان  دوم  حکومت  می تواند  پاکستان 
 / سازد.  مصون  راهبردی  غافلگیری  از  را 
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 فریدون مجلسی در گفت وگو یی: 

● غرب به جای آتش بس درجنگ اوکراین حامی تجزیه روسیه و جنگ فرسایشی تضعیف کننده است     ●

هشدار به حکومت طالبان

●  چراغ سبز آمریکا به درگیری پاکستان و افغانستان    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  اختالف  حل  شورای   35 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  3/99ج/53  شماره  به  قم  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای   3 شعبه  در 
علیه  محکوم   ، عبدالمحمدی  محمد  علیه  حسینی  کبری  سیده  له  گردیده 
محکوم است به پرداخت 1/183/835/396ریال در حق محکوم له و نیم عشر 
منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
خصوص  در  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف 
: سواری سیستم  نوع   : ذیل  به مشخصات  پرونده  در  اتومبیل مطروحه  ارزیابی 
: پژو تیپ : GLX 405 مدل : 1374 شماره شاسی : 4600261 شماره موتور 
در   16 ایران   41 163 ق   : انتظامی  : مشکی شماره  12717400226 رنگ   :
تاریخ 1401/8/21 در معیت خواهان آقای حسن الماسی از وسیله نقلیه واقع 
در پارکینگ خلیج فارس واقع در جاده جعفریه بازدید به عمل آمد ، که با توجه 
شامل  بیرونی  بدنه  اینکه  و   ، کاربری  نوع   ، استهالک   ، کارکرد  میزان  و  مدل  به 
سوختگی  آفتاب  دارای  خودرو  رنگ   ، سقف   ، عقب  صندوق  درب   ، موتور  درب 

و  جلو  ی  ها  گلگیر  شامل  نقلیه  وسیله  بدنه  کل  در  تصادف  آثار   ، بوده  شدید 
عقب سمت چپ و راست ، درب ها ، رکاب دو طرف سمت چپ و راست ، هاللی 
داخل گلگیر راست ، رویت که نیاز به صافکاری و نقاشی دارد ، جفت سپر جلو 
و همچنین الستیک ها   ، و چراغ های جلو معیوب  پنجره  ، جلو  و عقب معیوب 
انتفاع خارج  از حیز  پارکینگ  به علت فرآیند طوالنی توقیف و غیر مسقف بودن 
گردیده ، موتور خودرو خاموش ، شیشه ها سالم ، تودوزی مستعمل ، داشبورد 
مبلغ صفر   ، بوده  ثالث  نامه شخص  بیمه  فاقد   ، معیوب  آفتاب سوختگی  اثر  در 
با  لذا  گردیده.  ثبت  خودرو  سوابق  در  رانندگی  تخلفات  وضعیت  صورت  ریال 
جهت  حاضر  حال  در  پایه  قمیت  فعلی  وضعیت   ، فوق  مطروحه  موارد  به  توجه 
سی  معادل  ریال  میلیون  سیصد  حروف  به  300/000/000ریال  مبلغ  فروش 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  تومان  میلیون 
1401/11/26 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – صفری

قنادباشی:
بازگشت رهبر جریان صدرهم 

از راه قانونی و هم غیرقانونی 
مسدود است 

جریان  رهبر  بازگشت  مسیر  گفت:  آسیا  غرب  مسائل  تحلیلگر  یک 
غیرقانونی  چه  و  قانونی  راه  از  چه  عراق،  در  سیاست  عرصه  به  صدر 

است. مسدود 
»المانیتور«  خبر  تحلیل  در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  قنادباشی  جعفر 
مبنی بر قریب الوقوع بودن بازگشت رهبر جریان صدر عراق به عرصه 
سیاسی و کنار گذاشتن انزوای سیاسی که از چند ماه قبل آغاز کرده 
بازگشت  بر  مبنی  شواهدی  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  است 
تحقق  در صورت  و  دارد  به عرصه سیاست وجود  مقتدی صدر  مجدد 
برای جامعه عراق خواهد داشت، گفت: مقتدی صدر  تبعاتی  آن چه 
راه  از  دارد؛  خود  روی  پیش  راه  دو  سیاست،  عرصه  به  بازگشت  برای 
در حال  بازگشت  از  این شکل  و  طی شود  باید  زیادی  مراحل  قانونی 
حاضر مسدود است. از مسیر غیرقانونی هم موانع دیگری وجود دارد 
بازگردد  سیاسی  صحنه  به  ایشان  برنمی تابند  احزاب  طبیعتا  که  چرا 
بنابراین  است.  تکمیل  مجلس  کرسی های  فعال  نیز  قانونی  راه  از  و 
غیرقانونی  چه  و  قانونی  راه  از  چه  صدر  جریان  رهبر  بازگشت  مسیر 

است. مسدود 
صورت  قبال  که  صدر  آفرینی های  جنجال  لحاظ  از  داد:  ادامه  وی 
خواهد  ایشان  به  زیادی  فشارهای  باعث  و  شده  تجربه  بار  یک  گرفت 
کند  تحمل  را  فشار  این  نتواند  شاید  صدر  جریان  رهبر  شخص  و  شد 
سیاسی  قدرت  صحنه  به  بازگشت  برای  صدر  مقتدی  که  معنا  این  به 
سراسری  محبوبیت  باید  یا  که  دارد  زیادی  زمینه های  پیش  به  نیاز 
این  کنونی  مقطع  در  که  باشد  داشته  بغداد  سراسر  در  محبوبیتی  یا 
به  شهرک  این  و  است  شده  خالصه  صدر  شهرک  منطقه  به  محبوبیت 
در  نیست.  سیاست  عرصه  به  بازگشت  برای  مناسبی  اهرم  تنهایی 
نتیجه شاید این گمانه زنی برای بازگشت بی مورد باشد چرا که امکان 

