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رئیس هیأت کبدی استان اظهار کرد: نیازمند؛ عضو شورای شهر قم: مدیرکل میراث استان مطرح کرد:

کبدی کاران قمی در 
انتظار سالن مناسب 

برای تمرین

تالش مدیران استان 
برای سامان دهی بازار 

تاریخی قم

برگزاری هفته های فرهنگی 
یکی از بسترهای رسیدن قم 
به جهان شهر دینی است
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صفحه 2

نگرانی ساکنان از نشست احتمالی منازل در مسیر اجرای تونل جمهوری قمنگرانی ساکنان از نشست احتمالی منازل در مسیر اجرای تونل جمهوری قم

یکی از مدیران شهرداری نشست منازل را یکی از مدیران شهرداری نشست منازل را 
صفحه صفحه 33تکذیب کردتکذیب کرد

آگهی مناقصه عمومی    
یک مرحله ای ) نوبت اول (

مناقصه  طريق  از  زير  کلي  شرايط  و  مشخصات  با  را  ذيل  پروژه  دارد   نظر  در  قم  شهرداري  میادين  سازمان 
نمايد. واگذار  شرايط  واجد  شرکتهاي  به  اي  مرحله  يک  عمومي 

-موضوع ، مبلغ برآورد اولیه ، مدت زمان اجراء ، مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و مبلغ خريد اسناد مطابق 
جدول زير می باشد:

شرايط: 
به  نقد  وجه  واریز  یا  3ماه(  اعتبار  حداقل  )با  سازمان  وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به   : مناقصه  در  شرکت  تضمین  -نوع 
به  آن  رسيد  و  ارائه  بار  تره  و  ميوه  ميادین  سازمان  بنام   0115427089004 شماره  به  بار  تره  ميدان  شعبه  ملی  بانک  حساب 

شود. تسليم  پيشنهاد  ضميمه  
قم  شهرداري  ميادین  سازمان  نام  به  ملی  بانک   0113127588001 حساب  شماره  به  بایست  مي  مناقصه  اسناد  خرید  مبلغ   -

باشد(  می  استرداد  غيرقابل  مناقصه  اسناد  خرید  )هزینه   . گردد  واریز 
- هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پيشنهاد می باشند که اسناد را به نام خود خریداری 

باشند.  کرده 
رجایی  شهيد  بلوار   -  ) س  معصومه)  بهشت  روبروی  تهران-  قم  قدیم  جاده  قم-   : پیشنهادها  تسلیم  و  اسناد  دريافت  محل 
ميدان بزرگ ميوه و تره بار شهيد رجایی- ساختمان اداری سازمان ميادین- امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند / 

 . شود  مراجعه  سازمان  حراست  دفتر  فوق  آدرس  به  پيشنهادها  تسليم  جهت  همچنين 
- طبق شرايط خصوصی پیوست اسناد، پروژه فوق داراي پیش پرداخت می باشد و تعديل به آن تعلق نمی گیرد.

تذکر: شرکت کنندگان می بایست حداقل رتبه 5 نيرو رسانی از سازمان مدیریت برنامه ریزی و همچنين ارائه گواهينامه صالحيت 
ایمنی از سازمان  برنامه و بودجه کشور داشته باشند. عدم ارائه مدارک فوق باعث حذف شرکت کننده ار فرایند مناقصه می شود.

تذکر: برنده مناقصه می بایست قبل از انعقاد قرارداد تایيدیه اداره کل توزیع برق استان قم را اخذ نماید .
- فروش اسناد از مورخ 1401/03/24 لغایت 1401/04/04 می باشد.

- پيشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت و با قيد قبولی و بدون قيد و شرط ، امضا کرده و به پيشنهاد خود 
ضميمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه مي گردد. 

گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. - هزینه درج آ
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 36644313  )025( تماس حاصل فرمایيد.

مهلت تحويل اسناد و تسلیم پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری 1401/04/06 می باشد .
- سایر اطالعات و جزئيات دراسناد مناقصه موجود می باشد.

گهی: 1332688 - شناسه آ
گهی نوبت دوم:  1401/03/24 تاریخ آ

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

مبلغ سپرده شرکت در مدت اجرابرآورداولیه )ريال (عنوان و آدرس پروژه
مناقصه )ريال (

هزينه خريداسناد 

برق خيابانهای شجاعی  تامين  احداث شبکه جهت 
2 و 4 سایت درب و پنجره سازان شهرک صنوف 

2/000/000 ریال4555/000/000 ماه11/059/114/766

 به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛ به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛

۳۵۳۵طرح کشاورزی در قم به بهره برداری می رسدطرح کشاورزی در قم به بهره برداری می رسد

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              0912762۵987

استاندار قم: 

در برخورد با واحدهای آالینده هیچ 
توجیهی پذیرفته نیست                    
صفحه 2

 بخش خلجستان روز جمعه میزبان 
کاروان امام رضایی ها                    
صفحه 6

يادداشت - مرتضی نجفی قدسی  

روزنامه اطالعات در خط مشی خود 
بیشتر اثباتی عمل می کرد تا سلبی                                   
صفحه 6

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

کار خیر با دست خالی نهایتًا با
یک دیلم!                                      
صفحه 7

»تاچارا روحی کريمی« دکتری روان شناسی و استاد دانشگاه در گفتگو با گويه:

سهم خانواده در تربیت فرزندان بیشتر از 
سایر عوامل محیطی است                                       
صفحه 7

گزیـده خبـرها

بسته ای  ایرانی،  خانواده  فراگير  بيمه      ◄
خانواده  با  مرتبط  بيمه های  انواع  که  است 
و  دار  خانه  خانم های  جمله  از  اعضایش  و 

می شود. شامل  را  دانشجویان 
قم،  اجتماعی  تامين  کل  اداره  از   نقل  به 
سازمان تامين اجتماعی دیگر مانند قبل نيست 
خدمات  برای  را  محدود  بيمه  چند  فقط  که 

کند. عرضه  بازنشستگی  و  درمانی 
بيمه  جمله  از  شده  معرفی  جدید  طرح های 
داده  نشان  دانشجویان  بيمه  و  دار  خانه  زنان 
به فکر آسایش بيشتر  تامين اجتماعی  است که 

است. مردم 
سعی  خدمات  گسترش  با  اجتماعی  تامين 
حاال  دهد.  کاهش  را  هزینه ها  از  بسياری  کرده 
این سازمان با معرفی طرح بيمه فراگير خانواده 
بتوانند،  تا خانواده ها  ایرانی به دنبال این است 
مختلف  بيمه های  از  قبل  از  ساده تر  و  بهتر 
چه  و  چيست  بيمه  این  اما  کنند.  استفاده 
خدماتی دارد و چه مواردی را پوشش می دهد؟ 
این  در  کامل  طور  به  گزارش  این  ادامه  در 

داده ایم. توضيح  خصوص 
بيمه فراگير خانواده ایرانی، بسته ای است که 
از  اعضایش  و  با خانواده  مرتبط  بيمه های  انواع 
را   ... و  دانشجویان  دار،  جمله: خانم های خانه 

می شود. شامل 
چه کسانی می توانند از اين طرح استفاده 

کنند؟
که  است  این  طرح  این  گذاری  نام  از  هدف 
از همه می توانند  بيشتر  نشان دهد، خانواده ها 

شوند. بهره مند  اجتماعی  تامين  خدمات  از 
خانه  زنان  ایرانی،  خانواده  فراگير  بيمه  در 
دار، دختران و دانشجویان با سن بين 18 تا 50 

کنند. استفاده  طرح  این  از  می توانند  سال، 
و  خانواده  تشکيل  از  قبل  خانواده  فرزندان 
با پرداخت مبلغی به عنوان حق بيمه به صورت 
بهره مند  اجتماعی  تامين  مزایای  از  ماهيانه 
بازنشستگی برسند  به سن  بقيه  از  و زودتر  شده 
دیگر،  عبارتی  به  کنند.  دریافت  مستمری  و 
افرادی که تحت پوشش هيچ بيمه ای نيستند و 
شغل ثابتی هم ندارند، می توانند از طرح فراگير 
ایجاد  سابقه ای  خود  برای  تا  کنند  استفاده 

. کنند

بیمه ها  ديگر  و  طرح  اين  بین  تفاوتی  چه 
دارد؟

بيمه  در  اجتماعی  تامين  سازمان  هدف 
تحت  بيشتری  افراد  که  است  این  آزاد  مشاغل 
می توانند  افراد  این  بگيرند.  قرار  بيمه  پوشش 
از  خود،  پزشکی  هزینه های  پوشش  بر  عالوه 
ازکارافتادگی  و  فوت  بازنشستگی،  خدمات 
فقط  که  گذشته  برخالف  کنند.  استفاده  هم 
و  کنند  بيمه  را  گروه خاصی می توانستند، خود 
متاسفانه بسياری از مردم قادر نبودند از مزایای 
طرح هایی  وجود  با  اکنون  کنند،  استفاده  بيمه 
افراد  همه  ایرانی،  خانواده  فراگير  بيمه  مانند 
جامعه می توانند تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.
چگونه از بیمه طرح فراگیر خانواده ايرانی 

استفاده کنیم؟
خيلی  فراگير  بيمه  طرح  این  از  استفاده 
غيرحضوری  خدمات  سامانه  به  است؛  ساده 
es.tamin. نشانی  به  اجتماعی  تامين  سازمان 
ir مراجعه کنيد. فرآیند ثبت نام برای هر یک از 
غيرحضوری  صورت  به  طرح  این  بيمه های  این 
یا  و  شعبه  به  متقاضی  نيست  نياز  اصاَل  و  است 
مگر  کند.  مراجعه  اجتماعی  تامين  کارگزاری 
اینکه مشکل خاصی در روند ثبت نام او به وجود 
نيست. حضوری  مراجعه  جز  چاره ای  که  بياید 

معرفی بیمه های اين طرح
خانواده  فراگير  بيمه  طرح  معرفی  از  هدف 
دیگر  خانواده  اعضای  همه  تا  است  این  ایرانی 
همچنين  و  درمان  هزینه های  بابت  نگرانی 
دار  زنان خانه  بيمه  باشند.  نداشته  بازنشستگی 
بيمه  که  هستند  طرحی  دو  دانشجویی  بيمه  و 
گزاران این دو گروه را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه زنان خانه دار
شعاری  این  است.  شغل  یک  هم  داری  خانه 
این  اما متاسفانه  افراد می دهند؛  است که همه 
بيمه  جمله  از  مزایایی  هيچ  بقيه  برخالف  شغل 
بيمه  معرفی  با  اجتماعی  تامين  سازمان  ندارد. 
نگرانی  حداقل  تا  کرده  سعی  دار  خانه  زنان 
خانه  زنان  کند.  برطرف  را  خانم ها  از  گروه  این 
صورت  به  بيمه(  )حق  مبلغی  پرداخت  با  دار 
ماهيانه می توانند، عالوه بر بهره مندی از مزایای 
استفاده  هم  درمانی  خدمات  از  بازنشستگی، 

. کنند

بيمه  گرفتن  قرار  پوشش  تحت  سنی  شرط 
است.  سالی   50 تا   18 بين  دار  خانه  زنان 
خانم های بدون داشتن بيمه یا آن هایی که قبال 
حاال  اما  بوده اند؛  اجباری  بيمه  پوشش  تحت 
بيکار شده اند یا در خانه به صورت پروژه ای کار 
استفاده  بيمه  نوع  این  از  می توانند  می کنند، 
کنند. ازکارافتادگی، فوت، حقوق بازنشستگی و 
از  واریز حق درمان(  دفترچه درمان )در صورت 

است. بيمه  نوع  این  پوشش  تحت  موارد 
بیمه دانشجويان

مبلغ  پرداخت  با  می توانند  دانشجویان 
خریداری  خود  برای  بيمه  سوابق  ماهانه، 
است  بازنشستگی  برای  طرح  این  البته  کنند. 
از مزایای درمانی آن هم  و اگر دانشجو بخواهد 
بپردازد.  نيز  درمان  فرانشيز  باید  کند،  استفاده 
این بيمه نامه دارای سه نرخ 14، 16 و 20 درصد 
را دولت می پردازد. همچنين  است که 2 درصد 
دانشجویان بين سن 18 تا 50 سال می توانند از 

کنند. استفاده  طرح  این 

ایرانی  خانواده  فراگير  بيمه  حقيقت  در 
می توانند  خانواده  اعضای  که  است  طرحی 
پوشش  تحت  خاصی،  محدودیت های  بدون 
هم  و  درمان  مزایای  از  هم  و  گرفته  قرار  بيمه 
► شوند.     بهره مند  آینده  در  بازنشستگی 

●  همه چیز درباره بیمه فراگیر خانواده ایرانی     ●

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

تالش مدیران استان برای 
سامان دهی بازار تاریخی قم

بازدید  از  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  ميراث فرهنگی،  مدیرکل 
کهنه  بازار  از  استان  خدماتی  و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  ميدانی 

داد. خبر  تاریخی  بنای  این  سامان دهی  منظور  به  قم 
و  گردشگری  ميراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
ميدانی  بازدید  به  اشاره  با  ارجمندی   عليرضا  قم،  صنایع دستی 
مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراهای استاندار، معاون دادستان 
شرکت های  و  خدماتی  و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  برخی  و 
امنيت  زیربنایی،  »مباحث  گفت:  قم  کهنه  بازار  از  استان   زیرساخت 
از جمله مشکالت و درخواست های مطرح شده  بازار  و ایمنی محيط 

بود.« بازدید  این  در  کسبه  و  بازاریان  سوی  از 
افزود:  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  ميراث فرهنگی،  مدیرکل 
معارضاتی در حوزه آب، برق و گاز وجود دارد، که در بازدید ميدانی، 

می شود. برطرف  معارض ها  این 
شهری  گاز  لوله کشی های  و  علمک ها  جانمایی  داد:  ادامه  وی 
سامان دهی  همچنين  و  طرح  مسير  در  مسکونی  منازل  و  مغازه ها 
ميراث فرهنگی،  کارشناسان  نظرات  اساس  بر  تلفن  و  برق  سيم های 
بازار  از  استان  اجرای  دستگاه های  ميدانی  بازدید  مصوبات  برخی 

بود. قم  کهنه 
و  مزاحم  اصناف  انتقال  موضوع  همچنين  کرد:  اضافه  ارجمندی 
حذف ترافيک از بازار کهنه برای حراست از این بنای تاریخی در این 

شد. تاکيد  ميدانی  بازدید 
با  ادامه  در  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  ميراث فرهنگی،  مدیرکل 
اداره کل ميراث فرهنگی  و  تفاهم نامه همکاری شهرداری قم  به  اشاره 
تعهدات  طبق  کرد:  اظهار  قم  بازار  تاریخی  مجموعه  سامان دهی  در 
بام  و  سقف  مرمت  عمليات  تفاهم نامه،  این  در  ميراث فرهنگی 
مجموعه بازار تاریخی قم شامل بازار کهنه، نو و تيمچه با هزینه حدود 

شد. آغاز  استانی  و  ملی  اعتبارات  محل  از  تومان  ميليارد   5
تعهدات  به  کهنه  بازار  کف سازی  با  شهرداری  که  این  به  اشاره  با  وی 
خود عمل کرده است، گفت: مشارکت و همراهی کسبه، دستگاه های 
اجرایی و بخش خصوصی در احيای بازار سنتی قم مورد تاکيد است.
ارجمندی در ادامه از مشارکت اداره کل ميراث فرهنگی با کسبه بازار 
تاریخی برای ساخت درهای چوبی مغازه ها خبرداد و گفت: در قالب 
طرح مرمت مشارکتی اداره کل با مالکان 50 درصد از هزینه ها تامين 

می شود.
سنتی  بازار  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  ميراث فرهنگی،  مدیرکل 
افزود:  و  دانست  شهر  شناسنامه  و  تاریخی  هویت  از  بخشی  را  قم 
دائمی  بازارچه  به  شدن  تبدیل  و  سامان دهی  برای  قم  کهنه  بازار 
دستگاه های  سایر  همکاری  و  تسهيالت  نيازمند  صنایع دستی 

است. اجرایی 
وی واقع شدن بازار کهنه در محور مسجد جامع_مدرسه جهانگيرخان 
تا مجموعه چهل اختران را یک محور گردشگری عنوان کرد و گفت: 
جذابيت های  می توان  تاریخی  بازار  فضای  زیباسازی  و  بهسازی  با 

آورد. ارمغان  به  برای گردشگران  را  بصری 
بازار نو و کهنه به شماره 1937 و تيمچه بزرگ با شماره 1902 اواخر 

سال 1376 به ثبت ملی ميراث فرهنگی رسيده است.

تعیین تکلیف مالکین سالیان 
گذشته شهرک صنوف قم

در  بازنگری  علت  به  گفت:  قم  شهرداری  ميادین  سازمان  مدیرعامل 
تعيين  کلی،  ساختار  در  عمده  تغييرات  و  صنوف  شهرک  جدید  طرح 

است. پيگيری  و  انجام  حال  در  گذشته  ساليان  مالکين  تکليف 
ساماندهی  و  تره بار  و  ميوه  ميادین  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
اقدامات  به  اشاره  با  مظفری  عليرضا  قم،  شهرداری  شهری  مشاغل 
سال  از   داشت:  اظهار  صنوف  شهرک  مالکيت  تکليف  تعيين  برای 
به عنوان  عمران  و  توسعه  سازمان  متوالی،  سال  چند  در  و   1371
شهرک  اراضی  برخی  واگذاری  به  اقدام  صنوف  شهرک  وقت  متولی 
شهرک  جدید  طرح  در  بازنگری  علت  به  که  نمود  مختلف  اصناف  به 
افرادی  کلی،  ساختار  در  عمده  تغييرات  و  جدید  نقشه های  صنوف، 
بودند. مانده  نمودند، بالتکليف  به خرید زمين  اقدام  آن زمان  که در 

نظر  اعالم  و  بررسی  از  پس  و   1398 سال  ابتدای  از  وی،  گفته  به 
احصاء  خصوص  در  ميادین  سازمان  دادگستری،  رسمی  کارشناسان 
تکليف  تعيين  به  نسبت  و همچنين  مالکين  از  مورد   253 و شناسایی 
 138 برای  پنجره سازان  و  در سایت درب  واگذاری قطعات معوض  و 

است. نموده  اقدام  نفر 
مدیرعامل سازمان ميادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم 
ارزش واگذاری قطعات معوض را 110 ميليارد ریال برشمرد و افزود: 
به وضعيت مالکين شهرک صنوف  پروژه می بایست  در جریان تکميل 
و  گرفته  نظر  در  را  معایب  و  لطمات  داریم  وظيفه  ما  و  می شد  توجه 

اقدام کنيم. آن  رفع  به  نسبت 

خبـر

از  تعدادی  هر  اشتغال  گفت:  قم  استاندار       ◄
توجيهی  نباید  صنعتی،  آالینده  واحدهای  در  کارگران 
برای عدم برخورد قاطعانه با آنها باشد، زیرا آلودگی های 
زیست محيطی، سالمت مردم از جمله همان کارگران را 

اندازد. می  مخاطره  به 
سيد  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدتقی شاهچراغی روز شنبه در مراسم گراميداشت 
روز ملی محيط بان و افتتاح طرحهای زیست محيطی 
استان قم گفت: همکاری و مشارکت مردم برای تحقق 
اهداف و بهبود وضعيت زیست محيطی در جامعه، یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به شدت مورد توجه 

بگيرد. قرار 
با اینکه محيط زیست یک موضوع  وی ادامه افزود: 
تخصصی است، اما در عين حال یک مسأله فراگير بوده 
و آثار و تبعات آن شامل اقشار مختلف مردم می شود، از 
این رو مردم باید نسبت به مسائل زیست محيطی کامال 

آگاهی و اطالع داشته باشند.
حوزه  در  مردمی  مطالبات  به  اشاره  با  قم  استاندار 
سيستم  اشکاالت  از  یکی  را  روزمرگی  زیست،  محيط 
با  رابطه  در  باید  مردم  گفت:  و  دانست  اداری  های 
جامعه،  در  محيطی  زیست  های  چالش  و  مشکالت 
آنها  محيطی  زیست  سواد  و  داشته  مشارکت  و  آگاهی 

باشد. داشته  چشمگيری  ارتقاء 
در  محيطی  زیست  مسائل  وقتی  اینکه  بيان  با  وی 

جامعه فراگير شود، متخلفان نيز عرصه و جرأت کمتری 
برای انجام تخلفات در این حوزه را دارند، اظهار داشت: 
باید برای حفظ و حراست از محيط زیست،  همه مردم 

نظارت داشته و همه به نوعی محيط بان باشند.
شاهچراغی با بيان اینکه نظارت در کشورمان نه فقط 
ها  عرصه  از  بسياری  در  بلکه  زیست،  محيط  حوزه  در 
از  باید  انجام نمی شود، گفت:  باید و شاید  آنچنان که 
همه ظرفيت ها از جمله رسانه ها برای اطالع رسانی از 
و فرهنگسازی زیست محيطی در  انجام شده  اقدامات 

جامعه به خوبی استفاده شود.
وی بر ضرورت داشتن سعه صدر در برابر گالیه ها و 
شکایت های مردمی تأکيد کرد و گفت: جوامع بومی و 
محلی نيز در امر حفاظت از محيط زیست می توانند به 
تخلفات  برخی  بروز  از  و  باشند  داشته  مشارکت  خوبی 

پيشگيری کنند. زیست محيطی 
قطع  و  خشکسالی  شرایط  همچنين  قم  استاندار 
توجه  مورد  را  استان  در  محيطی  زیست  های  حقابه 
بخش  در  ویژه  به  ها  حوزه  تمامی  در  گفت:  و  داد  قرار 
در  نوین،  های  فناوری  از  استفاده  با  باید  کشاورزی، 

شود. انجام  جویی  صرفه  شدت  به  آب  مصرف 
اقدامات  در  عمل  سرعت  خواستار  شاهچراغی 
زیست محيطی در استان قم شد و گفت: قوانين زیست 
محيطی نيز باید با توجه به پيشرفت های صورت گرفته 
شده  بازنگری  مناطق،  در  اقليم  تغيير  و  فناوری  در 

حفظ  برای  دستگاهی  ميان  هماهنگی  و  همکاری  و 
دارد. ضرورت  بسيار  زیست  محيط 

وی با بيان اینکه برای برطرف شدن مشکالت جامعه 

که واقعا حق مردم نيست، باید تالش و مجاهدت داشته 
گفت  تبریک  را  بان  محيط  ملی  روز  فرارسيدن  باشيم، 
تجهيز  و  بهسازی  به  کمک  برای  کرد:  خاطرنشان  و 
به وضعيت محيط  و رسيدگی  بانی  پاسگاههای محيط 

داشت. خواهيم  ریزی  برنامه  بانان 

عنوان  با  محيطی  زیست  طرح  دو  مراسم  این  در 
اعتباری  با  ویژه و صنعتی استان قم«  »سایت پسماند 
بالغ بر 30 ميليارد تومان و »آزمایشگاه معتمد سازمان 