ندارد.    وجود  کند،  پر  را  خالئی  که  بازگشتی  معنی  به  بازگشت 
به  توجه  با  این پرسش که  به  پاسخ  این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در 
برنامه دولت محمد شیاع السودانی برای برگزاری انتخابات زودهنگام 
در  اختالفات  مجدد  بروز  با  دارد  امکان  آیا  آینده،  سال  یک  ظرف 
جریان  بازگشت  برای  فضا  مجددا  شیعه  احزاب  هماهنگی  چارچوب 
باید  آینده  سال  انتخابات  برای  گفت:  شود،  فراهم  پارلمان  به  صدر 
صبر کنیم و ببینیم چه مسائلی در عراق رخ می دهد چرا که انتخابات 
عملکرد  السودانی،  دولت  عملکرد  مانند  زیادی  پارامترهای  به  آینده 
که  دارد  بستگی  و همسایگان عراق  نقش آفرینی داعش  آمریکایی ها، 
کرد  صبر  باید  بنابراین  کرد.  خواهد  تغییر  انتخابات  برگزاری  زمان  تا 
نظر  اظهار  رابطه  این  در  بعد  و  کنند  نقش آفرینی  تاثیرگذار  عوامل  تا 

. کنیم
یا  کرد  خواهد  چه  السودانی  بگوییم  نمی توانیم  االن  افزود:  وی 
داعش  یا  می کنند  دنبال  عراق  در  را  سیاستی  چه  آمریکایی ها 
برآیند  نهایت  در  و  خیر  یا  داد  خواهد  صورت  را  جدید  فعالیت های 
مهمی  مسائل  که  بود  خواهد  چه  رابطه  این  در  همسایگان  تصمیم 

بگیرند.  قرار  مدنظر  باید  که  هستند 

سخنگوی شرکت ملی گاز:
مصرف گاز در بخش خانگی به 
۶۳۶میلیون متر مکعب رسید 

سخنگوی شرکت ملی گاز ضمن تکذیب استعفای مدیرعامل شرکت ملی 
گاز از مصرف 636 میلیون متر مکعبی گاز در شبانه روز گذشته خبر داد.
با وجود پایداری شبکه گاز در کشور این نگرانی وجود دارد که مبادا 
استان های  در  گاز  قطعی  به  منجر  خانگی  بخش  در  مصرف  افزایش 
کشور  در  گاز  مصرف  که  دارد  وجود  سوال  این  اکنون  شود  شمال 
چقدر است، عباس اعظمی سخنگوی شرکت ملی گاز در رابطه با این 
برودت هوا مصرف بخش خانگی  با کاهش  به مهر می گوید:  موضوع 

است. رسیده  روز  در  متر مکعب  میلیون   636 به 
استان های  به  مربوط  خانگی  بخش  مصرف  بیشترین  داد:  ادامه  وی 
تهران، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی بوده است که به 
57 میلیون  129 میلیون متر مکعب، خراسان رضوی  با  ترتیب تهران 
مترمکعب، اصفهان 44 میلیون متر مکعب و آذر بایجان شرقی با 41 

بوده اند. ترین استان های کشور  پر مصرف  میلیون متر مکعب 
سخنگوی شرکت ملی گاز در پاسخ به این سوال که آیا خبر استعفای 
خبری  چنین  خیر  گفت:  دارد،  صحت  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
از  گذر  و  فعلی  شرایط  گازدر  ملی  شرکت  عامل  مدیر  و  ندارد  صحت 

است. نداده  استعفا  بحرانی  شرایط  چنین 

خبـر

خبـر



◄    نقدینگی لجام گسیخته و انباشت پول در 
دست عده ای و از سویی گره خوردن بخش های 
قیمت گذاری  شاخص های  و  اقتصاد  مختلف 
که  است  بزرگی  مشکالت  از  یکی  ارز  قیمت  به 
و  بوده ایم  مسئله  این  شاهد  اخیر  سال های  در 
همین امر موجب افزایش نجومی قیمت مسکن، 

است. شده  خانگی  وسایل  حتی  و  خودرو 
می شود  گذشته  از  تر  پیچیده  زمانی  اوضاع   
مردم  نیاز  مورد  کاالهای  مهمترین  از  برخی  که 
سرمایه ای  بازار  یک  قالب  در  مسکن  جمله  از 
که  زمانی  تا  شک  بی  بخورد.  گره  ارز  قیمت  به 
تقاضای  از  ناشی  مسکن  بازار  در  موثر  تقاضای 
قیمت های  افزایش  شاهد  باشد،  ای  سرمایه 
این  کردن  خارج  و  هستیم  بازار  این  در  نجومی 
تقاضای سرمایه ای از واجبات نظام تصمیم گیری 
در  می آید.  حساب  به  مسکن  حوزه  در  کشور 
در  مردم  هجومی  گذاری  سرمایه  حقیقت 
افزایش  باعث   ... و  خودرو  ارز،  سکه،  مسکن، 
به  باید  دولت  های  سیاست  و  شود  می  قیمت 
پیدا  کاهش  نقدینگی  که  شوند  تنظیم  ای  گونه 
نیز دریافت  نقدینگی  اولین راهکار کاهش  کند. 
مالیات به صورت منظم و غیر نمایشی است. در 
دنیا مالیات به صورت های مختلف و از کاال ها و 
ما  خدمات متفاوت اخذ می شود ولی در کشور 
طال فروش و آهن فروش و پزشک کمتر از معلم 
و کارمند مالیات می دهد! تبعات این مدل اخذ 
مالیات باعث افزایش نقدینگی و باالرفتن نجومی 
قیمت در بازارهای سرمایه ای و حتی غیر سرمایه 

شود. می   ) خودرو  مثل  ای) 
در چنین شرایطی که شرایط خرید و ساخت 
مسکن برای قشر پائین جامعه مهیا نیست، اجاره 

بها نیز به تبع افزایش پیدا می کند و ماحصل آن 
و  ها  شهر  حاشیه  به  شهرنشین  مردم  مهاجرت 

حتی شهرهای کوچکتر و روستا ها می شود.

و  بها  اجاره  و  مسکن  بازار  بررسی  منظور  به 
گویه«  »روزنامه  خبرنگار  حوزه  این  های  چالش 
حوزه  کارشناس  زنگانه  ابوالقاسم  "مهندس  با 
سرپناه"  امالک  مشاور  مجموعه  مدیر  و  مسکن 
شرح  به  وگو  گفت  متن  نشست  وگو  گفت  به 

زیراست:
مسکن  قیمت  سابقه  بی  افزایش  دالیل 

؟ مند ا کد
بازار سرمایه  نبودن  مند  نظام  و  باال  نقدینگی 
قیمت  افزایش  اصلی  عامل  کشور  در  گذاری 
در  چند  هر  است.  اخیر  های  سال  در  مسکن 
سال های گذشته نیز نظام سرمایه گذاری کشور 

صورت  به  ها  گذاری  سرمایه  و  نبود  هدفمند 
تجمیعی بر روی موارد خاصی صورت می گرفت، 
اخیر  های  سال  در  که  اینجاست  نکته  ولی 

قیمت  افزایش   ، ارز  قیمت  افزایش  و  نوسانات 
فضای  توسط  شده  ایجاد  روانی  جو  مصالح، 
دولتی  های  نهاد  برخی  داری  بنگاه  مجازی، 
نظارت  عدم  نقدینگی،  افزایش  ها،  بانک  نظیر 
دولت و ....در مجموع باعث هجوم سرمایه ها به 
این سمت و افزایش قیمت مسکن شد. متاسفانه 
قیمت  دارند  دوست  افراد  بعضی  ما  کشور  در 
نمی  نظر  در  اما  برود  باال  شان  امالک  و  خودرو 

نیست. هیچکس  سود  به  تورم  که  گیرند 
در ضمن عده ای با خانه هایشان تجارت می 
کنند و زمانی که از لحاظ اقتصادی دچار کمبود 
جبران  طریق  این  از  کنند  می  سعی  شوند  می 

مافات کنند که همین امر نیز باعث افزایش تورم 
و باال رفتن قیمت مسکن می شود.

سود  مسکن  قیمت  افزایش  از  کسانی  چه 
برند؟ می 

دارای  که  افرادی  گفت  توان  می  جرات  به 
قیمت  افزایش  از  هستند  اقتصادی  فعالیت 
مسکن  قیمت  افزایش  برند.  نمی  سود  مسکن 
و  ساخت  فروش،  و  خرید  بازار  در  رکود  باعث 
ساز، مصالح و اجاره نشینی می شود. کسی که 
و  و قصد خرید  است  دارای یک ملک مسکونی 
با افزایش قیمت  فروش این ملک را ندارد قطعًا 
اکثر مردم  و  ملکش چیزی عادیش نخواهد شد 
افزایش  همین  اما  دارند.  شرایطی  چنین  هم 
جامعه  از  زیادی  قشر  بیکاری  به  منجر  قیمت 
تا  گرفته  کارگر  و  معمار  و  مهندس  از  شود.  می 
اجاره  که  بماند   ... و  بنگاه  و  مصالح  فروشنده 
در  آن  تبعات  که  کند  می  پیدا  افزایش  نیز  بها 
اگر  بنابراین  است.  ناپذیر  جبران  جامعه  سطح 
مردم  باشند،  هیجانی  غیر  و  واقعی  ها  قیمت 
از  بیشتری  رغبت  مسکن  خرید  و  ساخت  برای 
تولید  و  اقتصاد  چرخه  و  دهند  می  نشان  خود 

چرخد. می  تر  روان 
چگونه  را  مسکن  تامین  در  دولت  نقش 

کنید؟ می  ارزیابی 
دولت های نهم و دهم  از طریق پول پرقدرت 
میلیارد  به میزان حدود  50هزار  و  بانک مرکزی 
تومان در مسکن مهر هزینه کردند که علی رغم 
در  مشکالتی  به  منجر  ای  عده  شدن  دار  خانه 
تجربه  این  از  بعد  شد.  نیز  کالن  اقتصاد  سطح 
هرگاه صحبت از دخالت دولت در بخش مسکن 
که  می گیرد  قرار  مدنظر  موضوع  این  می شود، 

دخالت دولت در امر مسکن سازی و پول پاشی 
شود.   می  تورم  افزایش  باعث  حوزه  این  در 
بنابراین دولت نباید خود وارد ساخت و ساز شده 
سازان  انبوه  و  خصوصی  بخش  حمایتگر  باید  و 
باشد تا چرخه مسکن به صورت واقعی بچرخد و 

باشد. هدفمند  و  مستمر  نیز  نظارت 
بزرگترین  مالک  و  صاحب  ها  بانک  ضمن  در 
بیشتر  سود  دنبال  به  و  هستند  ها  ساختمان 
و  دارد  مسکن  حوزه  را  سود  بهترین  و  هستند 
و  پول  خلق  و  داری  بنگاه  ها  بانک  که  زمانی  تا 
دخالت در اقتصاد می کنند، دچار بیماری مزمن 
اقتصادی دولتی خواهیم بود و این نهضت ادامه 
خواهد داشت و برای این موضوع هم باید چاره 

اندیشید. ای 
مستاجران  از  حمایت  در  را  دولت  نقش 

کنید؟ می  ارزیابی  چگونه 
نقش  به  قوی  ناظر  یک  عنوان  به  دولت  اگر   
بپردازد بسیار  اصلی خود یعنی تعیین راهبردها 
بروز  مانع  تواند  می  و  می کند  عمل  اثرگذارتر 
شود.  اقتصادی  منفی  رخدادهای  بسیاری 
به  اجاره  قراردادهای  تا  شود  تالش  این که  مثال 
تنظیم  یا حتی 5 ساله  جای یک ساله، دو ساله 
این  از  برای حمایت  باید  شوند. در ضمن دولت 
سیاست، معافیت های مالیاتی نیز در نظر بگیرد 
تا قولنامه های صوری شکل نگیرند. البته قبل از 
این بخشنامه باید مالیات های واقعی از موجران 
اخذ شود تا مشوق های مالیاتی نیز برای موجران 
پیش بینی شده است، چشمگیر باشد و کسانی 
بیشتر اجاره  یا  را دو ساله  که واحد مسکن خود 
استفاده  مالیاتی  معافیت  از  بتوانند  دهند،  می 

کنند.