ميليارد   3 حدود  اعتبار  با  زیست«  محيط  حفاظت 
تن  چهار  از  پایان  در  و  رسيد  برداری  بهره  به  تومان 
از  یکی  همچنين  و  قم  استان  نمونه  بانان  محيط  از 
همياران و خيران محيط زیست با اهدای لوح تقدیر و 

► آمد.    بعمل  تجليل  هدایایی 

◄     ریيس سازمان جهاد کشاورزی قم 
جهاد  هفته  فرارسيدن  مناسبت  به  گفت:  
کشاورزی در هفته جاری 35 طرح در این 
ميليارد   873 و  هزار  یک  اعتبار  با  بخش 
 232 برای  مستقيم  اشتغال  ایجاد  و  ریال 

رسيد. خواهد  بهره برداری  به  نفر 
جمع  در  رضا  حاجی  رضا  محمد 
مطلب  این  ذکر  با  قم  خبرنگاران 
بخش های  در  شده  یاد  نرح های  که 
همچون  استان  کشاورزی  حوزه  متنوع 
و  شيالت  دامی،   توليدات  آب وخاک، 
غذایی  و  تبدیلی  صنایع  آبزیان،  امور 
کرد:  تصریح  است،  گياهی  توليدات  و 
جمهور  ریس  ریيسی،  الله  آیت  سفر  در 
برای  اعتبار  تومان  ميليارد   395 قم  به 
یافت  تخصيص  استان  کشاورزی  بخش 
و  جذب  آن  تومان  ميليارد   54 تاکنون  که 
به خصوص  مختلف  طرح های  اجرای  در 
قرار  استفاده  مورد  آب وخاک  حوزه  در 
شاهد  جاری  هفته  در  که  گرفته است 

هستيم. آن ها  از  بهره برداری 
وی در ادامه سخنان خود گفت: امروز 
به  مردم  غذایی  امنيت  تامين  مسئول 
از مهمترین مولفه های قدرت  عنوان یکی 
است،  کشاورزی  جهاد  سازمان  برعهده 
از  بيش  کرد  تاکيد  باید  رابطه  همين  در 
توسط  مردم  نياز  مورد  پروتئين  درصد   85
داخل  در  بخش کشاورزی  بهره برداران 

می شود. تامين 
همين  در  داشت:  بيان  رضا  حاجی 
از  بيشتر  هرچه   استفاده  نيازمند  ارتباط 
حضور  و  استان  دانشگاهی  مراکز  ظرفيت  
توليد،  حوزه  در  دانش بنيان  شرکت های 
بخش  در  دانش  کردن  کاربردی  و  انتقال 
مشکل ها  حل  برای  استان  کشاورزی 

. هستيم
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریيس 
که  است  بزرگی  ظرفيت  این  گفت: 
سازمان  تا  کرد  استفاده  آن  از  می توان 

برنامه های  جهاد کشاورزی قم در اجرای 
کند. عمل  تر  جامع  خود 

کشاورزی  ظرفيت های  کرد:  تاکيد  وی 

در  آن  راستای  در  و  کشور  سطح  در  ما 
که  هست  حدی  به  قم  استان  محدوده 
را  مردم  غذایی  نيازهای  خوبی  به  بتوانيم 

کنيم. تامين 
با  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریيس 
زمين  هکتار  هزار   104 که  این  به  اشاره 
گفت:  است،  موجود  استان  در  کشاورزی 
زیر  سطح  هکتار  هزار   64 ميان  این  در 
هزار   42 که  هاست  باغ  و  مزارع  کشت 
آن  هکتار  هزار   22 و  زراعی  آن  هکتار 

است. باغی 
قم  استان  کشاورزی  بخش  افزود:  وی 
ظرفيت توليد ساالنه 800 هزار ُتن مصول 
دامی،   گياهی،  مختلف  حوزه های  در 

دارد. را  گلخانه ای  و  شيالت 
ظرفيت  مهمترین  داد:  ادامه  وی 
بخش کشاورزی استان قم در حوزه دام و 
مهمترین  جمله  از  قم  چراکه  است،  طيور 
می آید  به شمار  کشور  دام  باراندازهای 
دامپروری  بزرگ  مجتمع های  وجود  و 
بخش  این  در  ویژه ای  ظرفيت  آن  به 
درصد   2 که  نحوی  به  بخشيده است،  

توليد  قم  در  کشور  نياز  مورد  پروتئين 
. د می شو

قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریيس 

سرزمين  آمایش  برنامه  اساس  بر  گفت: 
قم  سبز  سطح  حفظ  دنبال  به  استان 
هزار   14 جامعه  که  نحوی  به  هستيم 
نفری بهره برداران بخش کشاورزی استان 
بتوانند از فعاليت خود بيشترین بهره وری 

باشند. داشته  را 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
الگوی  تغيير  راهبرد  اجرای  موضوع  به 
بيان  و  کرد  اشاره  قم  استان  در  کشت 
عنوان  به  را  کشت  الگوی  داشت: بحث 
یک دغدغه مهم دنبال می کنيم، در طول 
این  در  خوبی  اقدام های  گذشته  سه سال 
رابطه انجام شده است تا عالوه بر حفاظت 
توليد محصوالت در  از آب و خاک، ميزان 

یابد. گسترش  قم  کشاورزی  بخش 
گلخانه ای  کشت  گسترش  افزود:  وی 
سازمان  برنامه های  مهمترین  جمله  از 
ارتباط  این  جهاد کشاورزی قم است و در 
کشت  زیر  سطح  به  هکتار   50 سال  هر 
شد. خواهد  افزوده  استان  گلخانه های 

راستا  همين  در  گفت:  رضا  حاجی 
با  نيز  دارویی  گياهان  کشت  توسعه 

از  برخی  که  خاصی  شرایط  به  توجه 
دستور  در  جد  به  دارند،   استان  مناطق 
قرار  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  کار 

. ست فته ا گر
وی تاکيد کرد: در حوزه انجام کارهای 
فعاليت های  توسعه  برای  نيز  زیربنایی 
در  خصوص  به  استان  کشاورزی  بخش 
خود  ظرفيت های  همه  خاک  و  آب  بخش 

گرفتيم. کار  به  را 
با اشاره به کشت گياهان  ادامه  وی در 
داشت:  بيان  قم  آب وهوای  با  سازگار 
همچون  گياهانی  از  استفاده  دنبال  به 
علوفه ای  چغندر  و  تریتيکاله  سورگوم، 
در  محيطی  تنش های  برابر  در  که  هستيم 

است. مقاوم  قم 
کردن  دار  سند  گفت:  رضا  حاجی 
برنامه های  از  نيز  اراضی کشاورزی استان 
هرچه  تقویت  موجب  که  است  ما  ویژه 
استان  در  کشاورزی  فعاليت  هویت  بيشتر 
و تسهيل حمایت های الزم از بهره برداران 

می شود. بخش  این 
تغيير  موضوع  داشت:  بيان  وی 
کاربری زمين های کشاورزی و آسيب های 
به  که  است  مسائلی  جمله  از  آن  از  ناشی 
چراکه  کردیم،  تمرکز  آن  بر  ویژه  صورت 
 20 غذای  کشاورزی  زمين  مربع  متر  یک 
راحتی  به  که  این  و  می کند  تامين  را  نفر 
خسارت های  دهيم  کاربری  تغيير  را  آن 

است. بزرگی 
ملی  ثروت های  خاک  و  آب  افزود:  وی 
قوانين  که  هستيم  این  نيازمند  و  هستند 
حفظ کشاورزی در استان به صورت کامل 

شود. اجرا 
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریيس 
حفاظت  ما  وظيفه  که  این  به  اشاره  با 
کرد:  تاکيد  است،  خاک  و  آب  منابع  از 
از  رابطه  این  در  تبليغاتی  و  رسانه ای  کار 

است. برخوردار  بسياری  اهميت 
تنظيم  حوزه  در  گفت:  همچنين  وی 

کاالهای  توزیع  و  تنظيم  مسئوليت  بازار 
جهاد  سازمان  برعهده  استان  در  اساسی 
این خصوص  و در  قرار دارد  کشاورزی قم 
همه ظرفيت های خود را به کار گرفته ایم.

موقت  و  ثابت  جمعيت  به  اشاره  با  وی 
روزه  هر  گسترده  تالش  و  استان  باالی 
افزود:  نيازهای غذایی مردم،  تامين  برای 
کاالهای  تامين  حوزه  در  رابطه  این  در 
اساسی هم برای بخش خانوار و هم صنف 
مردم  نيازهای  می کنيم  تالش  صنعت،  و 

شود. تامين  خوبی  به 
در  فقيه  ولی  نمایندگی  دفتر  مسئول 
این  در  نيز  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
موجب  جهاد  نهاد  تشکيل  گفت:   نشست 
به خصوص  کشور  آبادانی  در  بزرگی  تحول 
از  قبل  تا  شد،  روستایی  مناطق  در 
کشور  سازندگی  عرصه  به  جهاد  ورود 
از  بسياری  در  نياز  مورد  زیرساخت های 

نداشت. وجود  ما  روستاهای 
علی  المسلمين  و  االسالم  حجت 
عرصه  در  هم  امروز  گفت:  تبار  ایمانی 
تمام  نهاد  این  غذایی  امنيت  و  کشاورزی 
تالش خود را به کار گرفته است تا نيازهای 
تامين شود  و  توليد  غذایی مردم به خوبی 

است. عملکرده   موفق  رابطه  این  در  و 
این  در  نيز  قم  دامپزشکی  مدیرکل 
بيماری های  زمينه  در  گفت:  نشست 
مشترک دام و انسان در استان قم در حال 

نداریم. خاصی  مورد  حاضر 
همچنين  افزود:  رفيعی  مهدی 
بهداشت  مرکز  گزارش  اساس  بر  تاکنون 
استان  در  کنگو  کریمه  تب  بيماری  قم 

. شتيم ا ند
واکسيناسيون  روند  کرد:  تاکيد  وی 
طی  قم  استان  در  بيماری ها  عليه  دام 
به صورت مستمر  برنامه ریزی تدوین شده 
از  ارتباط  این  در  و  است  انجام  حال  در 
دامپزشکی  اختيار  در  ظرفيت های  همه 

► می کنيم.    استفاده  استان 

استاندار قم: 

●  در برخورد با واحدهای آالینده هیچ توجیهی پذیرفته نیست     ●

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛ 

●  ۳۵ طرح کشاورزی در قم به بهره برداری می رسد     ●

»سایت  محيطی  زیست  طرح  دو       ◄
و  قم«  استان  صنعتی  و  ویژه  پسماند 
حفاظت  سازمان  معتمد  »آزمایشگاه 
با هفته  محيط زیست« روز شنبه همزمان 
به  قم  در  مراسمی  طی  زیست،  محيط 

رسيد. برداری  بهره 
استان  زیست  محيط  حفاظت  مدیرکل 
امروز  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  قم 
دغدغه  از  یکی  به  زیست  محيط  مسأله 
شده  مبدل  مسؤوالن  و  مردم  جدی  های 
مورد  صنعت  با  تقابل  در  گاهی  اما  است، 

گيرد. می  قرار  مهری  بی  و  غفلت 
بيان  با  مشکينی  موسوی  رضا  سيد 
به  دستيابی  برای  تردید  بدون  اینکه 
حفظ  به  جدی  توجه  باید  پایدار،  توسعه 
باشيم،  از محيط زیست داشته  و حراست 
شاخص  به  توجهی  بی  کرد:  خاطرنشان 
امر  در  محيطی  زیست  های  مؤلفه  و  ها 
سرزمين  این  آینده  پيشرفت،  و  توسعه 
مخاطره  با  را  جامعه  عمومی  سالمت  و 

کند. می  مواجه 
طبيعی  منابع  وجود  به  اشاره  با  وی 
قم،  استان  در  ارزشمند  زیستگاههای  و 

برای  تضمينی  را  زیستگاهها  این  وجود 
گونه  گفت:  و  دانست  زیستی  تنوع  حفظ 
نيست  چيزی  جانوری  و  گياهی  های 
آنها  بتوان  نابودی،  و  انقراض  از  پس  که 
حتم  طور  به  و  آورد  دست  به  دوباره  را 

عنوان  به  بشریت  زندگی  آنها،  نابودی 
یکی از حلقه های زنجيره حيات را تهدید 

کند. می 

استان  زیست  محيط  حفاظت  مدیرکل 
شغل  جایگاه  و  اهميت  به  اشاره  با  قم 
ملی  روز  فرارسيدن  بانی،  محيط  مقدس 
خاطرنشان  و  گفت  تبریک  را  بان  محيط 
در  هميشگی  حضور  با  بانان  محيط  کرد: 

و  طبيعت  غارتگران  با  مقابله  مقدم  خط 
ارزشمندترین  محيطی،  زیست  متخلفان 
را  زیستی  تنوع  و  طبيعت  نجات  در  نقش 

دارند. برعهده 
محيط  کرد:  تصریح  همچنين  وی 
تحمل  با  و  شرایط  ترین  سخت  در  بانان 
و  حفاظت  برای  ها  محدودیت  همه 
کنند  می  تالش  الهی  انفال  از  پاسداری 
وضعيت  بهبود  برای  باید  امر  مسؤوالن  و 
معيشتی، در اختيار قرار دادن امکانات و 
آنان،  خدمت  تسهيل  و  مناسب  تجهيزات 

کنند. تالش  و  ریزی  برنامه 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  موسوی 
ویژه  پسماند  سایت  از  برداری  بهره  خود، 
بر  بالغ  اعتباری  با  قم  استان  صنعتی  و 
قرار  توجه  مورد  را  تومان  ميليارد   30
زیست  ارزشمند  طرح  این  گفت:  و  داد 
که  است  اقداماتی  از  یکی  محيطی، 
با  و  بود  مانده  زمين  بر  دهه  یک  از  بيش 
به  امروز  مسؤوالن،  همه  تالش  و  همت 
به  را  خود  خدمات  و  رسيده  برداری  بهره 

دهد. می  ارائه  صنعتی  واحدهای 
پسماندهای  مدیریت  اینکه  بيان  با  وی 
یعنی  آن  توليدکنندگان  با  صنعتی  و  ویژه 
داشت:  اظهار  است،  صنعتی  واحدهای 
بسيار  فرصت  سایت،  این  اندازی  راه 

بهتر  هرچه  مدیریت  برای  ارزشمندی 
رهاسازی  از  پيشگيری  و  پسماندها  این 
طبيعی  اراضی  و  ها  جاده  حاشيه  در  آنها 
از  کشور  های  استان  از  بسياری  و  است 

اند. بهره  بی  آن 
استان  زیست  محيط  حفاظت  مدیرکل 
ششمين  از  برداری  بهره  پایان،  در  قم 
محيط  سازمان  معتمد  آزمایشگاه 
حدود  اعتباری  با  استان  در  زیست 
بسيار  فرصت  نيز  را  ميلياردتومان   3
های  آالینده  پایش  و  نظارت  برای  خوبی 
توسعه  گفت:  و  دانست  محيطی  زیست 
زیست  محيط  معتمد  های  آزمایشگاه 
که  بوده  استان  جدی  نيازهای  جمله  از 
واحدهای  خوداظهاری  توسعه  جهت  در 

دارد. اهميت  بسيار  صنعتی 
حضور  با  که  مراسم  این  پایان  در 
استاندار  شاهچراغی  محمدتقی  سيد 
محيط  از  تن  چهار  از  شد،  برگزار  قم 
یکی  همچنين  و  قم  استان  نمونه  بانان 
با  زیست،  محيط  خيران  و  همياران  از 
تجليل  هدایایی  و  تقدیر  لوح  اهدای 

► آمد.   بعمل 

همزمان با هفته محیط زیست؛

●  دو طرح زیست محیطی در قم به بهره برداری رسید   ●
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ادبيات  و  زبان  گروه  استاد       ◄
حوزه  رونق  گفت:  شيراز  دانشگاه  فارسی 
اخالق  ارتقای  و  مذهبی  گردشگری 
قالب  در  که  است  مسائلی  از  شهروندی 
برگزاری ها هفته های  و  تبادالت  این قبيل 
می گيرد. صورت  گردشگری  و  فرهنگی 
برگزاری  حاشيه  در  کافی  غالمرضا 
خانه  در  خورشيد  خط  بر  ادبی  محفل 
اظهار  قم،  در  زین الدین  شهيدان  موزه 
تاریخ  جغرافيای  فارس  استان  داشت: 

است. دین  بر  سندی  قم  و  بوده 
و  حماسه  پيوند  اینکه  بيان  با  وی 
ادبيات  مؤلفه های  از  دین  با  عرفان 
نصرالله  کرد:  خاطرنشان  است  فارسی 
از شاعران شيرازی  یکی  به عنوان  مردانی 

اساطيری  و  باستانی  نمادهای  از  بسيار 
قم  در  و  است  برده  بهره  خود  اشعار  در 

از  مجاهدی  محمدعلی  مانند  شاعری  نيز 
کرده  فراوانی  استفاده  دینی  مؤلفه های 

. ست ا
فارسی  ادبيات  و  زبان  گروه  استاد 
مقدمه  در  شد:  یادآور  شيراز  دانشگاه 
ادبيات  از  زیادی  انقالب مصادیق  ادبيات 
اصلی  خواستگاه  که  دارد  وجود  انقالبی 
انقالب  نهضت  چراکه  است،  قم  آن 
در  است؛  آغازشده  شهر  این  از  اسالمی 
اشعار  و  کتب  انقالب  ادبيات  اوليه  اشعار 
صرفًا  آن ها  زیر  در  که  دارد  وجود  زیادی 
حتی  اینکه  بدون  دارد  وجود  قم  امضا 

باشد. شده  برده  آن  شاعران  از  نامی 
انقالبی  ادبيات  کرد:  خاطرنشان  وی 
بدانيم،  انقالب  ادبيات  مقدمه  باید  را 

انقالب  پيروزی  تا   42 سال  از  چراکه 
قالب  در  آن  هيجان  و  داد  بروز  اسالمی، 

است. می شده  بيان  شعر 
به خاطر مخاطرات  اینکه  بيان  با  کافی 
ابتدایی  ادبيات  اشعار  از  بسياری  جانی 
انقالب بی نام ونشان است ادامه داد: این 
هيجانات  برخی  وجود  دليل  به  ادبيات 
مایه های  جان  از  بعضی  از  زدگی  شعر  و 
در  اما  باشد  کم بهره  بوده  ممکن  شعری 

است. بوده  راهگشا  بسيار  خود  زمان 
در  شيراز  فرهنگی  هفته  برگزاری  وی 
و اظهار داشت:  را موردتوجه قرار داد  قم 
دیرباز  از  ادبی  و  هنری  دادوستدهای 
وجود داشته و این مبادالت بسيار اثرگذار 
انتقال  همکاری ها  این  قالب  در  و  است 

می گيرد. صورت  عملی  شکلی  به  تجربه 
فارسی  ادبيات  و  زبان  گروه  استاد 
حوزه  رونق  داد:  ادامه  شيراز  دانشگاه 
اخالق  ارتقای  و  مذهبی  گردشگری 
قالب  در  که  است  مسائلی  از  شهروندی 
برگزاری ها هفته های  و  تبادالت  این قبيل 
می گيرد. صورت  گردشگری  و  فرهنگی 
اهميت  بر  تأکيد  با  پایان  در  کافی 
شيراز  در  قم  فرهنگی  هفته  برگزاری 
از  شهر  این  هنرمندان  و  شيراز  گفت: 
قم  گردشگری  و  فرهنگی  هفته  برگزاری 
چراکه  می کنند،  استقبال  شهر  این  در 
حوزه  در  فرهنگی  هفته  این  آثار  از  یکی 
شعر  بيشتر  غنای  به  می تواند  ادبيات 

► شود.    منجر  شيراز  آیينی 

قم  شهر  اسالمی  شورای  هيئت رئيسه  عضو       ◄
به عنوان  قم  از  شهرداری   1414 افق  در  کرد:  اضافه 
یاد  و قطب گردشگری مذهبی  یک جهان شهر دینی 
سند  این  در  تدوین شده  اهداف  به  رسيدن  که  شده 
برگزاری  که  بوده  پرشماری  پيش نيازهای  نيازمند 
هفته های فرهنگی می تواند مجموعه مدیریت شهری 

نماید. یاری  اهداف  به  رسيدن  در  را 
هفته  برگزاری  به  اشاره  با  نيازمند  نرجس 
شهرهای  داشت:  اظهار  قم،  در  شيراز  فرهنگی 
مختلف  ابعاد  در  زیادی  مشترک  ویژگی های  زیارتی 
برای  آن  از  می توان  که  دارند  اندیشه ای  و  زائرپذیری 
خدمات رسانی  زائران،  از  ميزبانی  فرهنگ  ارتقای 
تجربه های  انتقال  و  زیارت  گردشگران  برای  بهتر 

برد. بهره  موفق 
اضافه  قم  شهر  اسالمی  شورای  هيئت رئيسه  عضو 
گردشگران  اصلی  مقاصد  از  یکی  به عنوان  قم  کرد: 
زیارت، از جایگاه ویژه ای در سطح ملی و بين المللی 
از  نيز  شهرداری   1414 افق  در  و  است  برخوردار 
قطب  و  دینی  شهر  جهان  یک  به عنوان  شهر  این 
اهداف  به  رسيدن  که  شده  یاد  مذهبی  گردشگری 
پيش نيازهای  نيازمند  سند  این  در  تدوین شده 
به  فرهنگی  هفته های  برگزاری  که  بوده  پرشماری 
داشته  دنبال  به  را  الزم  خروجی  و  کارایی  که  شرطی 
باشد، می تواند مجموعه مدیریت شهری را در رسيدن 

نماید. یاری  اهداف  به 
و  مذهبی  ظرفيت های  برخی  به  اشاره  با  وی 

بر  عالوه  گفت:  قم  شهر  شناخته شده  کمتر  معنوی 
مقدس  مسجد  و  اهل بيت)س(  کریمه  ملکوتی  بارگاه 
آستان  است؛  زائران  موردتوجه  همواره  که  جمکران 
چهارمين  به عنوان  مبرقع)ع(  موسی  حضرت  مقدس 
است  گرفته  قرار  معرفی  مورد  اهل بيت)ع( کمتر  حرم 
می تواند  فرهنگی  هفته های  قبيل  این  قالب  در  که 
امامزاده واجب التعظيم  این  تأکيد  و مورد  جایگاه واال 
گردشگران  و  زائران  همچنين  و  ایران  مردم  بين  در  را 

دهد. ارتقاء  خارجی 
اسالمی  شورای  خانواده  و  بانوان  کميته  رئيس 
پيش بينی  ضرورت  بر  مجدد  تأکيد  با  قم  شهر 
قالب  در  انجام شده  اقدامات  تدابيری جهت خروجی 
تصریح  دیگر،  با شهرهای  قم  بين  فرهنگی  هفته های 

نهایت  در  باید  فرهنگی  هفته های  این  برگزاری  کرد: 
خدمات رسانی  ميزبانی،  فرهنگ  بهبود  به  منجر 

► شود.   عمومی  فرهنگ  ارتقای  و  شایسته تر 

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز مطرح کرد: 

●  اهمیت برگزاری هفته های فرهنگی در بهبود فرهنگ شهروندی و گردشگری زیارت     ●

نیازمند؛ عضو شورای شهر قم:

●  برگزاری هفته های فرهنگی یکی از بسترهای رسیدن قم به جهان شهر دینی است    ●

برگزاری جلسه هیئت مدیره سازمان بهسازی اطراف 
حرم مطهر

تأکید بر رفع مشکالت زائران 

مطهر  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  هيئت مدیره  جلسه 
برگزار  قم  شهردار  سقائيان نژاد  دکتر  حضور  با  معصومه)س(  حضرت 

شد.
مطهر  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
حضور  با  سازمان  این  هيئت مدیره  جلسه  معصومه)س(،  حضرت 
امور  هماهنگی  معاون  معتمدی   ، قم  شهردار  سقائيان نژاد  دکتر 
عمرانی استانداری، ذاکریان فرماندار قم و سایر اعضای هيئت مدیره 
برگزار  قم  شهردار  دفتر  جلسات  سالن  در  بهسازی  سازمان  مدیران  و 

. شد
سال  در  سازمان  اقدامات  و  عملکرد  بررسی  ضمن  جلسه  این  در 
به  و  موردبررسی  اعضا  توسط  بهسازی  سازمان  بودجه  تفریغ   ،1400

رسيد. تصویب 
مجاورین  زائرین،  حال  رفاه  به منظور  سقائيان نژاد  دکتر  ادامه  در 
پروژه های  در  مؤثر  اقدامات  برنامه ریزی  و  پيگيری  بر  شهروندان  و 
در  بهسازی  سازمان  شد  مقرر  و  کرد  تأکيد  مطهر  حرم  پيرامون 
خصوص پيگيری و هماهنگی الزم تا حصول نتيجه از طریق نهادها و 

کند. اقدام  مربوطه  سازمان های 

احداث ایستگاه انتقال 
پسماند شماره 2 شهرداری قم 

در منطقه ۵

ایستگاه انتقال پسماند شماره دو شهرداری قم در محدوده منطقه 5 
 ،4 مناطق  پسماند  ایستگاه مذکور،  راه اندازی  با  که  احداث می شود 

5، 8 و قسمتی از منطقه یک پوشش داده می شود.
به گزارش واحد خبر سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، ایستگاه 
انتقال در واقع مکانی است که در آن فرآیند بارگيری و انتقال مستقيم 
انجام  حمل ونقل  سيستم  به  محلی  جمع آوری  سيستم  از  پسماندها 
جمع آوری  سبک  خودروهای  مستقيم  انتقال  از  واقع  در  و  می پذیرد 

به محل دفع سایت جلوگيری می کند . پسماند 
نواحی  در  و  روستایی  و  شهری  جوامع  در  انتقال  ایستگاه های 
پرجمعيت کاربرد دارند و این مراکز می توانند به صورت کاماًل روبسته 
فاصله  که  جوامعی  در  عمدتًا  انتقال  ایستگاه  ساخت  شوند،  طراحی 
کارخانجات  یا  دفن  محل  تا  جامد  پسماندهای  جمع آوری  مکان  بين 

می شود. ایجاد  باشد،  زیاد  انرژی  به  پسماند  تبدیل 
مدیریت  سيستم  در  بخش  پرهزینه ترین  به عنوان  حمل  و  جمع آوری 
خودساخته  متوجه  را  مسئول  مدیران  و  طراحان  همواره  پسماند، 
بين  واسط  به عنوان  انتقال،  ایستگاه های  ميان  این  در  که  است 
نهایی، نقشی مهم در  تا محل دفن  بخش جمع آوری و حمل پسماند 

. می کنند  ایفا  شهری  پسماند  مدیریت  سيستم 
پسماندها،  جمع آوری  راندمان  افزایش  جمع آوری،  زمان  کاهش 
حمل ونقل،  هزینه های  همه جانبه  کاهش  انسانی،  نيروی  کاهش 
مزایای  از  دفع  محوطه  در  ترافيک  کاهش  هوا،  آلودگی  کاهش 

است. انتقال  ایستگاه  از  استفاده 

خبـر

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات  هيات حل اختالف مستقر در 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکيلی  های  پرونده  متقاضيان  مفروزی  مالکانه 
تایيد  آراء ذیل  به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  کارشناسان  گزارش 

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000939 شماره  -رأی   1
و  یک  در  علی  فرزند  منش  صدیقی  عباس  آقای   1400114430001001647
نيم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 172 مترمربع پالک 
اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10977 از  فرعی  شماره 
م  قم.)   11 دفترخانه   1399/06/26 مورخ   83400 شماره  سندرسمی  قم  یک 

الف13510( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000946 شماره  رأی   -2
و  چهار  در  علی  فرزند  پور  صدیق  محبوبه  خانم   1400114430001001648
نيم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 172 مترمربع پالک 
اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10977 از  فرعی  شماره 
م  قم.)   3 دفترخانه   1398/04/26 مورخ   192172 شماره  سندرسمی  قم  یک 

)13511 الف
مورد تایيد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين 

ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضيح است که صدور 

سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول:  1401/3/7

تاریخ انتشار دوم :  1401/3/22
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه يک قم

منطقه  شرقی  نور  بلوار  ساکنان       ◄
تونل  احداث  واسطه  به  قم  نيروگاه 
نشست  جمله  از  مشکالتی  با  جمهوری 
نگرانی  موجب  که  شدند  مواجه  منازل 

است. شده  آنان 
منطقه  شرقی  نور  بلوار  ساکنان 
جمهوری  تونل  احداث  واسطه  به  نيروگاه 
در  و  بزرگراه جمهوری است  از  که بخشی 
به  و  شهری  بافت  داخل  در  و   2 منطقه 
واقع  )ع(  امام حسين  ميدان  در  خصوص 
اندک  نشست  قبيل  از  مشکالتی  با  شده 
ساختمان های  دیواره  خوردن  ترک  و 
امر  همين  و  اند  مواجه  پروژه  این  اطراف 

است. شده  آنان  نگرانی  موجب 
امام  ميدان  حدفاصل  که  پروژه  این 
حسين تا یادگار امام قرار دارد از آنجا که 
با معارضات تأسيساتی از جمله فاضالب، 
فيبر نوری، شبکه گاز، آب شيرین، شبکه 
که  و فشار ضعيف  کيلوولت   20 فشارقوی 
هم  داشته؛  برخورد  معابر  و  شبکه  داخل 
با کندی روبه رو بوده و هم اینکه ساکنان 
است. کرده  مواجه  مشکالتی  با  را  منطقه 
ميدان  از  ترافيک  پروژه  این  اجرای  با 
می شود  تخليه  سواران  )ع(و  حسين  امام 
بخش  تونل  احداث  با  شده  تالش  که 

تجاری  و  مسکونی  واحدهای  از  زیادی 
است  مدتی  اما  شود،  حفظ  مسير  در 
نيروگاه  منطقه  شرقی  نور  بلوار  ساکنان 
گفته  به  که  شدند  مواجه  مشکلی  با 
تونل  همين  احداث  واسطه  به  خودشان 
حسين  امام  ميدان  اطراف  در  جمهوری 

است. آمده  پيش  )ع( 
با  منطقه  این  اهالی  از  رحمانی  محمد 
اشاره به اینکه هنگام ساخت این تونل زه 
شيب  گفت:  است،  نگرفته  صورت  کشی 
آن هم به سمت منازل است و بيش از یک 
به  باغچه ها  سمت  از  آب  که  می باشد  ماه 
مشکل  و  است  شده  سرازیر  منازل  سمت 
ماشين  کوبش  اثر  بر  زمين  نشست  دیگر 
بسيار  که  است  تونل  احداث  برای  آالت 
مشهود می باشد و ضروری است سریعًا به 

شود. رسيدگی  آن 
خيابان  این  ساکن  دیگر  جعفری  علی 
شدت  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکيد  با 
این  ولی  گفت:  نيست،  زیاد  نفوذی  آب 
می تواند  نشدن  رفع  صورت  در  مشکل 
زمين  باعث نشست  آینده  دو سه سال  در 
باعث  امر  همين  و  شود  منازل  تخریب  و 
منطقه  این  ساکنين  در  نگرانی هایی  بروز 

است. شده 

است  دیگری  شهروند  احمدی  راضيه 
از این وضعيت گالیه دارد و می گوید:  که 
را  دیوار  و  نفوذ  خانه ام  زیرزمين  به  آب 
این  یافتن  ادامه  و  است  کرده  خراب 
نمای  خوردگی  ترک  باعث  قطعًا  موضوع 
است  خانه هایی  نشست  و  ساختمان ها 
می کنند. زندگی  آن  در  منطقه  مردم  که 

به حداقل کاهش می یابد ها  کوبش 
بر  نظارت  کل  مدیر  بخشی  مسعود 
اینکه  بيان  با  قم  شهرداری  عمرانی  امور 
که  است  پروژه ای  جمهوری  خيابان  تونل 
اتفاق  آن  زیرسازی در  می بایست عمليات 
بافت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  ابراز  افتد، 
صورت  هماهنگی  طی  است  مسکونی 
پروژه،  مشاور  و  نظارت  دستگاه  با  گرفته 
کاهش  حداقل  به  ها  کوبش  شد  مقرر 
کنيم  اجرا  را  پروژه  بتوانيم  هم  که  یابد 
ساختمان های  برای  فنی  مشکالت  هم 

نياید. پيش  منطقه 
انتقادات  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
این  ایزوالسيون  درباره  گرفته  صورت 
پروژه نيز باید گفت در ایزوالسيون صورت 
گرفته از به روز ترین متدهای عایق بندی 
شده  انجام  هدف  این  با  و  شده  استفاده 
بارندگی  در بحث های  منازل مسکونی  که 

آبياری فضای سبز دچار مشکل نشوند. و 
عمرانی  امور  بر  نظارت  کل  مدیر 
همشهریانی  اینکه  بيان  با  قم  شهرداری 
صورت  به  باید  شدند  مشکل  دچار  که 
گفت:  شود،  بررسی  مشکلشان  موردی 
دفتر نظارت و مشاوره در محل پروژه قرار 
این  نظر  زیر  تونل  اجرای  جزئيات  و  دارد 
حال  در  ما  مجموعه  و  نظارت  دستگاه 
مسائل  این  بر  نيز  خودمان  و  اجراست 

هستيم. حساس 
دليل  به  منازل  نشست  ما  مشاور 

کردند رد  را  پروژه  اجرای 
ما  مشاوره  دستگاه  افزود:  بخشی 
را رد  پروژه  به دليل اجرای  نشست منازل 
است؛  نبوده  موردی  همچنين  و  کردند 
اینکه  برای  کار  ادامه  برای  اینکه  ضمن 
دستگاه  شود  کمتر  تکانه ها  و  ضربات 
ارائه کرده که کوبش  مشاور پروژه طرحی 
ها کمتر شود و کار به شيوه دیگری ادامه 

. بد یا
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
نيز در گفتگویی، اظهار کرد: پروژه ادامه 
دو  منطقه  در  اسالمی  جمهوری  بلوار 
بوده  شهرداری  مهم  پروژه های  از  یکی 
درون شهری  بزرگراه  نخستين  بلوار  این  و 

است. قم 
طول  داد:  ادامه  زاده  حلوایی  عباس 
حسين  امام  ميدان  از  قبل  از  تونل  پروژه 
است  امام  یادگار  تا  متر   300 حدود  )ع( 
اولویت  شهری  مدیریت  برای  که  چيزی  و 
را  تغييرات  حداقل  که  بوده  اینکه  داشت 

باشيم. داشته  بافت  در 
 80 از  بيش  فيزیکی  پيشرفت  از  وی 
در  گفت:  و  داد  خبر  پروژه  این  درصدی 
شبکه  و  فاضالب  جابه جایی  پروژه  این 
که  داشتيم  را  برق  قوی  و  ضعيف  فشار 
اصلی  سازه  حاضر  حال  در  و  انجام شده 
زیرسازی  عمليات  و  رسيده  پایان  به  تونل 
در حال  )ع(  امام حسين  تونل  روسازی  و 

اجراست.
تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  زاده  حلوایی 
بافت  این  در  تومان  ميليارد   300 بالغ بر 
است  اميد  کرد:  خاطرنشان  شده،  هزینه 
از  بهره برداری  شاهد  امسال  تابستان  در 

بود. خواهيم  عظيم  پروژه  این 
گرچه  شهری  توسعه  و  ساز  و  ساخت 
به نفع مردم است ولی رعایت اصول فنی 
نکته ای  طرح ها  اجرای  زمان  مدت  در 
قابل تأمل تر است و به قول معروف عالج 
► کرد.   باید  آن  وقوع  از  قبل  را  واقعه 

●  نگرانی ساکنان از نشست احتمالی منازل در مسیر اجرای تونل جمهوری قم   ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

کانون پرورش فکری به پنج 
هزار کودک و نوجوان قمی 

خدمات می دهد

گفت:  قم  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سرپرست 
از کودکان و نوجوانان این استان خدمات  این کانون به پنج هزار تن 

خود را ارائه می دهد.
پرورش  کانون  مرکز  اولين  افزود:  ایرنا  با  با  گفتگو  در  غفاری  محمد 
فکری در قم در سال 1349 در خيابان حضرتی فعال شد و این کانون 
اداره   1380 و و در سال  اداره می شد  1380 زیر نظر تهران  تا سال 

آغاز کرد. را  فعاليت خود  به صورت مستقل  کل کانون در قم 
نظر  زیر  قم  کانون   80 سال  تا  که  این  به  عنایت  با  داشت:  ابراز  وی 
و  کرد  آغاز  را  مراکز خود  توسعه  دیگر  استان های  از  دیرتر  بود  تهران 
ثابت در شهر قم ایجاد شده است. 9 مرکز  تاکنون تعداد   80 از سال 
پردیسان  شهرک  در  نيز  بزرگ  مجتمع  یک  قم  کانون  شد:  یادآور  وی 
دارد که دومين مجتمع بزرگ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در کشور محسوب می شود.
نظر  زیر  نيز  پستی  مرکز  یک  و  روستایی  سيار  مرکز   2 افزود:  غفاری 

هستند. فعال  قم  کانون 
تشکيل  ثابت  عضوهای  را  قم  در  کانون  اعضای  از  برخی  گفت:  وی 
از  و  کرده  شرکت  ها  کالس  در  سال  طول  در  افراد  این  که  دهند  می 

کنند. می  استفاده  مراکز  کتابخانه  ظرفيت 
کانون  های  فعاليت  در  حضور  از  استقبال  ها  تابستان  در  گفت:  وی 
حضور  مرتبط  های  کالس  در  نوجوانان  و  کودکان  و  شود  می  بيشتر 

یابند. می 
افزود:  قم  استان  نوجوانان  و  پرورش فکری کودکان  کانون  سرپرست 
گروه  و  مدارس  با  ارتباط  در  کانون  فعاليت  از  بخشی  این  بر  عالوه 
هایی است که برای بازدید به مراکز کانون می آیند که این خدمت در 

است. بيشتر  بسيار  پردیسان  مرکز 

17 تیر آخرین مهلت ثبت نام در 
مسابقات ملی مهارت

عالقه مندان به شرکت در بيستمين دوره مسابقات ملی مهارت تا 17 
تير برای ثبت نام وقت دارند.

گفت:  قم  استان  حرفه ای  فنی  آموزش  کل  مدیر  پور،  تقی  محمود 
نخبگان  شناسایی  جهت  مهارت  ملی  مسابقات  دوره  بيستمين 
و  فرهنگ  خدمات،  صنعت،  حوزه های  مختلف  رشته های  در  مهارتی 

شد. خواهد  برگزار  کشاورزی  و  هنر 
شهرستان،  مرحله  سه  در  ساله  هر  مسابقات  این  گفت:  ادامه  در  او 
و  ميشود  برگزار  جهانی  سطح  در  نيز  یکبار  سال  دو  و  ملی  و  استان 
افرادی که قصد شرکت دارند تا 17 تير می توانند با مراجعه به پایگاه 

کنند. نام  ثبت   worldskills.ir
تقی پور گفت: افراد زیر 21 سال در 40 رشته و افراد زیر 24 سال هم 
فناوری  مکاترونيک،  ابری،  پردازش  سایبری،  امنيت  رشته  شش  در 

افراد می توانند شرکت کنند. نيز  نگهداری هواپيما  و سرویس  آب 
سازمان  مهارت  گواهينامه  شامل  موارد  از  یک  داشتن  گفت:  او  
یا  دانش  و  کار  دیپلم  مرتبط، مدرک  رشته  در  و حرفه ای  فنی  آموزش 
مهارت  دانشکده های  و  حرفه ای  فنی  دانشگاه  مدرک  حرفه ای،  فنی 
دوره  این  در  شرکت  شروط  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارآفرینی  و 

است. مسابقات 
این  که  متقاضيانی  گفت:  استان  حرفه ای  فنی  آموزش  کل  مدیر 
دریافت  و  صالحيت  تعيين  جهت  می توانند  نيستند  دارا  را  شرایط 
نمایند. مراجعه   advari.irantvto.ir سایت  به  مهارت  گواهينامه 

خبـر
◄     معاون صنایع دستی اداره ميراث 
دستی  صنایع  گفت:  قم  استان  فرهنگی 
دارد  حافظانی  که  فرهنگی  ميراث  مانند 
به  باید  هستند  عالقه مند  آن  به  مردم  و 
بهترین  و  شود  حفظ  ميراث  یک  عنوان 
دستی  صنایع  از  مردم  که  است  این  کار 
جانبی،  خریدهای  مثاًل  کنند؛  حمایت 
سمت  به  را  خود  هدیه های  و  سوغات 
باعث  امر  این  زیرا  ببرند؛  دستی  صنایع 
تشویق  که هنرمند صنایع دستی  می شود 

دهد. ادامه  را  خود  کار  و  شود 
جهانی  روز  خردادماه  بيستم  روز  امروز 
آثار  کلی  طور  به  است.   دستی  صنایع 
که  است  مجموعه ای  دستی  صنایع 
ابزار  و  دست  با  بومی  اوليه  مواد  به وسيله 
مورد نياز ساخته می شود. هنرهای دستی 
تا  شده  منتقل  نسل  به  نسل  کشوری  هر 
نيز  بعدی  نسل های  به  و  رسيده  امروز  به 
صنایع  ساختن  یافت.  خواهد  انتقال 
نمی شود  و  دارد  تاریخ  در  ریشه  دستی 
تاریخ دقيقی را مشخص  برای پيدایش آن 
کرد اما به مرور زمان اشيا ساده شکل های 
گرفته اند.  خود  به  زیباتری  و  پيچيده تر 
فروش  و  خرید  برای  فقط  دستی  صنایع 
و  فرهنگ  آن ها  با  بلکه می توانيم  نيستند، 

کنيم. مبادله  را  تمدن 
زیادی  کارخانه ای  نمونه های  شاید 
وجود  دستی  صنایع  مختلف  انواع  از 
با دست های  آثاری که  اما در  باشد  داشته 
ساخته  هنری  نگاه  و  ذوق  با  و  هنرمندان 
شده است تفاوت های زیادی موجود است 
ماشينی  و  کارخانه ای  هيچ نمونه  در  که 
باعث  موضوع  همين  و  نمی شود  دیده 
دست ساز  محصوالت  اهميت  و  ارزش 

. د می شو
زمينه  در  رو  پيش  شهرهای  از  یکی  قم 
این  شناخت  که  است  بوده  دستی  صنایع 

به  مرتبط  امور  پيگيری  و  توسعه  در  مساله 
اساسی  نقشی  استان  در  صنایع  این  رشد 

دارد.
علی رضایی، معاون صنایع دستی اداره 
با  گفت وگو  در  قم،  استان  فرهنگی  ميراث 
52 رشته  استان قم  ایسنا عنوان کرد: در 
رشته   10 که  هستند  فعال  دستی  صنایع 
چوب،  روی  منبت  که  است  شاخص  آن 
قلم زنی روی مس،  انگشتر سازی، سفال، 
گليم بافی، معرق و... از جمله آن ها است.

در  دستی  صنایع  کرد:  بيان  وی 
نيست  شده  شناخته  مردم  برای  استان 
خرید  سبد  در  جانبی  موضعی  همچنين 
رونق  خاطر  همين  به  است  خانواده 
سياست ها  به  توجه  با  اما  ندارد  زیادی 
انجام  حال  در  که  فرهنگ سازی هایی  و 
خوبی  رونق  و  رشد  شاهد  آینده  در  است 

بود. خواهيم  آن  در 
مانند  دستی  صنایع  کرد:  اظهار  وی 
مردم  و  دارد  حافظانی  که  فرهنگی  ميراث 
عنوان  به  باید  هستند  عالقه مند  آن  به 
این  کار  بهترین  و  شود  حفظ  ميراث  یک 
حمایت  دستی  صنایع  از  مردم  که  است 
و  سوغات  جانبی،  خریدهای  مثاًل  کنند؛ 
دستی  صنایع  سمت  به  را  خود  هدیه های 
که  می شود  باعث  امر  این  زیرا  ببرند؛ 
کار  و  شود  تشویق  دستی  صنایع  هنرمند 

دهد. ادامه  را  خود 
هزار  دو  حدود  اینکه  بابيان  رضایی 
ساخت  حوزه  در  هنرمند  و  صنعتگر 
قم  استان  در  دستی  صورت  به  انگشتر 
وجود  با  کرد:  تصریح  می کنند،  فعاليت 
انگشتر  کننده  توليد  هزار   5 مشهد  اینکه 
قم  به  انگشتر  ملی  شهر  عنوان  اما  دارد؛ 
توليدکنندگان  اکثر  زیرا  است؛  شده  عطا 
توليد  دستگاهی  صورت  به  مشهد 
دست ساز  قم  در  انگشتر  اما  می کنند، 

. ست ا
شهرملی  برای  قم  استان  اقدامات 

نگشتر ا
وی با اشاره به اینکه در راستای اعطای 
در  برنامه  سه  قم  شهر  به  عنوان  این 
اولين  قرار گرفته است، گفت:  کار  دستور 
در  که  است  عقيق  شهرک  احداث  برنامه 

توليدی  کارگاه  آموزشگاه،  فروشگاه،  آن 
رابطه  در  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  و 

می شود. جانمایی  سازی  انگشتر 
ميراث  اداره  دستی  صنایع  معاون 
طرح  داد:  ادامه  قم  استان  فرهنگی 
زمين  هکتار   10 گرفتن  برای  آن  اوليه 
در  و  است  شده  داده  استانداری  به 
به  که  است  اداری  مراحل  گذراندن  حال 
نيز  آن  ساخت وساز  مراحل  می رسد  نظر 
بکشد. طول  سال  پنج  تا  چهار  حداقل 

بازارچه  راه اندازی  با  رابطه  در  وی 
شمسه  بازار  کرد:  اظهار  دستی  صنایع 
که  )س(  معصومه  حضرت  حرم  صحن  در 
برای  ندارد  زیادی  کاربری  حاضر  حال  در 
دستی  صنایع  بازارچه  به  شدن  تبدیل 

انجمن  با  و  است  شده  گرفته  نظر  در 
صورت  گفت وگوهایی  نيز  انگشترسازان 
آنجا  در  مغازه   200 که حدود  است  گرفته 
بورس  به  تبدیل  آنجا  تا  شود  خریداری 

شود. انگشتر 
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  رضایی 
حرم  اطراف  مغازه های  و  الغدیر  پاساژ 

پراکنده  صورت  به  )س(  معصومه  حضرت 
مشغول  انگشتر  حوزه  در  فعاليت  به 
صورت  به  کار  این  است  قرار  اما  هستند؛ 
اینکه  به  توجه  با  که  شود  انجام  متمرکز 
متعلق  شمسه  بازار  مغازه های  از  بسياری 
به شهرداری و بانک شهر است، این کار به 
انجام  شهرداری  و  خصوصی  بخش  کمک 

. د می شو
ميراث  اداره  دستی  صنایع  معاون 
کهنه  بازار  کرد:  بيان  قم  استان  فرهنگی 
انجام  آن  مرمتی  کارهای  اکنون  که  نيز 
بازارچه  به  تبدیل  است  قرار  می شود؛ 
بخشی  نيز  آن  در  که  شود  دستی  صنایع 
اختصاص  سازی  انگشتری  به  فعاليت  به 

می شود. داده 

پاساژ  سرنوشت  به  شمسه  پاساژ 
نمی شود دچار  زمزم 

مدتی  نيز  زمزم  پاساژ  کرد:  عنوان  وی 
اختصاص  دستی  صنایع  هنرمندان  به 
نداشت  ترددی  اینکه  دليل  به  اما  داشت؛ 
اما  کردند؛  جمع  هنرمندان  و  نبود  موفق 
و  است  متفاوت  شمسه  بازار  در  مسئله 
است  این  بازار شمسه  نداشتن  رونق  علت 
منفی  طبقه  در  که  است  بوده  قرار  که 
تا  شود  نصب  برقی  پله  بازار(  به  )پارکينگ 
شوند؛  هدایت  پاساژ  سمت  به  مسافرین 
کامل  امر  این  مشکالتی  دليل  به  اما 
انجام نشده بود که اکنون قرار است ابتدا 
اختيار  در  بعد  و  شود  حل  موضوع  این 

بگيرد. قرار  انگشترسازان 
یک  تحقق  برای  اینکه  بابيان  رضایی 
نياز به همکاری جمعی است و ميراث  امر 
مشکلی  نمی تواند  تنهایی  به  فرهنگی 
بازار  متولی  اگر  گفت:  کند،  پيگير  را 
درنگ  بی  بود  فرهنگی  ميراث  فقط  کهنه 
اما  می کردیم  راه  پياده  به  تبدیل  آنجا 
ترافيک  عهده  به  امر  این  از  بزرگی  بخش 
و... اوقاف  رانندگی،  راهنمایی  شهری، 
اتفاق سریع رخ  است به همين خاطر این 
نمی دهد؛ زیرا به دليل منازل مسکونی که 
در آن جا وجود دارد برای تردد مشکالتی 
را ایجاد می کند که باید با ارگان های دیگر 
حصول  خاطر  همين  به  شود  همکاری 

دارد. زمان  به  نياز  توافقات 
ميراث  اداره  دستی  صنایع  معاون 
از  بخشی  داد:  ادامه  قم  استان  فرهنگی 
و  تغيير  که  است  شخصی  مالکيت  در  آن 
مردم  همکاری  و  همت  به  نياز  آن  تحوالت 
به  مغازه ها  از  بخشی  مثال  برای  دارد؛ 
باید  که  هستند  مشغول  نجاری  کارهای 
وارد  و  بدهند  شغل  تغيير  تا  شوند  قانع 

► شوند.    دستی  صنایع 

●  صنایع دستی قم، شهره آفاق و گمنام در شهر    ●

مهم ترین  قم  استان  کبدی  هيأت  رئيس       ◄
برای  مناسب  سالن  نداشتن  را  هيأت  این  مشکل 
مسئوالن  گفت:  و  دانست  قم  شهر  داخل  در  تمرین 
نيروگاه  منطقه  انقالب  سالن  که  دادند  وعده  استانی 
این  اميدواریم  که  دهند  قرار  هيأت  این  اختيار  در  را 

شود. محقق  وعده 
قم  استان  کبدی  هيئت  رئيس  رشيدی  مسلم 
هيئت  وضعيت  خصوص  در  قم،  فارس  با  گفتگو  در 
کبدی بيان کرد: عالقه مندان به رشته کبدی در این 
پيشرفت  قم  در  ورزش  این  که  بودند  شاهد  سال ها 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسيار  و  کرده  زیادی 
علی  حضور  قم  در  کبدی  پيشرفت  دالیل  از  یکی 
و  ملی  تيم  در  جعفریه  توابع  از  بازیکنی  وفایی  اصغر 
است. جهان  قهرمانی  مسابقات  در  طال  مدال  کسب 
و  آقایان  بخش  دو  در  قم  در  کبدی  افزود:  وی 
پيگيری می شود،  بزرگساالن  و  بانوان در رده جوانان 
ریسک  پر  و  سنگين  بسيار  ورزش  این  اینکه  دليل  به 
نوجوانان  رده  در  ورزش  این  ندادیم  اجازه  ما  است 
ورود  با  می توانند  بازیکنان  شود،  دنبال  نونهاالن  و 
و  شوند  ما  جوانان  تيم  عضو  سالگی   15 سن  به 
بومی  غير  و  بومی  مربيان  نظر  زیر  را  تمریناتشان 

کنند. دنبال 
بيشتر  کرد:  عنوان  قم  استان  کبدی  هيئت  رئيس 
است،  مدارس  در  استعدادیابی  بحث  در  ما  فعاليت 
به  مدارس  تعطيلی  خاطر  به  مدت  این  در  متاسفانه 
به  را  استعداد  کشف  موضوع  نتوانستيم  کرونا  دليل 
بازگشایی مدارس  با  اما اميدواریم  خوبی دنبال کنيم 
در سال تحصيلی جدید افراد مستعد در بحث ورزش 

پرورش دهيم. را  آنها  و  را کشف  کبدی 
هيئت  عضو  ورزشکاران  بيمه  خصوص  در  وی 
هيئت  مهم  اقدامات  از  یکی  کرد:  اظهار  کبدی 
در  ورزشکار   50 که  بود  این  گذشته  سال  در  کبدی 
بيمه  بانوان  بخش  در  ورزشکار   60 و  آقایان  بخش 

دچار  مسابقات  یا  تمرینات  در  اگر  تا  شدند  ورزشی 
نداشته  مشکلی  مالی  نظر  از  شدند  مصدوميت 
انجام  الزم  همکاری های  اگر  جاری  سال  در  باشند، 
بيمه  را  بيشتری  بازان  کبدی  تا  هستيم  آماده  شود 

. کنيم
بخش  دو  در  ما  بازیکنان  داد:  ادامه  رشيدی 
تمرین  حال  در  روزه  همه  بزرگساالن  و  جوانان 
هستند، تمرینات آقایان در سالن خانه کبدی استان 
در  سالن  این  بر  عالوه  بانوان  اما  می شود  دنبال  قم 
تمرین  خود  مربی  نظر  زیر  هم  دیگری  مکان های 

. می کنند

تقویم  با  رابطه  در  قم  استان  کبدی  هيئت  رئيس 
ابتدای  گفت:  جاری  سال  در  هيئت  این  ورزشی 
هيئت  در  همکارانم  همکفری  با  را  تقویمی  امسال 
اداره کل  و  فدراسيون  به  و  کردیم  طراحی  کبدی 
قسمت  در  دادیم،  ارائه  قم  استان  جوانان  و  ورزش 
را داریم  بانوان  و  آقایان  مسابقات رقابت های جوانان 
این  دنبال  به  شود  آماده  شرایط  اگر  همچنين  و 

برگزار  قم  در  را  برتر  استعداد  های  المپياد  تا  هستيم 
. کنيم

بانوان  و  آقایان  افزود: در بخش دیگر دو ليگ  وی 
آقایان  تيم  ساحلی  مسابقات  در  و  می کنيم  برگزار  را 
شد،  خواهند  اعزام  قم  از  مسابقات  زمان  در  نيز 
همچنين عالوه بر رقابت های رسمی و در قالب ليگ 
توجه  با  است  قرار  که  داریم  را  مناسبی  مسابقات 
بخش  دو  در  بزرگساالن  و  جوانان  رده  در  ایام  هر  به 

کنيم. برگزار  را  مسابقاتی  بانوان  و  آقایان 
به  تا  که  مسابقاتی  این  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
در  که  است  قدس  روز  مسابقات  شده  برگزار  االن 
مناسبت  به  و  کردیم  برگزار  را  رقابت ها  این  بخش  دو 
بدنی  تربيت  هفته  و  فجر  دهه  الله  ایام  رسيدت  فرا 
برگزار  قمی  ورزشکاران  حضور  با  را  جذابی  مسابقات 

کرد. خواهيم 
رئيس هيئت کبدی استان قم در خصوص برگزاری 
اظهار  داوری  و  مربی گری  دانش  ارتقای  کالس های 
مسابقات  به  فقط  کبدی  هيئت  فعاليت های  کرد: 
دانش  ارتقای  مختلف  کالس های  نمی شود،  محدود 
در بخش داوری درجه 3 بانوان را داریم و با همکاری 
امکانات  و  شود  فراهم  شرایط  اگر  کبدی  فدارسيون 
الزم را در اختيارمان بگذارند این آمادگی را داریم که 
در  را  کشوری  آقایان   2 درجه  مربی گری  کالس های 

کنيم. برگزار  قم 
در  هم  را  استانی  مسابقات  کرد:  تصریح  وی 
کرده ایم،  بينی  پيش  قم  کبدی  هيئت  ورزشی  تقویم 
به  ملی  تيم های  اعزام  از  قبل  معموال  مسابقات  این 
مسابقات جهانی است تا تيم ملی کشورمان با نفرات 

کند. پيدا  حضور  رقابت ها  در  مستعد 
رئيس هيئت کبدی قم در خصوص وضعيت دو تيم 
خوشبختانه  کرد:  نشان  خاطر  قم  کبدی  یکی  ليگ 
ما دو تيم ليگ یکی را در بخش آقایان و بانوان داریم 
قابل  نتایج  توانستند  مسابقات  دوره  آخرین  در  که 

مالی  شرایط  اگر  هم  امسال  کنند،  کسب  را  قبولی 
برگزار  را  مسابقات  فدارسيون  و  بود  مناسب  هيئت 
مسابقات  به  را  تيم  دو  این  داریم  را  این  آمادگی  کرد 

کنيم. اعزام  کشور  اول  دسته 
قمی  پوشان  ملی  وضعيت  با  رابطه  در  رشيدی 
ملی  آقایان  و  بانوان  بخش  دو  در  ما  کرد:  بيان 
ميرزایی  حميد  بزرگساالن  قسمت  در  داریم  پوش 
در  را  خود  ورزش  اما  دارد  سکونت  قم  در  که  نادر 
ما  پوشان  ملی  از  یکی  می کند  دنبال  دیگری  کشور 
هم  جوانان  ملی  تيم  اردوی  اگر  می  شود،  محسوب 
حضور  اردو  این  در  قم  از  بازیکن   3 یا   2 شود  برگزار 

داشت. خواهند 
بختياری  زینب  نيز  بانوان  قسمت  در  افزود:  وی 
داشته  حضور  ملی  تيم  اردوی  چند  در  که  داریم  را 
و  نامدار  ثنا  نيز  جوانان  بخش  در  همچنين  است، 
ملی  تيم  در  قم  نمایندگان  که  داریم  را  باقری  زینب 

هستند. کبدی  جوانان 
رشيدی در خصوص مشکالت هيئت کبدی اظهار 
یک  نبود  حاضر  حال  در  ما  مشکل  مهم ترین  کرد: 
اساس  بر  است،  شهر  داخل  در  تمرین  برای  سالن 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  دارم  که  اطالعی  آخرین 
در  انقالب  سالن  که  است  داده  قول  ما  به  قم  استان 
تا  بگذارد  کبدی  هيئت  اختيار  در  را  نيروگاه  منطقه 
اميدواریم  که  شود  دنبال  شهر  داخل  در  تمریناتمان 

شود. محقق  زودتر  وعده  این 
تمرینات  وسایل  بحث  در  افزود:  پایان  در  وی 
با  اما  داشتيم  را  کمبود هایی  هم  بدنی  آمادگی 
شده  تهيه  آنها  از  بخشی  شده  انجام  پيگيری های 
کبدی  هيئت  مجموعه  به  زودی  به  دیگر  بخشی  و 
این موضوعات  اضافه می شود، الزمه همه  قم  استان 
اميدواریم  که  است  مالی  اعتبارات  وجود  بحث 
را  الزم  همکاری های  اداره کل  و  کبدی  فدراسيون 

► دهند.   انجام  ما  با  گذشته  مانند 

◄    رئيس هيئت کشتی استان قم گفت: تيم ملی کشتی فرنگی جوانان 
ایران روز گذشته در حالی ایران را به مقصد ایتاليا برای حضور در مسابقات 
جهانی ساساری ایتاليا ترک کرد که 3 کشتی گير و یک مربی قمی تيم ملی 

کشورمان را در این مسابقات یاری می کنند.
هادی عليایی رئيس هيئت کشتی قم در گفتگو با فارس در قم، با اشاره به 
اعزام فرنگی کاران قمی به مسابقات جهانی بيان کرد: روز گذشته تيم ملی 
کشتی فرنگی جوانان ایران برای حضور در جام ساساری ایتاليا کشورمان را 
به محل برگزاری مسابقات ترک کرد، به لطف خدا و تالش ورزشکاران مستعد 
استان مهدی جواهری در وزن 60کيلوگرم، امير عبدی در وزن 72 کيلوگرم 
و شاهرخ ميکائيلی در وزن 130 کيلوگرم پرچم داران قم در تيم ملی کشتی 

آزاد جوانان هستند.
رضا  علی  مانند  نيز  فرنگی کار  کشتی گير   3 این  اميدواریم  افزود:  وی 
نجاتی مرد طالیی کشتی قم که چند روز پيش توانست به مدال طال دست 
پيدا کند، بتوانند مقام خوبی را برای ایران کسب کرده و برای شهرمان نيز 

افتخار آفرین باشند، تالش کشتی گيرانمان در این چند سال ستودنی بوده 
که باعث شده در مسابقات و اردوی های مختلف پای ثابت ترکيب تيم ملی 

باشند. ایران 
مربی  پورنيا  عليزاده  مهدی  کشتی گير،   3 این  عالوه  به  داد:  ادامه  وی 
سازنده کشتی فرنگی استان قم که حضور در کادر مربيان تيم ملی کشتی 
فرنگی اميدهای ایران در رقابت های جهانی سال گذشته در صربستان را نيز 
در کارنامه دارد، به عنوان مربی کار هدایت تيم ملی کشتی فرنگی جوانان 
کشور را در جام ساساری برعهده خواهد داشت که برای این مربی توانای 

قمی نيز آرزوی موفقيت می کنيم.
عليایی بيان کرد: کشتی قم فقط در بحث بازیکن و مربی افتخار آفرین 
اتحادیه جهانی سعيد عباسی  با اعالم  امروز مطلع شدیم که  نبوده، صبح 
و استان قم در مسابقات کشتی جوانان جهان  المللی s1 کشور  بين  داور 
بلغارستان قضاوت خواهد کرد برای این داور پر تالش نيز آرزوی درخشش 

می کنيم.

رئيس هيئت کشتی قم در پایان بيان کرد: این رقابت ها روز جمعه 20 
کشتی  ملی  تيم  اميدواریم  شود،  می  برگزار  ساساری  شهر  در  خردادماه 
فرنگی نيز با شایستگی هایی که دارد به مقام ارزشمندی دست پيدا کند.  ►

آشتيانی  فتحی  باران  گفت:  قم  استان  تکواندو  هيأت  رئيس      ◄
جواز  ملی  تيم  اردویی  درون  مسابقات  در  موفقيت  با  قمی  تکواندوکار 

کرد. دریافت  را  ملی  تيم  اردوی  در  حضور 
از  مرحله  دومين  داشت:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در  جمشيدی  محمد 
دختر  نوجوانان  و  نونهاالن  ملی  تيم  اردوی  به  ورود  انتخابی  مسابقات 

شد. برگزار  تهران  در  گذشته  روز  ایران  تکواندو 
گروه  در  مسابقات  این  کرد:  بيان  قم  استان  تکواندو  هيأت  رئيس 

تکواندو  فدراسيون  محل  در  کار  تکواندو   138 حضور  با  دختران 
شد. برگزار 

تکواندوکار   61 رقابت ها  این  پایان  در  اینکه  به  اشاره  با  جمشيدی 
اظهار  یافتند  راه  ملی  تيم  به  فنی  کادر  نظر  با  نوجوان  و  نونهال 
 51 منهای  وزن  در  قمی  تکواندوکار  آشتيانی  فتحی  باران  داشت: 
دست  به  را  نونهاالن  ملی  تيم  اردوی  در  حضور  جواز  توانست  کيلوگرم 

► آورد.   

●  کبدی کاران قمی در انتظار سالن مناسب برای تمرین     ●

●  حضور 3 کشتی گیر قمی در مسابقات جهانی ایتالیا    ●

رئیس هیأت تکواندو استان قم:

●  تکواندوکار نونهال قمی جواز حضور در اردوی تیم ملی را گرفت     ●



◄     این روزها دولت بایدن که بيشتر از گذشته از 
بازگشت به برجام فاصله می گيرد و 8 دور مذاکرات وین 
را در بن بست شکست قرار داده است، در آخرین دور 
تالش های خود در کنار سه کشور اروپایی قطعنامه ای 
را در شورای حکام عليه ایران به تصویب رسانده است. 
همزمان صهيونيست ها نيز بر شدت تحرکات مخرب و 
غيرسازنده خود عليه کشورمان افزودند و سعی دارند به 
همکاری های  محدودسازِی  دستورکار  ممکن،  نحو  هر 
بين المللی ایران و به ثمر رسيدِن تالش ها برای احيای 

توافق برجام را ناکام بگذارند.
در این زمينه، چندی قبل شاهد ترور شهيد "حسن 
ميدانی  فرماندهان  و  مدافعان حرم  از  صياد خدایی"، 
سپاه قدس در مقابل منزلش در تهران بودیم و چند روز 
بعد نيز، "نيویورک تایمز" در گزارشی از حمله پهپادی 
به یک ساختمان متعلق به تحقيقات پهپادی ایران در 
حمله ای  داد.  خبر  پارچين  فناوری  و  نظامی  مجتمع 
به شهادت  آن مهندس احسان قدبيگی  که در جریان 
ميان  این  در  شد.  زخمی  نيز  دیگر  تن  یک  و  رسيده 
کردن  گسترده  با  دارند  سعی  رژیم  این  سران  البته  
افزودن  حتی  و  تحرکات  این  رسانه  ای  پوشش  دامنه  
مواردی غيرموثق به آن سناریوی خود را به پيش ببرند. 
سناریویی که  سعی دارد  ناکامی ها و ضعف های داخلی 
و منطقه ای این رژیم را با بزرگ نمایی کاریکاتوری این  

به معنای آن نيست  این  البته  براند.   موارد  به حاشيه 
این  مخرب  و  تروریستی  اقدامات   و  تحرکات  از  که 
می دهد   ن  نشا  آن ها  سوابق  که  چرا  شویم  غافل  رژیم 
دانشمندان  و حذف  ترور  در  به صورت هدفمند سعی 
دکتر  شهادت   ماجرای  مانند  داشته اند.   کشورمان 
که سال  ایران  دانشمند هسته ای  پور،  اردشير حسين 
1385 بر اثر مسموميت با مواد رادیو اکتيو  به شهادت 
رسيد  یا دکتر علی  هاشمی یکی از نخبه های برجسته 
گذاری  هدف  در  صهيونيست ها  لذا  شيمی.  رشته 
چهره های  حذف  دنبال  به  ویژه  طور  به  خود  کالن 
با  می رسد   نظر  به  چند  هر  هستند  کشورمان  علمی 
غير  افراد  حذف  به  آن ها  ورود  شاهد  اخير  ترور  چند 
مرتبط با برنامه هسته ای و مرتبط با دیگر برنامه ها چه 
که حتما  امری  نيز هستيم.   نظامی  غير  و چه  نظامی 
امنيتی  دستگاه های  بيشتر  هرچه  هوشياری  موجب 
نخبه  نيروی  روی،تربيت  هر  است.به  شده  کشورمان 
انسانی، چيزی نيست که از امروز به فردا بتوان توليد 
کرد، این عزیزان سرمایه کشور هستند و باید به شدت 
صهيونيست ها   اقدامات  به   بشوند.نگاهی  محافظت 
بين سال های  که  عراقی  دانشمند  ترور چند صد    در 
هيچ  اصال  کشور   این  در  ميالدی    2010 تا   2005
نظامی  برنامه های  با  چندانی  ارتباط  یا  ارتباطی   گونه 
نظر  مد   چشم انداز  دهنده  نشان  خوبی  به  نداشتند 

آن ها ست  که  سعی   دارند  پيشرفت علمی  یک کشور  
نابود کنند! از بيخ و بن  را 

اصلی  دالیل  و  محرک ها  است  این  سوال  حال 
ترورها تنش آفرینی هاِی اخير رژیم صهيونيستی عليه 
فضای  تشدید  در  تازه  فصلی  آیا  چيست؟  کشورمان 
شده  آغاز  اسرائيل  رژیم  و  ایران  ميان  تنش  و  درگيری 
این  از  صهيونيستی  رژیم  که  می رسد  نظر  است؟به 
باشد.  تروریستی می تواند چند هدف داشته  اقدامات 
نخست، ایفای نقش پليس بد و نشان دادن این که اگر 
بازگردد  برجام  مطابق  خود   تعهدات  به  نخواهد  ایران 
حال  هر  شد.به  خواهد   مواجه  اسرائيل  تهدیدات  با 
اقتصادی  فشارهای  و  برجام  از  آمریکا  خروج  رغم  به 
بر ایران نفوذ منطقه ای ایران نه تنها تضعيف نشد بلکه 
ایران  با  مقابله  برای  رژیم  این  اقدامات  و  شد  تقویت 
مخصوصًا در سوریه راه به جایی نبرد و اکنون مذاکرات 
هسته ای عماًل به گونه ای به معنی به رسميت شناختن 
به  صهيونيستی  رژیم  است  ایران  منطقه ای  قدرت 
اهداف  پيشبرد  ناتوانی در  بر  دنبال سرپوش گذاشتن 
تالش  باید  را  رژیم  این  دوم  هدف  است.بنابراین  خود 
برای فشار بر آمریکا و طرف های مذاکره با ایران برای 
مانند  زمينه هایی  در  ایران  از  جدید  امتيازات  طلب 
موضوعات  و  هسته ای  محدودیت های  پایان  زمان 
رژیم  این  دیگر  دانست.هدف  موشکی  و  منطقه ای 