سخن پایانی
های  سال  طول  در  ها  دولت  های  سیاست 
و  نبوده  ساز  چاره  مسکن  خصوص  در  اخیر 
کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی باید با 
های  مسکن  ارائه  جای  به  و  کنند  همفکری  هم 
موقت نظیر ودیعه اجاره مسکن و دخالت دادن 
قطعی  ای  چاره   ... و  ساز  و  ساخت  در  دولت 

. یشند بیند
و  افزایش  با  اخیر  های  سال  در  مسکن  بازار 
بازار  وقتی  و  شده  همراه  متعددی  های  چالش 
ثبات ندارد هر کسی قیمت خود را می گوید این 
واقعیت را باید در نظر گرفت که عرضه و تقاضا از 
یک سو و از سوی دیگر قیمت ارز است که بر این 

گذاشت. خواهد  تأثیر  بازار 
شاید در این شرایط بتوان تنها چاره را کاهش 
و  خالی  های  خانه  از  مالیات  اخذ  و  نقدینگی 
به  سرگردان  های  سرمایه  تا  کرد  قلمداد  لوکس 
جای ورود به بازار های موقت به بازار تولید تزریق 

شوند.
هر چند تالش هایی هم در این مسیرصورت 
به  است.  همراه  نواقصی  با  هم  باز  که  گرفته 
 4 دارای  افراد  کرده  اعالم  دولت  مثال  عنوان 
ولی  هستند  معاف  مالیات  پرداخت  از  مسکن 
که  فردی  با  است  خانه   5 دارای  که  کسی  بین 
از  و  نگذاشته  فرقی  دارد  مسکونی  واحد   100
اخذ  ثابت  مبلغ  یک  خانه  هر  بابت  گروه  دو  هر 
کسی  طبیعتًا  است.  اشکال  محل  که  کند  می 
و  سرمایه  است  مسکونی  واحد   100 دارای  که 
درآمد بیشتری دارد و باید مالیات پرداختی اش 
به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند./ گفت وگو 

► از وحید حاج سعید ی    
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کاشن  ضربه گیرهای  نصب  از  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
هدف  با  افزود:  و  داد  خبر  سلیمانی  سپهبد  شهید  بلوار  در  تانک  
کاشن  ضربه گیرهای  سلیمانی،  شهید  بلوار  بستر  پل های  ایمنی 
بهتری  حجم  از  هم  که  شده  ضربه گیر  بشکه های  جایگزین  تانک 
داراست. را  ضربه ها  گرفتن  برای  بهتری  مقاومت  و  بوده  برخوردار 

رمضانی  محمد  قم،  شهرداری  هفت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
اظهار  عماریاسر  بلوار  شش  کوچه  بهسازی  و  اصالح  به  اشاره  با 
قدیمی  معابر  از  حسن   سید  آقا  تکیه  به  معروف  کوچه  این  داشت: 
ماه های  در  حسینی  عزاداران  از  عظیمی  خیل  ساله  هر  و  بوده  قم 
گرد هم می آیند. مکان  این  در  مناسبت های مختلف  و  و صفر  محرم 

میلیارد   5 از  بیش  کوچه  این  بهسازی  و  اصالح  اینکه  بیان  با  وی 
و  حمل  و  تهیه  کرد:  ابراز  است،  داشته  هزینه  ریال  میلیون   300 و 
بخشی  و..  بتن ریزی   10مترمکعب  و  920متر  پالس  سمنت  نصب 

است. بوده  پروژه  این  اصالح  و  بهسازی  جهت  اقدامات  از 
ضربه گیرهای  نصب  از  همچنین  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
افزود:  و  داد  خبر  سلیمانی  سپهبد  شهید  بلوار  در  تانک   کاشن 
ضربه گیرهای  سلیمانی،  شهید  بلوار  بستر  پل های  ایمنی  هدف  با 
حجم  از  هم  که  شده  ضربه گیر  بشکه های  جایگزین  تانک  کاشن 
را  ضربه ها  گرفتن  برای  بهتری  مقاومت  و  بوده  برخوردار  بهتری 

داراست.
شهید  پل های  مقابل  در  ضربه گیرها  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
نصب شده  و..  پارکینگ  ورودی  و  بازارچه  پل  آهنچی،  پل  رجایی، 
باشیم. جرحی  و  سنگین  تصادفات  کاهش  شاهد  امیدواریم  که 

خبر
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حجت االسالم  نوشت:  تسنیم      ◄
از  قبل  داریم  اعتقاد  گفت:  منتظری 
کشف  که  خانمی  با  قضائی  برخورد 
مسائل  است  الزم  می کند،  حجاب 
نظر  تبادل  قطعًا  شود،  تبیین  او  برای 
حجاب  مقوله  در  درست  اطالع رسانی  و 

بود. خواهد  کارساز  و  الزم 
منتظری،  محمدجعفر  حجت االسالم 
»تبیین  نشست  در  کشور  دادستان کل 
نقش  به  اسالمی«  جامعه  در  زن  نقش 
فاطمه  حضرت  کبری  صدیقه  جایگاه  و 
اشاره  اسالم  مبانی  تحکیم  در  زهرا)ع( 
زهرا)ع(  حضرت  اینکه  بیان  با  و  کرد 
برای  سرمشقی  خود  کوتاه  عمر  در 
کرد:  عنوان  است،  شده  جهان  زنان 
در  زنان  برای  کاملی  الگوی  حضرت  آن 
و  همسرداری  خانه داری،  فرزند،  تربیت 
است.  والیتمداری  و  اجتماعی  مسائل 

طول  در  زهرا)ع(  فاطمه  افزود:  وی 
محمد)ص(  حضرت  رحلت  از  پس  ایام  
انسان  یک  کامل  نمونه  توانست 
دهد. نشان  را  والیت  پیروی  و  والیتمدار 

حضرت  اینکه  ابراز  با  منتظری 
در  را  خود  که  است  زنی  الگوی   زهرا)ع( 
مستور  می دارد،  عفاف  و  حجاب  پرده 
دادن  غلبه  دنبال  امروز  غرب  گفت: 
اسالم   جهان  به  خود  منحوس  فرهنگ 
دوران  از  را  اقدام  این  البته  و  است 
ایران  در  رضاخان  و  ترکیه  در  آتاتورک 
که  بودند  این  دنبال  و  کردند  ع  شرو

بگیرند. را  زنان  عفاف  و  حجاب 
اینکه  به  تصریح  با  کشور  دادستان کل 
واقعی  جایگاه  به  زنان  غرب  دنیای  در 
کرد:  غرب  اضافه  نرسیده اند،  خود 
کشور  در  زن  واالی  جایگاه  نمی تواند 
به دنبال  بنابراین  و  ببیند  را  اسالمی مان 