زمينه  در  آمریکا  از  تضمين هایی  و  امتيازات  کسب 
از امنيت این رژیم  در زمانی  تعهد این کشور به دفاع 
است که ایاالت متحده در جهت کاهش حضور خود در 
منطقه و تمرکز بيشتر در شرق آسيا حرکت کرده است. 
داشت.  مدنظر  باید  نيز  را  اروپا  از  احتمالی  امتيازات 
می تواند  همچنين  صهيونيست ها  اقدامات  این 
نزدیکی  در  چه  مقاومت  گروه های  تحرکات  به  پاسخی 
و چه درون مرزهای فلسطين اشغالی باشد.تصور رژیم 
که  مقاومتی  عمليات های  که  است  این  صهيونيستی 
توسط فلسطينی ها انجام می شود و تاکنون نزدیک به 
20 نفر برای این رژیم تلفات داشته است بدون حمایت 
در  آن ها  پاسخ  باید  بنابراین  و  نمی شود  انجام  ایران 

شود. داده  ایران 
اما یک هدف مهم دیگر مقامات رژیم صهيونيستی  
این  فعلی  تحرکات   اصلی  اهداف  از  یکی  البته  که 
رژیم است مصرف داخلی این نوع تهدیدات و به طور 
مشخص حفظ انسجام کابينه نامتجانس و شکننده در 
ایران  هسته ای  برنامه  نام  به  بيرونی  تهدید  یک  سایه 
از طریق اضطراری نمایش دادن وضعيت کنونی برای 
سلسله  این  که  آن  خالصه  است.  تهدید  این  با  مقابله 
شرایطی  در  قدرت نمایی  هدف  با  تروریستی  اقدامات 
با  منطقه  در  چه  و  داخل  در  چه  رژیم  این  که  است 

► چالش های بزرگ روبه رو شده است.     
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قرار گرفته؟

به  راجع  خارجی  گردشگران  و  دنيا  مردم  که  کردید  تصور  حال  به  تا 
طرز  بر  تاثيری  چه  رسانه  شما  نظر  به  می کنند؟  فکر  چگونه  ایران 
اکثر  جواب  است؟  گذاشته  ایران  به  نسبت  غيرایرانی  شهروندان  فکر 
چالش های  ایران،  بين المللی  روابط  نيست؛  مثبت  سواالت  نوع  این 
معاصر  وضعيت  از  ناخوشایند  تصویری  همگی  منفی  اخبار  مختلف، 
نگاهی  باید  این وضعيت،  ریشه یابی چرایی  برای  کردند.  ایجاد  ایران 
این  مطمئنا  باشيم.  داشته  کشور  خود  و  کشور  ساختار  به  عميق 
چالشی است که سال ها زمان بر خواهد بود و بهبود کامل هویت برند 
این  با  است.  ما  امروزی  تصور  از  فراتر  فعاليت هایی  نيازمند  ایران، 
حال، حقایقی در مورد مفهوم »فرهنگ و تاریخ ایران« وجود دارد که 

شده. دفن  معاصر  ایران  تصویر  پشت 
ایران در نظر رسانه های خارجی

که  داد  انجام  جدیدی  نظرسنجی  پيو  تحقيقات  مرکز   2018 سال  در 
این  ایران دیدی منفی داشتند. در  به  اکثر مردم جهان نسبت  آن  در 
نظرسنجی 40 کشور جهان شرکت کرده بودند که 31 کشور از آن ها 
دیدی نامطلوب نسبت به ایران داشتند و در چند کشور دیگر که اکثر 
ایران نسبت  بودند، محبوبيت  آن ها مسلمان  آن ها آسيایی و جمعيت 
 58 نظرسنجی  این  اساس  بر  بود.  یافته  کاهش  گذشته  سال های  به 
پاکستان  کشور  تنها  و  داشتند  ایران  به  منفی  نگاهی  مردم  درصد 

داشت. مثبت  دیدی  ایران  به  نسبت 
که  کنيد  توجه  باید  می شود؟  حاصل  چطور  ارقام  و  اعداد  این 
پلتفرم  یک  در   )Average Attention Span( توجه  زمان  ميانگين 
ثانيه ای   8 زمانی  بازه های  یعنی  است.  ثانيه   8 اینستاگرام  مانند 
دیگر  موضوعی  به  موضوع  یک  از  مخاطب  ذهن  که  می شود  تعریف 

می شود. پرتاب 
معاصر  تصویر  باشد،  داشته  باالیی  رسانه ای  بازخورد  که  تصویری 
منفی  اتفاقات  بين المللی،  ارتباط  منفی  روند  تحریم ها،  است.  ایران 
کرونا یک  مدیریت ضعيف  از  تکه هایی  و حتی  اخير  داخلی یک دهه 
هویت  کردن  خالصه  اما  می دهد.  نمایش  را  »ایران«  از  جامع  تصویر 
دارد،  وجود  راهکار  دو  دارد.  مخربی  تاثير  اخبار  تيتر  در  کشور  یک 

پازل. تکميل کننده  تکه های  کردن  مشخص  یا  برند  کل  بهبود 
 feel iran و  فالیتيو  همکاری  حاصل  که  فم تریپ  مانند  پروژه هایی 
منابع  کردن  مشخص  یعنی  است.  دوم  راهکار  از  بخشی  است 
برای  معاصر.  تصویر  با  تضاد  در  ایران  تاریخی  و  فرهنگی  طبيعی، 
شب  آسمان  یا  اصفهان  جهان  نقش  ميدان  زیبایی  »حقيقت«  درک 
و  بصری  کيفيت  نيست.  تازه  سياستی  تصویب  به  نياز  شهداد،  کلوت 
حسی هر دو این جاذبه ها یک »حقيقت« هستند و می توانند در کنار 

باشند. داشته  زیست  معاصر  ایران  »حقيقت « های  بقيه 
ایران در نظر گردشگران خارجی

و  تاریخی  طبيعی،  جاذبه های  با  وسيع  کشوری  ایران  که  آن جایی  از 
تفریحی بسيار زیاد است، هر ساله گردشگران زیادی را به سمت خود 
شبکه های  سایر  و  اینستاگرام  مانند  رسانه هایی  وجود  می کشاند. 
را در  این گردشگران تجربيات سفر خود  باعث می شود که  اجتماعی 

بگذارند. اشتراک  به  خود  شخصی  صفحات 
تنها  داشت.  مسئله  این  از  می توان  مختلفی  مطالعه ای  نمونه های 
Vlog گردشگران خارجی از ایران  الزم است سری یه یوتيوب بزنيد و 
آغشته  تصویری  عموما  می شود  ایجاد  که  تصویری  کنيد.  مشاهده  را 
دارد.  باالیی  اهميت  »حقيقت«  بازتاب  حال  این  با  است.  تضاد  در 
ایران،  تاریخی  و  با جاذبه هایی طبيعی  آشنایی مردم جهان  گسترش 
این  پایان  در  داد.  خواهد  افزایش  کشور  به  را  خارجی  گردشگر  سير 
این  پایدار  گردشگری  رشد  و  محلی  کسب وکارهای  سود  به  اتفاق 

است. کشور 
به   1401 سال  در  ایران  گردشگری  جامع  گزارش  در  فالیتيو 
همسایه  کشورهای  به  نسبت  ایران  زیرساختی  و  رسانه ای  ضعف های 
از  کامل  تصویری  گزارش  این  بررسی  کرده.  اشاره  ترکيه  همچون 

می کند. ایران  گردشگری  فعلی  وضعيت 
ایران را با فرهنگ غنی و تمدن گسترده آن بشناسيم

تمام  تجربه  بررسی  که  کردند  سفر  ایران  کشور  به  زیادی  گردشگران 
کسانی  اکثر  که  است  این  مهم  موضوع  اما  نيست  پذیر  امکان  آن ها 
که به ایران سفر کرده اند تجربه و حس مثبتی از این کشور و مردمش 
اجتماعی  صفحات  در  را  سفرشان  تجربه  افراد  این  نموده اند.  کسب 
خود به اشتراک گذاشتند و اشتياق سفر به ایران را در دل گردشگران 

نمایند. زنده  بيش تری 
داشتن رسانه و زیرساخت های مناسب برای معرفی کشور ایران امری 
تاریخی غنی  و  فرهنگی  ماندن هویت  ناشناخته  است.  الزامی  و  مهم 
توسعه  برای  راهکاری  ایران  کشف  تجربه  شاید  است.  ناعادالنه  ایران 

باشد. گردشگری  پایدار 

خبـر
بر  انقالب  تاکيد مکرر رهبر معظم       ◄
لزوم آمادگی مسئوالن کشور در برابر تهاجم 
بازشناسی  ضرورت  بر  دشمن،  ترکيبی 
جنگ  ابزارهای  و  شيوه ها  زوایا،  ابعاد، 
ترکيبی آمریکا و غرب عليه ایران تاکيد دارد.
و  شيوه ها  ابعاد،  چيستی،  شناخت 
در  گام  نخستين  ترکيبی  جنگ  ابزارهای 
بالفعل  و  بالقوه  تهدیدهای  بازشناسی 
مقابله  برای  چاره اندیشی  و  زمينه  این  در 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  آنهاست.  با 
عنوان کشوری موثر و جریان ساز در منطقه 
همواره  بين المللی،  عرصه  در  و  خاورميانه 
آن در معرض  و هم پيمانان  آمریکا  ناحيه  از 
تهدیدهای  دارد؛  قرار  تهدیدها  از  انبوهی 
جنگ های  چارچوب  در  که  چندوجهی 
می گنجد. ترکيبی  جنگ های  یا  هيبریدی 

و  معمول ترین  از  ترکيبی  جنگ های 
عرصه  در  منازعات  انواع  پيچيده ترین 
سوی  از  روزها  این  که  هستند  بين المللی 
کارگرفته  به  غيردولتی  و  دولتی  بازیگران 
ایران  اسالمی  جمهوری  می شود. 
سال هاست به دليل نوع کنشگری خود در 
عرصه سياست بين الملل، هدف جنگ های 
است؛  گرفته  قرار  دشمنانش  ترکيبی 
جنگ هایی که رهبر معظم انقالب هم بارها 
هماوردی  و  تدبيراندیشی  آمادگی،  لزوم  بر 

کرده اند. تاکيد  آن  برابر  در 
جنگ های  یا  هيبریدی  جنگ های 
از  وسيعی  طيف  خود  که  را  ترکيبی 
بر می گيرد، می توان  را در  نوین  جنگ های 
و  شناخت  که  دانست  مقوله هایی  از 
در  آن  برابر  در  دفاعی  سياست گذاری 
ضروری  الزم  ملی  امنيت  ارتقای  راستای 
است؛ امنيتی که این روزها خود به مفهومی 
چند وجهی در عرصه بين الملل تبدیل شده 
و محافظت از همه ابعاد عينی و ذهنی آن از 

است. حکومت ها  اصلی  وظایف 
جنگ ترکيبی و ابعاد آن

نظامی  راهبرد  به  ترکيبی  جنگ 
از  ترکيبی  که  می شود  اطالق  پيچيده ای 
سایبری،  نامتعارف،  متعارف،  نبردهای 
روانی و اطالعاتی را در خود جای می دهد.
گزارش کنفرانس امنيتی مونيخ در سال 
2015 را می توان به عنوان نقطه عطفی در 
معرفی مولفه های جنگ هيبریدی به عنوان 
بين المللی  عرصه  در  جنگی  مدل  یک 

کرد. محسوب 
جنگ  المللی  بين  نشست  این  در 
اقتصادی، حمله سایبری، جنگ با نيروهای 
و  نامنظم  جنگ های  نظامی،  کالسيک 
اطالعاتی  جنگ  ویژه،  نيروهای  چریکی، 
و  نابسامانی ها  از  حمایت  تبليغاتی،  و 
عنوان  به  دیپلماسی،  و  شورش های محلی 
شده  معرفی  ترکيبی  جنگ  مولفه  هشت 

. ست ا
جنگ  ابعاد  بهتر  شناسایی  برای   
هيبریدی به توضيح اجمالی و کلی در مورد 
هر یک از مولفه های آن می پردازیم. هر یک 
شيوه های  و  ابزارها  خود  جنگ ها  این  از 

مرور  به  که  داده  جای  خود  در  را  متنوعی 
توسعه  ارتباطات،  عرصه  گسترش  و  زمان 

یافته اند.
اقتصادی  استراتژی  کارگيری یک  به   .1
تضعيف  هدف  با  متخاصم   کشور  سوی  از 
اقتصاد کشور مقابل ذیل عنوان کلی جنگ 

بارزترین  که  می شود  تعریف  اقتصادی 
تحریم  و  اقتصادی  محاصره  آن  روش های 
یا  تسخير  اقتصادی  جنگ  هدف  است. 
کنترل منابع حياتی اقتصادی رقيب است.
2. نبرد مجازی یا جنگ سایبری به نوعی 
از نبرد اطالق می شود که دو طرف در آن از 
ابزار استفاده  به عنوان  رایانه ای  شبکه های 
جاری  مجازی  فضای  در  را  نبرد  و  کرده 
تخریب  جنگ  نوع  این  از  هدف  می کنند. 
است.  ارتباطاتی  و  اطالعاتی  سيستم های 
موازنه  تغيير  جهت  در  حرکتی  نبرد  این 
اطالعات و دانش به نفع طرف دیگر است.
از  مجموعه ای  اطالعاتی  جنگ   .3
حفاظت،  انتقال،  گردآوری،  شامل  فنون 
و  اغتشاش  ایجاد  دسترسی،  از  جلوگيری 
می گيرد  بر  در  را  اطالعات  در  کيفيت  افت 
به  از دو طرف درگير   که به وسيلۀ آن یکی 
به  دسترسی  عرصه  در  چشمگير  مزیت 
اطالعات دست یافته و آن را حفظ می کند.

اصطالحی  چریکی  و  نامنظم  جنگ   .4
کلی است که برای تشریح عمليات نظامی 
در منطقه تحت کنترل دشمن و با استفاده 
از منابع و ساکنان بومی به کار می رود و از 
هدایت  و  پشتيبانی  خارجی  منابع  سوی 

می شود.
نيروهای  از  گروهی  ویژه  نيروهای   .5
سختی  آموزش های  که  هستند  مسلح 
می بينند و در عمليات  با ریسک باال شرکت 
جنگ های  مخفيانه،  عمليات  می کنند. 
یا  بازداشت  جاسوسی،  عمليات  نامتعارف، 
کشتن افراد مهم و ... از طریق نيروهای ویژه 
می شود. انجام  هدف  کشور  در  حرفه ای  و 

6. حمایت از نابسامانی ها و شورش های 
در  که  است  ابزارهایی  دیگر  از  هم  محلی 
روی  موج سواری  با  هيبریدی  جنگ های 

با  آن  از  حمایت  و  داخلی  نارضایتی های 
نيروی  اضمحالل  و  اقتدار  تضعيف  هدف 

می شود. کارگرفته  به  مقابل  طرف 
نظامی  کالسيک  نيروهای  با  جنگ   .7
است.  هيبریدی  جنگ  از  بخشی  هم 
جنگ نظامی نه تنها در نقطه مقابل جنگ 

آن  از  بخشی  بلکه  ندارد،  قرار  هيبریدی 
ممکن  که  معنی  این  به  می شود،  محسوب 
است همزمان از نيروهای کالسيک نظامی 
وجهی  چند  ابعاد  از  بخشی  پوشش  برای 
آن  سخت  حوزه  در  ویژه  به  ترکيبی  جنگ 

شود. استفاده 
مکانيسمی  عنوان  به  دیپلماسی   .8
عمل  عرصه  در  نرم  قدرت  اعمال  برای 
است.  هيبریدی  جنگ  از  دیگر  بخشی 
جوامع  در  حضور  توانایی  یعنی  دیپلماسی 
خارجی و اثرگذاری بر اذهان مردم از طریق 
جمعی  ارتباط  روش های  از  بهره مندی 
دیگر  ملت های  و  دولت ها  که  گونه ای  به 
کاربرنده  به  کشور  به  نسبت  مثبتی  تمایل 
احساس  خود  ذهن  در  عمومی  دیپلماسی 
و  این اساس سمت  بر  را  رفتار خود  و  کنند 

دهند. سو 
آمریکا  ترکيبی  جنگ  تهدید  حوزه های 

ایران عليه 
خاطر  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  خود  فرد  به  منحصر  نقش  و  ماهيت 
آماج  کانون  در  همواره  بين الملل،  عرصه 
داشته  قرار  دشمنانش  ترکيبی  جنگ های 

. ست ا
از همان سال های نخست پيروزی انقالب 
و  مداخله جویانه  سياست  آمریکا  اسالمی، 
تجاوزکارانه ای را عليه ایران در پيش گرفت.

نوژه،  کودتای  طبس،  نظامی  تجاوز 
انهدام  ساله،  هشت  جنگی  تحميل 
و  سازماندهی  ایران،  مسافربری  هواپيمای 
پشتيبانی از نيروهای ضدانقالب و حمایت 
مالی و تسليحاتی از آنها، متهم کردن ایران 
و  تروریسم  از  بشر، حمایت  نقض حقوق  به 
تالش  اتهام  طرح  تروریستی،  گروه های 
کشتار  سالح های  به  دستيابی  برای  ایران 

جمعی، تحریم فناوری موشکی و اقدام های 
طرح  ایران هراسی،  هسته ای،  صلح آميز 
موضوع  برجسته سازی  شرارت،  محور 
و  بين المللی  مجامع  در  ایران  هسته ای 
حداکثری  و  سخت  تحریم های  آن  پی  در 
دارایی ها،  و  اموال  کردن  مسدود  اقتصای، 

دانشمندان  ترور  کردن  عملياتی  و  طراحی 
اختالف های  به  زدن  دامن  هسته ای، 
علنی  جاسوسی  مذهبی،  و  نژادی  قومی، 
راه اندازی  سرنشين،  بدون  هواپيماهای  با 
شبکه های ماهواره ای و رادیویی فارسی زبان 
خارجی برای تخریب ایران در افکار عمومی 
بين الملل و نظایر آن از نمونه ها و نمودهای 
جمهوری  عليه  آمریکا  عيار  تمام  جنگ 

است. ایران  اسالمی 
کاهش  و  تضعيف  هدف  با  اقدام ها  این 
مردم  ميان  شکاف  ایجاد  نظام،  کارآمدی 
و  اعتماد عمومی  بردن  بين  از  و حاکميت، 
تضعيف سرمایه اجتماعی، مشروعيت زدایی 
با  مردم  همراه سازی  برای  تالش  نظام،  از 
رفتارها و سياست های دول غربی و نظایر آن 

است. گسترش  حال  در 
جنگ  هشت گانه  مولفه های  به  توجه  با 
در  را  آمریکا  اقدام های  می توان  ترکيبی، 
اسالمی  جمهوری  عليه  گذشته  دهۀ  چهار 
سياسی  اقدام های  چون  مواردی  در  ایران 
و  درگيری ها  از  حمایت  دیپلماتيک،  و 
اقتصادی،  جنگ  داخلی،  ناآرامی های 
جنگ  سایبری،  جنگ  روانی،  جنگ 
منظم  نظامی  نيروهای  اطالعاتی، 
طبقه بندی کرد که هر کدام ابزارهای خاص 

دارند. واضح  مصادیقی  و  خود 
آمریکا و همپيمانان آن در حوزه سياسی 
و  ایجاد  مانند  اقداماتی  دیپلماتيک  و 
کشورهای  در  نظامی  پایگاه های  استقرار 
همسایه جمهوری اسالمی ایران، حمایت از 
با برنامۀ صلح آميزهسته ای  سازوکار برخورد 
از  بعد  یکجانبه  تحریم های  اعمال  ایران، 
خروج از برجام و تالش برای هم صدا کردن 
پيگيری  را   ... و  همپيمان  کشورهای  سایر 

کرده اند.

بررسی ها نشان  می دهد؛ در حوزه جنگ 
رسانه ای،  تبليغات  مانند  اقداماتی  روانی، 
خزندۀ  تضعيف  برای  تالش  ایران هراسی، 
القای  مردم؛  مختلف  اقشار  ميان  در  نظام 
عليه  جهانی  اجماع  بر  مبنی  منفی  افکار 
بلوک  ایجاد  واقعيت ها،  تحریف  ایران، 
ویژه  به  کار  دستور  در   ... و  عبری-عربی 

است. غربی  رسانه های 
با مولفه هایی مانند هک  جنگ سایبری 
در  اخالل  ایجاد  و  زیرساخت ها  و  شبکه ها 
در  سياسی  گروه های  تشکيل  آنها،  کارکرد 
شکل  اینترنتی،  جاسوسی  مجازی،  فضای 
مستقيم  انتقال  و  مدنی  نافرمانی  به  دادن 
وشبکه های  ارتباطات  راه  از  اندیشه ها 
ایجاد  خارج؛  و  داخل  در  معاند  مجازی 
 ... و  نفوذ مجازی  گروه های فشار وصاحب 

است. آمریکا  کار  دستور  در 
جنگ اطالعاتی هم با مولفه هایی مانند 
به  و  اعزام  ایرانی،  جاسوسان  کارگيری  به 
کارگيری جاسوسان خارجی و سرویس های 
اطالعات  از  استفاده  دشمنان،  اطالعاتی 
ازجاسوسی  استفاده  فنی،  و  باز  منابع 
 ... و  اینترنتی  و خرابکاری  نفوذ  اینترنتی،  

است. جریان  در  کشورمان  عليه 
منظم  نظامی  نيروهای  طریق  از  جنگ 
در  ایران  عليه  گریخته  و  جسته  طور  به  هم 
است  شده  گرفته  کار  به  گذشته  سال های 
که نمود آن را می توان در  پرواز هواپيماهای 
دادن  قرار  هدف  ایران،  فراز  بر  جاسوسی 
در  آمریکا  سوی  از  »ارج«  ایرانی  کشتی 
سه  شهيدشدن  و   1987 سپتامبر   21
هواپيمای  قراردادن  هدف  ایرانی،  ملوان 
جنگی  وسيلۀناو  به  ایران  مسافربری 
 ... و  آن  مسافر   290 شهادت  و  آمریکایی 

کرد. مشاهده 
ناآرامی های  و  درگيری ها  از  حمایت 
شاخه های  از  یکی  عنوان  به  هم  داخلی 
جنگ هيبریدی عليه ایران همواره از سوی 

است. بوده  جریان  در  آمریکا 
از  اخير  سال های  در  اقتصادی  جنگ 
ایران  عليه  ترکيبی  جنگ  ابعاد  مهمترین 
آمریکا  ساله   40 تحریم های  است.   بوده 
تحریم  و  هسته ای  تحریم های  ایران،  عليه 
تالش  کشور،  اقتصادی  و  مالی  نهادهای 
برای قطع شریان صادرات نفت کشور، بلوک 
درکشورهای  کشور  اموال  مسدودسازی   و 
ارتباطی  های  سيستم  قطع  همپيمان، 
انتقال  و  نقل  از  ممانعت  و  بانکی  مالی- 
و  نفتی  درآمدهای  حصول  و  کشور  به  پول 
صادراتی و ... را می توان در زمره این نبردها 

کرد. طبقه بندی 
به کارگيری  طریق  از  همچنين  آمریکا 
جنگ  از  دیگری  مهم  بعد  ویژه،  نيروهای 
برده  پيش  کشورمان  عليه  را  ترکيبی 
برای  ویژه  نيروهای  از  استفاده  است. 
از  استفاده  و  هسته ای  دانشمندان  ترور 
نيروهای ویژه برای پروژه های خرابکارانه در 
تاسيسات اتمی را می توان در این چارچوب 

► داد.    قرار 

● جنگ ترکیبی غرب علیه ایران؛ حوزه های تهدید کدام است؟   ●

●  پشت پرده تحرکات ضد ایرانی تل آویو درباره برجام     ●

آگهی مزایده اتومبیل
گهی مزایده یک دستگاه خودروی پژوپارس دوگانه فابریک – بشماره شهربانی  آ

128 م 53 ایران 16 مربوط به پرونده کالسه 140004030011002333 
شماره  با   (  140004030011002333 کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
ساریجلو  فاطمه  له:  متعهد   – رحيمی  حسين  متعهد:  بایگانی140002450( 
دفترخانه   1394/12/01 سند:  تاریخ   13862 سند:  شماره  ازدواج:  سند 
استان  قم  شهر   22 شماره  طالق  و   10 شماره  ازدواج  دفترخانه  کننده:  صادر 
قم یک دستگاه خودرو پژو پارس دوگانه فابریک – بشماره شهربانی 128 م 53 
پارکينگ  در  واقع  رحيمی  حسين  آقای  به  متعلق  ذیل  مشخصات  با   16 ایران 

رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  ایران 
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری :

یک دستگاه خودرو پژو پارس دوگانه فابریک – بشماره شهربانی 128 م 53 ایران 
   NAAN21VEK9KH193272:16- مدل 1398 – رنگ سفيد – شماره شاسی

124K1379188 :شماره موتور -
بدنه:  خصوصيات 

اینکه  به  توجه  با  و  درصد   60 حد  در  خودرو  الستيکهای  و  سالم  خودرو  بدنه 

فاقد  آمد  بعمل  بازدید  خاموش  وضعيت  با  موتور  از  بود  خوابيده  خودرو  باتری 
ثالث. شخص  نامه  بيمه  بيمه 

ابراهيمی  الله  نعمت  آقایان  دادگستری  رسمی  کارشناسان  نفره   3 هيات 
مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  عليزاده  مهران  و  یسار  صدفی  غالمرضا  و 
و  سيصد  معادل  ریال  ميليون  یکصد  و  ميليارد  سه   ( ریال   3/100/000/000

است.  نموده  ارزیابی   ) تومان  ميليون  ده 
شنبه  سه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
ساحلی  خيابان  در   واقع   قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1401/04/07
یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش  )لواسانی( 

شود. می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم 
سه   ( ریال   3/100/000/000 مبلغ  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
شروع  تومان(  ميليون  ده  و  سيصد  معادل  ریال  ميليون  و   یکصد   و  ميليارد 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پيشنهادی  قيمت  باالترین  به  و 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 
واریز  شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره 

بستانکار  حتی  باشد)  می   965108576100000002171323512006
را  10 درصد  بایست  دارد می  را  مزایده  در  رقابت  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم 
الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  نمائيد(  پرداخت 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز  است و برنده مزایده مکلف است مابه 
به شماره حساب شبای مذکور  تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت  از 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت 
مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عمليات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد 
تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم از ماليات و عوارض شهرداری 
به  باشد  یا نشده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  اعم  تاریخ مزایده  تا  و غيره 
عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غيرنقدی با بستانکار و 
نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی 

)15346 الف  )م  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و 
1401/03/22 گهی:  انتشار آ تاریخ 

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم



قدسی  نجفی  مرتضی        ◄
برای»  اختصاصی  دريادداشتی 
مرحوم  درگذشت  به  بااشاره  گويه« 
دعايی  محمود  سید  االسالم  حجت 
روزنامه  سرپرست  و  فقیه  ولی  نماينده 
خط  وتفاوت  اطالعات   مؤسسه  و 

از  بسیاری  با  اطالعات  روزنامه  مشی 
خبری  رسانه های  و  مطبوعات  ديگر 
در  اطالعات  روزنامه  نويسد:   می 
عمل  اثباتی  بیشتر  خود  مشی  خط 
محاسن  از  لذا  و  سلبی،  تا  می کرد 
فرهیختگان  و  فرهنگ  اهالی  عموم 
بسیاری  و  می کرد  گردانی  آئینه  جامعه 
علمی  برجستگان  و  دانشمندان  از 
اين  در  مطالبشان  تا  می دادند  ترجیح 
اين  مثال  شاهد  و  شود  منتشر  روزنامه 
موضوع فراوان است و اهل فن بخوبی 

هستند.  معنا  اين  متوجه 
عباس  سید  دکتر  آقای  انتخاب  اّما 
مطرح  افراد  بسیاری  میان  از  صالحی 
معظم  رهبری  توسط  ايشان  انتصاب  و 
سرپرستی  و  نمايندگی  به  انقالب 
و  انتظارها  به  اطالعات  روزنامه 
عموم  قلوب  و  داد  پايان  نگرانی ها 
و  فرهنگ  اهالی  و  جامعه  فرهیختگان 

کرد.    خوشحال  و  شاد  را  رسانه  و  علم 
زيراست: شرح  به  داشت  ياد  متن 

پس از درگذشت مرحوم حجت االسالم 
سيد محمود دعایی که بيش از چهل سال 
روزنامه  سرپرستی  و  فقيه  ولی  نمایندگی 
داشتند،  برعهده  را  اطالعات  مؤسسه  و 
جایگاه  در  ببينند  بودند  منتظر  همه 

می گيرد! قرار  کسی  چه  ایشان 
که  بود  بابت  این  از  بيشتر  انتظار  این 
بسياری  با  اطالعات  روزنامه  مشی  خط 
خبری  رسانه های  و  مطبوعات  دیگر  از 
متفاوت بود و همواره سعی داشت گستره 
وفاداران نظام و انقالب را در طيفی وسيع 
جذب  همان  واقعی  معنای  به  و  ببيند 
معظم  رهبری  عنایت  مورد  حداکثری 
زمينه  این  در  و  کند  محقق  را  انقالب 
همگان  بر  که  داشت  هم  زیادی  توفيقات 

است.  مبرهن 
خود  مشی  خط  در  اطالعات  روزنامه 
و  سلبی،  تا  می کرد  عمل  اثباتی  بيشتر 
و  فرهنگ  اهالی  عموم  محاسن  از  لذا 
می کرد  گردانی  آئينه  جامعه  فرهيختگان 
برجستگان  و  دانشمندان  از  بسياری  و 
در  مطالبشان  تا  می دادند  ترجيح  علمی 
این روزنامه منتشر شود و شاهد مثال این 
بخوبی  فن  اهل  و  است  فراوان  موضوع 

هستند.  معنا  این  متوجه 
عباس  سيد  دکتر  آقای  انتخاب  اّما 
مطرح  افراد  بسياری  ميان  از  صالحی 
معظم  رهبری  توسط  ایشان  انتصاب  و 
روزنامه  سرپرستی  و  نمایندگی  به  انقالب 
پایان  نگرانی ها  و  انتظارها  به  اطالعات 
جامعه  فرهيختگان  عموم  قلوب  و  داد 
و  شاد  را  رسانه  و  علم  و  فرهنگ  اهالی  و 

کرد.  خوشحال 
دکتر  آقای  مدیریتی  و  فرهنگی  سوابق 
روشن  همگان  بر  صالحی  عباس  سيد 
هنرمندان،  نویسندگان،  قاطبه  و  است 
این  بر  دوستان  فرهنگ  و  خبرنگران 
صحه  شایسته  بسيار  انتصاب  و  انتخاب 

 . رند ا می گذ

روزنامه اطالعات در خط مشی خود 
سلبی،  تا  می کرد  عمل  اثباتی  بیشتر 
فرهنگ  اهالی  عموم  محاسن  از  لذا  و 
گردانی  آئینه  جامعه  فرهیختگان  و 
و  دانشمندان  از  بسیاری  و  می کرد 
می دادند  ترجیح  علمی  برجستگان 
منتشر  روزنامه  اين  در  مطالبشان  تا 
فراوان  اين موضوع  و شاهد مثال  شود 
است و اهل فن بخوبی متوجه اين معنا 

. هستند

و  فقيه  ولی  نماینده  انتصاب  حکم  اّما   
پيام  یک  تنها  اطالعات  روزنامه  سرپرست 
و  نبود  مسئوليت  یک  انتصاب  و  معمولی 
و  راه  نقشه  در  مهمی  بسيار  نکات  حاوی 
هم  اسالمی  جمهوری  نظام  مشی  خط 

بود. 
)مدظله  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
مشخص  آشکارا  حکم  این  در  العالی( 
را مخصوصًا  کردند که جامعه تک صدایی 
نمی پسندند  اصاًل  رسانه ای  فضای  در 
جناب  ماندگاری  دالیل  از  یکی  شاید  و 
روزنامه  مدیریت  در  االسالم دعایی  حجت 
ایشان  که  بود  امر  همين  اطالعات 
محدود  رسانه ای  فضای  نمی خواستند 
فرهنگی  یا  و  سياسی  سليقه  نوع  یک  به 

تفکرات  که  هستند  معتقد  و  باشد 
نظام  وفاداران  و  معتقدین  اضالع  همه 
باید  اسالمی  انقالب  و  اسالمی  جمهوری 
را  خود  اندیشه  و  فکر  ظهور  و  بروز  فرصت 
ایشان  حکم  در  معنا  این  و  باشند  داشته 
است  شده  تصریح  صالحی  دکتر  آقای  به 

می فرمایند:  که  آنجا 
دوران  در  اطالعات  کهنسال  »روزنامه 
و  نماینده  نظام جمهوری اسالمی همواره 
و  انقالب  و  نظام  اضالع  از  یکی  نمایشگر 
سخنگوی قشرهایی از مردم عزیز بوده که 
غالبًا سخن آنان بيش از هر جای دیگر در 
چند  است.  می یافته  انعکاس  روزنامه  این 
سياسی  سالیق  و  نگاهها  بودن  وجهی 

به  راسخ  اعتقاد  در  که  نخبگانی  ميان  در 
وجود  مشترکند،  اسالمی  نظام  و  انقالب 
و  مفيد  را  خصوصيت  این  با  ایی  روزنامه 
الزامی می کرده و اکنون نيز آنچنان  شاید 

است.« 
معظم  رهبری  خردمندانه  بيان  این 

کشورمان  از  سياسی  برهه  این  در  انقالب 
همه  به  و  است  اهميت  حائز  بسيار 
سالیق  که  می دهد  تذکر  انقالب  نيروهای 
هميشه  و  نمی شود  یکسان  هيچگاه 
انقالبی  نيروهای  گردونه  و  است  متفاوت 
نباید محدود به یک سليقه شود بلکه فضا 
وفاداران  وسيع  طيف  تا  ببينيم  بسيط  را 
کشور  و  نظام  و  فرهنگ  عالقمندان  و 
هم  افکار  از  و  ببينند  را  همدیگر  بتوانند 
در  سهيم  را  خود  همگان  و  شوند  خبر  با 

بدانند.  آن  حفظ  و  کشور  اداره 
اشغال  در  سعی  و  تخریب ها 
برای  زیان  و  یکدیگر جز ضرر  جایگاههای 
و  ندارد  نتيجه ای  مردم  و  نظام  و  کشور 

شایسته  جایگاهها  همه  در  مبنا  بایستی 
وابستگی های  منهای  باشد  ساالری 
گروهی و جناحی که اگر این معنا بخوبی 
امور  اصالح  و  رشد  سرعت  شود،  رعایت 

شد.  خواهد  چندان  دو  کشور 
 مرتضی نجفی قدسی     ►
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»رابطه ثروت و طغیان گری«           

اختصاصی گويه - محمد رضا متقی 
َناَل  »َمْن  َقاَل:  السالم(   )عليه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنيَن  ِميِر 

َ
أ َعن 

1 . » َل ْسَتَطا ا
که  شده  نقل  السالم(  )عليه  علی  اميرالمؤمنين  حضرت  از 
دست  خواسته اش  به  )و  رسد  نوایی  به  که  »کسی  فرمودند: 

می کند«. طغيان  یافت(، 
این گفتار حکيمانه  در  السالم(  )عليه  اميرالمؤمنين  حضرت 
به وضع حال بسياری از مردم که از مواهب مادی سوء استفاده 
به معنای  )َقْول(  وزن  بر  »َطْول«  می فرمایند.  اشاره  می کنند، 
می رود،  استفعال  باب  به  که  هگامی  و  است  برتری  و  قدرت 
مفهوم  السالم(  )عليه  امام  عبارت  دارد.  برتری جویی  مفهوم 
و  مقام  یا  به مال  که  را  کسانی  تمام  و  دارد  گسترده ای  و  وسيع 
یا هرگونه قدرت دیگری می رسند، شامل می شود و این روشی 
هنگامی  که  است؛بدین گونه  مردم  از  بسياری  رفتار  در  ناپسند 
که مال و ثروت فراوانی پيدا می کنند، می کوشند خود را برتر از 
پيدا می کنند، اصرار  و هنگامی که مقامی  دیگران نشان دهند 
هنگامی  هم چنين  دهند.  قرار  خود  سلطه  زیر  را  دیگران  دارند 
که علم و دانشی به دست می آورند، دیگران را نادان پنداشته و 

می دانند. خود  شاگرد 
افراد،  این گونه  برتری جویی  و  غرور  کبر،  حاالت؛  این 
این  از  پيش  که  می دهد  نشان  را  خود  بيش تر  هنگامی  به ویژه 
حال  بوده،  فقير  مثال  به عنوان  باشد؛  کشيده  محروميت هایی 
جاهل  یافته،  دست  قدرتی  به  و  بوده  ضعيف  رسيده،  به نوایی 
است.  رسيده  مختصری  دانش  و  علم  به  اکنون  و  بوده  مطلق 
تاریخ گذشته و حتی حوادثی که امروز با چشم خود می بينيم، 
شاهد گویای این گفتار امام علی )عليه السالم( است. در واقع 
می توان گفت: این کالم حکيمانه از دو آیه شریفه 6 و 7 سوره 
نيست،  »چنين  می فرماید:  که  شده  برگرفته  »علق«  مبارکه 
به یقين انسان طغيان می کند * از این که خود را بی نياز ببيند«.

گرچه بعضی از مفسران، انسان را در آیه مورد نظر، خصوص 
به  و  بود  طغيان گری  و  ثروتمند  مرد  که  دانسته اند  جهل«  »ابو 
ولی  پرداخت،  آله(  و  عليه  الله  )صلی  اسالم  پيامبر  با  مبارزه 
کثيری  گروه  به  که  دارد  کلی  مفهومی  این جا  در  انسان  یقينًا، 
مصداق های  او  امثال  و  ابوجهل  و  می کند  اشاره  بشر،  نوع  از 
برخی  در  السالم(  )عليه  اميرالمؤمنين  هستند.  آن  از  روشنی 
اشاره  حقيقت،  به این  کرارًا  نيز  خود  قصار  کلمات  از  دیگر 
از گفتارهای حکيمانه خویش که  از جمله در یکی  فرموده اند؛ 
و می فرمایند:  نموده  اشاره  مهمی  به نکته های  موعظه  مقام  در 
ْن... ِإِن اْسَتْغَنی َبِطَر َوُفِتَن ...«؛2 »... از جمله  »... اَل َتُکْن ِممَّ
مفتون  و  مغرور  شود،  بی نياز  و  غنی  اگر   ... که  مباش  کسانی 

.»... می گردد 
َثَر 

ْ
هم چنين در گفتار دیگری می فرمایند: »... َمْن َمَلَک اْسَتأ

...«؛3 »... کسی که دستش به حکومتی رسد، استبداد پيشه 
جامعيت  بحث،  مورد  کالم  گفت:  می توان  البته   .»... می کند 
مالی،  توانایی  نوع  هر  حکيمانه  سخن  این  زیرا  دارد؛  بيشتری 
افراد  مورد  در  امر  این  البته  می شود.  شامل  را  علمی  و  مقامی 
آن ها  زندگی  وضع  تغيير  که  است  بی شخصيت  و  کم ظرفيت 
باظرفيت  ایمان،  با  مردان  ولی  می سازد،  دگرگون  به کلی  را 
در  تغييری  بدهند،  آن ها  به  را  عالم  تمام  اگر  باشخصيت،  و 

نمی شود. پيدا  آنان  زندگی 
با  و  باشخصيت  ایمان،  با  انسان  نمونه  کامل ترین  و  بهترین 
حالت  هستند.  السالم(  )عليه  اميرمؤمنان  امام  خود  ظرقيت، 
با  بودند،  نشسته  تنها  خانه  گوشه  در  که  هنگامی  آن حضرت 
نظر  هر  از  داشتند،  قرار  خالفت  قدرت  تخت  بر  که  زمانی  آن 
به حال  رسيدگی  شبانه،  عبادات  ساده زیستی،  بود.  یکسان 
ایشان  توجه  مورد  حال،  هر  در  مظلومان  از  دفاع  و  محرومان 
این  ایمان،  با  انسان های  زیرا  است؛  روشن  هم  آن  دليل  بود. 
خدا  سوی  از  امانتی  به عنوان  و  نمی دانند  خود  مال  را  مواهب 
برای خدمت به خلق و پيمودن راه قرب حق، حساب می کنند.

بعضی  پيوسته  دعاهای  چرا  که  می شود  روشن  این  جا  از 
در  نمی شود.  مستجاب  قدرت،  و  مقام  و  مال  به  رسيدن  برای 
رسيدن  از  را  آن ها  و  می شود  آن  ها  شامل  پروردگار  لطف  واقع 
به این امور، محروم می سازد. داستان معروف ثعلبة بن حاطب 
نشان  است،  آمده  »توبه«  سوره   75 آیه  ذیل  در  که  انصاری 
دهنده طغيان گری انسان فقيری است که به ثروت دست یافت 

ندارد. را  داستان  این  نقل  گنجایش  مخصر  گفتار  این  و 
****************
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پایان انتظارها و نگرانی ها با انتصاب سید عباس صالحی  به سرپرستی روزنامه اطالعات حدیث روز )292( 

●  روزنامه اطالعات در خط مشی خود بیشتر اثباتی عمل می کرد تا سلبی     ●

◄     به مناسبت دهه کرامت و همزمان 
مومن  مردم  الشموس،  شمس  ميالد  با 
بخش  السالم(  )عليهم  اهلبيت  عاشق  و 
در  رضوی  خادمان  استقبال  به  خلجستان 
قالب کاروان »زیر سایه خورشيد« که حامل 

رفتند. بودند  قدس  آستان  مبارک  پرچم 
ازروابط  نقل  به  گویه  روزنامه  گزارش  به 
این  دستجرد،مسير  شهرداری  عمومی 
پرچم  و  آستان  به  ارادت  عرض  مراسم 
مداحی  اجرای  و  رضوی  حرم  مبارک 
عليه  رضا  امام  حضرت  حرم  خادمان 
دو  توسط  و سرودهای دهه کرامت  السالم 
گروه از نوجوانان قم و خلجستان از ابتدای 
روستای طينوج  آغاز شد، سپس در صحن 

امامزاده زکریا )ع( روستای عيسی آباد و در 
نایه  روستای  امامزاده حليمه خاتون  ادامه 
خاتمه  نمازجمعه  در  حضور  با  پایان  در  و 

. یافت 
از  متشکل  خورشيد  سایه  زیر  کاروان 
در  امروز  رضوی،  قدس  بارگاه  خادمان 
بخش  مردم  ميهمان  قم،  به  سفر  ادامه 

بودند. خلجستان 
به  قدس  آستان  خادمان  کاروان 
ميالد  شب  در  و  کرامت  دهه  مناسبت 
السالم در  امام رضا عليه  الشموس  شمس 
با  همراه  خورشيد  سایه  زیر  کاروان  قالب 
عليه  رضا  امام  آستان  مقدس  بارگاه  پرچم 
السالم به استان قم سفر کرده و در اماکن 

یافته  حضور  استان  مختلف  بخش های  و 
اند.

خردادماه،  بيستم  جمعه  روز  مراسم  در 
نایه  آباد،  روستا های طينوج، عيسی  مردم 
از  استقبال  با  دستجرد  شهر  همچنين  و 
پرچم  از  تبرک  و  خورشيد  سایه  زیر  کاروان 
ارادت  هشتم  امام  ملکوتی  بارگاه  مطهر 
و  عصمت  بيت  اهل  خاندان  به  را  خود 

کردند. ابراز  )ع(  طهارت 
های  برنامه  مراسم،  این  حاشيه  در 
سرود  های  گروه  توسط  متنوعی  معنوی 
نوجوانان از قم و خلجستان فضای خاصی 
رضوی  خادمان  از  استقبال  مسير  به 

► بخشيد.   

●   بخش خلجستان روز جمعه میزبان کاروان امام رضایی ها     ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
0912762۵987   

کار خیر با دست خالی نهایتًا با 
یک دیلم!                         