واالی  شخصیت  و  شأن  کردن  منحرف 
است. ایران زمین  زنان 

آمار  و  ارقام  مقایسه  با  گفت:  وی 
عرصه های  در  شاغل  زنان  تعداد  دقیق 
شاهد  انقالب  از  بعد  و  قبل  مختلف 
توسعه  و  ارتقاء  در  ما  بانوان  که  هستیم 
بالندگی  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
دنبال  غرب  و  دارند  مؤثری  نقش  آن 
تحت  ما  زنان  وضعیت  از  سیاه نمایی 

است. آزادی  عنوان 
اینکه  بر  کید  تأ با  کشور  دادستان کل 
کشور  در  قانون  به موجب  حجاب  کشف 
نیست  بنا  البته  داد:  توضیح  است،  جرم 
قضائی  برخورد  صرفًا  حجاب  مسئله  با 
است  این  بر  اعتقادمان  و  گیرد  صورت 
لحاظ  از  را  حجاب  بنیادین  مسئله  که 
قرار  توجه  مورد  باید  اخالقی  و  فرهنگی 

داد.

مسئله  اینکه  یادآوری  با  وی 
نسل های  تربیت  و  خانواده  به  حجاب 
از  غربی ها  افزود:  برمی گردد،  آنان 
مرد  و  زن  آزاد  روابط  و  بی حجابی 
کانون  رفتن  بین  از  جز  نتیجه ای  چه 
انسانی  جایگاه  رفتن  بین  از  و  خانواده 
می کند  اقتضا  انسانی  اخالق  گرفته اند؟ 
یک سری  مرد  و  زن  بین  روابط  برای 
شود؛  تبیین  چارچوب هایی  و  قواعد 
این  باید  بخواهیم  را  خانواده  اصالت  اگر 

کنیم. حفظ  را  حریم 
برای  باید  کرد:  خاطرنشان  منتظری 
مسائل  این  خانم ها  و  جوان  دختران 
پیشرفت های  اگر  که  شود  تبیین 
نسل،  بقای  همه جانبه،  و  علمی  مختلف 
و  انسانی  کرامت  و  شأن  و  هویت  حفظ 
باید  می خواهیم،  خانوادگی  اصالت 
درست،  چارچوب  یک  در  خانواده  یک 

شود. تشکیل 
کرد:  اضافه  کشور  دادستان کل 
قضائی  برخورد  از  قبل  داریم  اعتقاد 
می کند،  حجاب  کشف  که  خانمی  با 
شود،  تبیین  او  برای  مسائل  است  الزم 
درست  اطالع رسانی  و  نظر  تبادل  قطعًا 
خواهد  کارساز  و  الزم  حجاب  مقوله  در 
بزرگوار  بانوان  امروز  داد:  ادامه  بود. وی 
و  پوشش  با  که  داریم  بسیاری  فرهیخته  و 
باالی  مدارج  توانسته اند  مناسب  حجاب 
و...  ورزشی  هنری،  فرهنگی،  علمی، 

کنند. کسب 
سرمایه  اینکه  به  اشاره  با  منتظری 
را  کارآمد  انسانی  نیروی  ارزشمند 
تحویل  جامعه  به  می تواند  سالم  خانواده 
فرزند  تربیت  به خاطر  اسالم  گفت:  دهد، 
برای  واالیی  جایگاه  خانواده،  مدیریت  و 

► است.   شده  قائل  مادران 

گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال      ◄
دارند  وجود  افراطی  طیف هایی  متأسفانه 
کنسرت  برگزاری  یا  مانتو  و  روسری  که 
در  درحالی که  می دانند؛  شرع  خالف  را 
ندارد.  وجود  نگاهی  چنین  ابدا  اسالم 
باید  را  دین  از  افراطی  برداشت های  این 
این  جامعه  به  آن،  کنار  در  و  کرد  مهار 
عقالنیت  به  رسیدن  با  تا  دارد  را  فرصت 
حکمرانان  با  اعتماد  ساخت  به  نسبت 
به وضعیت  نهایت جامعه  در  تا  کند  اقدام 

بازگردد. عادی 
2بحث  حجاب،  موضوع  در   •
این  بودن  اعتقادی  و  آن  بودن  قانونی 
شک،  بدون  هستیم.  شاهد  را  فریضه 
نمی توان  و  نمی شود  اعتقادی  نظر  از 
در  هم  حجاب  گرفت.  نادیده  را  حجاب 
قانون  در  هم  و  است  اصل  یک  اسالم 
است،  گرفته  قرار  تأکید  مورد  آن  رعایت 
تامل  جدی  شکل  به  آن  در  باید  امروز  اما 
درباره  می خواهیم  وقتی  امروز  کرد. 
صبوری  مقداری  باید  کنیم  بحث  حجاب 
اقداماتی  و  کارها  چراکه  بدهیم؛  خرج  به 
در گذشته انجام شده که جامعه را نسبت 
معتقدم  است.  کرده  لجوج  قانون  به 
این  و  است  ارزش  جامعه می داند حجاب 
ارمغان  به  او  برای  امنیت  نوعی  حجاب 
ناصوابی  برخوردهای  چون  اما  می آورد، 
نیز  جامعه  است،  گرفته  صورت  جامعه  با 
نادیده  را  قانون  دارد  قصد  لجاجت  با 
شدن  وارد  قیمت  به  اگر  حتی  بگیرد؛ 