اختصاص گويه - وحید حاج سعیدی 
بود. دزدها  واال قدیم یک جا دزدی می شد تکليف همه مشخص 
می  پليس  و  بود  معلوم  هم  شان  مخفيگاه  و  داشتند  خفنی  قيافه 
که  بود  معلوم  هم  مالباخته  بگردد.  شان  دنبال  کجا  باید  دانست 
و  ادا  و  بازی  غریبم  ننه من  به  نياز  و  است  داده  از دست  چه چيزی 
مالباخته  به  و رمال هم می دانستند چطور  بين  آینه  نداشت!  اصول 
بانک  به  زده  دزد  االن  اما  کنند!  اش  کيسه  سر  و  بدهند  دلداری 
تمام  نام دیلم  به  ای  پيشرفته  ابزار  با  و  روبروی دانشگاه  آن هم  ملی 
اینکه معلوم نيست چه  پر را خالی کرده است و جالب  صندوق های 
جدی  خيلی  بانکی  دوستان  هم  بعد  است.  برده  خودش  با  چيزی 

کنيم! می  جبران  را  مالباختگان  همه  خسارت  اند  کرده  اعالم 
نظارت  با  اینکه  بيان  با  ملی  بانک  رئيسه  هيات  عضو  مونسان 
ملی  بانک  توسط  مالباختگان  تمامی  خسارت  قضایی  مراجع 
شعبه  امانات  صندوق  سارقان  کرد:  اعالم  شد،  خواهد  پرداخت 
محتویات  و  بودند  پيشرفته  ابزارهای  به  مجهز  بانک  این  دانشگاه 

برده اند. سرقت  به  را  صندوق   162
یارو داخل  پدر آمرزیده ... خدا خير داده  ...وقتی معلوم نيست 
خواهيد  می  چطور  است،  گذاشته  امانت  به  چيزی  چه  صندوق 
آلزایمر  قضا  از  که  پدربزرگش  طرف  کنيد؟!  جبران  را  خسارتش 
ماه  دو  پرسيد  می  را  اطرافيان  مشخصات  بار  دو  روزی  و  داشت 
والیت  در  زمين  تکه  یک  به  راجع  چيزی  یک  ابدی  سفر  به  مانده 
ارث  فالنی  به  که  است  این  تر  ساده  زبان  به  تعبيرش  که  گفته  شان 
پدربزرگ  شفاهی  بند  نيم  وصيت  این  صوتی  فایل  هم  فالنی  برسد. 
را روی فلش 2 گيگ ریخته و در صندوق امانات بانک ملی به امانت 
جواهر  و  دالرها  البالی  و  نکردند  نامردی  هم  دزدان  است.  گذاشته 
آالت قجری و پاسپورت آمریکایی و خنزر پنزر شهروندان، فلش این 
خسران  این  خسارت  حاال  اند!   برده  خودشان  با  هم  را  خدا  بنده 
اعلم  والله  کند  جبران  خواهد  می  چطور  مونسان  آقای  را  ابدی 
که  شناسيد  می  را  خانواده  دامادهای  و  ها  عروس  اصاًل  شما  ؟! 
می  اصاًل  اند؟!  زده  چنبره  مرحوم  اموال  روی  بختک  مثل  چطور 
این بنده خدا متری چند ميليون  دانيد االن هر متر زمين در والیت 

شود؟!  می  معامله 
نهایتًا  شود  شاکی  و  کند  اعتراض  هم  خيلی  خدا  بنده  این  اگر 
می  تحویلش  ترابایت   2 اکسترنال  هارد  یک  گيگ  دو  فلش  جای  به 

خالص! و  دهند 
پدر  اگر  باشد  یادتان  هم  شما  و  شده  که  است  کاری  حال  این  با 
یک  نقدًا  جا  همان  گفت  اموالش  و  مال  به  راجع  چيزی  تان  بزرگ 
اگر   

ً
مخصوصآ بکوبيد  محکم  را  ميخ  و  بگيرید  چيزی  خطی  دست 

ها  بعضی  اینکه  گفت  باید  پایان  در  باشد!  داشته  آلزایمر  بابا  حاج 
کار  توان  می  هم  دیلم  یک  با  نهایتًا  یا  خالی  دست  با  دارند  اعتقاد 
و  دزد  هزاران  بچه  و  زن  دعای  االن  اند.  نگفته  بيراه  پر  کرد  خير 
داستان  این  از  بعد  که  چرا  خداست  بندگان  این  سر  پشت  سارق 
نمی  امانت  به  ها  بانک  در  دیگر  هم  را  نقدشان  های  پول  الله  خلق 
سخنرانی  فلش  و  جواهر  و  طال  و  عتيقه  اشياء  به  برسد  چه  گذارند 

شان... آمریکایی  پاسپورت  و  پدربزرگ 
آوانگارد  حرکت  این  با  که  همانطور  سارق  دوستان  کند  خدا  فقط 
زن  دعای  و  کردند  شوکه  را  بانک  امنيتی  مسئوالن  شان  مبتکرانه  و 
با پخش  و  بگذارند  مرام  دیدند،  پناه شان  و  را پشت  بچه همکاران  و 
اشياء  نویس  ليست دست  یا حتی  اموال سرقتی  از  کوتاه  کليپ  یک 
باز بگذارند!  بابت جبران خسارت  را  به سرقت رفته، دست مسئوالن 

گرم  شما  دم  ببينيد...  تان  جوانی  از  خير 

ر ـُ َتَلنگ

◄   گفتگو از وحید حاج سعیدی 
و  تاثير  اهميت،  حاضر  عصر  در 
و  ترین  به عنوان مهم  کارکردهای خانواده 
صاحب  توجه  مورد  اجتماعی  واحد  اولين 
اهميت  بر  اکثر کارشناسان   و  بوده  نظران 
و  فردی  مختلف  های  زمينه  در  خانواده 
کارکردهای  این  دارند.  تاکيد  اجتماعی 
می  دیده  مختلف  های  بخش  در  مختلف 

. ند شو
و  مکاتب  تاسيس  از  قبل  و  گذشته  در 
تربيتی  و  تعليمی  وظایف  تمام  مدارس 
برعهده  شغلی  های  مهارت  ایجاد  و 
نوجوانان  و  کودکان  و  است  بوده  خانواده 
نزد  و  رسمی  غير  های  آموزش  طریق  از 
پدران و مادران و افراد بزرگساالن خانواده 
همچنين  و  اجتماعی  اخالقی  آداب  با 
می  آشنا  جامعه  مختلف  مشاغل  و  حرفه 
و  زندگی  فعلی  شرایط  به  توجه  با  شدند. 
پيچيده  و  پيشرفته  جوامع  در  خصوص  به 
مقداری از این کارکرد برعهده مهد کودک 
و  آموزشی  موسسات  دیگر  و  مدارس  ها، 
حال  این  با  است.  شده  گذاشته  تربيتی 
هيچ  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 
بود  نخواهد  قادر  موسسات  این  از  یک 
داشته  کامل  به صورت  را  تاثيرات خانواده 

. شند با
کارکردها  از  بيشتر  آشنایی  منظور  به 
 ، اجتماعی  امور  در  خانواده  نقش  و 
خبرنگار»روزنامه  سعيدی  جاج  وحيد 
روحی  »تاچارا  با  کوتاهی  گفتگوی  گویه« 
استاد  و  شناسی  روان  دکترای  کریمی« 
حاوی  که  است  داده  انجام  دانشگاه  
متن  است.  فراوانی  کاربردی  و  فنی  نکات 

زیراست: شرح  گفتگوبه 
چه  خانواده  بنیان  تقويت  برای 

دارد؟ وجود  راهکارهايی 
اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  از  جدا 
در جامعه  اعضاء خانواده  نظر می رسد  به 
روبرو  ها  مهارت  عدم  مشکل  با  امروزی 

. هستند
عدم  پذیری،  مسئوليت  عدم  مثل، 
حل  عدم  پذیری،  انعطاف  عدم  همدلی، 
و  گرایی  مثبت  موثر،  ارتباط  عدم  مسئله، 

… …
آموزش،  فقط  چيست؟  راهکار  اما 

آموزش و  آموزش 

باال  اجتماعی،  های  مهارت  آموزش 
مذهبی  باورهای  داشتن  آوری،  تاب  بردن 
توان  نمی  که  موارد  از  برخی  پذیرش  و 

داد. تغيير 
در  که  است  عواملی  از  بخشی  ها  این 

هستند. موثر  خانواده  بنيان  تقویت 
 

به  نیاز  محور  خانواده  تربیت  در 
ارزنده  و  کافی  کافی،محتوای  وقت 
است  اين  از  حاکی  شواهد  که  است 
در  ارزنده  محتوای  و  کافی  وقت  که 
من  نظر  ندارد.به  قرار  همگان  اختیار 
به  نیاز  ما  محوری  خانواده  تربیت  برای 
برنامه ريزی کالن،آموزش عمومی و يک 

داريم جهادی  حرکت 

نسل  تربیت  در  را  خانواده  جايگاه   
کنید؟ می  ارزيابی  چگونه  جديد 

نوجوانی  سن  تا  تربيت  پيش  قرن  نيم 
اینطور  االن  اما  بوده  خانواده  به  منحصر 
دیوارهای  رسد   می  نظر  به  نيست. 
فرو  خانواده  در  تربيت  بودن  انحصاری 
و  است  قطعی  چيز  یک  اما  است.  ریخته 
تربيت  در  خانواده  سهم  هنوز  که؛  این  آن 

است. دیگر  عوامل  از  بيشتر 
احساس  اوليه،  های  واره  طرح  چون 
امنيت یا عدم امنيت، استقالل، حقارت و 
… هر انسانی با مراقبت کننده های اوليه) 
والدین( که تا قبل از 12 سالگی بيشترین 
می  شکل  گذرانند،  می  کودک  با  را  وقت 

گيرد
بر  خانواده  و  جامعه  متقابل  تاثیر 

اند؟ چگونه  يکديگر 
در  و  است  گسترده  بسيار  بحث  این 
از  کوچکی  بخش  به  کوتاه  مکالمه  این 
کارکردهای  از  یکی  شود.  می  پرداخته  آن 
فرزندان  در  تعلق  حس  ایجاد  خانواده 
می  بزرگسالی  در  مهارت  این  با  که  هست 
با دیگران تعامل داشته شهروندانی  توانند 
به اهداف مشترک  برای رسيدن  بشوند که 
کنند  تالش  مدنی  های  راه  از  جامعه  در 
و  ذهنی  ادراک  معنای  به  تعلق  حس 
ارتباط  در  را  شخص  محيط،  از  گاهانه  آ
درونی با محيط قرار می دهد.این خانواده 
است که افراد را برای روابط در آینده آماده 
به  چطور  آموزد  می  فرزندان  به  و  کند  می 

ارزش  وقتی  کنند.  عمل  تيم  یک  عنوان 
های  ارزش  راستای  در  خانواده  های 
های  ارزش  با  جامعه  و  باشد،فرد  جامعه 
سریع  رشد  به  یکدیگر  ی  شده  عجين 
در  که  رسند.افرادی  می  پایدارتری  ترو 

خانواده های سمی ناسالم رشد می کنند، 
هزینه  این  هستند  بر  هزینه  جامعه  برای 
ها گاهی مالی،جانی،روانی و عاطفی و…

. هست
فرزندان  تربیت  در  محوری  خانواده 

معناست؟ چه  به 
گيری  شکل  بنای  زیر  و  کانون  خانواده 
جامعه  افراد  شخصيت  از  بزرگی  بخش 
منظمی  و  مستمر  تربيت،جریان  و  است 
جسمانی،  رشد  به  کمک  هدفش  که 
است. اخالقی  و  اجتماعی  شناختی، 
و  محتوا  دارای  فرایند  یک  تربيت  بنابراین 
به  ارزش است.تربيت خانواده محور عمال 
صورت واقعی و عينی در جامعه اتفاق نمی 
تربيتی  کارکردهای  از  بخشی  چون  افتد 
و… رسانه  و  مدرسه،دانشگاه  به  خانواده 
هم  کم  که  مواردی  در  است.  شده  واگذار 
و  محتوا  با  خانواده  روش  و  محتوا  نيستند 
آن  به  تربيت  که  دیگری  های  بخش  روش 
چشمگيری  های  تفاوت  شده  واگذار  ها 
تربيت  در  طور  همين  شود.  می  مشاهده 
کافی،محتوای  به وقت  نياز  خانواده محور 
از  حاکی  شواهد  که  است  ارزنده  و  کافی 

ارزنده  این است که وقت کافی و محتوای 
من  نظر  ندارد.به  قرار  همگان  اختيار  در 
به  نياز  ما  محوری  خانواده  تربيت  برای 
یک  و  عمومی  کالن،آموزش  ریزی  برنامه 

داریم. جهادی  حرکت 

جايگاه خانواده در نظام سنتی قديم 
با جامعه صنعتی امروز چه تفاوتی کرده 

است ؟
جایگاه  بخش  دو  به  را  شما  سوال  من 
به  پاسخ  در  کنم.   می  تقسيم  کارکرد  و 
از  اهميتش  در  تغييری  جایگاه،  اهميت 
قدیم تا امروز اتفاق نيفتاده است.خانواده 
مثل هسته مرکزی اتم در واحد ساختمانی 
مواد بوده وهست اما در کارکرد آن تغييرات 
تلویزیون،  است.قبال  آمده  پيش  زیادی 
آموزش  حتی  و  امروزی  شکل  به  ها  رسانه 
نبوده  گستردگی  این  به  رسمی  پرورش  و 
موارد  این  تمامی  باید  خانواده  کارکرد  و 
مثال  طور  به  االن  داد.اما  می  پوشش  را 
بحرانی  یا  تحولی  پایه،  وظایف  از  بخشی 
به  یا سازمان ها ممکن است  افراد  را سایر 
غيرکالمی  کالمی  ارتباط  بگيرند.در  عهده 
در نظام قدیم و امروز تفاوت های فاحشی 
با  که  ای  مشاوره  جلسات  در  و  داده  رخ 
مشکالت  از  بزرگی  بخش  داریم  مراجعان 
طور  همين  گيرد.  می  دربر  را  خانوادگی 
کارکرد نقش ها، مثال نقش یک زن در نظام 
چشمگيری  های  تفاوت  صنعتی  با  سنتی 

هر  از  جامعه  انتظار  دليل  به  امروز  دارد. 
ایفا  را  خودش  مجزای  نقش  باید  که  فرد 
دیگر  داریم.  استقالل  در  اجبار  ما  کند 
نيازهای  از  یکی  که  عاطفی  کارکرد  موارد 
رسد  نظر می  به  است  اعضاء خانواده  پایه 

به طور مثال  و مهم  تغيير اساسی  در حال 
از  بعضی  در  عاطفی  آميختگی  از  شکلی 
به  اعضاء  که  است  شکلی  به  ها  خانواده 
خاطر حفظ ارزشمندی خودشان با اعضاء 
بخاطر  نه  شوند  می  همراه  خانواده  دیگر 
از  مراقبت  ویا  دیگری  نياز  کردن  برآورده 

و… اعضاء  سایر 
پايان سخن

ارکان  از  یکی  خانواده  تردید  هيچ  بی 
جامعه  گيری  شکل  در  حياتی  و  ارزشمند 
شهروندانی  تربيت  و  محور  مسئوليت 
به  چه  هر  است.  پذیر  مسئوليت  و  گاه  آ
جامعه  گيری  شکل  در  اساسی  رکن  این 
الیه  در  آن  ابعاد  و  شود  بيشتری  توجه 
تربيت  شود،  شناخته  بيشتر  مختلف  های 
نسل ها آسان تر، هدفمند تر و منطقی تر 
اصالح  در  رایج  های  هزینه  و  بود  خواهد 
و  کمتر  اجتماعی  های  آسيب  و  جامعه 

بود.  خواهد  تر  کمرنگ 
نقش  به  والدین  همه  روزی  است  اميد 
و  گاهانه  آ جامعه  گيری  شکل  در  خود 
هوشمندانه بنگرند و خود را در تربيت نسل 
► بدانند.     گذار  تاثير  و  سهيم  آتی  های 

»تاچارا روحی کریمی« دکتری روان شناسی و استاد دانشگاه در گفتگو با گویه:

●  سهم خانواده در تربیت فرزندان بیشتر از سایر عوامل محیطی است     ●

◄     فرمانده انتظامی قم از دستگيری 
گفت:  و  داد  خبر  حرفه ای  کالهبردار   4
با  کشور  استان   7 در  متهمان  این 
رهن  و  امالک  مشاور  تأسيس  از  استفاده 
هموطنان  نفراز   60 از  مسکونی  منازل 

بودند. کرده  کالهبرداری 
عصر  ميرفيضی  محمود  سيد  سردار 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  شنبه 
پليس با اطالع از چندین فقره کالهبرداری 
وارد  جعلی  هویت های  با  متهم   4 توسط 

شد. عمل 
اشاره  با  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
کالهبرداران  گفت:  متهمان  این  شگرد  به 
پس از اجاره و تأسيس بنگاه امالک ضمن 
اینکه  اعالم  با  شهروندان  از  منزل  خرید 

منزل  رهن  وجه  نيازمند  کسری  دليل  به 
مبنی  خانه  صاحب  موافقت  با  هستند 

رهن  به  تمایل  که  مستاجرانی  حضور  بر 
آگهی  درج  طریق  از  دارند  مذکور  منزل 

افراد  از  فروش  و  خرید  سایت های  در 
بودند. کرده  کالهبرداری 

کارآگاهان  داد:  ادامه  ميرفيضی  سردار 
مأمور  قم  استان  آگاهی  پليس  دوم  پایگاه 
کالهبرداری  این  موضوع  پيگيری  به 

. ند شد
از  نفر   10 از  متهمان  افزود:  وی 
و  ميليارد  یک  حدود  مبالغی  مستأجران 
 600 و  ميليارد  یک  تا  ریال  ميليون   200
ریال  ميليارد   15 مجموع  در  ریال  ميليون 

بودند. شده  متواری  و  کرده  دریافت 
گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
اقدامات  انجام  با  ادامه  در  کارآگاهان 
یکی  در  را  آنها  اختفای  محل  پليسی 
کشور  شرق  شمال  شهرستان های  از 

به  قضائی  مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی 
افراد  عملياتی  در  و  اعزام  موصوف  محل 

کردند. دستگير  را  مذکور 
ابتدا  متهمان  افزود:  ميرفيضی  سردار 
نهایت  در  اما  شدند  انتسابی  بزه  منکر 
موجود  مستندات  و  مدارک  مشاهده  با 
قرار  با  و  اعتراف  کالهبرداری  به  صراحتًا 

شدند. زندان  روانه  مناسب  قانونی 
در  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
شد  مشخص  گرفته  صورت  بررسی های 
چون  مختلف  شهرهای  در  مذکور  افراد 
شهر قدس تهران، آمل، گرگان، پاکدشت، 
به  اقدام  روش  این  با  مشهد  و  تهران 
مالباختگان  تعداد  و  کرده اند  کالهبرداری 
► است.      نفر   60 از  بيش  احتمالی 

دستگيری  از  قم  استان  آگاهی  پليس  رئيس       ◄
متهمی خبر داد که خود را حسابدار بيمارستان معرفی 
از یک شهروند مبلغ قال توجهی کالهبرداری کرده  و 

بود.
اعالم  پی  در  گفت:  قهرمانپور  ميکائيل  سرهنگ 
اینکه  بر  مبنی  استان  آگاهی  پليس  در  فردی  شکایت 
فرد ناشناسی طی تماس، خود را حسابدار بيمارستان 
عابربانک  دستگاه  پای  به  وی  کشاندن  با  و  معرفی 
در  موضوع  است،  کرده  خالی  را  حسابش  موجودی 
گاهان پليس آگاهی استان قرار گرفت. دستور کار کارآ
 رئيس پليس آگاهی استان قم گفت: متهم در این 

به  اشتباهًا  ریال  ميليون   110 داشته  عنوان  تماس 
نزدیک ترین  به  خواسته  شاکی  از  و  واریز  شما  حساب 
کند،  کنترل  را  حسابش  و  مراجعه  بانک  عابر  دستگاه 
بنابراین در ادامه این گفت و گوی تلفنی پس از جلب 
و  کشانده  عابربانک  دستگاه  پای  به  را  فرد  اطمينان، 

می کند. خالی  را  اش  بانکی  حساب 
ضمن  ادامه  در  گفت:  استان  آگاهی  پليس  رئيس 
متهم  حساب  بالفاصله  قضائی  مقام  با  هماهنگی 
مسدود و در نهایت نامبرده نيز شناسایی، دستگير و به 
قانونی  انجام مراحل  برای  پرونده تشکيل شده  همراه 

► تحویل مرجع قضائی استان شد.     

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
امالک منطقه دو قم تصرفات  و  اسناد  ثبت  اداره  در  هيأت حل اختالف مستقر 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکيلی  پرونده های  متقاضيان  مفروزی  مالکانه 
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایيد 

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002300 شماره  رأی  1ـ 
1400114430002001687 آقای محمود اورتگلی فراهانی  فرزند مرتضی در 
 48/60 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  از ششدانگ  قسمتی 
متر مربع پالک شماره 2 فرعی از2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
الکترونيک  دفتر  ثبت  حيدری  مصطفی  از  الواسطه  مع  خریداری  عادی  نامه 

)13515 الف  م   (.1396-6093
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001561 شماره  رأی  2ـ 
در  حبيب  فرزند  گلشن  سليمی  قربان  آقای   1400114430002001786
 120 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از2303  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسن شفيعی بمقدار 20 سهم و عباس پور 
سلطانی بمقدار 100 سهم صفحه 444 دفتر 703 و صفحه 28 دفتر 331.) م 

)13516 الف 

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002095 شماره  رأی  3ـ 
در  ولی  محمد  فرزند  کمال   مقدم  موسی  آقای   1400114430002001388
قسمتی از ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده بمساحت 150  متر 
مربع پالک شماره  فرعی از2283 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی خریداری مع الواسطه از عباس نيما بيگدلی و پریوش دیبا صفحه 564 و 

)13517 الف  88.)م  دفتر   567
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002093 شماره  رأی  4ـ 
در قسمتی  فرزند غالمرضا  نجفی  عليرضا  آقای   1400114430002001690
از ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده بمساحت 73 متر مربع پالک 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2282/2 از  فرعی  شماره 
)13518 الف  م  الکترونيک.)  دفتر  ثبت  منادی  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002091 شماره  رأی  5ـ 
از  در قسمتی  فرزند جعفر  اورتگلی   آقای محمد   1400114430002001689
متر مربع پالک  بمساحت 67   بنا شده  احداث  آن  در  زمين که  ششدانگ قطعه 
شماره فرعی از2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی خریداری 

)13519 الف  م  الکترونيکی.)  دفتر  ثبت  صفری  ابوالفضل  از  الواسطه  مع 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002092 شماره  رأی  6ـ 

آقای حسين رضائی فرزند اسمعيل در قسمتی   1400114430002001695
از ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده بمساحت  48 متر مربع پالک 
شماره فرعی از2185 و 2186 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
دفتر   575 و   572 صفحه  زرندی(  کيا)  زاهدی  جعفر  از  الواسطه  مع  خریداری 

)13520 الف  م   (.25
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائيکه  از  و  گرفته  قرار  تایيد  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکين مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضيح 

بود. نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/03/07
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/22

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

فرمانده انتظامی استان قم:

●  عامالن کالهبرداری 1۵ میلیاردی رهن منازل مسکونی در قم دستگیر شدند     ●

●  کالهبرداری با نام حسابدار بیمارستان     ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز
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گفت:  نروژ  در  ایران  پيشين  سفير    ◄
و  می دهند  که  امتيازاتی  می خواهند  روس ها 
می گيرند را در باالترین سطح مقام ها و ساختار 
اینکه  نه  کنند  ردوبدل  متحده  ایاالت  سياسی 
مذاکره  ميز  سر  اوکراین  رئيس جمهوری  با 

. بنشينند
ایران  پيشين  سفير  فرجی راد«  »عبدالرضا 
در نروژ در تشریح احتمال آغاز مذاکرات پيمان 
حاشيه  در  آمریکا  و  روسيه  ميان   3 استارت 
کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  اوکراین،  جنگ 
دارای   2026 سال  تا  عماًل   3 استارت  پيمان 
بایدن،  از روی کار آمدن جو  اعتبار است و پس 
رسيد.  امضا  به  طرف  دو  ميان  پيمان   این 
و  مقطع  این  در  آمریکا  در  روسيه  سفير  اینکه 
 3 استارت  پرونده  محوریت  با  مذاکرات  باب  در 
آنها  دارد.  مهم  پيام  یک  صرفًا  می گوید،  سخن 
آمریکا  با  مذاکره  وارد  طریق  این  از  می خواهند 

محوریتش  مذاکرات  این  نظرم  به  ولی  شوند، 
هم  باز  بلکه  بود،  نخواهد  استارت  پيمان  بحث 
باید  ميان  این  در  است.  مطرح  اوکراین  پرونده 

هم  اوکراین  مذاکرات  قضيه  در  که  داشت  توجه 
و در سوی  ندادند  آمریکایی ها چراغ سبز نشان 
مشغول  اوکراین  شرق  در  هم  روس ها  دیگر 

نهایت  در  تا  هستند  خود  نظامی  پيشروی های 
به  را  منطقه  این  شهرهای  از  برخی  بتوانند 