شود. تمام  به خودش  آسیب 

ابتدا  شرایطی،  چنین  در   •
یعنی  کرد؛  برطرف  را  لجاجت  این  باید 
شود  قائل  را  فرصتی  باید  حکمرانی  نظام 
حکمرانان  با  لجاجت  حالت  از  جامعه  تا 
این حالت خارج  از  تا جامعه  خارج شود. 
سخت  آنان  بر  حکمرانی  برای  کار  نشود، 
که  همانطور  وضعیت  این  در  شد.  خواهد 
تفکر  فرصت  باید  حکمرانی  نظام  گفتم 
نزدیک  عقالنیت  به  تا  بدهد  جامعه  به 
نظام  کند.  منطقی  را  خود  رفتار  و  شده 
به  افراد  وقتی  بداند  باید  حکمرانی 
با  را  آنان  اقناع  قدرت  می افتند،  لجاجت 
ابزاری نخواهد داشت. قطعا حجاب  هیچ 
سالمت  برای  خداوند  که  است  موضوعی 
جامعه وضع کرده است و در قانون نیز آن 
را داریم و باید به آن توجه شود. در مقوله 
گفت  باید  حجاب،  موضوع  در  حکمرانی 
احساس  فرد  که  نکردیم  عمل  به گونه ای 
کند آنچه به او گفته شده است چارچوبی 
این  در  اشکاالت  دارد.  قانونی  و  منطقی 
راه های  گرچه  کرد؛  متحول  باید  را  حوزه 
چالش  کردن  برطرف  برای  نیز  دیگری 
حکمرانی و تحول آن در این حوزه و حتی 

دارد. وجود  دیگر  حوزه های 
ظرفیت  این  ما  سیاسی  نظام   •
بسیاری  و  حجاب  مسئله  در  که  دارد  را 
آن  با  حکمرانی  نظام  که  مسائلی  از  دیگر 
دست وپنجه نرم می کند، صبوری به خرج 
فرمایشات  از  یکی  در  راحل  امام  بدهد. 
بسیار مهم خود درباره حکمرانی در نظام 
کردند  اشاره  مهمی  مسئله  به  اسالمی 

کرد.  استفاده  به خوبی  آن  از  باید  که 
حکومت  حفظ  »برای  فرمودند:  ایشان 
را  اصول  برخی  می توانیم  حتی  اسالمی 
امام)ره(  که  هنگامی  کنیم.«  متوقف  هم 
حکمرانی  برای  را  بزرگی  ظرفیت  چنین 
ما گذاشته اند  پای  نظام اسالمی پیش  در 
از  چرا  کرده اند  ترسیم  را  مسیر  این  و 
قطعا  نمی کنیم؟  استفاده  به خوبی  آن 
کردن  متحول  برای  راه  این  از  می توانیم 
بهترین  به  جامعه  در  حکمرانی  نظام 

کنیم. استفاده  ممکن  شکل 
گاهی  که  تندرو  عناصر  وجود   •
و  می دانند  پاپ  از  کاتولیک تر  را  خود 
حتی خود را از خداوند باری تعالی هم در 
و  محق تر  دینی  و  الهی  مسائل  با  ارتباط 
تحقق  دلیل  مهم ترین  می دانند،  گاه تر  آ
عرصه  این  در  خوب  حکمرانی  نیافتن 
دست  برهه ای  هر  در  عناصر  این  است. 
تحریک  را  که جامعه  اقداماتی می زنند  به 
را  حکمرانی  مردم،  تحریک  با  و  می کند 
نمی گویم  می کنند.  روبه رو  چالش  با 
یقینا  اما  هستند،  پرقدرت  عناصر  این 
تصمیم گیری ها  در  باالیی  اثرگذاری 
از  درکشان  و  فهم  درحالی که  دارند؛ 
در  حکومت داری  و  حکمرانی  مسائل 

است. حداقلی  اسالمی  نظام 
و  زبان ها  نیش  با  عناصر  این   •
بزنند  زخم  می توانند  دارند  که  رفتارهایی 
جامعه  در  که  زخم هایی  نمی گذارند  و 
این  برای  باید  شود.  درمان  دارد،  وجود 
تحول  فرایند  در  بدفهم  عناصر  از  طیف 

شود.  اساسی  فکر  جامعه،  در  حکمرانی 
منطق  دارای  و  منعطف  دین  اسالم 
است  به گونه ای  احکامش  و  است  قوی 
گرفته  درنظر  را  جامعه  متوسط  حد  که 
احکامش  که  نیست  اینگونه  و  است 
حدود  و  باشد  موضوعی  منتهی الیه  در 
را اجرا  نتوان آن  و  نادیده بگیرد  را  جامعه 

. کرد
افراطی  طیف هایی  متأسفانه   •
وجود دارند که روسری و مانتو یا برگزاری 
می دانند؛  شرع  خالف  را  کنسرت 
نگاهی  چنین  ابدا  اسالم  در  درحالی که 
افراطی  برداشت های  این  ندارد.  وجود 
به  آن،  کنار  در  و  کرد  مهار  باید  را  دین  از 
رسیدن  با  تا  دارد  را  فرصت  این  جامعه 
با  اعتماد  ساخت  به  نسبت  عقالنیت  به 
جامعه  نهایت  در  تا  کند  اقدام  حکمرانان 

سوی  از  بازگردد.  عادی  وضعیت  به 
گروه های  نیز  دیگر  طیف  میان  در  دیگر، 
و  دین  اساس  که  دارد  وجود  تندرویی 
می کنند  تالش  و  ندارند  قبول  را  اسالم 
کنند.  معرفی  مردم  صدای  را  خود  که 
عقالی 2گروه و نحله های فکری باید این 
حرف  که  کنند  اعالم  و  مدیریت  را  مسئله 
اسالم  و  حاکمیت  مردم،  حرف  تندروها، 

. نیست
حرف  طیف  دو  هر  تندروهای   •
خودشان  برداشت  و  می زنند  را  خودشان 
فکر  کنیم،  دقت  این  به  اگر  دارند.  را 
ضعف های  از  بسیاری  قادریم  می کنم 
برطرف  به راحتی  را  جامعه  در  حکمرانی 
تا  شویم  آن  در  تحول  زمینه ساز  و  کنیم 
معتدل  جامعه ای  ایجاد  آن  خروجی 

► شود.  

دادستان کل کشور: »کشف حجاب«، جرم است 

●  بنا نیست با مسئله حجاب، صرفًا »برخورد قضائی« شود    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   12 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
احکام مدنی به شماره 12/1401ج/323 ثبت گردیده به طرفیت ابوالقاسم ، حمزه و محمود همگی میرزائی 
مبنی بر فروش پالک ثبتی 38 فرعی از 11016 اصلی بخش 1 قم که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده 
است. بازگشت به ابالغ الکترونیکی شماره : 140102100005420606 به تاریخ تنظیم : 1401/5/30 ، 
در خصوص قرار کارشناسی با موضوع ارزیابی و قیمت گذاری پالک ثبتی 38 فرعی از 11016 اصلی بخش 
یک قم مربوط به پرونده شماره 140102920000360558 با شماره بایگانی 0100323 خواهان : آقای 
ابوالقاسم میرزایی – خوانده : حمزه و محمود میرزایی باستحضار می رساند ؛ رای دادگاه مندرج در دادنامه 
صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم به شماره : 140102390000841744 به تاریخ 
تنظیم 1401/4/4 در خصوص دادخواست آقای ابوالقاسم میرزایی فرزند رجب به طرفیت 1- حمزه میرزایی 
عوارض  پرداخت  و  خالف  عدم  اخذ  به  الزام  های  خواسته  به  رجب  فرزند  میرزایی  محمود   -2 رجب  فرزند 
شهرداری و دارایی و الزام به تنظیم سند رسمی ، اثبات عقد بیع ، مالکیت و تنفیذ قرارداد با عنایت به اینکه 
در جلسه دادگاه مورخ 1400/4/2 ، توافق نمودند و تقاضای گزارش اصالحی نموده اند ؛ بنابر این مستند 
به مواد 178 ، 182 ، 184 ، 185 قانون آئین دادرسی مدنی به شرح ذیل ، گزارش اصالحی صادر می شود 
: 1- طرفین توافق نموده اند که سه دانگ منزل مسکونی پالک ثبتی 38 فرعی از 11016 اصلی واقع در 
بخش یک قم متلعق به آقای ابوالقاسم میرزایی و سه دانگ دیگر آن متعلق به آقای محمود میرزایی می باشد. 
2- آقایان ابوالقاسم و محمود میرزایی متعهد شدند که منزل مذکور در اجرای احکام دادگستری کارشناس 
رسمی یک نفره دادگستری در خصوص ارزش آن ، کارشناسی شود و به مزایده گذاشته شود و فروخته شود. 
3- باتوجه به اینکه سند منزل به نام آقای حمزه میرزایی می باشد ، آقای حمزه میرزایی متعهد شد سند منزل 
مذکور را به نام خریدار و برنده مزایده انتقال رسمی نماید و ادعایی نسبت به منزل نداشته باشد. 4- آقای 
آن  نصف   ، مذکور  ملک  ثمن   -5 نماید.  پرداخت  را  سند  انتقال  های  هزینه  کل  شد  متعهد  میرزایی  محمود 
متعلق به آقای ابوالقاسم میرزایی و نصف دیگر متعلق به آقای محمود میرزایی می باشد. 6- آقای ابوالقاسم 
مذکور  اصالحی  گزارش  ننماید.  مطرح  میرزایی  محمود  آقای  به  نسبت  شکایتی  دیگر  شد  متعهد  میرزایی 
مانند احکام دادگاه بوده و بین طرفین و وراث و قائم مقام آنها الزم و معتبر می باشد و به موقع اجرا گذاشته 
می شود. رای مذکور قطعی می باشد. لذا در راستای اجرای قرار کارشناسی ، اینجانب به عنوان کارشناس 
منتخب ضمن هماهنگی با طرفین دعوی نسبت به بازدید میدانی از ملک مزبور به آدرس : قم – 45 متری 
صدوق – 30 متری قائم – پشت گرمابه قائم – 15 متری سلمان فارسی – پالک 77 ، اقدام نموده و پس از اخذ 
اطالعات مورد نیاز و بررسی مدارک و مستندات ابرازی ، گزارش و نظریه کارشناسی مربوط را به شرح ذیل به 
حضور تقدیم می دارد. الف(گزارش کارشناسی : ملک مورد بازدید ؛ ساختمانی است مسکونی )سه طبقه( 
با جمع کل اعیانی تقریبی 410 مترمربع مشتمل بر طبقات : زیرزمین ، همفک و اول )که طبقه اول به دو 
واحد تقسیم شده است( در زمینی به مساحت عرصه ی موجود 176 مترمربع با موقعیت شمالی – جنوبی )بر 
گذر اصلی( با قدمت تقریبی بیست و سه سال احداث گردیده است. مشخصات ثبتی : براساس سند مالکیت 
دفترچه ای به شماره چاپی 781548 سری ب سال 74: مشخصات مالکیت : آقای حسینعلی بزرگ قمی 