برسانند. تثبيت 
اخير  سخنان  دليل  همين  به  داد:  ادامه  وی 
سفير روسيه در واشنگتن آن هم با محور پيمان 
سوی  از  قدمی  پيش  نوعی  باید  را  سه  استارت 
که  دانست  اوکراین  پرونده  محوریت  با  مسکو 
در  مذاکرات  پوشش  در  مسٔاله  این  نهایت  در 
به  است.  شده  مطرح   3 استارت  پيمان  قالب 
دليل  به  روسيه  کنونی  شرایط  در  من  عقيده 
اقتصادی  گسترده  و  جدید  تحریم های  اعمال 
سوئد  عضویت  جمله  از  مباحثی  همچنين  و 
برای  جدید  راه  یک  دنبال  به  ناتو،  در  فنالند  و 
در  است.  اوکراین  پرونده  در  آمریکا  با  مذاکره 
وارد  نمی خواهد  متحده  ایاالت  عماًل  ميان  این 
مذاکره با روس ها شود و مسکو همه می داند که 
تحریم ها فشار زیادی بر پيکره اقتصادی روسيه 

کرد  توجه  باید  دیگر  سوی  از  است.  آورده  وارد 
زلنسکی  ولودیمير  می داند  خوبی  به  مسکو  که 
همين  و  دارد  قرار  بریتانيا  و  آمریکا  تاثير  تحت 
کنونی  شرایط  در  را  کی یف  با  مذاکره  مسٔاله 

می کند. دشوار  و  سخت  بسيار 
ژئوپليتيک دانشگاه گفت: روسيه  این استاد 
جای  به  است  بهتر  که  رسيده  نتيجه  این  به 
روس ها  شود.  مذاکره  وارد  آمریکا  با  اوکراین 
یا  می کنند  دریافت  که  امتيازاتی  می خواهند 
امتيازاتی که ارائه می دهند را در باالترین سطح 
و  رد  متحده  ایاالت  سياسی  ساختار  و  مقام ها 
بدل کنند. به نظر آنها این اقدام باید با واشنگتن 
وارد  اوکراین  با  بخواهند  این که  نه  شود  انجام 
سوی  از  شوند.  مذاکراتی  و  مناسبات  چنين 
به  را  فعلی  حمالت  نمی خواهد  روسيه  دیگر، 
به  نوعی  به  و  بکشاند  دونباس  منطقه  از  خارج 
دنبال گسترش این اقدام های نظامی نيست. به 

ایاالت  متحده  که  دانست  باید  روند  این  موازات 
نقطه  یک  را  واشنگتن  در  روسيه  سفير  سخنان 

می کند. تلقی  ضعف 
آمریکایی ها  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
و  اوکراین  و  شرق  از  باید  روسيه  که  معتقدند 
اما توجه داشته  حتی جزیره کریمه خارج شود 
باشيد که آمریکا و بریتانيا در این ميان کمترین 
ضربه را دریافت می کنند. واقعيت این است که 
فعلی  بحران  اصلی  متضررهای  اروپا  و  اوکراین 
باعث  مسٔاله  این  اساس  همين  بر  و  هستند 
آمریکا  به  حد  از  بيش  اوکراین  و  اروپا  می شود 
ایاالت  که  است  حالی  در  این  شوند.  وابسته 
شرق  از  روسيه  کردن  بيرون  دنبال  به  متحده 
اوکراین است ولی بحث اینجاست که گفت وگوی 
قدرت ها را نمی توان صرفًا یک گفت وگوی صفر 
و  می دهند  امتيازهایی  بلکه  دانست؛  یکی  و 

► می کنند    دریافت  امتيازهایی 

فرجی راد:

●  احتمال آغاز مذاکرات پیمان استارت ۳ میان روسیه و آمریکا در حاشیه جنگ اوکراین     ●

اوکراین  به  روسيه  حمله  که  درحالی       ◄
ماه خود رسيده مقام های کی یف  به چهارمين 
کرده اند  ابراز  مساله  این  بابت  را  خود  نگرانی 
شود  باعث  شاید  جنگ"  از  خستگی  "شبح  که 
به  کشور  این  به  کمک  برای  غرب  حل  راه  تا 
فرسایش  دچار  مسکو،  حمله  با  مقابله  منظور 

شود.
گزارشی  در  آسوشيتدپرس  خبرگزاری 
ميلياردها  متحدانش  و  آمریکا  می نویسد: 
اوکراین  به  ارسال  برای  تسليحات  صرف  دالر 
خانمان  بی  و  آواره  ميليون ها  اروپا  کرده اند. 
و  وحدت  یک  و  است  پذیرفته  را  اوکراینی 
در  منتظره  غير  و  ناپذیر  وصف  یکپارچگی 
وضع  در  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  اروپای 
رئيس  پوتين،  والدیمير  عليه  تحریم ها 
می شود. دیده  کشورش  و  روسيه  جمهوری 

بدتر شدن وضعيت جنگ در  با  اما همزمان 
ميالدی  جاری  سال  فوریه   24 از  که  اوکراین 
کرملين  که  می گویند  تحليلگران  شده،  آغاز 
طوالنی  و  دامنه دار  درگيری  یک  از  شاید 
قدرت های  تا  شود  باعث  و  کند  سوءاستفاده 
غربی با توجه به منافع خود، اوکراین را مجبور 

دهد. تن  روسيه  با  سازش  به  تا  کنند 
رئيس  زلنسکی،  ولودیمير  ميان،  این  در 
پيشنهاد  یک  به  پيشتر  اوکراین  جمهوری 
با  را  سازش  از  نوعی  اینکه  بر  مبنی  غربی 

و  نداده  نشان  خوبی  واکنش  بپذیرد،  روسيه 
خودش  صلح،  مفاد  درباره  اوکراین  بود،  گفته 

می کند. گيری  تصميم 
موجود  وضعيت  از  خستگی  بود:  گفته  او 
نتيجه ای  دنبال  به  مردم  است،  رشد  به  رو 
خواهان  نيز  ما  و  باشد  نفعشان  به  که  هستند 
نگران  هستيم.اوکراین  نتيجه  از  دیگر  نوعی 
جنگ  از  غرب  آیا  جنگ؛  شدن  طوالنی تر  از 

می شود؟ خسته 
ماکرون

شد  رد  ایتاليا  سوی  از  صلح  پيشنهاد  یک 
فرانسه  جمهوری  رئيس  ماکرون،  امانوئل  و 
به  روسيه  حمله  اگرچه  گفت  آنکه  از  پس  نيز 
اوکراین یک اشتباه تاریخی بود اما قدرت های 
وقتی  چون  کنند  تحقير  را  روسيه  نباید  غربی 
راه  یک  می توانيم  ما  شود،  متوقف  جنگ  این 
دیپلماتيک  مسيرهای  طریق  از  رفت  بيرون 
قرار  اوکراین  غضب  و  خشم  مورد  کنيم،  ایجاد 

. گرفت
اوکراین  خارجه  امور  وزیر  کولبا،  دیميترو 
تنها  گفت وگوهایی  چنين  که  بود  گفته  نيز 
هر  و  فرانسه  شدن  خفيف  و  خوار  باعث 
اظهاراتی  چنين  خودش  که  می شود  کشوری 

می کند. مطرح  را 
حتی اظهارنظری از سوی هنری کيسينجر، 
گفته  که  نيز  آمریکا  اسبق  خارجه  امور  وزیر 

سرزمينی  سازش  از  نوعی  باید  اوکراین  بود 
روبرو  زلنسکی  تند  پاسخ  با  بگيرد،  نظر  در  را 
قدرت های  رفتار  با  روند  این  بود  گفته  که  شد 
غربی مشابه است که در 1938 به آلمان نازی 
را  چکسلواکی  از  بخش هایی  تا  دادند  اجازه 
رهبر  هيتلر،  آدولف  حمله  کردن  متوقف  برای 

بياورد. در  خود  تصرف  به  نازی  آلمان 
از  را  روسيه  تا  می خواهد  همچنين  کی یف 
مناطقی که به تازگی در شرق و جنوب اوکراین 
سال  در  که  کریمه  همچنين  و  کرده   تصرف 

کند. بيرون  کرد،  تصرف   2014
سياسی  مسائل  تحليلگر  فسنکو،  ولودیمير 
از  ماه  هر  می گوید:  "پنتا"  اندیشکده  در 
ميليارد  پنج  کشور  این  برای  اوکراین  جنگ 
می شود  باعث  مساله  این  و  دارد  هزینه  دالر 
غربی  کشورهای  متحد  موقعيت  به  کی یف  تا 

شود. وابسته 
برای  پيشرفته تری  تسليحات  به  اوکراین 
تضمين پيروزی همراه با عزم غرب برای ادامه 
مسکو  تضعيف  برای  روسيه  اقتصادی  تحریم 

داشت. خواهد  نياز 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  در  فسنکو 
است  مشخص  داد:  ادامه  آسوشيتدپرس 
کند  فرسوده  را  غرب  است  مصمم  روسيه  که 
بنا  فرض  این  با  را  خود  استراتژی  اکنون  و 
به  و  شده  خسته  غربی  کشورهای  که  می کند 

جویانه  ستيزه  لفاظی  تغيير  به  شروع  تدریج 
کرد. خواهند  سازگارتر  لفاظی  به  خود 

این جنگ هنوز هم در ایاالت متحده و اروپا 
غيرنظاميان  شدن  کشته  از  تصاویری  با  که 

پس  قاره  این  در  جنگ  بزرگترین  در  اوکراینی 
انداخته،  راه  به  وحشتی  دوم  جهانی  جنگ  از 

دارد. چشمگيری  پوشش 
ادامه  اوکراین  به  کمک  به  حالی  در  آمریکا 
جمهوری  رئيس  بایدن،   جو  که  می دهد 
راکتی  سيستم های  واشنگتن  می گوید  آمریکا 
که  می دهد  اوکراین  به  را  مهمات  و  پيشرفته 

اهداف  دقيقتر  تا  می سازد  قادر  را  کشور  این 
دهد. قرار  هدف  نبرد  صحنه  در  را  کليدی 

روزنامه  در  خود  مه   31 مقاله  در  بایدن 
را  اوکراین  دولت  من  نوشت:  تایمز  نيویورک 

برای سازش سرزمينی  آشکار،  در  و  در خفا  نه 
داد. نخواهم  قرار  قشار  تحت 

کشورها  دیگر  و  کی یف  سوی  از  که  آلمان 
قرار  انتقادها  آماج  سانی  کمک  به  تردید  بابت 
هوایی  دفاع  سيستم های  تا  داده  قول  گرفته 

کند. ارائه  را  مدرن تری 
محققان  از  یکی  گولد-دیویس"،  "نایجل 
موسسه  در  اوراسيا  و  روسيه  امور  در  ارشد 
می گوید:  نيز  استراتژیک  مطالعات  بين المللی 
چنين  با  ما  هم  سرد  جنگ  دوران  در  حتی 
بيش  شوروی  که  وقتی  نبودیم  روبرو  وضعيتی 
از  نشانه هایی  بود.  تهدیدکننده  زمانی  هر  از 
اهداف غرب وجود  مورد  در  تنش های مختلف 

نشده اند. تعریف  وضوح  به  هنوز  آنها  دارد. 
اقتصاد جهانی  نشست 

به  را  خود  راه  اروپا  داخلی  نگرانی های 
ویژه  به  می دهد،  سوق  غالب  گفتمان  سمت 
کمبود  و  انرژی  حامل های  قيمت  که  زمانی 
مردم  به  اقتصادی  آسيب  به  شروع  خام  مواد 
باالتر،  برق  هزینه های  با  که  می کند  عادی 
مواجه  غذایی  مواد  قيمت  و  سوخت  هزینه 

. هستند
برای  تصميم  اروپایی  رهبران  حاليکه  در 

نفت  صادرات  از  درصد   90 سازی  مسدود 
"موفقيت  عنوان یک  به  را  پایان سال  تا  روسيه 
مذاکرات  دادند،  قرار  ستایش  مورد  کامل" 
بود  امتيازی  شامل  و  کشيد  طول  هفته  چهار 
متحد  نزدیک ترین  عنوان  به  مجارستان  به  که 
به  تا  می داد  اجازه  اروپا  اتحادیه  در  کرملين 

دهد. ادامه  روسيه  از  محصوالت  واردات 
 ISPI اندیشکده  تحليلگرد  ویال"،  "ماتئو 
می دهد  نشان  این  می گوید:  نيز  ميالن  در 
به  رو  اندکی  روسيه  حمله  با  اروپا  در  اتحاد  که 
در  خستگی  نوع  این  است.  گرفته  قرار  افول 
جدید  راه های  یافتن  از  عضو  کشورهای  ميان 
وضوح  به  و  شده  ایجاد  روسيه  تحریم  برای 
که  دارند  وجود  کشورهایی  اروپا،  اتحادیه  در 
هستند. تحریم ها  ادامه  به  مایل  کمتر  و  کمتر 
نگران  که  اروپا  کميسيون  ميان،  این  در 
انرژی  بيشتر  تحریم های  اقتصادی  تاثير 
اقدامات  پيشنهاد  برای  که  کرده  اعالم  است، 
تعجيلی  روسيه  گاز  عليه  جدید  محدودکننده 
اروپا  اتحادیه  قانونگذاران  داشت.  نخواهد 
شهروندانی  به  مالی  کمک  خواستار  همچنين 
و  سوخت  قيمت  افزایش  از  که  هستند 
حاصل  اطمينان  تا  می برند  رنج  گرمایش 
کاهش  اوکراین  از  عمومی  حمایت  که  شود 

. بد نمی یا
راست  جناح  رهبر  سالوینی،  ماتئو 
به  اخير  روزهای  در  "ليگ"  به  موسوم  ایتاليا 
آماده  ایتاليایی ها  که  گفته  خارجی  خبرنگاران 
تحریم ها  از  حزبش  و  هستند  شدن  قربانی 

می کند. حمایت  روسيه  عليه 
تراز  که  نشانه هایی  ميان  در  حال  این  با 
تغيير  مسکو  نفع  به  تحریم ها  تحت  تجاری 
شمال  در  کوچک  مشاغل  صاحبان  به  و  کرده 
محسوب  سالوینی  پایگاه  از  بخشی  که  ایتاليا 
اشاره  همچنين  او  می رساند  آسيب  می شود، 
مسکو  عليه  تحریم ها  از  حمایت  که  کرد 

نيست. نامحدود 
تا  آماده اند  ایتاليایی ها  افزود:  سالوینی 
به یک  و رسيدن  اوکراین  از دفاع  برای حمایت 
قربانی  را  خود  شخصی  اقتصاد  بس،  آتش 
بار  فاجعه  کند،  پيدا  ادامه  جنگ  اگر  اما  کنند 

► بود./ایسنا      خواهد 

ماه  خرداد  دوم  در  بایدن  جو    ◄
1401)2022/5/23(، اعالم کرد که در صورت 
کمک  به  ایاالت متحده  تایوان،  به  چين  حمله 
نظامی این کشور خواهد رفت. در این زمان، پکن 
نارضایتی شدید خود بر اظهارات رئيس جمهوری 
ایاالت متحده را اعالم داشت و به آمریکا هشدار 
امور  وزارت  سخنگوی  وینبين«  »وانگ  داد. 
خارجه چين دراین باره اظهار داشت که: "چين 
در مورد موضوعاتی مرتبط با منافع اساسی این 
و  امتياز  ارضی  تماميت  و  حاکميت  مانند  کشور 
قاطعيت  نباید  هيچ کس  کرد.  نخواهد  مصالحه 
را  چين  خلق  توانمندی  و  مستحکم  اراده  قوی، 

بگيرد." دست کم 
جو بایدن در دیدار با نخست وزیر ژاپن در توکيو 
صورت  در  ایاالت متحده  که  بود  داده  تضمين 
نظامی  حمایت  تایوان  از  چين،  نظامی  حمله 
خواهد کرد. بایدن این جمله را مطرح کرده بود 
که: "چين حق ندارد با خشونت تایوان را ببلعد. 
رفتار دولت چين، ازجمله رزمایش نظامی و پرواز 

با خطر است". تایوان "بازی  در حریم هوایی 
هرچند که بایدن گفته بود، فکر نمی کند که 
چين واقعًا قصد حمله به تایوان را داشته باشد. 
در سوم خرداد ماه 1401، رسانه ها تيتر زدند که 
بایدن حرف خود را پس گرفته و اعالم کرده که 
هيچ تغييری در سياست »ابهام راهبردی« نسبت 
به تایوان حاصل نشده است. وی در برابر سؤال 
خبرنگاران درباره اینکه آیا آمریکا از تایوان دفاع 

می کند یا خير؟ پاسخ نداد.
هم زمان با جنگ روسيه و اوکراین، نگاه ها به 
اقدام روسيه  سمت چين رفته است. تحليلگران 
عليه اوکراین را الگوی مناسبی برای چين درباره 
دانسته  تایوان  به  نسبت  اش  هميشگی  ادعای 
کند؟  حمله  تایوان  به  است  قادر  چين  آیا  اند. 
از  بخشی  را  آن  که  تایوان  به  حمله  برای  چين 
نظر  در  را  فاکتورهایی  داند،  می  خود  سرزمين 
تایوان  به  چين  حمله  سؤال  طرح  آیا  گيرد؟  می 
ها  تحليل  در  خود  سرزمين  از  بخشی  به عنوان 
درست  سياستمداران  و  کارشناسان  نظرات  و 

است؟
پاسخ  اقتصادی  و  سياسی  نظامی،  لحاظ  به 
مشخصی در ميان مدت برای این پرسش وجود 
و  تجاوز  صورت  در  چين  نظامی  لحاظ  به  دارد. 
حمله عليه تایوان، ممکن است با واکنش رقبای 
می  حمایت  نيز  تایوان  از  البته  که  خود  نظامی 
ژاپن  و  هند  متحده،  ایاالت   شود.  مواجه  کنند 
دارند که  قرار  دنيا  نظامی  برتر  ميان 5 کشور  در 
دارند.  مناسبی  وضعيت  نيز  اقتصادی  لحاظ  به 
همکاری  و  دفاعی  پيمان  هم  با  تایوان  و  ژاپن 
برتر  کشور   5 ميان  در  که  روسيه  دارند.  نظامی 
نظامی دنيا حاضر است به لحاظ اقتصادی قادر 
اوکراین  بحران  در  نيست.  چين  از  حمایت  به 
نيز، چين صرفًا به حمایت سياسی بسنده کرد؛ 
بنابراین روس ها برای همکاری نظامی در صورت 
وقوع جنگ چين و تایوان برای حمایت نظامی از 

بود.  خواهند  مردد  چين 
ایاالت متحده  تایوان،  کشور حامی  بزرگ ترین 
رسميت  به  را  تایوان  استقالل  خود  حتی  که 

تایوان  تنگه  در  را  نشناخته؛ سيگنال های خطر 
ناوهای  ارسال کرده است. حضور  به سوی چين 
لفظی  های  حمایت  و  تایوان  تنگه  در  آمریکایی 
غرب از تایوان، نزدیکی دول آسيای جنوب شرقی 
به غربی ها و تنش آنان با چين به ویژه ژاپن، کفه 
ترازوی حمایت های سياسی، اقتصادی و حتی 
شاید نظامی را به سمت تایوان سنگين می کند.

در صورت وقوع جنگ چنانچه آمریکا مستقيمًا 
مأموریت های  تجربه  با  شود،  جنگ  کارزار  وارد 
ویژه جنگ نسبت به چينی ها برتری دارد. ارتش 
ندارد  را  جنگ  در  شرکت  تجربه  چين،  مدرن 
ولی  آموزش دیده؛  ارتش  یک  تنها  بنابراین  و 

است.  ناآزموده 
به  را  ویژه  های  آموزش  البته  نيز  تایوان 
نيروهای نظامی می دهد؛ و وجه اشتراک وی با 
چين تجربه نداشتن در یک جنگ و یا حتی دفاع 
از خود است. آمریکا برتری قابل توجهی به لحاظ 
جنگنده¬ها  انواع  و  هوایی  نيروهای  داشتن 
بهبود وضعيت  برای  با وجود تالش  و چين  دارد 

زیادی  فاصله  هنوز  هوا،  در  خود  جنگی  صنایع 
نيز،  سياسی  و  حقوقی  لحاظ  از  دارد.  آمریکا  با 
چين عضو دائم شورای امنيت است و می¬تواند 
هر قطعنامه ای عليه خود را وتو کند؛ در چنين 
هرگونه  اعمال  به  مجاز  را  خود  چين  شرایطی 

دانست.  خواهد  اقدامی 
ها  چينی  بدانيم  که  است  الزم  نکته  این  ذکر 
خود  خارجی  سياست  و  استراتژیک  فرهنگ  در 
تأکيد  آميز  مسالمت  همزیستی  و  صلح  بر  بارها 
بر  خود  اقتصادی  توان  تقویت  بر  فعاًل  و  ورزیده 
ورزند.  می  اصرار  اقتصادی  سندهای  اساس 
مقامات پکن البته بارها در جنگ لفظی با تایوان 
و غرب، هشدارهای الزم را به طرف مقابل ارسال 
خود  جدایی¬ناپذیر  بخش  را  تایوان  و  اند  کرده 
دانسته اند. این هشدارها شامل حرکت در حریم 
است؛  بوده  نظامی  مانورهای  و  تایوان  هوایی 
صورت  به  تایوان  درباره  تنها  چين  این  بر  عالوه 
کامال جدی تهدید به اقدام نظامی متقابل دارد؛ 
چرا که آن را سرزمين خود و حق دفاع را برخود 

داند.   می  مسلم 
شی جين پينگ، رهبر انقالب سوم چين، اما 
به دنبال اتحاد تایوان و چين در دزارمدت است. 
جنگ با احتمال صفر در حال حاضر درباره تنش 
های چين و تایوان می تواند یک پاسخ مناسب و 
قابل اتکا باشد. جنگ فرسایشی روسيه و اوکراین 
چين  برای  تاریخی  تجربه  و  درس  یک  البته  نيز 
که  جنگ  یک  مقدمات  و  شرایط  بود.  خواهد 
قدرت  معادالت  برای  را  متعددی  مسائل  بتواند 
از  نقطه  این  برای  هنوز  بياورد  دنبال  به  دنيا  در 
با  در حال حاضر  یا حداقل  و  نيست  فراهم  دنيا 
حداقلی  احتمال  با  الذکر  فوق  عناصر  به  توجه 
و یا صفر امکان پذیر است. در صورتی که اقدام 
بيگانه  عامل  سوی  از  نظامی  مشخص  و  قاطع 
عليه تایوان صورت گيرد؛ در آن صورت می¬توان 
انتظار داشت که چين به منظور دفاع از حاکميت 

کازار شود.  وارد  سرزمينی خود 
مبارکه  نویسنده:  ایرانی  دیپلماسی 

► صداقتی      

  خبرگزاری آسوشیتدپرس

●  اوکراین نگران از طوالنی تر شدن جنگ؛ آیا غرب از جنگ خسته می شود؟     ●

در سایه اوکراین نبرد در آسیا چقدر جدی است؟

●  بایدن، تایوان و چین، جنگی با احتمال حداقلی و حتی صفر     ●