فرزند علی اکبر ، به شماره شناسنامه دو هزار و هفتصد و هشتاد و نه صادره از قم شماره ملک : 38/11016 
شماره ثبت : 57721 دفتر : 359 صفحه 81 بخش یک قم تاریخ ثبت : نوزدهم اردبیهشت ماه سال یک هزار 
و سیصد و هفتاد و چهار مالک ششدانگ پالک مزبور بوده که نامبرده طبق سند قطعی شماره 87262 مورخ 
1374/2/27 دفترخانه 20 قم ، تمامی ششدانگ مورد ثبت را به نام آقای حمزه میرزایی فرزند رجب انتقال 
داده است و آقای حمزه میرزایی نیز )به عنوان موکل( براساس سند رسمی وکالت فروش اموال غیر منقول )با 
دفترخانه  الکترونیک  دفتر  در  مثبوت   )951559  : تصدیق  رمز  و   139731156294000147 شناسه: 
اسناد رسمی 42 قم و تحت شماره 35967 مورخ 1397/5/17 تمامی ششدانگ پالک مورد نظر را به نسبت 
سه دانگ سه دانگ )مشاع( به آقایان محمود میرزایی و ابوالقاسم میرزایی هر دو فرزند رجب )به عنوان وکال( 
با موارد وکالت و حدود اختیارات مندرج در سند وکالت مربوط. ملک و محل آن :  وکالت فروش داده است 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و هفتاد و شش مترمربع پالک شماره سی و هشت فرعی از یازده 
هزار و شانزده اصلی واقع در بخش ثبتی یک قم که برابر دادنامه افراز شماره 86-58 در ازاء سهم مشاعی 
نامبرده قرار گرفته است و در آن احداث بنا شده است. حدود و مشخصات : شماال : به طول هشت متر پی 
به طول   : است( شرقا  فارسی  متری سلمان   15 اکنون خیابان  )که هم  نهر کرج  متری حریم  ده  به خیابان 
بیست و یک متر و هفتاد سانتی متر به شماره سی و نه فرعی جنوبا : به طول هشت متر به پالک چهل و سه 
غربا : به طول بیست و دو متر و سی سانتی متر به شارع سی متری مالحظات )صفحه هفتم سند مالکیت( : 
 : ملک  ارتفاقی  حقوق  باشد.  می  صحیح  فرعی  شش  و  سی  پالک  به  غرب  حدود   1 عالمت  محل  توضیحا 
ندارد. سایر مشخصات : نوع سازه : پایه اجری )با ستون فلزی در وسط( و سقف : از نوع طاق ضربی )تیر 
و پنجره های  آهن( است. نمای ضلع شمالی ساختمان : آجرنما بوده و ضلع جنوبی : فاقد نماست. درب 
نوع  از   ، همکف  و  زیرزمین  طبقات  در   : جنوبی  نمای  سمت  های  پنجره  است.  فلزی   : بنا  در  منصوبه 
آلومینیومی است. ساختمان دارای دو پارکینگ مسقف )با درب مجزا بیرون بازشو( در قسمت ورودی بوده که 
پوشش کف آن : موزاییک و پوشش دیوار : قرنیز سنگی به عالوه سیمان سفید می باشد. ساختمان دارای 
یک حیاط )حدود 32 مترمربع با پوشش کف : سنگ و بدنه : فاقد نما( بوده که یک سرویس بهداشتی نیز در 
گوشه ای از آن احداث گردیده است که مورد استفاده طبقه زیرزمین می باشد. از طبقات زیرزمین و همکف 
به حیاط دسترسی دارد. طبقه زیرزمین شامل : سالن هال و پذیرایی ، یک اتاق خواب ، آشپزخانه اپن )دارای 
کابینت( ، حمام )زیرپله( و سرویس بهداشتی )در حیاط( و یک راهرو )حدود 16 مترمربع( در قسمت ورودی 
به حیاط )پوشش کف : موزاییک( است. طبقه همکف نیز شامل : سالن هال و پذیرایی ، یک اتاق خواب ، 
آشپزخانه اپن )دارای کابینت فلزی( ، حمام و سرویس بهداشتی )هم در راه پله و هم در داخل طبقه( بوده و 
یک تراس )حدود 16 مترمربع با پوشش کف: از سنگ( می باشد. همانطور که در باال نیز اشاره شد ، طبقه 
اول به دو واحد مجزا تقسیم شده که هر دو شامل : سالن هال و پذیرایی ، یک اتاق خواب ، آشپزخانه اپن 
)دارای کابینت( حمام و سرویس بهداشتی هستند. حمام و سرویس بهداشتی واحد 1 در پاگرد سرویس پل 
در   2 واحد  بهداشتی  سرویس  و  حمام  و  است(  شده  ایجاد  آن  باالی  نیز  انباری  فضای  یک  )که  شده  واقع 
قسمت حیاط خلوت )غیر مسقف به مساحت تقریبی 30 مترمربع – با پوشش کف : سنگ و بدنه : فاقد نما( 

این واحد قرار دارد. راه دسترسی به پشت بام )با نردبان( از طریق همین حیات خلوت است. پوشش کف هر 
دو واحد : موزاییک بوده و پوشش دیوار : قرنیز سنگی به عالوه گچ می باشد. پوشش کف طبقات: موزاییک 
اتاق خواب( گچ می باشد.  از  ارتفاع حدود یک متر سنگ و مابقی )به غیر  تا   : است. پوشش بدنه زیرزمین 
بهداشتی  و سرویس  پوشش کف حمام  نقاشی است.  به عالوه  قرنیز سنگی   : بدنه ی طبقه همکف  پوشش 
طبقات : سرامیک است و بدنه : کاشی سقف طبقه همکف دارای ابزار گچی )آینه کاری( است. پوشش پشت 
بام : ایزوگام است و دارای دیوار جانپناه ، چهارچوب در ها : فلزی بوده و جنس در های داخلی از نوع کالف 
توسط  نیز  مصرفی  آبگرم  و  گازی  بخاری   : گرمایش   ، آبی  کولر   : سرمایش  است.  الیی(  سه  )روکش  چوبی 
آبگرمکن زمینی تامین می گردد. ملک مورد نظر دارای انشعابات : سه کنتور آب ، دو کنتور برق )یک کنتور 
برای زیرزمین و یک کنتور برای طبقا ت همکف و اول( و یک کنتور گاز )دو واحدی( بوده و دارای سه خط 
تلفن شهری می باشد. ساختمان فاقد گواهی پایانکار است. گفتنی است ؛ هم اکنون ساختمان مورد نظر در 
اختیار آقایان محمود و ابوالقاسم میرزایی می باشد. ب( نظریه کارشناسی : با عنایت به مراتب فوق و در نظر 
گرفتن موقعیت پالک در بافت مناسب شهری ، نوع کاربری ملک ، ابعاد عرصه و همچنین لحاظ نمودن سایر 
جهات موثر در امر کارشناسی ، در صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و عدم منع قانون در نقل و انتقال 
رسمی پالک مورد نظر ، نداشتن معارض و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی ، ارزش )پایه مزایده( ششدانگ 
پالک ثبتی مورد نظر شامل : عرصه و اعیان ، حیاط سازی ، سرپله ، امتیازات انشعابات ، تاسیسات ، ملحقات 
به شرح  و... مجموعا مبلغ 58/080/000/000ریال معادل پنج میلیارد و هشتصد و هشت میلیون تومان 
ذیل تعیین و به حضور اعالم می گردد. عرصه به مساحت 176 مترمربع از قرار هر مترمربع 230/000/000ري
مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع(   410 تقریبی  مساحت  )به  طبقات  اعیانی  ال=40/480/000/000ریال 
 ، انشعابات  امتیاز   ، ، سرپله  40/000/000ریال = 16/400/000/000ریال سایر )شامل : حیاط سازی 
تاسیسات ، ملحقات و ...( 1/200/000/000ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/11/19 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت 
اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
باالترین  که  به کسانی  و  مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  صورت 
از  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند 
به  المجلس  را فی  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

سلیمن نمین: اقدامات گذشته باعث »لجاجت« به »حجاب« شده 

● حرف »تندروها« ، حرف حاکمیت و اسالم نیست     ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد


