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فرماندار قم:  پژوهشگر حوزه دین و موسیقی: محمدصالح جوکار:

با نانوایی های 
متخلف در قم به شدت 

برخورد می شود

آمریکایی ها 
نمی خواهند مذاکرات 

به نتیجه برسد

اهالی موسیقی مقصر 
اصلی ممنوعیت 
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در جلسه اتاق بازرگانی قم مطرح شد:در جلسه اتاق بازرگانی قم مطرح شد:

قم میزبان چهارمین همایش آب و فاضالب کشورقم میزبان چهارمین همایش آب و فاضالب کشور
صفحه صفحه 22قم در شرایطی سخت برای تامین آب قرار داردقم در شرایطی سخت برای تامین آب قرار دارد

 »گویه« گزارش می دهد: »گویه« گزارش می دهد:

شهر قم، احیاگر محرم در ایران اسالمی و جهان تشیعشهر قم، احیاگر محرم در ایران اسالمی و جهان تشیع

مدیران  به  خطاب  بخشنامه ای  صدور  با  قم  استاندار      ◄
شیوه  رعایت  خصوص  در  دستور   ۸ قم  استان  اجرایی  دستگاه های 
کرد. ابالغ  کرونا،  جدید  موج  شیوع  به  توجه  با  بهداشتی  نامه های 

صدور  با  شاهچراغی  محمدتقی  سید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
قم  استان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  به  خطاب  بخشنامه ای 
به  توجه  با  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  خصوص  در  دستور   ۸

کرد. ابالغ  کرونا،  جدید  موج  شیوع 
استاندار قم به شرح زیر است:

طی بخشنامه ای ابالغ شد؛ 

۸ دستور مهم استاندار قم
 به ادارات جهت مقابله با موج 

جدید کرونا

شیوع  تداوم  به  توجه  با 
و  مادی  خسارت  و  کرونا  بیماری 
مذکور  بیماری  از  ناشی  معنوی 
روند،  تطویل  گذشته  سنوات  در 
کشورهای  در  بحران  مدیریت 
نظر  امعان  با  و  دنیا  مختلف 
یافته  جهش  انواع  شیوع  به 
دستورالعمل های  ابالغ  و  ویروس 
راستای  در  متعدد  تخصصی 
با  مقابله  و  کنترل  پیشگیری، 
بیماری کرونا، ضرورت دارد ابعاد 
در  بحران  مدیریت  روانشناختی 
و  مجریان  روحیه  تقویت  زمینه 
اجرای  برای  جدی  اهتمام  تداوم 
دستگاه های  سطح  در  تکالیف 
عمومی  عزم  همچنین  و  اجرایی 
دستورالعمل های  رعایت  برای 

افکار  سطح  در  بهداشتی 
جدی  توجه  مورد  جامعه  عمومی 
در  الزم  تمهیدات  و  گرفته  قرار 
عادی  از  جلوگیری  خصوص 
جریان  تداوم  و  وضعیت  انگاری 
اجرا  مورد  به  آمادگی  و  هشدار 

شود. گذاشته 
تا  نمائید  اتخاذ  ترتیبی  لذا 
در  زیر  موارد  اجرای  بر  شخصًا 
سازمان   / دستگاه  آن  سطح 
اطالع  تا  و  گردیده  نظارت 
مقابله  برای  الزم  آمادگی  ثانوی 
با  متناسب  کرونا  بیماری  با 
بحران  مدیریت  ستاد  ابالغیه های 
استان در دستور کار قرار گرفته و 
منظم  به صورت  اقدامات  گزارش 

شود. ارائه  ستاد  دبیرخانه  به 

۱- اجرای دقیق مفاد مصوبات 
با  مبارزه  ملی  ستاد  ابالغی 
عملیاتی  قرارگاه  کرونا،  بیماری 
ستاد  و  کرونا  با  مبارزه  ستاد 
سطح  در  استان  بحران  مدیریت 
تابعه. واحدهای  و  دستگاه  آن 

۲- اتخاذ تمهیدات برای حفظ 
وضعیت  با  متناسب  آمادگی 
انگاری  عادی  از  خروج  و  هشدار 

. یط شرا
بازرسان  با  جدی  همکاری   -۳
و  استان  بحران  مدیریت  ستاد 
اقدام  و  بهداشت  مرکز  بازرسان 
نمودن  اجرایی  زمینه  در  فوری 
ایرادات  رفع  و  تذکرها  و  توصیه ها 

ممکن. زمان  کوتاه ترین  در 
بمنظور  الزم  تدابیر  اتخاذ   -۴

مجریان  و  کارکنان  روحیه  ارتقای 
مرتبط  مصوبات  و  دستورالعمل ها 

کرونا. بحران  مدیریت  با 
رعایت  برای  ریزی  برنامه   -۵
متناسب  اجتماعی  گذاری  فاصله 
انجام  و  اعالمی  وضعیت های  با 

کارکنان. کلیه  واکسیناسیون 
ترویجی  برنامه های  اجرای   -۶
نهادینه  راستای  در  فرهنگی  و 
رعایت  ماسک،  از  استفاده  کردن 
کاهش  و  رجوع  دستورالعمل های 

حضوری. خدمات  به  نیاز 
بهره  برای  ریزی  برنامه   -۷
امکانات  از  حداکثری  برداری 
ارائه  بمنظور  الکترونیک  دولت 
خدمات مطلوب به ارباب رجوع و 
حضوری. خدمات  به  نیاز  کاهش 

همکاری  و  مشارکت  جلب   -۸
نهاد،  مردم  تشکل های 
پیشبرد  در  داوطلبان  و  خیرین 

مقابله  و  پیشگیری  برنامه های 
بهره برداری  و  کرونا  بیماری  با 

مسئولیت های  از  حداکثری 
مردم  مختلف  اقشار  اجتماعی 
در  همکاری  و  همراهی  برای 

هوشمند  مدیریت  طرح  اجرای 
► کرونا.    محدودیت های 

طی بخشنامه ای ابالغ شد؛ 

۸ دستور مهم استاندار قم به ادارات 
جهت مقابله با موج جدید کرونا                                                   
صفحه 1

هانی زاده در گفت وگو با الجزیره  

 روسیه و امریکا آشتی ایران و عربستان 
را به نفع خود می دانند                                                  
صفحه 7

 

دختران قم نایب قهرمان مسابقات کشوری 
کیک بوکسینگ شدند                                                  
صفحه 6

کسب یک طال و ۲ برنز کاراته کاهای قمی 
از مسابقات قهرمانی کشور                                               
صفحه 6

گزیـده خبـرها
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◄     پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی 
مدیران  حضور  با  خصوصی  بخش  و  دولت 
اقتصاد  بخش  با  مرتبط  اجرایی  دستگاههای 
کشاورزی  و  معدنی  صنعتی،  های  تشکل  و 
امور  هماهنگی  معاون  امیدیان  ریاست  به  و 
استانداری  کرامت  سالن  محل  در  اقتصادی 

شد. تشکیل 
بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقتصادی  دیپلماسی  معاونت  جلسه  این  در 
عنوان  به  صفری  دکتر  خارجه  امور  وزارت 

را  خود  سخنرانی  و  داشته  حضور  ویژه  مهمان 
در حوزه محورهای فعالیتی دوره جدید وزارت 

نمود. ارائه  خارجه  امور 
به  مربوط  کار   دستور  دو  جلسه  این  در 
در  آمده  به عمل  پیگیری های  و  قبل  مصوبات 

گرفت: انجام  زیر  محورهای 
مالکیت  اسناد  صدور  پیگیری  الف(   
مدت  به  که  تهران  قم  قدیم  جاده  کارخانجات 
۳۸ سال در چرخه اداری سازمان های واگذار 
واحدهای  تاکنون  و  داشته  قرار  زمین  کننده 

اند  نشده  سند  دریافت  به  موفق  ذی نفع  
حفظ  شورای  در  موضوع  شد  مقرر  و  مطرح 
پیگیری  بیشتری  سرعت  با  المال  بیت  منابع 
گردد. استخراج  آن  نتایج  آینده  ماه  یک  تا  و 

قدرت  افزایش  خصوص  در  همچنین  ب( 
بخشی  شد  مقرر  کشاورزی  های  چاه  برق 
حاوی  که  برق  های  فیش  های  هزینه  از 
کشاورزان  سوی  از  باشند  می  افزاینده  جرائم 
مابقی  و  درصد(   ۲۰ )حدود  گردد  پرداخت 
مورد  نیرو  وزیر  بخشنامه  از  بعد  مطالبات 

گیرد. قرار  تصمیم گیری  و  بررسی 
در  جلسه  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
ای  منطقه  آب  شرکت  آب  مسائل  خصوص 
عنوان  با  کارشناسی  جلسه ای  طی   شد  مقرر 
و  دولت  گفتگوی  شورای  کارشناسی  جلسه 
امور  دفتر هماهنگی  در محل  بخش خصوصی 
دفتر  مدیرکل  حضور  با  و  استانداری  اقتصادی 
شورای  جلسه  در  مجدد  نتایج  و  گیرد  انجام 

شود. مطرح  گفتگوی 
وزارت  معاون  جلسه  این  در  است  گفتنی   
و  داد  خبر  بازرگانی  رایزنان  افزایش  از  خارجه 
نفر   ۲۵ به   ۱۲ از  ایران  بازرگانی  رایزنان  افزود: 
تا پایان سال جاری افزایش خواهند یافت.   ►

قم  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل       ◄
اخیر،  سیالب های  شدن  جاری  اثر  بر  گفت: 
آبگیری  دیگر  بار  قم  خشک  تاالب های 

. ند کرد
سیالب  افزود:  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
تخریب  پیامدهای  و  آثار  از  یکی  ویرانگر  های 
از  و  اقلیم  تغییر  زیست،  محیط  و  طبیعت 
و  رودها  حریم  و  مراتع  جنگلها،  رفتن  میان 
گذشته  های  سال  در  که  است  ها  رودخانه 
است. شده  توجهی  بی  مسأله  این  به  نسبت 
های  آسیب  از  تأسف  اظهار  ضمن  وی 
در  هموطنان  از  برخی  به  مالی  و  جانی 
کرد:  خاطرنشان  اخیر،  های  سیالب  جریان 
حجم  افزایش  ها،  سیالب  این  دیگر  روی 
های  رودخانه  در  آب  دوباره  جریان  سدها، 
تا  که  است  ها  تاالب  مجدد  آبگیری  و  خشک 

است. امیدوارکننده  حدودی 
قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
های  تاالب  اخیر  روز  چند  در  اینکه  بیان  با 
دنبال  به  و  سلطان  حوض  و  مره  ع  ممنو شکار 
شده  آبگیری  حدودی  تا  نمک  دریاچه  آنها 
تاالب  این  شدن  خشک  کرد:  تصریح  است، 
عوامل  از  یکی  آنها،  پیرامون  اراضی  و  ها 
است. قم  شهر  در  غبار  و  گرد  تشدید  اصلی 

قطع  با  متأسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 
و  ها  تاالب  محیطی  زیست  های  حقابه 
و  باران  بارش  قم،  استان  های  رودخانه 
منابع  مهمترین  از  مقطعی،  های  سیالب 
سال  در  که  هستند  استان  های  تاالب  آبی 
زیستگاههای  این  باران،  کم  و  خشک  های 
مواجه  جدی  های  بحران  با  ارزشمند 

. ند می شو

و دغدغه  تعهد  بر ضرورت  پایان  موسوی در 
مسائل  به  نسبت  مسؤوالن  و  مردم  مندی 
نابودی  گفت:  و  کرد  تأکید  محیطی  زیست 
یا  باشد  خواسته  زیست،  محیط  تخریب  و 
سخت  بسیار  پیامدهای  و  تبعات  ناخواسته، 
همه  تواند  می  که  دارد  دنبال  به  سنگینی  و 
کند. مواجه  جدی  مخاطرات  با  را  انسان ها 

دائمی  و  فصلی  تاالب   ۶ دارای  قم  استان 
»بهشت  »مره«،  سلطان«،  »حوض  شامل 
»دریاچه  و  »غدیر«  نمک«،  »کوه  معصومه«، 
حدود  وسعت  با  ع  مجمو در  که  است  نمک« 
از وسعت  ۱۰ درصد  ۱۰۰ هزار هکتار، حدود 
همین  بر  و  داده  تشکیل  را  استان  جغرافیایی 
های  استان  ترین  تاالبی  از  یکی  قم  اساس، 
زیست  عظیم  های  ظرفیت  دارای  و  کشور 

► است.    محیطی 
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ارتباط با مدیرمسئول  
091276259۸7   

مشکالت پروژه های مترو و 
منوریل قم در نهاد ریاست 

جمهوری بررسی شد

با  قم  منوریل  و  مترو  پروژه های  مورد  در  تصمیم گیری  بررسی  جلسه 
برگزار  جمهوری  ریاست  نهاد  در  رئیس جمهور  اجرایی  معاون  حضور 

شد.
مشکالت،  بررسی  جلسه  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
موانع و پیشرفت های پروژه های ریلی درون شهری قم در نهاد ریاست 
سرپرست  رئیس جمهور،  اجرایی  معاون  مرتضوی  حضور  با  جمهوری 
مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان  قم،  استاندار  جمهوری،  ریاست  نهاد 
قم،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  اسالمی،  شورای 
مدیران  از  جمعی  و  قم  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 

شد. برگزار  قم  استان  و  کشوری 
مسئولین  راهکارهای  شنیدن  با  مرتضوی  صولت  سید  جلسه  این  در 
ریلی  حمل ونقل  توسعه  اهداف  پیشبرد  جهت  در  قم  استانی 
این  تحقق  در  دولت  جدی  اهتمام  از  قم،  کالن شهر  درون شهری 
میزبان  ساالنه،  که  قم  مقدس  شهر  بخصوص  و  کشور  سطح  در  مهم 
زیارت  شوق  به  که  بوده  خارجی  و  داخلی  زائرین  از  نفر  میلیون ها 
بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه )س( وارد این شهر می شوند، 

داد. خبر 
گذشته  سال  سفر  بررسی  و  پیگیری  راستای  در  جلسه  این 
اجرایی  معاون  مرتضوی  گذشته  ماه  سفر  همچنین  و  رئیس جمهور 
رئیس جمهور به شهر مقدس قم و بازدیدی که از پروژه مترو قم داشته 

شد. برگزار 

مدیرکل راهداری قم:
10 مسیر مسدود جاده ای قم 

بازگشایی شد

مورد   ۱۰ رفع  از  قم  استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
از  پس  جاده ای  پل  دستگاه   ۷ بازگشایی  و  راه ها  سطح  در  انسداد 

داد. خبر  اخیر  سیالبی  بارش های 
مهدی  قم،  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  گزارش  به 
اخیر  شدید  بارش های  وقوع  پی  در  کرد:   بیان  فراهانی  زنجیرانی 
حریم  و  زیرگذر  پل های  محورها،  از  برخی  آب گرفتگی،  موجب  که 

شد. قم  استان  جاده ای 
سمت  از  قمرود  صفرآباد  روستایی  محور  دو  هم اکنون  افزود:  وی   
مسدود  کاشان  قدیم  محور  سمت  از  جنت آباد  و  چای   قره  رودخانه 

شد. خواهند  بازگشایی  به زودی  که  است 
روز  دو  طی  شد:  یادآور  قم  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
عوامل  نفر   ۵۰ از  متشکل  راهداری  سیار  و  ثابت  اکیپ   ۱۰ گذشته 
جلوگیری  وظیفه  راهداری،  ماشین آالت  انواع  دستگاه   ۳۰ و  اجرایی 

دادند. انجام  به  را  قم  استان  جاده ای  محورهای  انسداد  از 
و  بارش  شدت  با  که  استان  مواصالتی  محورهای  از  برخی  به  وی 
قدیم  جاده  و  آزادراه  گفت:  و  پرداخت  بوده اند  مواجه  شدن  سیالبی 
کمربندی  کاشان،  قم  گرمسار،  قم،  آزادراه  قمرود،  محور  تهران،  قم 
امام علی)ع( از مسیرهای جاده ای استان بوده اند که شاهد بیشترین 

کردند. تجربه  را  مقطعی  تردد  در  اختالل  و  آب گرفتگی  میزان 
به  توجه  با  داد:  ادامه  قم  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
هشدارهای صادره و کسب آمادگی حداکثری توسط عوامل امدادی، 
استان  راه های  سطح  در  فوتی  و  جرح  به  منجر  حادثه  هیچ گونه 
از کاربران گرامی در راهدارخانه ها مستقر و  و تعدادی  گزارش نشده 

نمودند. اقدام  سفر  ادامه  به  بارش ها  فروکش  از  پس 
به  توجه  ضمن  مسافران  و  مردم  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
تلفن  با  سفر  به  اقدام  از  قبل  هواشناسی،  سازمان  اطالعیه های 
آماده  شبانه روزی  به صورت  که  راه ها  مدیریت  مرکز   ۱۴۱ گویای 
راه ها  وضعیت  از  و  تماس  می باشد  تلفنی  مراجعات  به  پاسخگویی 

نمایند. حاصل  اطالع 

تاکید معاون استاندار قم بر مبارزه با قاچاقچیان آرد؛
نگرانی های مردم در 

حوزه آرد و نان در قم هرچه 
سریع تر رفع شود

در  نگرانی هایی  اینکه  بیان  با  قم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
نگرانی ها  این  سریع تر  هرچه  باید  که  دارد  وجود  قم  نان  و  آرد  حوزه 
قاچاق  با  مبارزه  مشکل،  رفع  راهکارهای  از  یکی  گفت:  شود،  رفع 

بیایند. کار  پای  باید  دستگاه ها  همه  زمینه  این  در  که  است 
در  زاده ظهر  احمد حاجی  قم،  استانداری  روابط عمومی  به گزارش 
جواد)ع(  امام  سالن  در  که  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  جلسه 
ماه محرم،  آغاز  مناسبت  به  تسلیت  برگزار شد، ضمن  قم  استانداری 
کاهش  را  دادسراها  فعالیت های  بار  می تواند  پیشگیری  کرد:  اظهار 

دهد.
ممکن  زمان  سریع ترین  در  باید  مصوبات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هزینه های  شاهد  موارد  از  برخی  در  کرد:  مطرح  شوند،  پیگیری 
باید  هزینه ها  این  کاهش  برای  که  هستیم  استان  برای  روزانه 

شوند. پیگیری  ممکن  زمان  سریع ترین  در  مصوبات 
که  مواردی  در  داد:  ادامه  قم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
حل  برای  الزم  هماهنگی های  نیز  هستیم  استاندار  پیگیری  نیازمند 

شد. خواهد  انجام  مشکالت 
وجود  نان  و  آرد  حوزه  در  نگرانی هایی  جامعه  در  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  عنوان  شود،  رفع  نگرانی ها  این  سریع تر  هرچه  باید  که  دارد 
دستگاه ها  تمام  جدی  اهتمام  نیازمند  قاچاق  کاالی  بحث  برای 

. هستیم
حوزه  در  جهادی  و  هماهنگ  عملکرد  اینکه  به  اشاره  با  حاجی زاده 
مبارزه با کاالی قاچاق می تواند موثر باشد، خاطرنشان کرد: باید در 

نبینند. آسیبی  مردم  که  کنیم  عمل  گونه ای  به  حوزه  این 
قاچاق،  کاالی  کشفیات  از  بسیاری  موارد  در  اینکه  بیان  با  وی 
نیروی  استان  این  در  اگرچه  کرد:  تصریح  است،  عبوری  قاچاق های 
همچنان  اما  می کند،  برخورد  باجدیت  قاچاق  کاالی  با  انتظامی 

است. باقی مانده  بسیاری  کار  جای 
تمام  از  اینکه دشمن  به  اشاره  با  استاندار قم  امنیتی  معاون سیاسی 
یادآور  می کند،  استفاده  مردم  کردن  ناامید  برای  خود  ظرفیت های 
کنندگان  تولید  از  حمایت  نوعی  به  قاچاق  کاالی  با  مبارزه  شد: 

است.

فرماندار قم: 
با نانوایی های متخلف در قم به 

شدت برخورد می شود

گفت:  نانوایی ها  از  مردمی  شکایات  افزایش  به  اشاره  با  قم  فرماندار 
نانوایی ها افزایش یافته و پلمب و تعطیلی آن ها در  از  تخلفات برخی 

دست اقدام است.
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  جلسه  در  ذاکریان  عباس  فارس،  گزارش  به 
با  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  سالن  در  که  ارز  و  کاال 
مستقر  استان  آرد  کارخانه های  در  بسیج  نیروهای  اینکه  به  اشاره 
مقادیر  تمامی  شده  انجام  هماهنگی های  با  کرد:  اظهار  شده اند، 

شود. انجام  مجوز  دریافت  با  باید  فقط  استان  از  آرد  خروج 
باشند  نداشته  بارنامه  که  آرد  حامل  خودروهای  اینکه  بیان  با  وی 
نانوایی  تا  شبکه  از  خوشبختانه  کرد:  عنوان  شد،  خواهند  توقیف 

نداریم. آردی  خروجی  هیچ گونه 
توسط  نانوایی ها،  به  آرد  رسیدن  از  پس  افزود:  قم  فرماندار 
اصناف  اتاق  و  معدن  و  صنعت  کشاورزی،  جهاد  بازرسی،  سازمان 
می شود. انجام  تخلفات  با  برخورد  قانونی  فرآیند  و  الزم  پیگیری های 

ما  ابزار  بزرگ ترین  نانوایی ها  پلمب  و  تعطیلی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزایش  نانوایی ها  از  بسیاری  تخلفات  متاسفانه  کرد:  مطرح  است، 

بوده ایم. نیز  مردمی  شکایات  افزایش  شاهد  آن  درپی  و  یافته 
پلمب  به  منجر  مردمی  شکایات  به  رسیدگی  اینکه  بیان  با  ذاکریان 
دالیل  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  می شود،  متخلف  واحد  جریمه  و 
است. آزاد  آرد  و  یارانه ای  آرد  قیمت  اختالف  تخلفات  این  افزایش 

خبـرخبـر

ریاست  مشترک  جلسه  در      ◄
برگزار  و  قم  بازرگانی  اتاق 
فاضالب  و  آب  همایش  کنندگان 
در شرایطی  قم  کشور مطرح شد: 
دارد. قرار  آب  تامین  برای  سخت 
اتاق  ریاست  خاکی  ابوالفضل 
راستای  در  گفت:  قم  بازرگانی 
رسالت  و  اقتصادی  نقش  ایفای 
های  اتاق  اجتماعی،  های 
را  مشکالت  کشور  در  بازرگانی 
و  میکنند  بررسی  ابعاد  همه  در 
از  آنها  رفع  برای  اقتصادی  فعاالن 
هیچ تالشی دریغ نخواهد داشت.
اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  استقبال  ضمن  وی  بازرگانی، 
فاضالب  و  آب  همایش  برگزاری 
داشت:  بیان  قم  استان  در 
و  اساتید  از  دعوت  با  آذر  سوم 
برگزاری  شاهد  کشور  مسئولین 
در  مهم  بسیار  همایش  این 
او  بود.  خواهیم  کنونی  شرایط 
که  همایش  این  در  است  معتقد 
می  برگزار  مسئولین  حضور  با 
خصوص  در  الزم  هشدارهای  شود 
در  خصوص  به  قم  استان  آبی  کم 
داده  کشاورزی  و  صنعت  بخش 
در  آبی  کم  وضعیت  وی  شود. 
توصیف  ای  گونه  به  را  قم  استان 
و  جدی  اقدام  امروز  اگر  که  کرد 
استان  آب  تامین  برای  بخشی  اثر 
و  استان  صنعت  نگیرد  صورت 
کشت  زیر  زمین های  همچنین 
خواهند  بین  از  همه  کشاورزی 

. رفت
قم  استان  در  داد:  ادامه  او 
آب،  کمبود  مسئله  همواره 
مشکالتی  با  را  استان  صنعت 
امیدواریم  که  است  ساخته  روبرو 
دولتمردان  تدابیر  با  مسئله  این 
صنایع  در  خصوصًا  تا  گردد  رفع 
تعطیلی  مشکل  با  آب  به  وابسته 
نشویم. روبرو  تولیدی  واحدهای 
اگرچه  داشت:  اظهار  وی 
اندازی  راه  و  تکنولوژی  ورود 
پیشرفته  آب  تصفیه  های  سیستم 
چرخه  به  مصرفی  آب  بازگردانی  و 

مصرف  از  مقداری  توانسته  تولید 
همچنان  اما  دهد  کاهش  را  آب 
تامین آب در شهرک های صنعتی 
است  مهم  مسئله  یک  قم  استان 
سریعتر  چه  هر  می رود  انتظار  که 
زمینه  این  در  جدی  تصمیمات 

پذیرد. صورت 
سابقه  خصوص  در  همچنین  او 
اشاره  با  موضوع  این  اهمیت  و 
مطالعات  ملی  مرکز  گزارش  به 
اتاق  آب  و  کشاورزی  راهبردی 

شروع  ابتدای  در  گفت:  ایران 
گزارش  این  در  سیزدهم  دولت 
اتاق  های  گزارش  اساس  بر  که 
پیشنهادات  و  کشور  سراسر  های 
شد  داده  انتشار  خصوصی  بخش 
تاکید  کشور  آب  تامین  ضرورت  بر 
پیگیری  داد  ادامه  او  است.  کرده 
سال های  طی  آبی  کم  موضوع 
کشورها  از  برخی  توسط  گذشته 
پروژه  اجرای  و  آب  تامین  برای 
میلیارد  های  هزینه  با  بزرگ  های 
دالری در انتقال آب و برگشت آب 
موجود  آبی  منابع  حفظ  هدف  با 
بهتر  مراتب  به  وضعیتی  با  البته 
زیرزمینی  آبهای  درصد  میزان  در 
تأمل  قابل  ما،  کشور  به  نسبت 

. ست ا
اگرچه  کرد:  تصریح  وی 
های  پروژه  اخیر  سال های  در 
شهرکهای  در  آب  استحصال 
اما  بود  مؤثر  اقدام  یک  صنعتی 
پروژه های عمرانی تعریف شده در 
برای  الزم  سرعت  همچنان  کشور 
را  کشور  داخل  به  دریا  آب  انتقال 

. رد ا ند
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
برگزاری  کرد  امیدواری  ابراز  ایران 

تسریع  بر  بتواند  سمینار  این 
به  و  کشور  در  موجود  های  پروژه 
باشد  بخش  اثر  استان  خصوص 
در  دانشگاهی  اساتید  ورود  و 
کیفت  مهم  مسئله  این  پیگیری 
ارائه  همچنین  و  ها  طرح  اجرای 
در  موجود  های  طرح  بروزترین 
با سرمایه گذاری  آبی  حفظ منابع 
و  برسد  اجرا  به  خصوصی  بخش 
به  تازه ای  جان  بخشیدن  ضمن 
اقتصاد  ها،  تاالب  و  زیست  محیط 
به  و  صنایع  حوزه  در  کشور 
رشد  کشاورزی  بخش  در  خصوص 
وی  عقیده  به  کند.  پیدا  توسعه  و 
صادرات  قطب  به  می تواند  ایران 
در  کشاورزی  محصوالت  همه 

شود. تبدیل  منطقه 
پایان  در  خاکی  ابوالفضل 
از  بازرگانی  اتاق  کامل  حمایت 
اجرای پروژه های مرتبط با آب در 
افزود:  و  نمود  اعالم  را  قم  استان 
ضمن  هایی  پروژه  چنین  اجرای 
در  آب  زیرزمینی  منابع  حفظ 
که  زیست  محیط  احیای  و  استان 
جدی  آسیب  اخیر  سال های  در 
تداوم صنعت  دیده است می تواند 
را  استان  در  اقتصادی  چرخه  و 

کند. تضمین 
قم  استان  می شود  یادآور 
واحد   ۵۰۰ و  هزار   ۲ دارای 
مختلف  های  حوزه  در  تولیدی 
پالستیک،  شیمیایی،  صنایع 
است  و…  خانگی  لوازم  سلولزی، 
سلولزی  صنایع  بین  این  در  که 
در  آب بر  صنایع  جمله  از  فوالد  و 
های  سال  در  که  هستند  استان 
کم  برای  زیادی  مشکالت  با  اخیر 

بوده اند. مواجه  آبی 
همایش  این  است  گفتنی 
مهندسی  خدمات  انجمن  توسط 
علوم  دانشگاه  فاضالب،  و  آب 
استان  در  قم  دانشگاه  و  پزشکی 

► شد.   خواهد  برگزار 

مدیرکل محیط زیست: 

تاالب های خشک قم آبگیری کردند

پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
در قم برگزار شد

در جلسه اتاق بازرگانی قم مطرح شد:

قم میزبان چهارمین همایش آب و فاضالب کشور
قم در شرایطی سخت برای تامین آب قرار دارد
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معاون سازمان جهاد کشاورزی:
هشت هزار ُتن پسته امسال در 

قم تولید می شود

گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
از  پسته  ُتن  هشت هزار  امسال  شده،  انجام  پیش بینی های  براساس 

شد. خواهد  برداشت  استان  باغ های 
علی  محمد  قم،  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پسته  زیر کشت  استان  باغ های  از  ۱۴ هزار هکتار  بیان کرد:  سالمی 
است که از این میان هفت هزار هکتار باردار می باشد و حاصل تالش 

ثمر خواهد نشست. به  آن   در  کشاورزان 
وی افزود: پیش بینی ها بیانگر آن است که امسال محصول پسته قم 
به دلیل مواجه نشدن با تنش های سخت محیطی، با کیفیت مناسب 
بازارهای  در  و  تولید  ُتن  هزار  هشت   از  بیش  قبول،  قابل  حجم  در  و 

شد. خواهد  عرضه  بین المللی  و  داخلی 
مناطق  مرکزی  بخش  در  استان  پسته  باغ های  بیشتر  داد:  ادامه  وی 
کاشان   - قم  و  تهران   - قم  جاده  اطراف  همچنین  و  قنوات  و  قمرود 
واقع شده اند و حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از کشاورزان و بهره برداران 
آن  فرآوری  و  محصول  این  تولید  زمینه  در  استان  کشاورزی  بخش 

می کنند. فعالیت 
اواخر  از  درقم  پسته  محصول  برداشت  که  این  به  اشاره  با  سالمی 
در  شده  تولید  پسته  گفت:  می شود،  انجام  مهرماه  اواخر  تا  شهریور 
همین  و  دارد  مناسبی  جایگاه  بازار  در  و  است  باکیفیت  بسیار  قم 
این  کشت  به  کشاورزان  تشویق  موجب  دیگر،  مزایای  کنار  در  مساله 

شده است. استان  در  محصول 
اکبری،  آقایی،   احمد  همچون  پسته  مختلف  ارقام  است  گفتنی 
فندقی و کله قوچی در قم تولید می شود و کشاورزان این استان طی  
قابل  بهترین کیفیت، عملکرد  با  تولید پسته  سال های اخیر در زمینه 

داشته اند. قبولی 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

داده است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری:
ایستگاه های  متقاضیان 

صلواتی در قم حتمًا از طریق 
درگاه “قمیار” ثبت نام کنند

گفت:  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
از سایر  50 ایستگاه صلواتی مجوز صادرشده و  از  تاکنون برای بیش 
قمیار"   " الکترونیکی  درگاه  از  می شود  درخواست  نیز  ایستگاه ها 
فاقد  ایستگاه های  برپایی  از  چراکه  کنند،  اقدام  مجوز  کسب  برای 

آمد. خواهد  عمل  به  جلوگیری  مجوز 
آغاز  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  میرهادی  محسن  سید 
اظهار  محرم  ماه  ایام  با  همزمان  شهری  مدیریت  مجموعه  برنامه های 
داشت: برای خدمات رسانی مطلوب به هیئت های مذهبی و برگزاری 
بهتر آیین های سوگواری ماه محرم، هماهنگی های خوبی از ماه های 

است. انجام گرفته  شهرداری  نواحی  و  مناطق  سطح  در  گذشته 
با محوریت حرم مطهر و مسجد  وی ادامه داد: سیاه پوشانی شهر قم 
مرتع  پرچم های  شهر  از  نقطه  چند  در  و  انجام گرفته  جمکران  مقدس 

ویژه ماه محرم به اهتزاز درآمده است.
قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
داد  قرار  مورداشاره  را  شهری  مدیریت  ساختمان های  سیاه پوشانی 
و  مساجد  به  منتهی  مسیرهای  شستشوی  و  نظافت  کرد:  تصریح  و 
شهرداری  خدماتی  نیروهای  از  بخشی  و  انجام شده  نیز  حسینیه ها 
داد. خواهند  انجام  را  محرم  ماه  برای  شهر  آماده سازی  ایام  این  در 
را  مذهبی  هیئت های  به  ایمنی  ضوابط  و  دستورالعمل  ابالغ  وی 
به صورت  قم  آتش نشانی  نیروهای  شد:  یادآور  و  داد  قرار  مورداشاره 
هستند. تکایا  و  حسینیه ها  مساجد،  ایمنی  از  بازدید  حال  در  مداوم 
داد  قرار  موردتوجه  را  دست فروشان  و  متکدیان  جمع آوری  میرهادی 
مجوز  صلواتی  ایستگاه   ۵۰ از  بیش  برای  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  و 
درگاه  از  می شود  درخواست  نیز  ایستگاه ها  سایر  از  و  صادرشده 
برپایی  از  کنند، چراکه  اقدام  برای کسب مجوز  قمیار”   ” الکترونیکی 

آمد. خواهد  عمل  به  جلوگیری  مجوز  فاقد  ایستگاه های 
اضافه  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
کرد: با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم پیش بینی و 
تمهیدات خوبی برای ارائه خدمات مطلوب در ایستگاه های صلواتی، 

است. انجام گرفته  حسینیه ها  و  مساجد 

خبـر

پژوهشگر  فالحتی  حجت االسالم والمسلمین      ◄
قانون  به  گفت وگویی  در  موسیقی  و  دین  حوزه 
و  پرداخت  برگزاری کنسرت در قم  نانوشته ممنوعیت 
فاخر  موسیقی  کنسرت  برگزاری  از  شخصًا  کرد  تأکید 

می کند. استقبال  قم  در 
پدیده  یک  عنوان  به  موسیقی  آقانوری:  محبوبه 
پرچالش در عصر انقالب اسالمی، فراز و نشیب  های 
مخالفان  و  موافقان  و  گذاشته  سر  پشت  را  بسیاری 
و  باید  و  بودن  حالل  یا  حرام  دارد.  و  داشته  بسیاری 
هنرمندان  تا  شده  باعث  هنر  این  پیرامون  نبایدهای 
در  را  سخت گیرانه تری  موانع  عرصه،  این  فعاالن  و 

کنند. تجربه  هنرمندان  سایر  با  قیاس 
گستره  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  طرفی  از 
سایر  از  فراتر  نیز  موسیقی  دوستداران  و  عالقه مندان 
و  مختلف  سبک های  رسد  می   نظر  به  و  هنرهاست 
است.  گستره  این  دالیل  از  یکی  موسیقی،  متنوع 
موسیقی های  و  سنتی  سبک های  که  قدیمی ترهایی 
به  که  جوان ترهایی  و  می  کند  راضی  را  آنان  عرفانی 
چالش های  آیا  اما  اند.  آورده   روی  رپ  و  َجز  و  پاپ 
فقط  کنسرت  ها  برگزاری  و  هنر  این  پیش روی 
و  حرام  موسیقی  نوع  کدام  ماست؟  کشور  مخصوص 

است؟ حالل  آن  نوع  کدام 
از  یکی  سراغ  به  پرسش ها  این  پاسخ  یافتن  برای 
او  با  تا  رفتیم  موسیقی  فقه  حوزه  متخصصان  معدود 
مجتبی  حجت االسالم  کنیم.  گفت وگو  این باره  در 
انقالب  فقه،  »موسیقی،  کتاب  نگارش  فالحتی 
حوزه  در  دیگر  اثر  سه  و  فرصت«  یا  تهدید  اسالمی 
فقه  زمینه  در  را  خود  و  دارد  کارنامه  در  را  موسیقی 

داند. می   فتوا  صاحب  موسیقی 
او بیش از ۱۰ سال در حوزه های مختلف موسیقی 
حضرت  است  معتقد  و  داشته  مطالعه  و  پژوهش 
برای  که  بود  فقیهی  نخستین  خامنه ای  آیت الله 
را  موسیقی  ایجابی  جنبه های  شیعه  فقه  در  اولین بار 

کرد. مدح  را  موسیقی  و  مطرح 
حجت االسالم فالحتی صداوسیما را یکی از اصلی 
موسیقی  ترویج  و  هنر  این  آشفتگی  مقصران  ترین 
با  تا  است  درصدد  و  می داند  مردم  بین  در  فاخر  غیر 
و  کند  تدوین  را  جامعی  سند  حوزه،  این  متخصصین 

دهد. قرار  امر  این  متولیان  اختیار  در 
»فقه  عالی  دوره  تدریس  اخیر  ماه های  در  که  او 
حوزه  در  را  موسیقی«  و  غنا  موضوع  در  استداللی 
جلسات  از  یکی  حاشیه  در  دارد،  برعهده  قم  هنری 
در  تا  شد  بیست  شهر  خبرنگار  میزبان  دوره  این 
موسیقی  حوزه  پرسش های  درباره  مفصل  گفتگویی 

دهد. پاسخ  انقالب  معظم  رهبر  فقهی  نگاه  از 
حوزه  وارد  طلبه  یک  عنوان  به  شد  چطور 
شاید  که  عرصه ای  شدید؟  موسیقی  پژوهش 
منطقه  عنوان  به  روحانیون  و  طالب  بیشتر  برای 

شود. تلقی  قرمز  خط  یا  ممنوعه 
نشده  سفارش  جایی  از  و  بود  شخصی  من  انگیزه 
من  تحصیل  دوران  اوایل  در  ریشه  دغدغه  این  است. 
و  موافق  آن قدر  که  چیست  موسیقی  اصاًل  که  دارد 

دارد. تندرو  و  یک  درجه  مخالف 
مثل  اجتماعی  مسائل  سری  یک  درباره  معمواًل 
اگر  مثاًل  ندارد.  وجود  کالنی  دغدغه  مردم،  تفریح 
تعطیل  بانوان  بوستان  با  ببندند  را  شهربازی   یک 
نمی گیرد،  صورت  خاصی  اجتماعی  حرکت  شود، 
موسیقی  اما  ندارد  مقاله بنویس  یا  سینه چاک  عاشق 
ما  جامعه  اجتماعی  و  هنری  پدیده های  همه  بین  در 
مخالفان  هم  که  است  متفاوتی  موقعیت  یک  دارای 
نزاع  و  مناقشه  مورد  هم  دارد،  بسیاری  موافقان  و 

است. اجتماعی 
مسئله  این  ماهیت  که  بود  سؤال  خودم  برای 
چیست که از یک طرف آن قدر جذاب است و از طرف 
تنفر  و  برائت  ابراز  آن  از  حد  این  تا  مخالفانش  دیگر 

. می کنند
هستید؟ موسیقی  عالقه مندان  از  شما 

و  می نواختم  موسیقی  هم  طلبگی  از  قبل  من  بله. 
هم مستمع موسیقی بودم. ولی بعد از طلبه شدن به 
خاطر تشکیکاتی که برایم پیش آمد، مدتی نواختن را 
کنار گذاشتم و همچنان معتقدم مسئله موسیقی یک 

مسئله عادی و معمولی نیست.
کنید،  نگاه  هنرها  به  تاریخ  طول  در  شما  اگر 
است.  نبوده  عادی  امر  یک  وقت  هیچ  موسیقی 
می بینیم  کنیم  نگاه  که  باستان  فلسفه  صدر  به 
خصوص  در  همگی  ارسطو  و  افالطون  فیثاغورث، 
موسیقی نظریه داشتند اما در مورد سایر هنرها، مثل 

است. نبوده  این چنین  نقاشی 
حوزه  در  سال  ده  تخصصی  شکل  به  حداقل  بنده 
و  مطالعات  داشته ام.  پژوهش  و  مطالعه  موسیقی 
به  منجر  که  اجتماعی  و  فلسفی  فقهی،  تحقیقات 
چند  و  شده  موسیقی  درباره  بیست گانه  طرح  یک 
طرح  همچنین  و  کرده ام  مکتوب  نیز  را  آن  از  جلدی 
مسئله  فقهی  ُبعد  به  هم  که  موسیقی  تحلیل  جامع 
از  هم  و  می کند  مشخص  را  ثغور  و  حدود  و  پرداخته 
هنر  این  ماهیت  که  می گوید  فلسفی  و  حکمی  منظر 

است. لذت بخش  آن قدر  چرا  و  چیست 

فاصله  تخصصی  نگاه  از  کمی  دهید  اجازه  اگر 
شما  نظر  به  کنیم.  صحبت  عامیانه تر  و  بگیریم 
حاشیه  با  ما  کشور  در  موسیقی  مسئله  چرا 
کجاست؟  حواشی  این  اصلی  ریشه  روبه روست؟ 

برمی گردد؟ انقالب  از  بعد  به  آیا 
موسیقی همیشه در طول تاریخ دارای حاشیه بوده 
است. در غرب باستان و رم و یونان هم بر سر بودن یا 
یکی  می گوید  فیثاغورث  است.  بوده  دعوا  آن  نبودن 
است.  موسیقی  نفس،  تهذیب  شش گانه  اصول  از 
افالطون در کتاب »جمهوریت« دو نگاه تند و آتشین 

مدح  را  موسیقی  جاهایی  یک  دارد.  موسیقی  درباره 
و جایی آن را مذمت می کند و در نهایت به این نتیجه 
داریم  نیاز  حماسی  موسیقی  به  فقط  ما  که  می رسد 
جامعه  مخرب  »الیت«  و  »رمانتیک«  موسیقی های  و 

. هستند
و  ایران  و  اسالمی  جمهوری  صحبت  دیگر  این 
از  افالطون  پیش،  سال   ۲۵۰۰ بلکه  نیست،  انقالب 
یک دعوای کالن و حاشیه دار حکایت می کند. یا مثاًل 
باشد  عرفانی  که  خاصی  موسیقی  بر  غرب  در  کلیسا 
قائل  خود  برای  حدی  کلیسا  غیر  اما  داشته  تکیه 
اسالم هنر موسیقی  از  بعد  در شرق هم  است.  نبوده 

مدح. تا  شده  مذمت  بیشتر 
باستان،  شرق  در  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید 
بوده  عیاش ها  و  سالطین  خدمت  در  بیشتر  موسیقی 
و اهالی موسیقی را »مطرب« خطاب می کردند که به 
نوعی در زمان خود فحش محسوب می شد، به همین 

است. گرفته  قرار  مذمت  مورد  بیشتر  دلیل 
کاالی  یک  بیشتر  مردم  بین  در  موسیقی  واقع  در 
در  حداقل  موسیقی  ابزار  و  می شد  محسوب  لوکس 
ایران و جاهای دیگر شرق، در خدمت الیه های باالی 
زیادی  زمان  است.  بوده  زمان  آن  خواص  و  جامعه 
اند  شده   مأنوس  سازها  با  مردم  عموم  که  نمی گذرد 
استفاده  در محافل خود  و  تهیه  را  ابزار  اند  توانسته   و 

. کنند
موسیقی  شرایطی،  چنین  وجود  با  است  طبیعی 
دوران  در  البته  بگیرد.  قرار  مذمت  مورد  ما  روایات  در 
و  می کند  رشد  مردم  عامه  بین  در  هنر  این  صفویه 
پیدا  بیشتری  تجلی  اجتماعی  جریان های  طبیعتًا 
این  بوده  موسیقی  مروج  حکومت  چون  و  کنند  می  
هنر رشد می  کند و به نوعی جریانات موافق و مخالف 

کردند. پیدا  رسمیت  صفویه  زمان  در  موسیقی، 
پهلوی،  زمان  در  اینکه  تا  داشت  ادامه  مسئله  این 
اهالی  به  و  شد  حکومت  رسمی  مانیفست  موسیقی 
می توانیم  واقع  در  دادند.  زیادی  بهای  موسیقی 
زمان  در  ما  جامعه  در  موسیقی  رشد  اوج  بگوییم 
زمان  در  و  آن  از  قبل  که  چرا  گرفت.  شکل  پهلوی 
طرف  از  فشار  هم  و  می ترسیدند  مردم  هم  قاجار، 
اهالی  طرفی  از  و  بوده  زیاد  فقها  و  مذهبی  جامعه 
رسانه  پهلوی  زمان  در  نداشتند.  رسانه  هم  موسیقی 

می شود. حکومت  ضمیمه 
 به نظر شما ضابطه مند نبودن موسیقی به ویژه 
نهادهای  کم کاری  به دلیل  بعد،  به   ۷۰ دهه  از 
انقالب  رهبر  ایجابی  دیدگاه  یا  بوده  فرهنگی 
باعث شده سایر نهادها فکر کنند باید بستر برای 

شود؟ باز  مقوله  این 
در  فقط  انقالب  رهبر  که  باشید  داشته  توجه 
زمان  همان  از  نکردند.  صحبت  ایجابی  جنبه های 
چارچوب  در  که  هنری  و  فرهنگی  گروه های  تمام  با 
مدیران  از  داشتند.  جلسه  بودند  انقالب  و  نظام 
جنبه های  که   … و  مداحان  و  شاعران  تا  صداوسیما 
سلبی هم دیده شد. ایشان می خواستند که موسیقی 
حرام را حذف کنند. این ها نشان می دهد حداقل در 
ایجابی دیده  بیان مقام معظم رهبری، هم جنبه های 
سلبی  کار  آن جایی که  از  منتهی  سلبی.  هم  و  شده 
جنبه های  مسئوالن  طبیعتًا  است،  سخت تر  کمی 

دیدند. را  ایجابی 
را  ایجابی  و  سلبی  گانه   ۳۵ راهبردهای  ایشان 
فرهنگی  مسئوالن  توسط  عمده اش  که  کردند  تبیین 
مخدوش  را  نظام  موضع  و  اسم  و  مانده  زمین  روی 
کرده از جمله: تدوین سند جامع کاربردی موسیقی، 
از  موسیقی   نجات  طرح  نجات،  موسیقی  تولیدی 
موسیقی دانان  نسل  تربیت  طرح  نازل،  و  حرام  نوع 
متعهد مسلمان، اصالح وضع شعر و ترانه، بکار گیری 
اسالم  و  انقالب  صدور  و  فرهنگی  مقابله  در  موسیقی 
بسیار  امری  موسیقی  نظام،  نظر  از  اینکه  یعنی  و… 

جدی  و  مجزا  سیاست گذاری  یک  نیازمند  و  خطیر 
است.

و  جامعه  طرف  از  موسیقی  پدیده  شما  نظر  به 
حکومت  مثاًل اگر  است؟  دستورپذیر  عادی  مردم 
آن  اساس  بر  مردم  عامه  کند،  تعیین  ضابطه 
ضوابط پیش می روند یا باز هم کار خودشان را می 

؟  کنند
یک  گروهند.  سه  دیگری  جامعه  هر  مثل  ما  مردم 
آن  سنتی  ارزش های  با  مطابق  همیشه  که  گروه 
ضد  که  دیگری  گروه  می کنند.  سلوک  و  سیر  جامعه 
کنند  می   رفتار  جامعه  آن  معنوی  و  سنتی  ارزش های 
و گروه سوم گروه خاکستری هستند. قشر خاکستری 

اکثریتند. همه جا 
یک استثناء را داخل پرانتز عرض کنم که حتی در 
دهه شصت با وجود اینکه غلبه با آن گروه سنتی  بود 
لس آنجلسی  موسیقی های  خاکستری  قشر  همان  اما 
بیان  نبود،  فراهم  زمینه  چون  و  می داد  گوش  را 
پس  است.  وضعیتی  چنین  هم  اکنون  نمی شد. 

بیفتد. در  خاکستری  قشر  با  نمی تواند  حکومت 
تعیین  و  ایجابی  جنبه های  این  به  توجه  با 
معظم  مقام  توان  می   آیا  می  گویید،  که  مالک ها 
کرد؟ عنوان  موسیقی  به  عالقه مند  را  رهبری 

تا حاال که این طور بوده است.
کند  آیا موسیقی هایی که صداوسیما پخش می 

انقالب است؟ تأیید رهبر  مورد 
وارد  صداوسیما  به  اشکال  این  که  نکنید  فراموش 
درس  در  رهبری  خود  از  را  عبارتی  یک  من  است. 
می گویند  ایشان  بگویم.  صداوسیما  به  خطاب  خارج 
لهوی  و  حرام  نوع  از  صداوسیما  موسیقی های  اکثر 
است. این مطلب در صفحه ۴۸۹ کتاب غنای رهبری 

است. شده  آورده 
چه  هر  صداوسیما  که  می دانند  افراد  از  بسیاری 
به نوعی دارد  از نوع حالل نیست ولی  پخش می کند 
به  این اشکال  و  به موسیقی حرام رسمیت می بخشد 

است. وارد  صداوسیما 
حرام  موسیقی های  ترویج  در  مقصر  اولین 
باب  را  موسیقی ها  این  ملی  رسانه  صداوسیماست. 
کرد، بدون ضابطه ترویج و بدون ضابطه خواننده های 
ناباب را مخصوصا ًدر دهه نود معرفی کرد و در نهایت 
اقشار  و  مذهبی  قشر  و  خاکستری  قشر  شد  باعث 
صداوسیما  از  موسیقی  عرصه  نخبگان  و  خاص 

باشند. مند  گالیه   و  ناراضی 
موسیقی  صداوسیما  معتقدند  نخبگان  از  بسیاری 
ناراحتند، قشر مذهبی  نخبگان  برد.  به محاق  را  ملی 
به موسیقی های  نیز مبتال  ناراحتند و قشر خاکستری 
برنامه هایی  از  قبل  تا  مردم  بیشتر  شدند.  فاخر  غیر 
را  خواننده ها  دست  این  دورهمی،  و  خندوانه  مثل 
هیراد  حمید  و  بانی  بهنام  کسی  چه  نمی شناختند. 

می شناخت؟ را 
کنسرت  برگزاری  اجازه  قم  مثل  شهری  در  چرا 
به آن دسته از موسیقی هایی که فاکتورهای فاخر 

بودن و حلیت را دارند، داده نمی شود؟
در  خودم  من  دارد.  وجود  موسیقی  اجرای  قم  در 
کرده   شرکت  بوده  موسیقی  اجرای  که  مراسم هایی 
وجود  آن  بسیط  و  متعارف  معنای  به  کنسرت  اما  ام 

ندارد.
آقای فالحتی! چند سال پیش مدیرکل فرهنگ 
هم خوانی  برگزاری  دلیل  به  قم  استان  ارشاد  و 
شد.  استعفا  به  مجبور  مراسم  یک  در  موسیقی 

شماست؟ مدنظر  اجرایی  چطور 
دعوت  خواننده  جوان  فرهنگسرای  در  ببینید 
و مردم عادی هم می آیند گوش  و می نوازند  می کنند 
اما  بوده  کنار  و  گوشه  در  هم  قم  در  پس  می دهند. 
اینکه  نه  مسئله  کلیت  در  می گویید.  درست  شما 
قانون  یک  اما  باشد  داشته  وجود  قانونی  ممنوعیت 
نانوشته ای وجود دارد که در قم اجازه کنسرت وجود 
فعالیت های  بودن  ممنوع  معنای  به  این  آیا  اما  ندارد 
نیست.  این چنین  خیر  است؟!  قم  در  موسیقیایی 
دارند  آموزش  مجوز  آموزشگاه ها  از  تعدادی  قم  در 
کنسرت  ولی  می شود  انجام  هم  موسیقی  پژوهش  و 
که  است  چنین  این  نظام  و  رهبری  نظر  آیا  نیست. 

نه. قطعًا  نباشد؟  کنسرت 
در  ایشان  بزنم.  مثال  شما  برای  آقا  حضرت  از  من 
تمدن  محاسن  از  یکی  گفته اند  موسیقی  اهالی  جمع 
ایشان  خود  وقتی  آنهاست.  فاخر  کنسرت های  غرب، 
اقتباس  آنها  فاخر  موسیقی های  از  باید  گویند  می 

است. مقوله  این  به  توجه  از  نشان  خود  این  کنیم، 
که  هستند  کسانی  چه  کجاست؟  مشکل  پس 
باالتر  رهبری  معظم  مقام  و  نظام  از  قدرتشان 

؟ ست ا
اینجا  در  حوزوی  و  فقهی  برداشت های  برخی 
بدنه  که  بپذیریم  را  این  باید  باألخره  و  است  تأثیرگذار 
موسیقی  حرمت  به  فتوا  قم  در  علمیه  حوزه  سنتی 
این  نظرشان  اکثریت  و  هستند  قلیل  البته  داده اند. 
کثیری هم  که عده  بگیریم  نظر  در  را هم  این  نیست. 
شرایط  به  چون  هستند،  موافق  موسیقی  اصل  با  که 
بر نمی تابند. را  کنسرت  برگزاری  دارند،  انتقاد  فعلی 

کنسرت  غالب  کنیم.  بیان  را  واقعیتی  یک  باید  ما 
بر  منطبق  می شود  اجرا  دیگر  جاهای  در  که   هایی 
این  نیست.  ما  موسیقی  فاخر  قواعد  و  شرعی  قواعد 

است. انکار  قابل  غیر  واقعیت  یک 
هم  موسیقی  اهالی  که  است  این  جواب  اگر  پس 
از  این کنسرت ها کالفه و گالیه مند هستند،  از دست 
اختالط  و  موسیقی ها  و  محتواها  که  هم  شرعی  نظر 
است،  بسیار  آنها  پیرامون  حواشی  و  مردها  و  زن ها 
پس به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر کنسرت 
در جامعه ما به یک امر ضد ارزشی تبدیل شده است 
اهالی  خود  از  غیر  نیست  کس  هیچ  تقصیر  این  و 

. سیقی مو
دسته  آن  متأسفانه  و  نیست  هم  مردم  تقصیر  حتی 
به  را  موسیقی  می کنند  تالش  که  موسیقی  اهالی  از 
اقلیت  در  ببرند  قبول  قابل  و  فاخر  موسیقی  سمت 

نمی آید. بر  دستشان  از  کاری  و  هستند 
حواشی  از  اعم  ایران  در  کنسرت ها  فعلی  وضع  تا 
موسیقی  جنس  و  مرد  و  زن  اختالط  از  آن  پیرامون 
عمل  محتاطانه  همیشه  مثل  قم  نشود،  اصالح 
چنین  که  نمی تابد  بر  قم  سنتی  جامعه  و  می کند 

باشد. شهر  در  فضایی 
متوجه  را  تقصیر  آنکه  از  بیشتر  شما  یعنی 
اهالی  خود  متوجه  بدانید،  جامعه  سنتی  بدنه 

می دانید؟ موسیقی 
را  موسیقی  هم  سنتی  جامعه  همان  که  چرا  بله. 
نظر  در  را  فرمانده«  »سالم  آهنگ  شما  دارد.  دوست 
قطعه  این  دارد.  هم  تندی  موسیقی  اتفاقًا  بگیرید. 
موسیقی  با  قم  و  اسالم  پس  بود.  قم  از  شروعش 
محتوا  که  است  این  سر  بحث  بلکه  نیست،  مخالف 
قطعه  این  از  هم  انقالب  رهبر  خود  باشد.  چه  فضا  و 
اسم بردند و از آن حمایت کردند. ببینید قطعه »سالم 
آن  سنتی ها  غالب  اما  دارد  تندی  موسیقی  فرمانده« 
با  مذهبی  یا  و  سنتی  آدم  هیچ  پس  دارند.  دوست  را 
نیست.  مخالف  فرمانده«  »سالم  مثل  تندی  موسیقی 
و  دارد  خوبی  محتوای  محتوا  آنکه  یک  دلیل:  دو  به 

است. شده  کنترل  حواشی اش  آنکه  دوم 
در مجموع به اعتقاد بنده تا زمانی که ترانه سرایان، 
موسیقی  برگزارکنندگان  و  تهیه کنندگان  خوانندگان، 
و  ارزش ها  اساس  بر  و  نکنند  کنترل  را  فضا   ،… و 
نباید  نروند،  پیش  موسیقی  بودن  فاخر  مالک های 
داشته  همراهی  انتظار  جامعه  سنتی  بدنه  و  فقها  از 

. شند با
ما می بینیم که غالب موسیقی پاپ و شعرهای آن، 
شعرهایی با مضمون عشق مجازی و غیر عفیف است 
و این نکته را باید توجه کنیم که اگر نوعی از موسیقی 
صحیح  بر  دلیل  می  شود  شنیده  زیاد  مردم  بین  در 

بودن یا اخالقی بودن و مشروع بودن آن نیست.
جنس  شما  که  شود  برگزار  کنسرتی  قم  در  اگر 

می کنید؟ شرکت  می پسندید،  را  اش  موسیقی  
بله صد در صد. چرا که نه.

بیشتر  و  شماست  عالقه  مورد  خواننده  کدام 
می دهید؟ گوش  موسیقی ای  چه 

صادقی،  رضا  آقایان  اما  گفت  نمی  توان  مطلق 
بیشتر  را  اشرف زاده  حجت  و  خواجه امیری  احسان 
همین  کنم  اضافه  هم  را  این  البته  می کنم.  دنبال 
خوانده اند.  هم  حرام  و  فاخر  غیر  قطعه های  آقایان 
درباره  خوبی  آهنگ  خواجه امیری  آقای  مثاًل 
ماهی«  و  »ماه  آهنگ  مثاًل  یا  بود  خوانده  جمکران 
عشق  نوع  و  دارد  عاشقانه  محتوای  اشرف زاده  آقای 

است. عفیفانه  آن 
اعم  موسیقی  جنس های  از  کدام  هیچ  مجموع  در 
از پاپ، رپ، َجز و … نه خوب است و نه بد. قالب ها و 
این ها نیست. چه بسا موسیقی سنتی  مالک  های ما 
را  »تفنگت  قطعه  مثل  شود  اعالم  حرام  دالیلی  بر  بنا 
که  حالل  تنها  نه  که  پاپی  موسیقی  و  بگذار«  زمین 
موسیقی  مثل  بدانیم،  مستحب  را  آن  به  دادن  گوش 

فرمانده«. »سالم 
که  دارم  قرار  جایگاهی  در  بگویم  توانم  می   بنده 
نظر  بدهم.  موسیقی  درباره  فقهی  نظر  و  فتوا  بتوانم 
فرمانده«  »سالم  قطعه  شنیدن  که  است  این  من 
مستحب است اما ما آهنگی داشتیم به نام »تفنگت را 
بی بی سی  با  بعدها  که  خواننده ای  آن  بگذار«.  زمین 
اسالم  دین  و  اسالمی  جمهوری  علیه  و  کرد  مصاحبه 
موسیقی  با  اسالم  اساسًا  گفت  و  کرد  صحبت  هم 

نیست. این گونه  که  حالی  در  است  مخالف 
و   است  سنتی  قطعه  یک  بگذار«  زمین  را  »تفنگت 
چون  نمی  گوییم!  اما  است  فاخر  بگوییم  باید  قاعدتًا 
خواننده، این اثر را با انگیزه های خاصی در یک دوره 
گوش  انگیزه هایی  با  آن  مخاطبان  و  خواند  پرتنش 

شد. بیشتری  سیاسی  فتنه های  به  منجر  که  دادند 
به عنوان کتاب شما بازگردیم. باألخره موسیقی 

یک فرصت است یا تهدید؟
به  باشد  خوب  نوع  از  ما  تولیدی  موسیقی  اگر 
همراه فضای اجرای پسندیده شرعی و قانونی، قطعًا 
فرصت است اما اگر به مانند شرایط به هم ریخته فعلی 
و  اجتماعی  ارزش های  برای  تهدیدی  یقین  به  باشد، 

► الهی ما خواهد بود.      و  تراث دینی 

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۲۳۹ شماره  -رأی   ۱
ششدانگ  حاجی  فرزند  حمصی  ابراهیم  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۳۶
 ۱۰۶۱۳/۱۳۱ شماره  پالک  مترمربع   ۱۹۸/۴۹ مساحت  به  کارگاه  باب  یک 
نامه عادی  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  اصلی  

 ۱۳۳ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  علیزاده  غالمعلی  از  الواسطه  مع 
میرزائی  حاجی  فاطمه  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه   -۲ و   ۱۳۰ صفحه 
سندمالکیت مشاعی صادره دردفتر ۴۲۸ صفحه ۱۸۱ خریداری به موجب سند 
رسمی شماره ۲۷۲۵۲ مورخ ۵۵/۰۵/۱۰ دفتر خانه ۱۵ قم.)م الف ۱۴۱۳۶(

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 

اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

پژوهشگر حوزه دین و موسیقی:

● اولین فقیهی که موسیقی را مدح کرد رهبر انقالب بود   ●
اهالی موسیقی مقصر اصلی ممنوعیت کنسرت در قم هستند
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گفت:  بین الملل  مسائل  تحلیلگر     ◄
انتفاع  براساس  اسالمی  جمهوری 
توافق  احیای  به دنبال  مردم  اقتصادی 
با  نباشد  چشمگیر  منافع  این  اگر  و  است 
ادامه  جهان،  در  قدرت  جابجایی  به  توجه 
جنگ و بحران اوکراین و تضعیف بازارها در 
غرب به نظر می رسد زمان به نفع ایران کار 

. می کند
ایرنا  با  گفتگو  در  خوش چشم  مصطفی 
رایزنی های دیپلماتیک  افزایش  به  اشاره  با 
اتحادیه  گفت:  تحریم ها  لغو  مذاکره  برای 
انرژی  حوزه  در  وخیم  وضعیت  بنابر  اروپا 
برای  نفت  خرید  پیش  شدن  نزدیک  با  و 
و  تقاضا  میزان  افزایش  موجب  که  پاییز 
تاثیر  و  می شود  نفت  قیمت های  نتیجه  در 
بسیاری بر بازارهای دیگر در نیمکره غربی 
ایران  این است که نفت  به دنبال  می گذارد 
را برای زمستان و پاییز وارد بازار کند تا در 
روبرو  هولناکی  وضعیت  با  آینده  ماه های 
اقدامات  کرده اند  سعی  بنابراین  نشود، 

دهند. ادامه  را  دیپلماتیک 
به  اشاره  با  بین الملل  مسائل  تحلیلگر 
دیگر  صحبت های  و  باقری کنی  توییت 
اروپایی  طرف  افزود:  برجام  در  طرف ها 
وجود  به  تغییر  اندازه ای  تا  می کند  بیان 
آورده اما در عین حال باید منتظر بمانیم و 
را  تغییرات  این  آمریکایی هم  ببینیم طرف 

خیر. یا  می کند  قبول 
جوزف  کرد:  خاطرنشان  خوش چشم 
رسما  تغییرات  همین  با  ارتباط  در  بورل 
تغییرات  انجام  به  حاضر  که  کرده  اعالم 
عنوان  هم  باقری  آقای  و  نیست  بزرگتری 
است  مثبت  گفت وگو  اینکه  علیرغم  کرده 
گو  گفت و  جای  هنوز  می دهد  نشان  این  و 
وجود دارد و ایران و طرف های غربی هنوز 
عالقه به ادامه مذاکرات دارند اما ما ایده ها 

داریم. مالحظاتی  و 
موضوع  این  کرد:  تصریح  وی 
که  تغییراتی  که  است  این  نشان دهنده 
پیش نویسی  در  اروپا  اتحادیه  و  بورل  آقای 
به  و  داشته  دست  در  می کنند  عنوان  که 
تغییرات  کرده اند،  ارائه  آمریکایی  طرف 
به  هنوز  مسئله  لذا  است  نبوده  عمده ای 
از  نمی تواند  ایران  است.  باقی  خود  قوت 
زیرا  کند  عقب نشینی  خود  خواسته های 
در صورت  ایران  برجامی  منافع  ۵۰ درصد 
سرمایه گذاری  گروی  در  برجام  احیای 
از  تحریم ها  شدن  برداشته  و  خارجی 
که  است  نهادی  و  فرد  شرکت  صدها  روی 

خارجی  تجارت  حوزه  اصلی  بازیگران 
. هستند

بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
ضمانت  آمریکایی  طرف  اگر  داد:  ادامه 
سرمایه گذار  هیچ  نکند،  ارائه  اقتصادی 
شرکت های  که  همانطور  خارجی 
برای  کرده اند  بیان  آسیایی ها  و  اروپایی ها 

ایران نمی آیند. بازارهای  به  سرمایه گذاری 
اگر  کرد:  خاطرنشان  خوش چشم 
تحریم های موجود در لیست قرمز برداشته 
تجارت  و  روابط  تسهیل  حوزه  نشود 
خارجی که از اصلی ترین حوزه های منافع 
برجامی برای ایران است حاصل نمی شود 
می شود  برداشته  کاغذ  روی  تحریم  چراکه 
انجام  را  تجارت  این  باید  که  بازیگرانی  اما 
و  می مانند  تحریم  در  همچنان  دهند 
خواسته های معقولی که طرف ایرانی دارد 
به  است.  باقی  خود  قوت  به  همچنان  نیز 
بیشتر  بورل  آقای  پیش نویس  می رسد  نظر 
طرف  نظر  جزئی  تغییرات  با  کرده  سعی 
از  میزان  همین  اما  کند  جلب  را  ایرانی 
طرف  به  باید  هنوز  هم  جزئی  تغییرات 
آمریکایی ارائه شود و آنها اعالم نظر کنند.

طرف  از  گرایانه تر  واقع  اروپا  اتحادیه 
می کند عمل  آمریکایی 

است  این  مثبت  نکته  شاید  گفت:  وی 
از  گرایانه تر  واقع  کمی  اروپا  اتحادیه  که 
با محاسبه  و  آمریکایی عمل می کند  طرف 
ماه های  در  انرژی  قیمت های  وضعیت 
آینده به تالش های دیپلماتیک خود ادامه 
شرط  دو  این  که  زمانی  تا  اگرچه  می دهد 
اسالمی  جمهوری  نشود  پذیرفته  ایران 
ُمصرانه به دنبال احقاق حقوق خود خواهد 

می ایستد. شرط  دو  این  روی  بر  و  بود 

اشاره  با  بین الملل  مسائل  تحلیلگر 
خوب  توافق  برای  ایران  آمادگی  اعالم  به 
و  خوب  توافق  از  منظور  گفت:  پایدار  و 
منافع  ایران  برای  که  است  توافقی  پایدار، 
منافع  باشد.  داشته  همراه  به  اقتصادی 
اقتصادی  انتفاع  به منظور  ایران در مذاکره 

است. ایران  مردم 

خوش چشم یادآور شد: بهبود اقتصادی 
در چهار حوزه میسر است. اول اینکه حوزه 
ارائه  به  وابسته  که  خارجی  سرمایه گذاری 
است  آمریکایی  طرف  اقتصادی  تضامین 

ارائه نشده است. تاکنون 
۴ میلیون بشکه تولید نفت ایران

و  تولید  افزایش  حوزه  به  اشاره  با  وی 
صادرات نفت گفت: افزایش تولید با توجه 
خود  سوی  از  مذاکرات  شدن  طوالنی  به 
براساس  حاضر  حال  در  شد.  انجام  ایران 
اعالم خجسته مهر رئیس شرکت ملی نفت، 
میزان تولید نفت ایران در سطح پسابرجام 
و قبل از ترامپ، یعنی نزدیک به ۴ میلیون 
برجام حاصل  بدون  لذا هدف  است  بشکه 

است. شده 
اشاره  با  بین الملل  مسائل  تحلیلگر 
ایران  کرد:  تاکید  نفت  صادرات  حوزه  به 
بشکه  میلیون  نیم  و  یک  تا  یک  هم اکنون 
نفت صادرات دارد و در صورتی که توافقی 
میلیون  نیم  و  یک  حداکثر  شود  حاصل 
امتیاز  این  می شود.  بیشتر  صادرات  بشکه 
افزایش  با  زیرا  است  محدودی  اما  ملموس 
یک و نیم میلیونی صادرات نفت، مشکالت 
عدیده ای حل نخواهد شد اما در عین حال 
می کند. دولت  درآمدهای  به  خوبی  کمک 
خوش چشم ادامه داد: با توجه به ادامه 
سرما  فصل  شدن  نزدیک  و  اوکراین  جنگ 

صادرات  نباشد  کار  در  توافقی  اگر  حتی 
کنونی  سطح  از  اندک  اندک  ایران  نفت 
و  آمریکایی  طرف  لذا  می شود  بیشتر 
ایران  بیشتر  نفت  بازگشت  نیازمند  اروپایی 

است. غربی  بازارهای  سمت  به 
تسهیل روابط بانکی در سایه توافق 

وی خاطرنشان کرد: حوزه دیگر تسهیل 
در  است.  کشور  از  خارج  در  بانکی  روابط 
تسهیل  ایران  بانکی  روابط  توافق،  صورت 
دسترسی  به  محدود  فقط  اما  می شود 
آسانتر با هزینه کمتر در حساب های خارج 
مانند  همچنان  وضعیت  و  است  کشور  از 
زنگنه  آقای  که  دورانی  و  پسابرجام  دوران 
آن  پول  اما  می فروشیم  نفت  می کرد  اعالم 
امتیازی  بیاوریم  داخل  به  نمی توانیم  را 
چراکه  بود  خواهد  محدود  اما  ملموس 
ارتباط بانکی بیرون با داخل کشور به شکل 

نمی شود. اجرا  گسترده  و  راحت 
از   SDN از لیست  شرکت ها و نهادها 
برجام  از  نفعی  نشوند  خارج  تحریم ها 

نمی شود حاصل 
و  افزایش  کرد:  بیان  خوش چشم 
اول  حوزه  مانند  خارجی  تجارت  تسهیل 
اگر  است.  حوزه  موثرترین  سرمایه گذاری، 
بخش  در  که  افرادی  و  نهادها  و  شرکت ها 
تحریم ها  از  دارند  قرار   SDN لیست  قرمز 
حاصل  هم  برجامی  نفت  نشوند  خارج 
 ۵۰ از  بیش  همچنان  بنابراین  نمی شود. 
اسالمی  جمهوری  برجامی  منافع  درصد 
شدن  برداشته  شرط  دو  گروی  در  ایران 
از روی صدها شرکت، فرد و نهاد  تحریم ها 
دولت  سوی  از  اقتصادی  تضامین  ارائه  و 

است. آمریکا 
نسبت  کمتر  امتیاز  هر  کرد:  تاکید  وی 
به دو شرط درخواست شده از سوی ایران 
چندانی  تغییر  وضعیت  می شود  موجب 
حال  در  هم  حاضر  حال  در  ما  زیرا  نکند 
توافق  حصول  با  و  هستیم  نفت  فروش 
تسهیل  و  نفت  فروش  افزایش  اندکی  فقط 
حاصل  خارجی  حساب های  به  دسترسی 

می شود.
اضافه  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
انتفاع  براساس  اسالمی  جمهوری  کرد: 
توافق  احیای  به دنبال  مردم  اقتصادی 
با  نباشد  چشمگیر  منافع  این  اگر  و  است 
ادامه  جهان،  در  قدرت  جابجایی  به  توجه 
بازارها  تضعیف  و  اوکراین  بحران  و  جنگ 
در غرب به نظر می رسد زمان به نفع ایران 
و  وضعیت  آینده  ماه های  در  و  می کند  کار 

اکنون  هم  به  نسبت  غربی  طرف  موضع 
می شود. ضعیف تر 

به  را  الزم  ضمانت های  آمریکا 
ارائه  خارجی  سرمایه گذار  شرکت های 

کند
وی با اشاره به اعالم آمادگی ایران برای 
توافق پایدار و خوب گفت: منظور ایران از 
توافق پایدار این است که با توجه به اینکه 
آمریکا یکبار با بی قانونی کامل نقض تعهد 
همان  با  بازگشت  خواستار  اکنون  و  کرده 
ماه های  در  اینکه  به  باتوجه  و  است  توافق 
آمریکا  مجالس  دموکرات   اکثریت  آینده 
جمهوری خواه  اکثریت  با  زیاد  احتمال  به 
نیاز  می شود،  جایگزین  برجام  مخالف 
ضمانت های  آمریکایی  طرف  که  است 
الزم را نه فقط به ایران بلکه به شرکت های 
سرمایه گذار خارجی که قصد کار با ایران را 

کند. ارائه  دارند 
در  افزود:  بین الملل  مسائل  تحلیلگر 
طرف  این  تحریم ها  و  تضمین  مورد  دو  هر 
بگیرد.  تصمیم  باید  که  است  آمریکایی 
آمریکایی  طرف  که  آنجاست  اصلی  ایراد 
به دنبال حل اختالف نبوده و نیست بلکه 
به دنبال مهار قدرت ایران است در صورتی 
حل  به دنبال  همواره  ایرانی  طرف  که 

است. بوده  اختالف 
خوش چشم تاکید کرد: طرف آمریکایی 
بازارهای  در  موجود  فشارهای  با  اکنون 
صحنه  در  ژئوپلیتیک  تغییرات  و  انرژی 
بیاورد  روی  واقع گرایی  به  باید  جهانی 
اگرچه این اتفاق هم نیفتد در ماه های آتی 
غربی  طرف  بر  را  آن  تاثیرات  اندک  اندک 
به ویژه اروپایی با افزایش قیمت های انرژی 

. می بینیم
پیش نویس  در  ایران  خواسته های 

است نشده  عنوان  بورل 
برای  همچنان  ایران  داد:  ادامه  وی 
پذیرش شرایط خود برای ایجاد یک توافق 
برای  اقتصادی  بهره های  دارای  که  خوب 
بتواند  تا  باشد  الزم  ضمانت های  و  مردم 
در  کسی  چه  اینکه  از  فارغ  بماند  پایدار 
دارد  دست  به  را  اکثریت  آمریکا  مجالس 
مانده  باقی  دوره  برای  حداقل  بتوان  و 
توافقی  چنین  روی  بایدن  آقای  دولت  از 
ببیند  تا  می ماند  منتظر  کرد  باز  حساب 
طرف آمریکایی شرایط را می پذیرد یا خیر. 
سوی  از  شده  ارائه  پیش نویس  در  اگرچه 
آقای بورل هنوز خواسته های ایران را تمام 

► ندارد.   همراه  به  کمال  و 

به  اشاره  با  بین الملل  مسائل  کارشناس  یک     ◄
خود  تعهدات  انجام  برای  سابق  دولت  رئیس  عجله 
روحانی  تشر  درباره  خود  شنیده های  از  برجام؛  در 
جمع آوری  برای  اتمی  انرژی  سازمان  سابق  رئیس  به 

گفت. سانتریفیوژ ها  سریع تر 
بین الملل  مسائل  کارشناس  سیدافقهی  سیدهادی 
برجام،  در  آمریکا  و  غرب  بدعهدی های  به  اشاره  با 
آقای  زمان  در  برجام  امضای  از  بعد  متاسفانه  گفت: 
کاله  یک  که  شدند  متوجه  جهانیان  و  مردم  روحانی 
اکثر  زیرا  است؛  رفته  ایران  وقت  دولت  سر  بر  بزرگی 

شد. تمام  ایران  ضرر  به  برجام  بند های 
برجام  در  خود  تعهدات  انجام  در  روحانی   *

داشت عجله  بسیار 
وی اضافه کرد: مثاًل در متن برجام به مکانیسم ماشه 
غیرقابل  که  فردو  هسته ای  سایت  تعطیلی  همچنین  و 
نفوذ بود اشاره شده بود. متاسفانه دولت آقای روحانی 
داشت.  عجله  بسیار  برجام  در  خود  تعهدات  انجام  در 
حتی بنده جایی شنیده بودم که در زمان تخلیه کردن 
گرفته  صورت  تعلل  کمی  فردو  هسته ای  تاسیسات 

شده بود در همان زمان آقای روحانی شخصا به آقای 
با تشر بیان  صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی 
می کند سریعتر سانتریفیوژ ها را جمع آوری می کنید یا 

خودم چند کارگر برای جمع آوری آنجا بفرستم.
در  روحانی  آقای  دولت  کرد:  تصریح  سیدافقهی 
در  این  کرد  رفتار  عجوالنه  بسیار  خود  تعهدات  انجام 
به  که  گانه ای   ۹ شروط  در  انقالب  رهبر  که  بود  حالی 
از  تعهدات  انجام  که  بودند  شده  یادآور  وقت  دولت 
انجام  با  همراه  و  گام  به  گام  می بایست  ایران  سمت 

باشد. مقابل  طرف  تعهدات 
بود  آن  برجام  در  آمریکایی  طرف  نقشه  افزود:  وی 
بدین  کند.  تعطیل  را  ایران  هسته ای  صنعت  تمام  که 
سایت  که  فردو  که  بود  شده  ذکر  برجام  در  که  صورت 

شود. تعطیل  است  ایران  دقیق  و  تحقیقاتی 
کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: سایت فردو 
غیر قابل نفوذ بود و با تعطیلی آن تمام امکانات آن به 
سایت نطنز منتقل می شد که این باعث می شد خیال 
زیرا  شود؛  راحت  آمریکایی ها  مخصوصًا  غربی  طرف 
انجام  برای  و  نفوذ تر  قابل  فردو  به  نسبت  نطنز  سایت 

خرابکاری ها آسان تر است، اما با هوشیاری های داخل 
بلکه  نشد  تعطیل  کلی  به  انقالب  معظم  رهبر  تدابیر  و 

ماند. دایر  همچنان  آن  تحقیقاتی 
در  نقشه  یک  فردو  تعطیلی  افزود:  افقهی  سید 
جمع  با  که  بود  آن  غربی  طرف  قصد  زیرا  بود؛  برجام 
کردن لوازم های هسته ای در یک مکان آسان تر بتواند 
یا  آن ها را منهدم کند. حال آقای روحانی خبر داشت 
یا نه، خودش باید توضیح  نه و یا یک خطای فنی بود 

دهد.
نابود  از  بعد  که  بود  صورت  این  به  آمریکا  اقدامات 
سازی مسئله هسته ای کشور به سراغ مسئله موشکی 
و پهپادی رود و در پله سوم به سراغ حضور منطقه ای و 
در پله آخر همچون بالیی که بر سر لیبی آوردن بر سر 
که  می کرد  ادعا  ظریف  آقای  متاسفانه  بیاورند.  ایران 
اما  است،  فول  را  انگلیسی  و  کرده  تحصیل  آمریکا  در 
وجود  لغو  از  صحبت  برجام  در  که  نشد  متوجه  چطور 
نداشته بلکه تعلیق نوشته شده است و چگونه با چنین 
موضوعی توافقنامه را امضا کرده است این موارد باید 
چنین  با  کشور  به  خسارت هایی  زیرا  شود؛  رسیدگی 

اقداماتی وارد شده است و افرادی که در این ماجرا ها 
شوند. محاکمه  باید  داشتن  دست 

متحده  ایاالت  قطعًا  گفت:  پایان  در  افقهی  سید 
در  باید  بازگردد  برجام  توافق  به  بخواهد  اگر  آمریکا 
تاکنون  که  بگیرد  صورت  اصالحات  برجام  قبلی  متن 
گرفته  صورت  اتفاقات  این  برجام  احیای  مذاکرات  در 
است و برخی از بند ها و پرانتز ها اصالح شده اند.    ►

با  کار  مخالف  ما  گفت:  حقیقت پور  منصور     ◄
اروپایی ها نبوده و نیستیم اما نمی توانیم به امید اینکه 
دیگر  از  کنیم  برقرار  ارتباط  آنها  با  شود  احیا  برجام 
با  روابط  گسترش  مثل  بین المللی  عرصه  ظرفیت های 

شویم. غافل  منقطه  کشورهای  یا  روسیه  یا  چین 
اخیرا  است.  مبهم  همچنان  مذاکرات  وضعیت 
با  تلفنی  گفت وگوی  در  فرانسه  رئیس جمهور 
نتیجه  که  کرد  درخواست  کشورمان  رئیس جمهور 
مذاکرات به سرعت امضا شود. از آن سو هم بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که پیش نویس 
تمایل کرده که  ابراز  آمریکا هم  و  توافق روی میز است 
اینها  همه  آیا  اما  شود  امضا  پیش نویس  سریع تر  هرچه 
واقعی است و غربی ها می خواهند که برجام احیا شود 
برجام  از احیای  آنها  باز هم شاهد عقب نشینی  آنکه  یا 

بود؟ خواهیم 
منصور حقیقت پور، فعال و تحیلگر سیاسی و نماینده 
اسبق مجلس، درباره این موضوع به »نامه نیوز« گفت: 
امکان  کنند،  عمل  سرعقالنیت  از  آمریکایی ها  »اگر 
احیای برجام همچنان وجود دارد. آن دیوانه ها بودند که 
برجام را پاره کردند  و با قلدری از برجام کناره گرفتند. 

مقصر اصلی در مسئله برجام آمریکایی ها هستند. آنها 
پایدار می بودند و  به تعهدات بین المللی خودشان  باید 
اکنون هم باید تحریم ها با به طور کامل لغو و نه تعلیق 
درباره  مشخص  سازوکارهایی  که  موظف اند  آنها  کنند. 
کشتی رانی، بیمه های کشتی ها، مسیرهای انتقال پول 
و به طور کلی اعاده وضع به قبل از تحریم های یکجانبه 
فراهم کنند. اگر بنا باشد مقصر پیدا کنیم، آمریکایی ها 
نداشته  تقصیری  هیچ  ایران  و  هستند  اصلی  مقصر 
است؛ کمااینکه ما تمام تعهدات خود در برجام را انجام 
انجام  هم  بود  انتظار  که  میزانی  از  بیش  حتی  و  دادیم 
به هر  اما  نقد است  مورد  و همین موضوع حتی  دادیم 

حال ایران به تمام تعهدات عمل کرد«.
و  عقلی  ظرفیت  از  باید  »آمریکایی ها  داد:  ادامه  او 
عقلشان  به  مجال  قلدری  و  کنند  استفاده  فکری شان 
بدهند و بدانند که دنیای کنونی، دنیای کوچکی نیست 
کالنتربودن  دوره  باشد.  کالنتر  بتواند  کشور  یک  که 
آمریکا تمام شده است. روسیه، چین، ایران و بسیاری از 
کشورها سعی می کنند از آمریکا دوری کنند و آمریکایی 
ندهد،  تن  برجام  احیای  به  آمریکا  شرایط  این  در  اگر 

باخته است«. را  قافیه 

این فعال سیاسی بیان کرد: »آمریکا باید بپذیرد که 
بین المللی  عرصه  در  قاچوکشی ها  و  سرکشی ها  دوران 
تمام شده است و هیچ کشوری نمی تواند خواسته های 
تحمیل  به کشور دیگری  تهدید  و  تحریم  زور  به  را  خود 
آمریکا  در  بایدن  است  مشخص  که  هم  اکنون  کند. 
حداکثر دوسال دیگر در قدرت است و گرچه او هم برای 
احیای برجام کاری نکرد اما معلوم نیست که بعد از او 
آیا یک دیوانه دیگر مانند ترامپ روی کار می آید که کل 
با سیاست  آمریکا نمی تواند  یا خیر؟  پاره کند  را  برجام 
یک بام  و دو هوا رفتار کند. اکنون آمریکایی ها از توافق 
فرار می کنند مانند مذاکره ای در دوحه صورت گرفت و 
به  باید  آمریکا  ندادند.  نتیجه  به  تن  دیگر  بار  که  دیدیم 
عنوان یک نظام سیاسی نه این دولت یا آن دولت تکلیف 

خود را در قبال توافق هسته ای با ایران روشن کند«.
مخالف  وقت  هیچ  »ما  گفت:  پایان  در  حقیقت پور 
کمااینکه  نبوده ایم؛  اروپایی ها  یعنی  غرب  با  ارتباط 
و  آمدند  ایران  به  اروپایی ها  هم  برجام  انعقاد  از  بعد 
بودند  آنها  این  اما  بود  شده  شروع  سرمایه گذاری ها 
فرار  به  پا  سرعت  به  برجام  از  آمریکا  خروج  از  بعد  که 
فرانسه  سیاسی  مسئوالن  با  خودم  من  گذاشتند. 

که  ببینید  و  می کنید  ضرر  شما  گفتم  و  کردم  صحبت 
اکنون شرکت پژو، سیتروئن و شرکت های داروسازی تان 
با  کار  ما مخالف  کردند.  ایران چه قدر ضرر  از  با خروج 
اروپایی ها نبوده و نیستیم اما نمی توانیم به امید اینکه 
دیگر  از  کنیم  برقرار  ارتباط  آنها  با  شود  احیا  برجام 
با  روابط  گسترش  مثل  بین المللی  عرصه  ظرفیت های 
چین یا روسیه یا کشورهای منقطه غافل شویم. ما سعی 
این  در  و  کنیم  تأمین  را  خودمان  ملی  منافع  می کنیم 

► نمی کنند«.     فرقی  غرب  و  شرق  مسیر 

تحلیگر مسائل بین الملل:

● ایران در مذاکرات به دنبال انتفاع اقتصادی مردم است  ● مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
قم نخستین شهری که تمام 

پسماندهای پزشکی را 
بی خطرسازی می کند

نخستین  قم  گفت:  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهری است که تمام پسماندهای پزشکی را بی خطرسازی و سپس دفن 

می کند.
سید  قم،  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
سایت  در  گرفته  صورت  فعالیت های  به  اشاره  با  میرابراهیمی  عبدالله 
البرز ، اظهار کرد: تمام پسماندهای خانگی شهر به اضافه پسماندهای 
بیمارستانی به مجموعه سایت البرز انتقال پیدا می کند و فراوری و تولید 

می شود. انجام  مجموعه  این  در  هم  کمپوست  کود 
تولید  شهر  در  پزشکی  پسماند  تن   ۶ الی   ۵ روزانه  اینکه  بیان  با  وی 
 ۱۰ توسط  پسماندها  میزان  این  درصد   ۵۰ داد:  ادامه  می شود، 
ناوگان  به  اتوکالو،  از  که پس  تولید می شود  در شهر  بیمارستان موجود 
و  می شود  داده  تحویل  کرده،  فعالیت  مستقل  به صورت  که  جمع آوری 

می یابد. انتقال  البرز  سایت  مجموعه  به  سپس 
کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
اتوکالو دستگاهی است که بخار آب با فشار باال، میکروارگانیزهای موجود 
با  و  می رساند  حداقل  به  یا  و  می برد  بین  از  را  پزشکی  پسماندهای  در 
استفاده از این دستگاه بی خطر سازی و کم خطر سازی انجام می شود .
وی با تأکید بر اینکه مطب ها، درمانگاه ها و پلی کلینیک ها که پسماند 
کمتری دارند و امکانات و زیرساخت برای امحا و بی خطرسازی ندارند، 
توسط دو شرکت بخش خصوصی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و نظام 
پزشکی جمع آوری می شود ابراز کرد: این پسماندها روزانه به مرکز امحا 

پسماندهای عفونی انتقال پیدا می کنند.
پلی  از  پزشکی  پسماند  تن  نیم  و   ۲ روزانه  میرابراهیمی،  گفته  به 
مجموعه  در  واقع  پسماند  امحا  مرکز  به  درمانگاه  و  مطب  کلینیک ها، 

می کند. پیدا  انتقال  البرز  سایت 
پس  پسماندها  گفت:  عفونی  پسماندهای  امحا  فرآیند  به  اشاره  با  وی 
با  و سپس در دمای ۱۶۰ درجه  ابتدا خرد شده  در  به دستگاه  ورود  از 
با اشعه ماکروویو بی خطرسازی و  بخار آب مرطوب می شوند و در ادامه 
بی خطر  و  شده  خرد  پسماند  نهایت  در  و  می شود  انجام  کم خطرسازی 
شده با دیگر پسماندهای پزشکی که در بیمارستان ها بی خطر شده اند، 

می شوند. منتقل  دفن  برای 
اولین  قم  داد:  ادامه  قم  پسماند شهرداری  مدیریت  مدیرعامل سازمان 
شهری بوده که تمام پسماندهای پزشکی را بی خطرسازی و سپس دفن 

می کند.
وی اضافه کرد: هیچ گونه نگرانی بابت تماس شیرابه پسماندها با آب ها 
کامل  به صورت  پزشکی  پسماندهای  چراکه  ندارد  وجود  زیرزمینی 
بی خطر سازی و سپس دفن می شود و از طرفی مجموعه سایت البرز با 

دارد. فاصله  متر   ۹۰ عمق  تا  زیرزمینی  آب های 

عضو هیات رئیسه شورای شهر قم مطرح کرد:
اهمیت احداث پارک های 

موضوعی در افزایش مشارکت 
اجتماعی بانوان

از  را  روانی  آرامش  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
پارک های  احداث  گفت:  و  دانست  بانوان  بوستان  مهم  کارکردهای 
و  اجتماعی  مشارکت  افزایش  باعث  قم  در شهر  مخصوص  و  موضوعی 

شد. خواهد  شهر  بانوان  بین  در  نشاط 
بااعتباری  قم  شهری  پروژه   ۱۳ افتتاح  گفتگویی،  در  نیازمند  نرجس 
داشت:  اظهار  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  ریال  میلیارد   ۱۳۰۰ بر  افزون 
بهره برداری از فاز نخست بوستان حضرت مریم برای افزایش سرانه های 
از  یکی  فراغت  اوقات  گذران  جهت  بسترسازی  و  شهر  بانوان  تفریحی 

است. شهر  یک  منطقه  مهم  نیازهای 
بر  افزون  مساحتی  در  مریم  حضرت  بوستان  اول  فاز  داد:  ادامه  وی 
احداث  و  تملک  با  و  قرار گرفت  اختیار شهروندان  در  مترمربع  ۳ هزار 
حدودًا  به  بانوان  ویژه  بوستان  این  مساحت  آن،  سوم  و  دوم  فازهای 
و  حضور  جهت  مطلوب تری  شرایط  که  می رسد  مترمربع  هزار   ۱۰ به 

کرد. خواهد  ایجاد  شهر  بانوان  فعالیت 
هم اکنون  اینکه  بابیان  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
توسعه  گفت:  دارد،  قرار  قمی  بانوان  اختیار  در  بانوان  بوستان  هشت 
پرجمعیت شهری جزو  به خصوص در مناطق  بانوان  بوستان  افزایش  و 

است. قم  شهر  اسالمی  شورای  اولویت های 
احداث  جهت  شهری  مدیریت  مجموعه  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
بانوان در  نیز تصریح کرد: برای احداث بوستان  بوستان در منطقه دو 
این بافت پرجمعیت و متراکم شهری نیز تملک اراضی در منطقه دو با 
اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال انجام و در یک منطقه دیگر نیز در حال انجام 

آغاز خواهد شد. آن  اجرایی  به زودی عملیات  بوده که 
دانست  بانوان  بوستان  مهم  کارکردهای  از  را  روانی  آرامش  نیازمند، 
باعث  قم  شهر  در  مخصوص  و  موضوعی  پارک های  احداث  گفت:  و 
بود. خواهیم  شهر  بانوان  بین  در  نشاط  و  اجتماعی  مشارکت  افزایش 
یکی  اینکه  بابیان  قم  شهر  اسالمی  شورای  بانوان  کمیته  رئیس 
تأمین  و  تجهیز  قم  در  بانوان  بوستان  احداث  در  مهم  الزامات  از 
زیرساخت های جذاب ورزشی، تفریحی و فرهنگی برای حضور دختران 
شهر  بانوان  نیاز  به  توجه  با  می رود  انتظار  افزود:  است،  شهر  زنان  و 
برگیرنده  مادر که در  بوستان  به عنوان  بیشتر  بسیار  با وسعت  بوستانی 
فضاهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فضای مناسب مادر 

گردد. ایجاد  باشد،  کودک  و 

خبـر

سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل بین الملل:

● تعطیلی فردو یک نقشه در برجام بود   ●

حقیقت پور، نماینده اسبق مجلس:

● آمریکا به احیای برجام تن ندهد قافیه را باخته است   ●
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محسن پاک آیین    ◄
و  جغرافیایی  مرزهای  تغییر  با  صریح  مخالفت 
مهم  موضوعات  از  یکی  قفقاز،  منطقه  ژئوپلیتیک 
انقالب  رهبر  با  ترکیه  و  روسیه  جمهور  رؤسای  دیدار 

بود. اسالمی 
اسالمی،  انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
طیب  رجب  آقای  دیدار  در  تیر  ۱۴۰۱    ۲۸ تاریخ  در 
خرسندی  ابراز  با  ترکیه،  رئیس جمهور  اردوغان، 
»اگر  فرمودند:  آذربایجان،  به  قره باغ  بازگشت  از 
سیاستی مبنی بر مسدودکردن مرز ایران و ارمنستان 
مخالفت  آن  با  اسالمی  جمهوری  باشد،  داشته  وجود 
چند  ارتباطی  راه  یک  مرز،  این  چراکه  کرد؛  خواهد 
آقای  دیدار  در  همچنین  ایشان  است.«  ساله  هزار 
گفتند:  نیز  روسیه  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
که  را  برنامه هایی  و  سیاست ها  اسالمی،  »جمهوری 
منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان شود، هرگز 
معظم  رهبر  موضع  تببین  برای  کرد.«  نخواهد  تحمل 
است. ذکر  شایان  نکته  چند  زمینه،  این  در  انقالب 

جنگ اول قره باغ در سال ۱۹۸۸ آغاز شد و ارامنه 
که  خودمختار  جمهوری  این  الحاق  خواستار  قره باغ، 
داشت،  قرار  آذربایجان  جمهوری  ارضی  تمامیت  در 
به  منجر  نهایت،  در  جنگ  این  شدند.  ارمنستان  به 
انعقاد قرارداد آتش بس در سال ۱۹۹۴ شد؛ در حالی 
در  را  آذربایجان  جمهوری  شهر  هفت  ارمنستان  که 
جنگ  بود.  کرده  اشغال  قره باغ  استقالل  از  حمایت 
حمله  با   ۲۰۲۰ سپتامبر   ۲۷ تاریخ  در  قره باغ،  دوم 
آزادسازی  برای  ارمنستان،  به  آذربایجان  جمهوری 
جنگ،  این  آغاز  با  و  شد  آغاز  شده  اشغال  مناطق 
اصولی  سیاست  اجرای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  ارضی  تمامیت  از  همیشه  مانند  خود، 
در  نیز  انقالب  رهبر  و  کرد  حمایت  آذربایجان 
تلخ  حادثه ای  جنگ،  اینکه  بر  تأکید  با  خود  سخنان 
فرمودند:  است،  منطقه  امنیت  برای  تهدیدکننده  و 
را  منطقه  امنیت  و  است  تلخی  حادثه  جنگ،  »این 
بشود  تمام  زودتر  چه  هر  بایستی  و  می کند  تهدید 
به وسیله  که  آذربایجان  سرزمین های  همه  البته  و 
به  برگردد  و  بشود  آزاد  باید  شده،  تصرف  ارمنستان 
خود آذربایجان ]زیرا[ که متعّلق به آذربایجان است.« 
۱۳/۰۸/۱۳۹۹ ایشان در ادامه این بیانات نیز، لزوم 
حفظ مرزهای پذیرفته شده جغرافیایی را از جانب هر 

دادند. قرار  تأکید  مورد  طرف  دو 
سیونی بر  ارمنستان  حاکمیت  حفظ 

تاریخ  در  روز،   ۴۴ از  پس  قره باغ  دوم  جنگ 
در  و  یافت  خاتمه  روسیه  میانجیگری  با  ۱۰ نوامبر 
جمهوری  به  متعلق  شهر  هفت  مسکو،  توافق  نتیجه 
شد.  آزاد  بود،  ارمنستان  اشغال  در  که  آذربایجان 
آذربایجان،  به جمهوری  بازگشت مناطق اشغال شده 

ملت  و  دولت  خوشحالی  موجب  و  بود  خوبی  خبر 
موافقتنامه   ۹ بند  براساس  گردید.  ایران  مسلمان 
ارتباط  ارمنستان،  جمهوری  شد  قرار  آتش بس، 
آذربایجان  جمهوری  اصلی  سرزمین  بین  حمل ونقل 
حاکمیت  حفظ  با  را  نخجوان  خودمختار  جمهوری  و 
زنگزور  آن  به  آذربایجان  که  سیونیک  استان  بر  خود 
روزنامه  بعد،  ماه  یک  حدود  کند.  تضمین  می گوید، 
شد  مدعی  آذربایجان،  جمهوری  در  مساوات،  ینی 
و  عبور  بر  نظارت  برای  مالکیتی  هیچ  ارمنستان  که 
مرور از این داالن، ندارد و باکو در توافق مسکو، شرط 

ارمنستان  توسط  زنگزور  داالن  بازکردن  را  آتش بس 
ارمنستان  پاشینیان نخست وزیر  نیکول  و  تعیین کرده 

است. پذیرفته  را  شرط  این  نیز، 
تکذیب  را  خبر  این  ارمنستان  مقامات  اگرچه 
آذربایجان،  رئیس جمهوری  علی اف  الهام  اما  کردند؛ 
تلویحًا  تاریخی،  ادعای  یک  طرح  با  آذر۱۴۰۰  در 
خاک  از  بخشی  را  ارمنستان  سیونیک  استان 
جمهوری آذربایجان خواند و گفت:»ارمنستان و تمام 
نمی تواند  هیچ کس  که  دیدند  جنگ  طول  در  جهان 
جلوی ما را بگیرد. من از آن ها  خواستم زمانی را برای 
بازگرداندن سرزمین هایمان بدهند. االن هم همین را 
بدون  زنگزور  داالن  زمانی  چه  بگویید  ما  به  می گویم. 
ارمنستان  امورخارجه  وزارت  می شود.«  باز  مشکل 
برای  تهدیدی  به عنوان  را  اظهارات  این  بیانیه ای،  در 
که  کرد  تأکید  و  خواند  کشور  این  ارضی  تمامیت 
تفاهمات  با  مغایر  آذربایجان،  رئیس جمهور  سخنان 
انجام شده در روسیه است. ارمنستان نیز در نشست 
این  درباره  که  کرد  عنوان  آذرماه۱۴۰۰  خبری 
نخواهد  اجازه  ارمنستان  و  نمی کند  مذاکره  موضوع 
داالن  اسم  به  جمهوری  این  خاک  از  بخشی  که  داد 
دیگری  کشور  هر  یا  آذربایجان  جمهوری  اختیار  در 

بگیرد. قرار 
ناتو و آرزوی رسیدن به دریای خزر

جمهوری  از  حمایت  در  نیز  ترکیه  مقطع،  این  در 

نقض  موجب  که  را  تاریخی  ادعاهای  آذربایجان، 
پذیرفته  مرزهای  تغییر  و  ارمنستان  ارضی  تمامیت 
دیرباز  از  ترکیه  کرد.  تکرار  می شد،  جغرافیایی  شده 
مسیر  از  باکو،   – نخجوان  مسیر  از  استفاده  به دنبال 
و  بوده  خزر  دریای  به  دستیابی  برای  ارمنستان، 
ترکیه،  با  خود  دیرینه  اختالفات  دلیل  به  ارمنستان 

بود. اتفاق  این  مخالف 
با  شوروی،  فروپاشی  از  پس  ناتو،  اینکه  دیگر  نکته 
با  که  بود  این  به دنبال  شرق،  سوی  به  حرکت  رویکرد 
مسیر  از  ناتو،  اعضای  از  یکی  به عنوان  ترکیه  کمک 
و  کند  پیدا  دسترسی  خزر  دریای  به  باکو   – نخجوان 
نیز،  ناتو  اعضای  اساس  این  بر  برسد.  روسیه  مرز  به 
با تغییر مرز ارمنستان  از بازشدن مسیری که ترکیه را 
این  به دنبال  می کردند.  حمایت  کند،  متصل  باکو  به 
خود  نظامی  نیروی  آذربایجان،  جمهوری  تحوالت، 
شهرهای  سمت  به  خود،  خاک  در  کلبجر  شهر  از  را 
ارمنستان روانه کرد و هم زمان  گوریس و سیسیان در 
و  ترکیه  و  آذربایجان  کشورهای  مشترک  رزمایش 
عمومی  تصور  این  و  شد  برگزار  نخجوان  در  پاکستان 
نقض  دنبال  به  آذربایجان  جمهوری  که  کرد  ایجاد  را 
و پیشروی در شمال استان  ارمنستان  تمامیت ارضی 
قطع  طریق  از  جغرافیایی  مرزهای  تغییر  و  سیونیک 

است. ایران  با  ارمنستان  ارتباط 
نیز،  صهیونیستی  رژیم  که  داد  می  نشان  شواهد 
و  آذربایجان  اختالفات  تشدید  از  پشت صحنه  در 
و  ایران  مرز  مسدودشدن  به خصوص  و  ارمنستان 
ارمنستان حمایت می کند. در این رابطه نیز، حضرت 
در  مهرماه ۱۴۰۰،  یازدهم  روز  خامنه ای  آیت الله 
افسری  دانشگاه  دانشجویان  با  تصویری  ارتباط 
ارتباط  در  را  مهمی  نکات  علیه السالم،  حسین  امام 
غربی  شمال   همسایه  کشورهای  در  جاری  حوادث  با 
همه  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان  کردند.  بیان  ایران 
به  متکی  مستقل،  را  ارتش ها  که  کنند  سعی  باید 
و  همسایگان  دیگِر  ارتش های  با  هم افزای  و  ملت ها 
فرمودند:»این  بدهند،  قرار  منطقه  ارتش های  دیگِر 
بعضی  در  ما،  کشور  غربی  شمال  در  که  هم  حوادثی 
که  است  چیزهایی  است،  جریان  در  همسایه ها 
و  ما  کشور  البته  بشود.  حل  منطق  همین  با  بایستی 
نیروهای مسلح ما، با عقالنیت عمل می کنند. در همه 
مسائل، شیوه، شیوه عقالنیت است -اقتدار همراه با 
با عقالنیت عمل  عقالنیت- و دیگران هم خوب است 
بکنند و نگذارند که این منطقه دچار مشکلی بشود.« 
به  خطاب  هم  خیرخواهانه ای  نصیحت  انقالب،  رهبر 
»آن  گفتند:  و  داشتند  منطقه  کشورهای  از  برخی 
کسانی که برای برادران خود چاه می کنند، خودشان 
اول در چاه می افتند. َمن َحَفَر اِلَخیِه ِبئرًا َوَقَع فیها.« 
جمهوری  مسلح  نیروهای  عظیم  رزمایش  متعاقبًا 

خیبر  نام  با  کشور  غرب  شمال  در  که  ایران  اسالمی 
موجب  بازدارنده  اقدام  یک  به عنوان  شد،  برگزار 
رویکردهای  در  نظر  تجدید  و  منطقه  امنیت  تقویت 

شد. ایران  همسایگان 
به  خدشه  با  اسالمی  جمهوری  صریح  مخالفت 

همسایگان ارضی  تمامیت 
سیاست  یک  اساس  بر  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورهای  ارضی  تمامیت  از  منطقی،  و  اصولی 
اشغال  با  مخالفت  ضمن  و  کرده  حمایت  همسایه 
مرزهای  تغییرناپذیربودن  بر  کشورها،  این  تجزیه  یا 
با  که  گونه  همان  ایران،  ورزد.  می  اصرار  جغرافیایی 
توسط  آذربایجان  دیگر  شهر  هفت  و  قره باغ  اشغال 
از  بخش هایی  اشغال  با  بود،  مخالف  ارمنستان، 
مخالفت  نیز  باکو  به  ترکیه  اتصال  بهانه  به  ارمنستان 
ارضی  تمامیت  نقض  که  است  این  علت  می کند. 
و  آسیب ها  جغرافیایی،  مرزهای  تغییر  و  کشورها 
ایجاد  منطقه  برای  را  جدی  امنیتی  تهدیدهای 
اختالل  دچار  را  کشورها  اقتصادی  پیشرفت  و  کرده 
و  باکو  اختالفات  کاهش  با  خوشبختانه،  می نماید. 
از  خود  اختالفات  حل  برای  طرفین  تمایل  و  ایروان 
دو  این  بین  درگیری  احتمال  مسالمت آمیز،  طریق 
ترکیه  تحریک  کماکان  اما  است؛  شده  ضعیف  کشور 
به  رسیدن  و  ارمنستان  از  عبور  برای  ناتو  سوی  از 

دارد. ادامه  خزر،  دریای 
در این برهه که با توجه به جنگ اوکراین، احتمال 
وجود  جغرافیایی  مرزهای  تغییر  برای  مجدد  طراحی 
در  خامنه ای  آیت الله  حضرت  موضع  اعالم  دارد، 
اهمیت  حائز  روسیه،  و  ترکیه  جمهور  رؤسای  با  دیدار 
خرسندی  ابراز  بر  مبنی  بیانات  این  شود.  می  تلقی 
مخالفت  همچنین  و  آذربایجان  به  قره باغ  بازگشت  از 
بیانگر  ارمنستان،  و  ایران  هزارساله  مرز  انقطاع  با 
از  یکی  و  همسایگان  ارضی  تمامیت  به  احترام 
است.  کشورمان  همسایگی  سیاست  ارکان  مهم ترین 
به  رابطه  این  در  می توانند  ایران  همسایگان  همه 
ایران اعتماد و اتکا کرده و مسئوالنه در تأمین امنیت 
مهم  بخش  به عنوان  ایران  نمایند.  مشارکت  منطقه 
آسیای  کشورهای  اتصال  حلقه  باستانی،  ابریشم  راه 
اروپا  و همچنین  آسیا  مناطق  دیگر  به  قفقاز  و  مرکزی 
و  کاال  ونقل  حمل  از  همواره  و  است  بوده  آفریقا  و 
کشورهای  ارضی  تمامیت  حفظ  چارچوب  در  مسافر 
و هماهنگی  منطقه، حمایت می کند. طبعًا همراهی 
و  روسیه  و  ایران  یعنی  همسایه  و  دوست  کشور  سه 
و  جغرافیایی  مرزهای  حفظ  برای  یکدیگر،  با  با  ترکیه 
و  ثبات  حافظ  بیگانه،  کشورهای  حضور  از  جلوگیری 

بود. خواهد  منطقه  امنیت 
رسانی اطالع  پایگاه  در  شده  منتشر   *
►     ۱۴۰۱ مرداد   ۷ جمعه   /  KHAMENEI.IR

در  خاورمیانه  مسائل  کارشناس     ◄
اینکه  به  اشاره  با  خبرآنالین،  با  گفتگو 
کامل  روابط  ایجاد  برای  مانعی  یا  و  بهانه 
لزوم  بر  ندارد  وجود  ریاض  و  تهران  بین 
مانند  آمیز  تنش  اقدامات  از  جلوگیری 

کرد. تاکید  عربستان  سفارت  به  حمله 
آماده اند  و ریاض  مهسا مژدهی: تهران 
فاز  وارد  یکدیگر،  با  را  خود  گفتگوهای  تا 
عربستان  و  ایران  روابط  کنند.  سیاسی 
است  شده  قطع  تاکنون   ۱۳۹۵ سال  از 
طرف  دو  که  شود  می  سالی  یک  حاال  و 
دوباره  ایجاد  سر  بر  گفتگوهایی  بغداد  در 
با  امروز  تا  گفتگوها  این  دارند.  روابط 
شکل  طرف  دو  امنیتی  مقامات  حضور 
داده  درخواست  ریاض  حاال  اما  گرفته. 
دو  های  دیپلمات  سوی  از  مذاکرات  تا 
دنبال  خارجه  وزرای  سطح  در  و  کشور 
تا هرچه زودتر  شود. عراق هم مایل است 
برسند  مثبت  ای  نتیجه  به  ریاض  و  تهران 
بر  را  میانجی  مهر  بتواند  الکاظمی  و 

بزند. خود  پیشانی 
زنگنه  صباح  با  گفتگویی  خبرآنالین 
داده  انجام  خاورمیانه  مسائل  کارشناس 
خوانندگان  تقدیم  ذیل  شرح  کهبه  است 

شود: می 
مایل  سعودی  طرف  حاضر  حال  در 
مرحله  به  بغداد  در  گفتگوها  تا  است 
میز  سر  بر  خارجه  وزرای  که  برسد  ای 
به  ما  آیا  شما  نظر  به  بنشینند.  مذاکره 
موانعی  یا  ایم  شده  نزدیک  مرحله  این 

دارد؟ وجود 
شده  گذرانده  که  مراحلی  و  شرایط 
به  ورود  زمینه  که  دهد  می  نشان 
فراهم  دیپلماتیک  سطح  در  گفتگوهایی 
این  ایم.  رسیده  مرحله  این  به  و  شده 

هم  و  ایران  درخواست  مورد  هم  موضوع 
پیگیری  و  تاکید  مورد  و  است  عربستان 
دلیل  همین  به  گرفته.  قرار  هم  عراق 
گفتگوهای  در  مرحله  این  به  رسیدن 
رسد. می  نظر  به  دسترس  قابل  بغداد، 
کشور  دو  بین  مانده  باقی  مشکالت 
باعث  چیزی  چه  و  هستند  ها  کدام 
شده در هفت سال گذشته، اتفاق ویژه 

نیفتد؟ ریاض  و  تهران  بین  ای 
و  ایران  بین  ای  دوجانبه  مشکل 
و  بنیادی  که  ندارد  وجود  عربستان 

اغلب  باشد.  حل  قابل  غیر  و  اساسی 
در  ایران  حضور  نوع  به  مربوط  ها  بحث 
به  تا  هم  آن  که  است  مختلف  کشورهای 
حال در موردش بارها بحث شده و به نظر 
گفتگوها  پیشبرد  در  مانعی  که  رسد  نمی 

که  است  مهم  دوجانبه  روابط  در  باشد. 
تمامیت  به  نسبت  کشور  دو  آیا  ببینیم 
یا  گذارند  می  احترام  یکدیگر  ارضی 
کشور  در  فعلی  حاکمیت  و  نظام  آیا  خیر؟ 
خیر؟  یا  میشناسند  رسمیت  به  را  مقابل 
مرزی  مشکالت  اینهاست.  مهم  مسائل 
ندارد  وجود  کشور  دو  بین  سرزمینی  و 
هیچ  بنابراین  نگرفته.  انجام  ای  حمله  و 
بهانه ای برای نداشتن روابط کامل وجود 

ندارد.
ریاض  به  بایدن  سفر  شاهد  ما 

سعودی  که  آنطور  سفر  این  بودیم. 
نرفت.  پیش  کردند  می  پیشبینی  ها 
با  گفتگوها  پیشبرد  به  ریاض  میل  آیا 
که  است  سرخوردگی  از  ناشی  تهران، 
ایجاد  آنها  برای  ایاالت متحده  از سوی 

؟ ه شد
عربستان  هم  گفتگوها  این  از  قبل 
درخواست  با  موافقی  اظهارات  خیلی 
به  مستقیم  بایدن  نداشت.  امریکا  های 
که  بود  کرده  تلفن  عربستان  مقامات 
تولید نفت خود را بیشتر کنند که سعودی 
قیمت  کاهش  خواهان  نپذیرفتند.  ها 
را  این  ها  سعودی  هم  باز  اما  شدند  نفت 
چین  به  را  نفتش  عربستان  نکردند.  قبول 
گیرد  نمی  دالر  برابرش  در  و  فروشد  می 
نفت  یوان چین  مقابل  بلکه حاضر شد در 
مثبت  خیلی  امریکا  برای  این  بفروشد. 
بنابراین  نبودند.  کار  این  موافق  و  نبود 
دو  بین  اعتراضات  و  ها  اختالف  نوع  این 
هم  بایدن  سفر  در  داشت.  وجود  طرف 
شد.  مطرح  مجددا  ها  خواسته  همین 
حاضر  اوپک  اعضای  بقیه  و  عربستان 
کنند.  منتفی  را  روسیه  با  روابط  نشدند 
در  عموما  و  داشته  وجود  شرایط  این 
با  عربستان  روابط  ها  دموکرات  دوران 
تنش  دچار  و  نیست  شیرین  خیلی  آمریکا 
است  طبیعی  و  شوند  می  تفاهم  عدم  و 
را  خود  ای  منطقه  روابط  بخواهند  که 

دهند. گسترش 
به نظر شما گفتگوهایی که در بغداد 

به  منجر  تواند  می  گیرد،  می  انجام 
عربستان  و  ایران  بین  دوستانه  روابط 
شود یا ممکن است فقط شاهد حداقل 

باشیم؟ روابط  برقراری  در  هایی 
زمینه  شود،  شروع  روابط  که  همین 
می  وجود  به  روابط  کامل  بازگشت  برای 
اجازه  ما  در کشور  که  است  این  مهم  آید. 
کنسولگری  یا  سفارت  به  که  نشود  داده 
باشد  اعتراضی  اگر  شود.  حمله  عربستان 
بیان  دیپلماتیک  و  رسمی  طریق  از  باید 
علیه  اقداماتی  طرف  دو  امیدواریم  کرد. 

باشند. نداشته  دیگری 
یعنی  پیشبینی شما در کوتاه مدت، 
و  ایران  روابط  مورد  در  پیش  سال  یک 

چیست؟ عربستان 
به  نیامده،  پیش  امریکا  انتخابات  تا 
و  برقرار  تواند  می  روابط  این  آید  می  نظر 
انتخابات جدید این کشور،  اما  آغاز شود. 
قدرت  سمت  به  را  کشور  است  ممکن 
ممکن  و  ببرد  خواهان  جمهوری  بیشتر 
تغییر  هم  عربستان  های  سیاست  است 
شود  می  راحتی  به  حاضر  حال  در  کند. 
است  بهتر  البته  داد.  انجام  را  کار  این 
از این به سرانجام برسد  بهبود روابط قبل 
روابط  سازی  عادی  روند  به  عربستان  که 
با رژیم صهیونیستی ملحق شود. در حال 
نباید  و  است  مساعد  ها  زمینه  حاضر 
اجازه داد که صهیونیست ها و تندروهای 
این  کنند.  ایجاد  اخالل  امریکایی 
► شود.    متوقف  نباید  فعلی  گفتگوهای 

● دالئل مخالفت صریح رهبری با تغییر مرزهای جغرافیایی منطقه قفقاز   ●
محمدصالح جوکار:

نمی خواهند  آمریکایی ها 
مذاکرات به نتیجه برسد

تحمیل  دنبال  هنوز  آمریکایی ها  گفت:  جوکار  محمدصالح 
نتیجه  به  این شرایط رسیدن  در  و  ایران هستند  به  خواسته های خود 

نیست. میسر  نهایی 
وضعیت مذاکرات همچنان مبهم است و گرچه غربی ها ادعا می کنند 
است  این  واقعیت  اما  هستند  مذاکرات  نتیجه رسیدن  به  خواهان  که 
که آنها هنوز سیاست یک بام و دو هوا را در پیش دارند و به نوعی با پا 

با دست پیش می کشند. و  پس می زنند 
سایت  به  موضوع  این  درباره  مجلس،  نماینده  جوکار،  محمدصالح 
ویژه  به  گرفته  پیش  در  آمریکا  که  روندی  به  توجه  »با  گفت:  »فردا« 
اظهارات  و  آسیا  غرب  منطقه  به  بایدن  آقای  اخیر  سفر  ارزیابی  با 
مذاکرات  نمی خواهند  آمریکایی ها  که  دریافت  نسنجیده اش می توان 
حسن  آنها  رفتار  در  آید.  دست  به  مطلوبی  نتیجه  و  برسند  توافق  به 
امتیاز  و  وارد کند  آمریکا می خواهد فشار  نیت دیده نمی شود و صرفا 
به  خود  خواسته های  تحمیل  دنبال  هنوز  آنها  می رسد  نظر  به  بگیرد. 
ایران هستند و در این شرایط رسیدن به نتیجه نهایی میسر نیست«.
او ادامه داد: »تمام امیدواری دولت قبل این بود که با غرب به نتیجه 
سبد  در  را  تخم هایش  تمام  قبل  دولت  که  است  این  واقعیت  برسیم. 
ضرر  دچار  کشور  هم  که  می رفت  انتظار  خب  و  بود  چیده  غربی ها 
سلب  ما  از  بین المللی  عرصه  در  موقعیت ها  از  بسیاری  هم  و  شود 
قدرت های  و  همسایه  کشورهای  با  گسترش  سیاست  اکنون  شود. 
بزرگی مانند روسیه و چین در دستور کار است؛ ظرفیتی که می تواند 

آورد«. فراهم  ایران  برای  را  زیادی  فرصت های 
آمریکا  و  »اروپا  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
همچنان در یک مسیر حرکت می کنند و دیدیم وقتی آمریکا از برجام 
انجام  برجام  ادامه  برای  اقدامی  هیچ  اروپایی ها  عمال  شد،  خارج 
بنا  متقابل  احترام  اساس  بر  روابط  باید  بین الملی  عرصه  در  ندادند. 
خواست  دلش  کاری  هر  طرف  یک  که  نیست  این طور  و  شود  نهاده 

باشد«. نداشته  واکنشی  هیچ  دیگر  طرف  و  بکند 
دولت  خارجی  سیاست  علیه  اصالح طلبان  منفی  القائات  درباره  او 
چین  با  توافق  بحث  وقتی  داخلی  نیروهای  »برخی  کرد:  اظهار 
روسیه  با  وقتی  و  است  جریان  در  زمین فروشی  می گویند  می شود، 
ایران وابسته به روسیه شده  بنای همکاری گسترده داریم، می گویند 
است؛ درصورتی که هیچ یک از این حرف ها درست نیست. ایران یک 
کشور مستقل و دارای قانون اساسی منسجم و رهبری مقتدر است و 
هم  ایران  دولت  شویم؟  شرق  و  غرب  به  وابسته  ما  می شود  مگر  اصال 
بر اساس یک سیاست کالن در حوزه سیاست خارجی حرکت می کند 
که اصال بحث وابستگی را در این سیاست کالن نمی توان مطرح کرد 

ندارد«. خارجی  وجود  زیرا 
مهم  بازیگر  یک  کنونی  مقطع  در  »ایران  گفت:  پایان  در  جوکار 
منتقدان  همه  و  است  تعیین کننده  کامال  که  است  بین المللی 
سیاست خارجی کنونی بدانند که اکنون دوره قاجار و پهلوی نیست 
تأمین  دنبال  ما  باشد.  دنیا  در  خاص  بلوک  یک  به  وابسته  ایران  که 
ملی مان  منافع  اساس  بر  هم  دنیا  با  ارتباطمان  و  هستیم  ملی  منافع 

می شود«. تعریف 

ابوالفضل ظهره وند:
اروپایی ها بدانند که

باید شمشیر داموکلس خود را 
کنار بگذارد

سیاست  مسائل  تحلیلگر  و  ایران  اسبق  سفیر  ظهره وند،  ابوالفضل 
یعنی  است؛  احتضار  به  رو  انسانی  مثل  »برجام  گفت:  خارجی، 
هم  متحرک  مرده  این  احیای  مرده.  کامال  نه  و  است  زنده  کامال  نه 
یعنی  شد  منعقد  هم  برجام  که  زمان  همان  آمریکایی هاست.  دست 
همه چیزش  که  شدیم  یک طرفه  توافقنامه  یک  وارد  ما  سال2015  در 
اختیار  در  برجام  احیای  اراده  هم  اکنون  بود.  آمریکایی ها  نفع  به 
اول  دور  مانند  نمی خواهد  ایران  مقطع  این  در  اما  آمریکایی هاست 
و  تهدید  ابزار  کلی  دیگر  بار  که  بپذیرد  را  شرایطی  برجام  مذاکرات 
است  قرار  اگر  می گوید  ایران  بگیرد.  قرار  غربی ها  دست  در  تحریم 
بحث های  سر  بر  نیست  قرار  شود،  احیا  ضعیف  نیم بنِد  توافق  همان 
و توان دفاعی و منطقه ای  دیگری مانند صنعت موشکی، حقوق بشر 
چگونگی  درباره  باید  صرفا  هست  آنچه  هر  و  شود  مذاکره ای  ایران 

باشد«. برجام  احیای 
ویژه  به  »غربی ها  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
چه  انرژی  بحران  می دانند  زیرا  هستند  خود  آینده  نگران  اروپایی ها 
برجام  اگر  می دانند  آنها  شرایط  این  در  است.  جدی  برایشان  میزان 
مانند  دیگری  راه های  بلکه  نمی شود  تسلیم  نه تنها  ایران  نشود،  احیا 
پیش  را  منطقه ای  و  شرقی  کشورهای  با  خود  ارتباطات  گسترش 
است  طبیعی  می دهند.  دست  از  را  ایران  اروپایی ها  پس  می گیرد. 
باشند،  داشته  ارتباط  ایران  با  بتوانند  اینکه  و  خود  نگرانی  رفع  برای 
فرارسیده  هم  آن  وقت  و  بگذارند  کنار  را  خود  داموکلس  شمشیر  باید 
از  نمی توانند  و  نباید  دیگر  که  شوند  متوجه  باید  اروپایی ها  است. 
و  کنند  استفاده  تحریم  و  تهدید  مانند  ایران  علیه  فشار  اهرم های 
برقرار  ایران  با  از سر عقالنیت سیاسی  و  ارتباطی منطقی  سعی کنند 

. » کنند
غرب  با  ایران  روابط  با  ارتباطش  و  روسیه  و  ایران  ارتباط  درباره  او 
ارتباط  به همین دلیل  و  اظهار کرد: »بحث غربی ها سلطه گری است 
اشتراکات  گذشته  در  روسیه  و  ایران  برنمی تابند.  را  روسیه  و  ایران 
بر  ایران  به  پوتین  آقای  اخیر  سفر  با  اما  داشتند  خوبی  استراتژیک 
جدیدی  مرحله  وارد  ایران  و  روسیه  ارتباط  که  شد  روشن  همگان 
برد- بازی  یک  که  است  استراتژیک  راهبردی  اتحاد  آن  و  است  شده 
از  استفاده  کنونی  دولت  می شود.  محسوب  کشور  دو  هر  برای  برد 
استراتژیک  تنهایی  جایگزین  را  جهانی  جامعه  متعدد  ظریفیت های 
کرد و این اصالح طلبان بودند که هشت سال تنهایی استراتژیک را به 
گذاشته  کنار  را  سیاست  آن  کنونی  دولت  کردند.  تحمیل  کشورمان 
با  به غرب  نگاه  به جای  بین المللی  بازیگر مهم  به عنوان یک  و  است 
را  خود  ارتباطات  چین  و  روسیه  مانند  تعیین کننده  و  مهم  کشورهای 

است«. داده  گسترش 

خبـر

گفتگوهای دیپلماتیک در یک قدمی تهران و ریاض؛

● باید مانع تکرار حوادثی چون حمله به سفارت عربستان شویم   ●



استان  والیبال  هیات  رئیس     ◄
سازنده  مربی  آراسته  مهسا  گفت:  قم 
زنان  ملی  تیم  مربی  قم  استان  والیبال 
همبستگی  بازی های  مسابقات  در  ایران 

بود. خواهد  اسالمی  کشورهای 
داشت:   ابراز  حلوایی  مهدی  محمد 
حضور  با  ایران  زنان  والیبال  ملی  تیم 
مهسا آراسته از قم دهم مرداد عازم کشور 

شد. خواهد  ترکیه 

زنان  والیبال  ملی  تیم  کرد:  بیان  وی 
در  حضور  و  تمرین  روز  پنج  از  پس  ایران 
تدارکاتی، راهی شهر قونیه محل  ۲ دیدار 
کشورهای  همبستگی  بازی های  برگزاری 

شود. می  اسالمی 
مربی  آراسته  مهسا  شد:  یادآور  وی 
در  مربی  عنوان  به  قم  استان  والیبال 
تمامی  در  ایران  والیبال  پوشان  ملی  کنار 
و  بلغارستان  در  تیم  این  گذشته  اردوهای 

است. داشته  حضور  ایران 
همبستگی  بازی های  دوره  پنجمین 
کشورهای اسالمی از ۱۸ تا ۲۷ مرداد ماه 
در شهر قونیه کشور ترکیه برگزار می شود.

بازی های  زنان  والیبال  مسابقات  در 
شاگردان  اسالمی،  کشورهای  همبستگی 
ملی  تیم  سرمربی  کمپدلی  الساندرا 
ازبکستان،  با  "الف"  گروه  در  ایران  زنان 
► هستند.    همگروه  ترکیه  و  اندونزی 

◄   رییس هیات کاراته قم گفت: کاراته کاهای قمی 
موفق به کسب یک طال و ۲ برنز از مسابقات قهرمانی 
کاراته کشور و انتخابی تیم ملی در گنبدکاووس شدند.
مسابقات  افزود:  گفتگویی،  در  بیرانوند  مهدی 
سنی  رده های  تیم  انتخابی  کشور  کاراته  قهرمانی 
شهرستان  میزبانی   به  مردادماه   ۶ از  روز   2 طی  پایه 
مسابقات  به  اعزام  جهت  گلستان  استان  گنبدکاووس 
دراین بین  که  شد  برگزار  ازبکستان  در  آسیا  قهرمانی 
خوش  رنگارنگ  مدال   ۳ کسب  با  قمی  کاهای  کاراته 

خشیدند. ر د
وی اضافه کرد: محمود نعمتی کاراته کای مستعد و 
جویای نام قمی از باشگاه استقالل به مربیگری استاد 

کیلوگرم   ۸۴ مثبت  وزن  در  توانست  خلیلی  علی  سید 
خود  رقبای  تمامی  شکست  با  سال   ۲۱ زیر  سنی  رده 

صاحب نشان طال و قهرمان ایران شود.
یادآور شد: مبین خاکدامن  رییس هیات کاراته قم 
خبیر  شهید  باشگاه  قامت  خوش  کای  کاراته  منفرد 
 ۵۵ منهای  وزن  در  رحمتی  اصغر  استاد  مربیگری  به 
برنز  مدال  فنی  مبارزاتی  با  جوانان  سنی  رده  کیلوگرم 
مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی را بر گردن 

انداخت.
بیرانوند ادامه داد: در بخش کاتا نیز متین محمدی 
محمد  استاد  مربیگری  به  کارن  باشگاه  از  یکتا 
سلطانی در رده سنی جوانان با نمایشی زیبا به مدال 

ملی  تیم  انتخابی  کشور  قهرمانی  جوانان  کاتای  برنز 
دست یافت.

 ۷۵ منهای  وزن  در  همچنین  داشت:  بیان  وی 
سلطان زاده  بهزاد  سال   ۲۱ زیر  سنی  رده  کیلوگرم 
مربیگری  به  انقالب  کاراته  باشگاه  فنی  کای  کاراته 
نظر  فنی  مبارزات  نمایش  با  دباغیان  غالمرضا  استاد 
به اردوی تیم ملی دعوت  کادر فنی را به خود جلب و 

. شد
مبنای  رقابت ها  این  گفت:  قم  کاراته  هیات  رییس 
داشت  را  ازبکستان  آسیایی  مسابقات  انتخابی 
مسابقات  در  شرکت  از  پس  و  انتخاب شده  وبرترین ها 
مسابقات  به  اعزام  برای  ملی  تیم  نهایی  انتخابی 

شد. خواهند  معرفی  آسیا  قهرمانی 
نوجوانان،  سنی  رده  در  پسران  کاراته  مسابقات 
تیم  انتخابی  کشور  قهرمانی  سال   ۲۱ زیر  و  جوانان 
ملی با حضور بیش از هزار ورزشکار از صبح پنجشنبه 
و  )کومیته(  مبارزه  بخش   ۲ و  وزن   ۱۵ در  مرداد   ۶
آزاد  دانشگاه  ورزشی  سالن  در  نمایشی(  کاتا)حرکات 
اسالمی شهرستان گنبدکاووس آغاز شد و روز گذشته 

داد. پایان  خود  کار  به 
جانقربان  ابوالفضل  مسابقات  اول  روز  پایان  در 
نماینده داوری کاراته استان قم از سوی کمیته داوران 
به عنوان داور برتر مسابقات انتخاب شد و مورد تجلیل 

قرار گرفت.     ►

پایان  از  قم  شطرنج  هیات  رییس     ◄
معرفی  با  استان  قهرمانی  مسابقات 
از  و گفت:  قم  برتر خبر داد  شطرنج بازان 

است. شطرنج  در  فعال  استان های 
مسابقات  کرد:  بیان  رحمتی  حسین 
آغاز  مردادماه  اول  قم  قهرمانی  شطرنج 
این  برترین های  انتخاب  با  گذشته  روز  و 

یافت. پایان  ورزشی  رشته 
 ۲۷ رقابت ها  این  در  داد:  ادامه  وی 
 ۷ سوییسی  جدول  یک  در  شطرنج باز 
رییس  به مدیریت  حسین رحمتی  دوری 
داور  داوری  سر  و  استان  شطرنج  هیات 
به  زاده  الجوردی  محمدرضا  بین المللی 

پرداختند. رقابت 
اضافه  قم  شطرنج  هیات  رییس 
نژاد  بزرو  مجید  پیکارها  این  در  کرد: 

صادق  و  نهاد  سر  بر  را  قهرمانی  تاج 
نیز  بیگی  جهان  جواد  و  دوم  بوژندمقام 

کرد. کسب  را  رقابت ها  سوم  مقام 
مهدوی،  حسن  اینکه  بابیان  وی 
نیز  بالغی  محمدجواد  و  ملکی  علیرضا 
ششم  تا  چهارم  مقام های  کسب  به  موفق 

. ند شد
خاطرنشان  قم  شطرنج  هیات  رییس 
مسابقات  از  دوره  این  برترین های  کرد: 
دریافت  قهرمانی  ح  لو و  نقدی  جایزه 

. ند کرد
از  قم  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
شطرنج  ورزش  در  فعال  استان های 
عالقه مندان  به  هرروز  و  است  کشور 
اضافه  ورزشی   _ فکری  رشته  این  به 

► می شود.  
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گفت:  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل    ◄
به  جمهور  رییس  سفر  منابع  دریافت  در  خوبی  اتفاق 
تبدیل  ها  آن  از  یکی  و  داد  رخ  ورزش  بخش  در  قم 
بانوان  تخصصی  ورزشگاه  به  قم  تختی  ورزشگاه 

. ست ا
اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  خانی  سانی  ابراهیم 
محل  از  تختی  ورزشگاه  برای  خوبی  مبالغ  داشت: 
 ۲۰ که  شده  داده  تخصیص  جمهور  رییس  سفر 
تومان  میلیارد  پنج  نفت  وزارت  و  است  تومان  میلیارد 
از  بقیه بودجه  و  برای چمن ورزشگاه اختصاص داده 

است. شده  جذب  جمهوری  ریاست  نهاد 
مجموعه  بهسازی  برای  که  این  به  اشاره  با  وی 
منابع   ، انجام  مناقصه  موضوع  تختی  ورزشی 
برخی  داشت:  ابراز  شد  مشخص  پیمانکار  و  جذب 
ورزشگاه  بهسازی  چرا  که  بودند  منتقد  ورزشکاران 
پاسخ عنوان کردیم  در  و  انجام شود  تابستان  در  باید 
که به خاطر موضوع سال مالی و جذب اعتبار، تعهد 
انجام  پایان مهرماه  تا  را  اول  فاز  این شد که  پیمانکار 
دهد و اگر در همین فصل تابستان طرح را اجرا نمی 
کردیم، این پول برگشت می خورد و جذب نمی شد.

افزود:   قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
سال  و  است  عمرانی  کار  برای  زمان  بهترین  تابستان 
آرزوی  تختی  ورزشی  مجموعه  زیبایی  بود  سال  های 
شد. محقق  امر  این  اخیر  ماه   ۲ در  که  بود  قم  مردم 

عمرانی  عملیات  انجام  وجود  با  داشت:  ابراز  وی 
در ورزشگاه تختی،  هیات ها به کار خود ادامه دادند 
به  ناچار  فوتبال  مورد  در  البته  نداشتیم  تعطیلی  و 
ورزشی  های  مجموعه  سمت  به  ها  فعالیت  انتقال 

تیرشدیم. هفتم  و  حیدریان 
عمرانی  عملیات  مراحل  به  اشاره  با  خانی  سانی 

چمن  اول  فاز  در  داشت:  اظهار  تختی  ورزشگاه  در 
و  ایجاد  تارتان  پیست  سپس  بهسازی،  ورزشگاه 
دیوارها آذین بندی و فضا سازی می شود و ورزشگاه 
خواهد  اداری  ساختمان  و  پی  آی  وی  بخش  دارای 
قرار  بانوان  اختیار  در  نوعی  به  سال  پایان  تا  که  شد 

. گیرد
و  ها  سالن  بعدی  فازهای  در  کرد:  بیان  وی 
اماکنی که در ورزشگاه وجود دارد بهسازی می شود 
به  آسایش  و  امنیت  کمال  در  بتوانند  قمی  بانوان  که 

► بپردازند.     ورزشی  فعالیت 

انجمن های  هیات  رییس    ◄
کیک  گفت:  قم  رزمی  ورزش های 
کسب  با  قمی  دختر  بوکسورهای 
نایب قهرمانی  رنگارنگ  مدال های 
خود  آن  از  را  کشور  قهرمانی  مسابقات 

. ند د کر
با  گفت وگو  در  شنبه  روز  یزدی  علی 
نتایج  کسب  از  پس  افزود:  ایرنا،  خبرنگار 
قمی  بوکسور  کیک  دختران  درخشان 
بوکسینگ  کیک  مختلف  مسابقات  در 
عنوان  قمی  آتیه  با  ورزشکاران  کشوری، 
کشوری  مسابقات  تیمی  قهرمانی  نائب 
به  را  دختران  بوکسینگ  کیک  نیوفایت 

آورند. دست 
مسابقات  از  دوره  این  داد:  ادامه  وی 

به   ۱۴۰۱ مردادماه   ۶ پنج شنبه  روز  که 
حدود  حضور  با  و  گیالن  استان  میزبانی 
جمعه  شامگاه  و  آغاز  شرکت کننده   ۳۶۰

رسید. پایان  به 
تیمی  بخش  در  داد:  ادامه  یزدی 
قم  قهرمان،  گیالن  مسابقات  این 
مقام  نیز  رضوی  خراسان  و  نایب قهرمان 

کرد. خود  آن  از  را  سوم 
ورزش های  انجمن های  هیات  رییس 
سنی  رده  در  کرد:  اضافه  قم  رزمی 
زهرا  فاطمه  و  خانی  ثنامردان  نونهاالن 
مدال  کسب  به  موفق  قم  از  اسالمیان 

شدند. طال 
ادامه داد: در رده سنی نوجوانان  وی 
مهر  نبی  زهرا  و  طال  نژاد  عربی  بهاره  نیز 

را  کشور  قهرمانی  مسابقات  نقره  نیز 
آوردند. ارمغان  به  قم  برای 

یزدی یادآور شد: کوثر احمدی و فائزه 
و  نقره  باقری  زهرا  طال،  مدال  بوجویی 
را  جوانان  سنی  رده  برنز  نیز  مطیع  نگار 

آوردند. دست  به  قم  استان  از 
ورزش های  انجمن های  هیات  رییس 
سنی  رده  در  داشت:  بیان  قم  رزمی 
هاشمی  سادات  فاطمه  نیز  بزرگ ساالن 
را  مسابقات  طالیی  کمربند  و  طال  مدال 

کرد. ثبت  قم  استان  و  خود  نام  به 
رده  این  در  همچنین  افزود:  یزدی 
زهره  و  نقره،  محمدی  نازنین  سنی 
برنز  مدال  دو  نیز  ملکی  زهرا  و  شعبانی 

► کردند.     کسب  قم  برای 

● دختران قم نایب قهرمان مسابقات کشوری کیک بوکسینگ شدند   ●

مدیرکل ورزش و جوانان قم:

● ورزشگاه تختی قم به بانوان اختصاص می یابد    ●

● مربی قمی، تیم ملی والیبال زنان را در مسابقات کشورهای اسالمی همراهی می کند   ●

● کسب یک طال و 2 برنز کاراته کاهای قمی از مسابقات قهرمانی کشور   ●

رییس هیات شطرنج قم:

● رقابت های قهرمانی شطرنج قم نفرات برتر خود را شناخت   ●

جادوی هشتگانه  پیاده روی 
اثرات  هفته  و  روز  طول  در  مختلف  مدت های  به  روی  پیاده  انجام 

داشت. خواهد  افراد  مغز  و  جسم  سالمت  بر  باورنکردی 
پیاده روی یکی از ساده ترین ورزش ها است که  تمامی افراد در تمامی 
فواید  از  و  انجام دهند  را  آن  توانند  ای می  بدون هیچ هزینه  و  ساعات 
آن بی نصیب نباشند، بنابراین انجام پیاده روی می تواند فواید بسیاری 

برای افراد داشته باشد و نباید از آن غافل شد.
وزن

به  یا  جلوگیری  وزن  افزایش  از  تواند  می  روز  در  روی  پیاده  ساعت  یک 
کند. کمک  آن  کاهش 

قلب
۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیاده روی در روز می تواند به طور چشمگیر از خطر ابتال 

به بیماری قلبی عروقی کاهش دهد.
استخوان

در  لگن  شکستگی  خطر  از  درصد   ۴۳ هفته،  در  روی  پیاده  ساعت   ۴
کند. می  کم  سالمندان 

دیابت
۳۰۰ گام بلند روزانه، ۲۹ درصد خطر ابتال به دیابت را کاهش می دهد.

مغز
کاهش  مغزی  سکته  خطر  از  درصد   ۳۰ هفته،  در  روی  پیاده  ساعت   ۲

دهد. می 
حافظه

پیاده روی، نگه دارنده فعالیت های مغز در  ۴۰ دقیقه  ۳ روز در هفته 
است. گیری  تصمیم  و  حافظه  با  ارتباط 

خلق و خو
افسردگی کاهش می  از عالیم  روز ۳۶ درصد  در  روی  پیاده  دقیقه   ۳۰

دهد.
طول عمر

از سوی  و  تهیه شده  ابراهیم  آل  از سوی مهسا  این مطلب که  پایان  در 
آمده است: ۷۵  گرفته  قرار  ایسنا  اختیار  در  ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
طول  سال   ۲ موجب  تقریبا  تواند  می  هفته  در  سریع  روی  پیاده  دقیقه 

شود.  عمر 

افراد دارای اضافه وزن به این  
توصیه های ورزشی توحه کنند  

حتی  و  سخت  می تواند  ورزشی  رژیم  یک  شروع  هستید،  چاق  اگر 
مند  بهره  آن  مزایای  از  و  کنید  شروع  آرامی  به  اما  باشد.  دردناک 

شد. خواهید 
به گزارش گاردین، برای بسیاری از ما ورزش  بخشی از زندگی روزمره 
خیلی  شرایط  این  نیز  دارند  وزن  اضافه  که  افرادی  برای  و  نیست  ما 

دارد. وجود  بیشتر 
وقتی وزن اضافه می شود، حرکت سخت تر می شود. هر چه حرکت 
نکته  این  به  زیاد می شود.  نیز  آن بی تحرکی  تبع  به  باشد،  تر  سخت 
با  است  چاق  که  فردی  درونی  هورمونی  محیط  که  کنید  توجه  نیز 
متابولیک  فعال  اندام  یک  چربی  است.  متفاوت  سالم  وزن  با  فردی 
هایی  هورمون  واقع  در  بلکه  نیست،  سازی  ذخیره  فقط  این  است. 
ترشح می کند که بر سطح انرژی شما تأثیر می گذارد. به طور خالصه، 
حتی اگر واقعًا از چاقی درد زیادی احساس نمی کنید، ممکن است 

بیاید. بدتان  خودتان  از 
برای  کلی  طور  به  ورزش  گوید:  می  اندام  پرورش  مربی  بارت  استیو 
اما برای کسانی که به شدت اضافه وزن دارند،  بدن استرس زا است 
باال رفته  آنها قباًل  آنها قباًل استرس پیدا کرده است، فشار خون  بدن 
قرار  فشار  تحت  قباًل  آنها  مفاصل  و  شده اند  خسته  قباًل  آنها  است، 

گرفته اند. 
باعث  می تواند  اشتباه  ورزش  نوع  وزن،  اضافه  دارای  افراد  برای 
متوجه  وزن  اضافه  دارای  افراد  از  بسیاری  می گوید:  او  شود.  آسیب 
می شوند که مشکالت تعادلی دارند، بنابراین تردمیل و دوچرخه های 
برای شروع هستند. و مطمئن  بینی  پیش  قابل  بسیار  ابزارهای  ثابت 
اسکات دیکسون می گوید: حضور در باشگاه برای افراد سنگین وزن 
باشگاه  در  دیگر  افراد  باشد.   داشته  پی  در  را  هایی  ناراحتی  شاید 
می  نگاه  شما  به  همه  کنید  می  فکر  قطعا  و  دارند  جسمانی  آمادگی 
روبرو  کمردرد  با  احتمااًل  گیرد،  می  درد  شما  زانوهای  احتمااًل  کنند. 

ندارید.  خوبی  احساس  شما  کلی  طور  به  و  می شوید 
کنید  پیدا  دهید  انجام  می توانید  که  را  کاری  کوچکترین  االن  همین 
و متعهد شوید که هر روز آن را انجام می دهید. یک لیست ساده تهیه 
می توانید  می دانید  که  را  فعالیت هایی  از  مجموعه ای  ابتدا  کنید. 

کنید. مشخص  دهید  انجام  درد  بدون 
انجام  تحمل  قابل  ناراحتی  با  می توانید  که  بنویسید  را  حرکاتی  دوم، 

دویدن. مثل  دهید 
بنویسید. انجام دهید  توانید  به سادگی نمی  را که  سوم، تمریناتی 

تمام فعالیت اولیه و روزمره شما باید در زمره گزینه اول باشد، با یک 
انجام دهید، روی کارهایی  از لیست دوم را در طول روز  یا دو تمرین 

نمی توانید.   که  کارهایی  نه  کنید،  تمرکز  انجام دهید  توانید  که می 
می  جنوبی  کارولینای  دانشگاه  در  ورزشی  علوم  استاد  بلر،  استیون 
بدنسازی  باشگاه  در  حضور  ثابت  پای  نیستیم  مجبور  ما  همه  گوید: 
بر کاهش وزن  از حد  ما بیش  به طور کلی  یا ورزشکار سه گانه شویم 
تمرکز  سالم  زندگی  سبک  یک  روی  کافی  اندازه  به  و  می کنیم  تمرکز 
بدنی  فعالیت  اندازه  به  معقول  غذایی  رژیم  یک  خوردن  نمی کنیم. 
به  را  خود  رژیم  منفی  و  مثبت  نتایج  که  کسانی  است.  مفید  و  موثر 
واقع  اهداف  یابند.  می  دست  بهتری  نتایج  به  دارند،  نظر  زیر  دقت 
نه.  چرا  بپرسید  نرسیدید،  خود  اهداف  به  اگر  و  کنید  تعیین  بینانه 
می توانید  آیا  داشت؟  وجود  تکراری  مشکل  آیا  شد؟  مانع  چیزی  چه 

کنید؟ کار  آن  روی 
از  استفاده  موفقیت،  چرای  و  بی چون  استراتژی های  از  دیگر  یکی 
یک  کنید.  پیدا  خود  زندگی  در  را  کسی  است.  اجتماعی  حمایت 
و  حمایت  را  شما  که  همسایه  یا  خانواده  اعضای  از  یکی  همکار، 
مشکالت  از  دهید.   گوش  خود  بدن  به  گوید:  می  بلر  کند.  تشویق 
توانیم  می  ما  همه  تقریبًا  که  است  این  نهایی  نتیجه  اما  باشید.  گاه  آ

/ایسنا شویم.  تر  سالم  تا  دهیم  انجام  بدنی  فعالیت 
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"قیمت های انرژی رو به افزایش هستند، تورم     ◄
نفر  میلیون ها  و  است  گذاشتن  فلک  به  سر  حال  در 
شده اند.  غالت  از  محرومیت  دلیل  به  گرسنگی  دچار 
اتفاقات  این  داشت  خبر  مسلما  جانسون  بوریس  آیا 

افتاد؟" خواهند 
گاردین،  روزنامه  نویس  ستون  جنکینز،  سایمون 
شدن  اثر  بی  موضوع  با  نشریه  این  در  مطلبی  در 
جنگ  بهانه  به  روسیه  علیه  غربی ها  که  تحریم هایی 
غرب  »تحریم های  می نویسد:  کردند،  اعمال  اوکراین 
سیاست  زیانبارترین  و  نسنجیده ترین  روسیه  علیه 
شاید  است.  اخیر  بین المللی  تاریخ  در  شده  مشاهده 
اما  باشند،  موجه  اوکراین  به  غرب  نظامی  کمک های 
به  و  اثر  بی  مسکو  حکومت  علیه  آن  اقتصادی  جنگ 
قیمت های  است.  ویرانگر  نامطلوبش  اهداف  سبب 
جهانی انرژی در حال افزایش هستند، تورم دارد سر 
مغشوش  اقالم  تامین  زنجیره های  می گذارد،  فلک  به 
شده اند. محروم  کود  و  غالت  گاز،  از  نفر  میلیون ها  و 

انتقاد از تحریم های غرب به مثابه بی حرمتی شده 
الل  موضوع  این  مورد  در  دفاعی  تحلیلگران  است. 
استراتژی  امور  در  اندیشکده های متخصص  شده اند. 
عنوان  به  سوناک  ریشی  و  تراس  لیز  هستند.  ساکت 
رهبران مفروض بریتانیا، در لفاظی های ستیزه جویانه 
وعده  و  می کنند  رقابت  یکدیگر  با  روسیه  علیه 
هدفی  گونه  هیچ  ذکر  بدون  را  سخت تر  تحریم های 
مطرح می کنند. با این حال، اگر در این موضوع شک 
و تردید کنید به عنوان "طرفدار پوتین" و ضد اوکراین 
مورد غضب قرار خواهید گرفت. تحریم ها رجزخوانی 

است. غرب  صلیبی  جنگ 
که  است  نحو  این  به  روسیه  علیه  تحریم ها  واقعیت 
پوتین  دست  می کند.  دعوت  جویی  تالفی  به  را  آنها 
باز است تا در زمستان امسال اروپا را منجمد کند. او 
عرضه گاز از طریق خطوط لوله های اصلی مانند نورد 
قیمت  است.  داده  کاهش  درصد   80 تا  را   1 استریم 
جهانی نفت افزایش یافته و جریان گندم و سایر مواد 
به طور کلی  آسیا  و  آفریقا  به  اروپای شرقی  از  غذایی 

است. شده  متوقف 
عرض  در  بریتانیا  در  داخلی  گاز  قبض های  هزینه 
است.  مواجه  شدن  برابر  سه  دورنمای  با  سال  یک 

صادرات  که  روسیه  جز  نیست  کسی  اصلی  ذینفع 
وضعیت  این  و  است  یافته  افزایش  آسیا  به  آن  انرژی 
سوق  سابقه ای  بی  مازاد  به  را  آن  پرداخت های  تراز 
از  یکی  میالدی  جاری  سال  در  روبل  است.  داده 
کنون  تا  ژانویه  از  که  بوده  جهان  ارزهای  قوی ترین 
دارایی های  است.  شده  تقویت  درصد   50 به  نزدیک 
و  شده اند  مسدود  کشور  این  از  خارج  در  مسکو 
جاهای  به  را  خود  تفریحی  قایق های  الیگارش هایش 
اینکه  از  نشانه ای  هیچ  اما  کرده اند،  منتقل  دیگر 
نگران  او  ندارد.  وجود  بدهد  آن  به  اهمیتی  پوتین 

نیست. آرایی  پایگاه  هیچ 
پیش  تا  که  جهان،  اقتصادهای  متقابل  وابستگی 
تلقی  صلح  برای  ابزاری  عنوان  به  مدتها  این  از 
است.  شده  تبدیل  جنگی  سالحی  به  می شد، 
مساله  مورد  در  ناتو  ائتالف  میز  پشت  سیاستمداران 
محتاطانه عمل  اوکراین  به  نظامی  افزایش کمک های 
با  را درک می کنند،  نظامی  بازدارندگی  آنها  کرده اند. 
اقتصاد  علم  در  آن ها  که  می رسد  نظر  به  حال،  این 
می خواهند  آنها  مورد  این  در  هستند.  مبتکر  کاماًل 
اقتصاد روسیه را با بمباران "به عصر حجر" برگردانند!
با  سندی  کسی  آیا  بدانم  که  است  جالب  برایم 
تحریم های  احتمالی  نتیجه  پیش بینی  محتوای 
نزد  را  روسیه  علیه  انگلیس  سوی  از  شده  اعمال 
به  یا خیر؟  بوریس جانسون مطرح کرده است  کابینه 
نظر می رسد که فرض بر این است که اگر تحریم های 
که  آنجایی  از  هستند.  موثر  آنها  بزند،  صدمه  تجاری 
آنها مستقیمًا مردم را نمی کشند، به نوعی شکل قابل 
فرضیه  یک  آنها  پشت  هستند.  تجاوزگری  از  قبولی 
کشورهای  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  نوامپریالیستی 
که  آنطور  را  جهان  هستند  شرایط  واجد  غربی 
می خواهند نظم دهند. این تحریمها، اگر نه از طریق 
سرمایه داری  بازوی  طریق  از  بلکه  توپدار،  قایق های 
از  می آیند.  در  اجرا  به  شده  جهانی  اقتصادی  در 
ضعیف  و  کوچک  کشورهای  بر  عمدتًا  آنها  که  آنجایی 
خارج  اخبار  سرتیتر  از  زودی  به  که  می شوند  اعمال 
قبال  در  نمادگرایی  عمدتا  آنها  هدف  می شوند، 

است. بوده  خوب"  "احساس 
حوزه  این  نادر  دانش آموزان  معدود  از  یکی 

که  است  آمریکایی  اقتصادی  مورخ  مولدر،  نیکوالس 
اشاره می کند که بیش از 30 "جنگ" تحریمی در 50 
را  تأثیر  حداقل  که  آمده اند  در  اجرا  به  گذشته  سال 
اگر نگویم که اصال تاثیری نگذاشتند، داشته اند. آنها 
را  خود  شاهزادگان  تا  بترسانند  را  "مردم  دارند  قصد 
این  بگذارند  اثری  بوده  قرار  آنها  اگر هم  مهار کنند". 
اثر آنها معکوس بوده است. از کوبا تا کره، از میانمار 
تا ایران، از ونزوئال تا روسیه، حکومتهای آنها تثبیت و 
تحریم ها  نظر می رسد  به  تقویت شده اند.  نخبگانشان 

ثبات و خودکفایی را حتی به ضعیف ترین قربانی خود 
دیکتاتورهای  قدیمی ترین  تمام  تقریبًا  می کنند.  القا 

برده اند. سود  غرب  تحریم های  از  جهان 
ریچارد  ضعیف.  نه  و  است  کوچک  نه  مسکو 
روسیه  مسائل  دیگر  کارشناس  و  ناظر  یک  کانولی، 
واکنش  شرح  به  سلطنتی،  متحد  خدمات  مؤسسه  در 
زمان  از  او  علیه  شده  اعمال  تحریم های  به  پوتین 
پرداخته   2014 سال  در  دونباس  و  کریمه  تصرف 
مناطق  آن  در  روسیه  رویه  تغییر  آنها  هدف  است. 
به  آنها  شکست  بود.  بیشتر  تهاجم  از  جلوگیری  و 
تراشها  عذر  باشد.  آشکارتر  این  از  می تواند  سختی 
بودن  ضعیف  حد  از  بیش  دلیل  به  را  موضوع  این 

که  تحریمها  کنونی  موارد  می کنند.  توجیه  تحریم ها 
تا  شده  اعمال  تحریمهای  سخت ترین  و  سفت  شاید 
باشند،  بوده  جهانی  بزرگ  قدرت  یک  علیه  حال  به 
به مرور  و شاید  باشند  نگذاشته  اثر  ممکن است هنوز 
زمان کارساز شوند. گفته می شود که آنها روسیه را از 
کرده اند  محروم  پهپادها  یدکی  قطعات  و  ریزتراشه ها 
برای  که  کرد  خواهند  وادار  را  پوتین  زودی  به  آنها  و 

کند! التماس  صلح 
خواهد  جنگ  میدان  در  کند  التماس  اگر  پوتین 

در  روسیه  چگونه  که  می دهد  نشان  کانولی  بود. 
سازگار  خود  جدید  شرایط  با  آرامی  "به  داخل،  جبهه 
روسیه  تجارت  ارتقای  باعث  تحریم ها  می شود". 
رستوران های  است.  شده  هند  و  ایران  چین،  با 
رستوران  یک  با  کشور  این  سرتاسر  در  مک دونالد 
 Vkusno & نام  به  روسیه  به  متعلق  زنجیره ای 
است.  شده  جایگزین  بس"(  و  )"خوشمزه   tochka
که  حالی  در  پوتین  اما  است،  ضعیف تر  اقتصاد  البته 
اقتصادی  قلمرو  تحریم ها در حال منسجم کردن یک 
جدید برای او در سراسر آسیا هستند و نقشی قوی تر 
قوتی تر است.  پذیرا هستند  را  برای چین  زمان  از هر 
► ایسنا       / می کرد؟!«  را  بینی  پیش  این  کسی  آیا 

امنیتی  مذاکرات  دور  پنج  برگزاری  از  بعد     ◄
پایان  در  تهران  حمایت  و  عربستان  و  ایران  میان 
اخیرا  طرف  دو  سفارتخانه ها  متقابل  گشایش  از  آن 
سیاسی  سطح  به  مذاکرات  انتقال  درخصوص 

کردند. موافقت 
اصلی  عامل  را  یمن  پرونده  ایران  در  ناظران 
کشور  دو  امنیتی  مذاکرات  روند  شدن  طوالنی  در 
انجامید.  طول  به  ماه   16 از  بیش  که  می دانند 
از  بسیاری  از  توانستند  طرف  دو  مذاکرات  این  طی 

کنند. عبور  موضوعات  و  اختالفات 

سیاسی  پژوهشگر  هانی زاده،  حسن  راستا  این  در 
باور دارد آتش بس میان عربستان و حوثی ها تا حدود 
پیچیده  مشکالت  حل  و  موانع   بر  غلبه  در  زیادی 
بینی  پیش  وی  داشت.  سهم  عربستان  و  ایران  میان 
کرد موفقیت دور ششم مذاکرات به  حمالت رسانه ای 
شود  منجر  سفارتخانه ها  بازگشایی  به  دهد،  پایان 
حل  راستای  در  سازنده  همکاری  برای  را  زمینه  و 
گفت  در  زاده  هانی  کند.  فراهم  منطقه  مشکالت 
تغییرات  آستانه  در  منطقه  کرد  بیان  الجزیره  با  وگو 
سیاسی است و سفر بایدن نیز در همین راستا صورت 

که  دارند  باور  ایرانی  محافل  برخی  افزود  وی  گرفت. 
تاکتیکی  اقدامی  تنها  تنش  کاهش  برای  تالش ها 
حل  به  دستیابی  و  است  زمان  آوردن  بدست  برای  و 
می دانند.  بعید  را  ریاض  با  پایدار  و  واقعی  فصل 
تهران  در  کرده  درز  اطالعات  برخی  کرد  اشاره  وی 
قصد  ایران  خارجه  امور  وزیر  که  است  آن  از  حاکی 
سیاسی  آتی  مذاکرات  انتهای  از  پس  بالفاصله  دارد 
خود  عربستانی  همتای  با  دیدار  برای  کشور  دو  میان 
سطح  افزایش  زاده  هانی  باور  به  کند.  سفر  بغداد  به 
نفوذ  از  ایران  و  امارات  میان  دیپلماتیک  نمایندگی 

را  تهران  جایگاه  و  می کند  کم  منطقه  در  اسرائیل 
او  گفته  به  می کند.  تقویت  عربش  همسایگان  میان 
را  عربی  کشورهای  و  ایران  نزدیکی  مسکو  همچنین 
مفید می داند زیرا خواهان دور کردن آمریکا از منطقه 

است.
عربی  مرکز  مدیر  صدقیان،  صالح  محمد 
و  ایران  نزدیکی  علل  درخصوص  ایرانی  پژوهش های 
نزدیک  نشانه های  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
عربستان،  و  ایران  میان  سفرا  تبادل  زمان  بودن 

گفت  کویت  و  امارات 
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شدن  مسلح  گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس      ◄
با  آنها  سخت  تقابل  و  صهیونیست  شهرک نشینان 
با  را  تل آویو  داخلی  امنیت  می تواند  فلسطینی ها 

کند. روبه رو  مشکل 
در  منطقه  مسائل  کارشناس  زرگر«  »علی اصغر 
از  مسلح  هسته های  تشکیل  ابعاد  و  دالیل  تشریح 
دادن  قرار  هدف  برای  صهیونیست  شهرک نشینان 
اخیرًا  کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  فلسطینیان 
طرحی موسوم به »پروژه ماگن« از سوی وزارت جنگ 
تشکیل  هدفش  که  شده  مطرح  صهیونیستی  رژیم 
مقابله  برای  شهرک نشینان  از  مسلحانه  هسته های 
قدس  محله های  در  ساکن  فلسطینیان  با  سخت 
به  باید  تحلیل  هرگونه  ارائه  از  قبل  است.  اشغالی 
نظامی  پلیس  یا  ارتش  که  زمانی  کنم  اشاره  نکته  این 
مدعی  عمومًا  می آورد،  روی  فلسطینی ها  با  مقابله  به 
می کنند  اقدام  ذاتی شان  وظایف  اساس  بر  که  بودند 
با همین دلیل  و هنوز هم شاهد سرکوب فلسطینی ها 
هم  صهیونیست  شهرک نشینان  مورد  در  اما  هستیم. 
تقریبًا چنین مسٔاله ای صادق است که به زمان تشکیل 
و   ۱۹۴۷ سال های  در  برمی گردد.  صهیونیستی  رژیم 
۱۹۴۸ که این رژیم در حال تشکیل بود، تعداد زیادی 
هسته های  اصطالح  به  و  شدند  مسلح  یهودی ها  از 

دادند. تشکیل  را  مردمی  و  شهری  مقاومت 

با  مقابله  برای  هسته ها  این  داد:  ادامه  وی 
آزار  که  بود  همانجا  در  و  شد  تشکیل  فلسطینی ها 
روند  این  و  شد  پایه گذاری  فلسطینی ها  اذیت  و 
موج  که  گرفت  خود  به  رادیکال  جنبه  حدی  به 
تهدیدهای  افتاد.  راه  به  ناخواسته  مهاجرت های 

اصلی  دالیل  از  یکی  هم  همان موقع  در  مسلحانه 
بود  درگیری ها  گرفتن  باال  و  فلسطینی ها  تحریک 
اقدام های  از  مدل  این  اصلی  خروجی  مهاجرت،  اما 
هسته های مسلحانه یهودیان در سرزمین های اشغالی 
بدان  که  گذشته ای  و  اسناد  این  اساس  بر  لذا  بود. 
شهرک نشینان  و  یهودیان  کردن  مسلح  کردم،  اشاره 

از گذشته  بلکه  دانست؛  یا موضوع جدید  نمی توان  را 
و حاال هم شاهد ظهور  است  داشته  این مساله وجود 
که  معتقدم  هستیم.  کنونی  شرایط  در  سناریو  همان 
یک  باید  را  صهیونیست  شهرک نشینان  شدن  مسلح 
ماگن  طرح  دانست.  فلسطینی ها  علیه  دائمی  تهدید 
طیف  این  که  می کند  اشاره  موضوع  این  به  دقیقًا  هم 
علیه  و  شوند  مسلح  مجددًا  است  قرار  یهودیان  از 

بزنند. مستقیم  اقدام  به  دست  فلسطینی ها 
اقدام  این  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این   
بدون تردید نوعی اعمال فشار و خشونت مضاعف علیه 
جدید  بحران  یک  به  می تواند  حاال  که  است  اقلیتی 
منجر شود. به عبارتی دیگر اگر پروژه ماگن به صورت 
تنها  نه  شود،  عملیاتی  سطح  باالترین  در  و  علنی 
فلسطینی ها هم برای حفاظت از خود دست به سالح 
همزیستی  می تواند  موضوع  این  بلکه  شد،  خواهند 
دستخوش  همیشه  برای  را  یهودیان  با  فلسطینی ها 
تغییر قرار دهد و عماٌل یک بحران ارگانیک دیگر را در 
این  که  معتقدم  دید.  خواهیم  اشغالی  سرزمین های 
فلسطینی ها  علیه  »پاکسازی«  نوع  یک  باید  را  اقدام 
اسرائیل  ارتش  یا  پلیس  که  زمانی  کنید  توجه  بدانیم. 
وارد مجادله های این چنینی میشد، به نوعی ما شاهد 
یک  از  پس  که  بودیم  حائل  دیوار  یک  آمدن  وجود  به 
آرام شدن  یا متوسط اوضاع به سمت  درگیری کوچک 

شهرک نشینان  مجدد  شدن  مسلح  اما  می رفت،  پیش 
دایره  و  بزند  رقم  دیگر  گونه ای  به  را  اوضاع  می تواند 

کند. گسترده تر  را  تنش 
مسلح  طرح  اگر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
در  که  آنطور  صهیونیست  شهرک نشینان  شدن 
رسانه های عبری و عربی بدان پرداخته شد، عملیاتی 
داد  خواهد  رخ  دائمی  تهدید  یک  تردید  بدون  شود، 
زیادی  مشکالت  با  را  اسرائیل  می تواند  آن  آتش  که 
پس  ساعت  چند  می شود  دیده  اینکه  کند.  روبه رو 
مواضع  هم  فلسطینی  گروه های  طرح،  این  اعالم  از 
شدن  مسلح  خواهان  و  می گیرند  اسرائیل  علیه  تندی 
فلسطینی ها برای حفاظت از خود می شوند، به نوعی 
شروع  که  می دهد  نوید  را  خطرناکی  رویارویی  یک 
فلسطینی ها.  نه  است  اسرائیل  شک  بدون  آن  کننده 
می دهد  نشان  گروه ها  این  مواضع  دیگر  عبارتی  به 
شک  بدون  بکشند،  سالح  شهرک نشینان  اگر  که 
فلسطینی ها هم سالح خواهند کشید. شروع و تداوم 
مشکل  با  را  تل آویو  داخلی  امنیت  می تواند  روند  این 
شود،  بیشتر  تقابل  این  دامنه  اگر  چراکه  کند؛  روبه رو 
در  شد.  نخواهد  ختم  اینجا  به  فلسطینی ها  اقدامات 
آخر باید توجه شود که ذات و ُبنیان رژیم صهیونیستی 
و فلسفه وجودی آن با تشنج عجین است و حاال هم به 
دنبال توزیع همین تشنج با دستورکار جدید است.   ►

زرگر در گفت وگو یی تشریح کرد:

● شروع و تداوم طرح »ماگن« امنیت داخلی تل آویو را با مشکل روبه رومی کند  ●

گاردین 

● بی اثر شدن تحریم های غربی  علیه روسیه به بهانه جنگ اوکراین  ●

هانی زاده در گفت وگو با الجزیره 

● روسیه و امریکا آشتی ایران و عربستان را به نفع خود می دانند   ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 
۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  از شعبه  اجراییه صادره  به موجب   
قم که در شعبه ۱۱ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱۱/۱۴۰۰ج/۸۵۹ 
علیه  محکوم  سلطانی  داوود  سید  علیه  لو  خدابنده  بهنام  له  گردیده  ثبت 
نیم  و  له  ریال در حق محکوم   ۲۹۲/۱۵۰/۰۰۰ پرداخت  به  محکوم است 
در  له  محکوم  دولت،  صندوق  حق  در  ریال   ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ دولتی  عشر 
قبال بدهی محکوم علیه خط همراه به شماره ۰۹۱۵۵۱۵۷۳۲۲ به مبلغ 
به   ۰۹۱۵۶۱۶۷۳۲۲ بشماره  همراه  تلفن  خط  و  ریال   ۱۴/۰۰۰/۰۰۰
و  است  نموده  ارزیابی  کارشناس  و  نموده  توقیف  ریال   ۵۰۰/۰۰۰ مبلغ 
الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
۱۰/۱۵ صبح به آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می 

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

نمایید. مراجعه  مزایده  واحد 
قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

حدود  تحدید  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  دستور  بموجب  و  قبلی  های  گهی  آ پیرو 
تاریخ  از امالک و مستغالت بخشهای ثبت شهرستان قم همه روزه در  قسمتی 

آمد.   خواهد  بعمل  محل  در  صبح   ۹ ساعت  از  شده  تعیین  های 
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تاریخ تحدید حدود:دوشنبه مورخه 

اول: بخش یک ثبت قم 
اعظم-معصومه-  ها  خانم  و  رضا  علیرضا-محمد  آقایان  ۵۳۵۶اصلی-  -پالک 
فرزند  آبادی   نوش  خاکباز  فاطمه  و  محمد  فرزندان:  قمی  حدادیان  همگی 
بازار  در  واقع  مربع   متر   ۷/۴۲ به مساحت  مغازه  باب  :عابدین  ششدانگ یک 

حدادیان نانوایی  کهنه-روبروی 
تاریخ تحدید حدود: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

ابوالفضل   شش  فرزند:   کار   آهن  آقای حسین   – ۱۰۸۳۷/۵۹اصلی  -پالک 
متر  مساحت۳۰  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  دانگ 
دست  اول-  بست  هدایت-بن  کوچه   -۱۱ هنرستان-کوچه  در  واقع  مربع  

۷ چپ-پالک 

و مجاورین شماره های  امالک  به صاحبان  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  به موجب  لذا 
گهی اخطار می شود که در اوقات تعیین شده در محل  فوق الذکر بوسیله این آ
قانونی  نمایندگان  یا  امالک  صاحبان  از  یک  هر  چنانچه  و  رسانند  بهم  حضور 
آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک آنها 
قانون  از طرف مجاورین تحدید خواهد شد وفق ماده۲۰  با حدود اظهار شده 
قائل است  برای خود  ارتفاقی حقی  و حقوق  به حدود  ثبت مجاوری که نسبت 
می تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بوسیله 
۲ ماده  به مرجع صالحیتدار عرض حال دهد. ضمنا مطابق تبصره  اداره ثبت 
واحده مصوب ۷۳/۲/۵ معترض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به 
به  به مرجع ذیصالح قضایی  دادخواست  تنظیم  گواهی  میبایست  ثبتی  مرجع 

نماید.   تسلیم  اداره  این 
۱۳۵۶۶۸۳ گهی:  شناسه آ

 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ انتشار:  چهارشنبه  تاریخ 
سرپرست  ثبت منطقه یک قم - مهدی زارع شحنه

ورزش دوران کودکی از ابتال به 
آلزایمر پیشگیری می کند؟ 

محققان دریافتند که نمرات میانسالی ارزیابی سرعت پردازش، توجه 
کودکی  زمان  مناسب  جسمانی  آمادگی  با  شناختی  کلی  عملکرد  و 

است. باالتر 
 ۱۲۰۰ از  بیش  روی  جهان  تحقیق  اولین  دیلی،  سایتک  از  نقل  به 
نفر که به مدت بیش از ۳۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند، نشان داد 
میانسالی  در  شناخت  بر  جوانان  چاقی  و  جسمانی  آمادگی  چگونه 

می گذارد. تاثیر 
در  بهتر  شناخت  با  جسمانی  آزمون  بهتر  نتایج  تحقیق  این  اساس  بر 
محافظت  عقل  زوال  از  بعد  سال های  در  است  ممکن  و  مرتبط  آینده 
وضعیت  تحصیلی،  توانایی  تاثیر  تحت  نتایج  این  همه  از  مهمتر  کند. 
در  الکل  و  سیگار  مصرف  یا  و  کودکی  دوران  در  اقتصادی  اجتماعی 

نیست.   میانسالی 
و میشل کالیسایا  تایت  به رهبری دکتر جیمی  پیشگامانه  این تحقیق 
همچنین  و  ملبورن  در  موناش  دانشگاه  و  پنسوال  سالمت  مرکز  از 
دوران  در  بزرگساالن  سالمت  تعیین کننده  عوامل  پروژه  محققان 
تاسمانی  دانشگاه  در  منزیس  پزشکی  تحقیقات  موسسه  از  کودکی 

شد. انجام  استرالیا 
با شرکت در ورزش و سایر تمرینات  ثابت شده کودکانی که  به  خوبی 
دارند.  بهتری  سالمت  نتایج  درازمدت  در  می شوند،  بالغ  جسمانی 
و  شناخت  بهبود  با  نیز  بزرگساالن  جسمانی  آمادگی  باالتر  سطح 

است. مرتبط  باال  سنین  در  عقل  زوال  خطر  کاهش 
میزان  بین  رابطه  بررسی  به  که  است  مهمی  تحقیق  اولین  این 
میانسالی  در  شناخت  و  کودکی  دوران  در  جسمانی  آمادگی  و  چاقی 
می پردازد؛ با این نظریه که سطوح فعالیت اولیه، آمادگی جسمانی و 
باالتر  زوال عقل در سال های  برابر  متابولیک ممکن است در  سالمت 
 ،۱۹۸۵ سال  از  شرکت کننده   ۱۲۰۰ از  بیش  کند.  ایجاد  محافظت 
تا   ۲۰۱۷ سال های  تا  داشتند،  سن  سال   ۱۵ تا  هفت  بین  که  زمانی 

شدند. پیگیری   ۲۰۱۹
تحقیق  در  ساله   ۱۵ تا  هفت  شرکت کننده   ۱۲۴۴  ،۱۹۸۵ سال  در 
کودکی  دوران  در  بزرگساالن  سالمت  تعیین کننده  عوامل  استرالیایی 
استقامت  عضالنی،  قدرت  تنفسی،  جسمانی)قلبی  آمادگی  نظر  از 
نسبت های  و  اندازه گیری ها  علمی  مطالعه  آنتروپومتری(،  و  عضالنی 

گرفتند. قرار  ارزیابی  مورد  باسن(  به  کمر  دور  انسان)نسبت  بدن 
 ۵۰ تا   ۳۹ ۲۰۱۹)سن  تا   ۲۰۱۷ سال های  بین  شرکت کنندگان  این 
آزمون های  یک سری  از  استفاده  با  سال(   ۴۴ سنی  میانگین  با  سال 

شدند. پیگیری  شناختی   عملکرد  لحاظ  از  رایانه ای 
نمایه های  بین  رابطه  که  است  تحقیقی  اولین  این  کالیسایا  گفته  به 
میزان  جاندار(  یک  صفت  یا  مشاهده  قابل  فنوتیپی)خصوصیات 
چاقی و آمادگی جسمانی اندازه گیری شده به  طور عینی را در دوران 

می دهد. نشان  میانسالی  شناخت  با  کودکی 
قلبی  آمادگی  سطح  باالترین  دارای  که  کودکانی  دریافتند  محققان 
باسن  به  کمر  دور  نسبت  میانگین  همچنین  و  عضالنی  و  تنفسی 
عملکرد  در  توجه  و  پردازش  سرعت  آزمون های  در  بودند،  پایین تر 

داشتند. باالتری  میانسالی  نمرات  جهانی  شناختی 
میانسالی  اوایل  از  می تواند  شناختی  عملکرد  کاهش  که  آنجایی  از 
برای  بیشتری  احتمال  با  میانسالی  پایین تر  شناخت  و  شود  شروع 
مرتبط  باالتر  سنین  در  عقل  زوال  و  خفیف  شناختی  اختالالت  ایجاد 
ممکن  که  عواملی  شناسایی  می کند  بیان  کالیسایا  دانشیار  است، 
است از زوال شناختی در طول دوران سالخوردگی محافظت کند، در 

است. مهم  زندگی  اوایل 
پایین  جسمانی  آمادگی  بهبود  برای  راهبردهایی  توسعه  افزود:  وی  
به  می تواند  زیرا  است  مهم  کودکی  دوران  در  چاقی  سطح  کاهش  و 

کند. کمک  میانسالی  در  شناختی  عملکرد  بهبود 
در  محافظتی  راهبردهای  می دهد  نشان  تحقیق  این  همه  از  مهمتر 
کودکی  اوایل  از  باشد  الزم  است  ممکن  آینده  شناختی  زوال  برابر 
حال  در  شرایط  برابر  در  کافی  اندوخته  بتواند  مغز  تا  شود  شروع 

کند. ایجاد  سالمندی  زندگی  در  عقل  زوال  مانند  پیشرفت 
بنیاد  و  پزشکی  و  بهداشت  ملی  تحقیقات  شورای  توسط  تحقیق  این 

است. شده  مالی  تامین  استرالیا  قلب 
در  پزشکی  و  علوم  مجله  در  تازگی  به   تحقیق  این  یافته های 
است. شده  منتشر   )Science and Medicine in Sport(ورزش

دانش ورزشی



المللی  بین  و  منطقه ای  تحوالت 
این کشورهای عربی  و  ایران  اخیر 
گذاشتن  کنار  که  کرده  متقاعد  را 
و  تفاهم  زبان  اتخاذ  و  اختالفات 
نفع  به  و  دارد  ضرورت  هماهنگی 
سفر  از  وی  است.  منطقه  تمام 
برای  تهران  به  عربستان  از  هیئتی 
در  کشورشان  سفارت  از  بازدید 
کرد  تاکید  و  برداشت  پرده  تهران 
به  همچنین  عربستانی  هیئت  این 
کنسولگری  از  و  کرده  سفر  مشهد 
بازدید  شهر  این  در  کشور  این 
را  مسئله  این  وی  است.  کرده 
ازسرگیری  راستای  در  نشانه ای 
دیپلماتیک  روابط  الوقوع  قریب 
مرکز  مدیر  دانست.  کشور  دو 
اعتقاد  ایرانی  پژوهش های  عربی 

ایران  و  عربستان  نزدیکی  دارد 
روسیه  و  آمریکا  استقبال  مورد 
واشنگتن  داد  توضیح  وی  است. 
فرصتی  را  ریاض  و  تهران  نزدیکی 
یمن  بحران  به  دادن  پایان  برای 
از  پیش  نیز  مسکو  می داند. 
به  دادن  پایان  عمل  ابتکار  این 
عربستان  و  ایران  میان  اختالفات 

بود. کرده  مطرح  را 
پایان  در  ایرانی  پژوهشگر  این 
که   است  دهه ها  خاورمیانه  گفت 
بحران هاست  از  مملو  منطقه ای 
تحوالت  روند  به  اسرائیل  ورود  و 
عادی  طریق  از  سیاسی  و  امنیتی 
بیشتر  را  آن  در  تنش  روابط  سازی 

. می کند
دیپلماسی ایرانی     ►

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد
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دستورالعمل های ایمنی ماه محرم آتش نشانی قم 
برای هیئت ها و تکایا

لزوم رعایت نکات ایمنی برای 
امنیت عزاداران

اطالعیه ای،  در  قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
کرد. اعالم  را  محرم  ماه  ایمنی  دستورالعمل های 

در دستورالعمل سازمان آتش نشانی قم از مسئوالن هیات مذهبی و تکایا 
این  به  توجه  خواستار  احتمالی  حادثه  هرگونه  بروز  از  جلوگیری  برای 

است. توصیه ها شده 
۱- استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که درهای 
مستقیم  به طور  همگانی  یک راه  به  دست کم  آن ها  خروج  و  ورود  اصلی 

باز شود.
۲- برای محل تجمع عزاداران حتمًا باید معبر خروج اضطراری عالوه بر 

حدودی اصلی پیش بینی شود.
در  مکانی  باید  حتمًا  بانوان  و  اطفال  و  سالخورده  افراد  برای       -۳

شود. پیش بینی  بی خطر  خروج  به  نقطه  نزدیک ترین 
کلیه  هم زمان  تخلیه  برای  کافی  ظرفیت  دارای  باید  خروج  راه های   -۴

باشد. متصرفان 
حسینیه ها  مساجد  زیارتگاه ها  مانند  پرتراکم  تجمعی  فضاهای  در   -۵
نمازخانه ها به ازای ۵۰ تا ۳۰۰ نفر تو خروج دور از هم از ۳۰۱ تا هزار نفر 

خروجی و بیشتر از هزار نفر چهار خروجی پیش بینی شود.
و  مواد  از  برقی  ادوات  و  اتصاالت  برق  سیم  مناسب  فاصله  رعایت   -۶

است. الزامی  غیره  و  تابلو  فرش  پرده  مانند  اشتغال  قابل  مصالح 
۷- فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و 
غیراستاندارد جدا خودداری شود و اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق 

ممنوع می باشد.
۸- استفاده از المپ های برق ولتاژ باال و بدون حباب و حفاظ ممنوع است.
آن ها  بودن  سالم  و  استاندارد  از  گرمازا  وسایل  از  استفاده  از  قبل   -۹

شود. حاصل  اطمینان 
کردن  پر  از  قبل  بایستی  نفتی  بخاری های  از  استفاده  صورت  در   -۱۰

نمود. آن ها  کردن  خاموش  به  اقدام  سوخت  منبع 
و  دوریان  شعله  سوز  هیزم  دودکش  بدون  کارگاهی  بخاری های  از   -۱۱

نشود. استفاده  تکایا  داخل  در  غیره  و  بدون حفاظ 
۱۲- در اخذ انشعابات از لوله کشی حتمًا از شیلنگ های فشارقوی گاز 
مخصوص در دست مناسب استفاده شود و عبور دادن دودکش بخاری ها 
از سقف که از برزنت یا مواد قابل اشتعال می باشد که در آن خودداری 

شود.
مقابلش  لوازم  و  گرمازا  وسایل  بین  فاصله  متر  رعایت حداقل یک   -۱۳
مانند پشتی فرش پرچم و غیر الزامی است و در قسمت تلخ و حتمًا باید 

معابر و خروج سریع تدارک دیده شود.
۱۴- از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود در صورت نیاز 
به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز مکان مناسب خارج از قسمت 

فضای عمومی در نظر گرفته شود.
و  سالن  داخل  در  اشتعال  قابل  مایعات  و  نفتی  مواد  نگهداری  از   -۱۵

شود. خودداری  غذا  تبلیغ  محل 
باید  حتمًا  می شود  استفاده  پخت وپز  برای  هیزم  از  درصورتی که   -۱۶
احتمالی  آتش سوزی های  اطفاء  برای  شیلنگ  یک  حداقل  و  کافی  آب 
پیش بینی شود و از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل 

سالن و محل غذا خودداری شود.
۱۷- قبل از برگزاری مراسم شبکه برق و لوازم الکتریکی و وسایل گرمازا 
موردبررسی قرار بگیرد و ایجاد شبکه آب رسانی و آتش نشانی در مساجد 
و حسینیه ها ضروری است باید به نحوی طراحی و نصب شود که امکان 
پوشش دهی الزم را به کلیه نقاط داشته و ظرفیت مخازن آن با توجه به 
 ۱۵ مدت زمان  برای  حداقل  و  تعیین  محل  آتش نشانی  ایستگاه  فاصله 

دقیقه در نظر گرفته شود.
بهره برداری دستگاه حرارت زمان مانند بخاری ها سیستم  از  ۱۸- قبل 
دودکش  مسیر  بودن  باز  از  و  نظافت  را  دودکش  غیره  و  مرکزی  حرارت 
باید مجهز  ناحیه منطقه فضای سبز  اطمینان حاصل شود دودکش در 
کوه  همچنین  و  دودکش  داخل  اجسام  افتادن  از  تا  باشند  کالهک  به 

بماند. مصون  تندبادها  ورزش  زمان  در  هوا  کوران  همچنین 

خبـر

اسالمی  ایران  دینی  مرکز  عنوان  به  قم  شهر      ◄
وظیفه  تشیع،  جهان  بزرگ  علمیه  حوزه  داشتن  با 
را  معنوی  زندگی  برای  الزم  معیارهای  و  معارف  بیان 
پایتخت  را  آن  توان  منظر می  این  از  و  دارد  بر عهده 

دانست. اسالمی  ایران  دینی  فکری 
مردم  دینی  رفتارهای  به  دهی  شکل  در  قم  سهم 
استان  دیگر  از  هیچکدام  با  مقایسه  قابل  ایران 
مرکزیت  دلیل  به  تهران  آنکه  با  و  نیست  کشور  های 
تأثیرگذاری  بیشترین  دارای  اقتصادی  و  سیاسی 
و  باورها  اما  است  ایرانی  جامعه  زندگی  سبک  در 
از  مختلف  اقشار  دینی  سؤاالت  و  مذهبی  تمایالت 
منزلت  این  شود.  می  داده  جهت  یا  شده  تعیین  قم 
تقلید  مراجع عظام  وجود  برکت  به  عاملی  هر  از  قبل 
دینی  مراجع  اگر  و  است  شده  داده  شهر  این  به  قم 
قم  برای  بخشی  الهام  و  سازی  جریان  هیچ  نبودند 
کشور  در  دیگری  شهرهای  آنکه  با  و  نبود  متصور 
قم  این  اما  هستند  بیت)ع(  اهل  اعتاب  میزبان 
جایگاه  مراجع  فقاهت  و  علم  به  اتکاء  با  که  است 
این  از  است.  یافته  تشیع  جهان  و  ایران  در  ممتازی 
و  ها  شاخص  بیان  منبع  را  تقلید  مراجع  باید  رو 
راه  توان  می  آنها  با  که  دانست  دینی  حیات  معیارها 

کرد. پرهیز  اشتباه  و  انحراف  از  و  شناخت  را 
تأثیرگذارترین  عنوان  به  محرم  ماه  فرارسیدن  با 
مراجع  از  که  آنچنان  کشور،  در  مذهبی  مناسبت 
رهنمودها  بیان  پیشگام  آنان  رفت  می  انتظار  معظم 
و  و مخاطبان شدند  برای مقلدان  تبیین اصالت ها  و 
نکات ارزنده را نسبت به عزاداری ها و احیای شعائر 

کردند. عرضه  حسینی 
توصیه  در  شیرازی  مکارم  ا...  آیت  رابطه  این  در 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  حسینی  عزاداران  به  هایی 
و  سرور  عزاداری  ماه  محرم،  ماه  گفتند:  محرم  ماه 
جهان  عظیم  های  سرمایه  از  یکی  شهیدان  ساالر 
افزودند:  ایشان  است .  اسالم  جهان  بلکه  تشّیع 
عاشورای  از  الهام  با  مسلمانان  باید  که  ماهی 
نجات  راه  حضرت،  آن  عنایات  ظّل  در  و  حسینی 
»هیهات  شعار  با  و  کنند  پیدا  را  ستمگران  یوغ  از 
جوانمردی،  آزادگی،  تقوا،  رسم  و  راه  الذلة«،  منا 

بیاموزند. را  عدالت  و  شجاعت 
ارزنده  نکات  و  محورها  بخش،  هفته  در  له  معظم 
ا...  آیت  شدند.  متذکر  ای  بیانیه  قالب  در  را  ای 
است  »ضروری  اند:  داشته  بیان  شیرازی  مکارم 
عزاداری  مراسم  بهداشتی،  مسائل  رعایت  ضمن 
باشکوه تر  السالم  علیه  الحسین  اباعبدالله  حضرت 
و  گردد  برگزار  حسینی  شعور  و  شور  با  و  سال  هر  از 

در  خود  توان  قدر  به  حضرت  آن  عاشقان  از  یک  هر 
نماید«. خدمت  عاشورایی  فرهنگ  اقامه ی 

است:  آورده  خود  بیانیه  در  عالیقدر  مرجع  این 
می کنم  توصیه  نیز  مخلص  و  محترم  مداحان  به 
شهیدان  ساالر  رشادت های  و  حماسه ها  بیان  ضمن 
زمان  امام  به  توسل  و  کربال  مظلوم  شهدای  دیگر  و 
مردم  گاهی  آ بر  الشریف،  فرجه  تعالی  الله  عّجل 
سبک های  یا  و  غلّوآمیز  یا  موهن  اشعار  از  و  بیفزایند 
را  احتمالی  انحرافات  جلوی  و  بپرهیزند  نامناسب 
محترم  »عزاداران  است:  کرده  تأکید  ایشان  بگیرند. 

شایسته  السالم  علیه  الحسین  اباعبدالله  عاشقان  و 
می گردد،  مذهب  وهن  موجب  که  کارهایی  از  است 
و  مغرضان  دست  به  بهانه  تا  نمایند  خودداری  جدًا 

ندهند«. السالم  علیهم  بیت  اهل  دشمنان 
ناصر مکارم شیرازی تصریح کرده است:  ا...  آیت 
گرانی های  و  اقتصادی  نابسامانی های  »اگرچه 
و  می دهد  رنج  را  مردم  شدت  به  افسارگسیخته 
است  الزم  شده ایم،  متذکر  مکررًا  که  همان طور 
مردم  معیشت  اوضاع  بهبود  به  نسبت  امر  متولیان 
این  ولی  کنند،  مضاعف  تالش  تورم  و  گرانی  مهار  و 

تحت  را  حسینی  عزاداری های  شور  نباید  مسائل 
توصیه  بکاهد.  آن  حرارت  از  داده،  قرار  الشعاع 
بر  داده،  هم  دست  به  دست  همگان  که  می کنم 

بیفزایند«. مراسم  این  عظمت  و  شکوه 
محرم،  ماه  فرارسیدن  مناسبت  به  همزمان 
جمعی  با  دیدار  در  همدانی  نوری  ا...  آیت  حضرت 
اسالمی  تبلیغات  دفتر  نخبه  مبلغان  و  اساتید  از 
احیای  بارز  مصادیق  از  را  تبلیغ  قم،  علمیه  حوزه 
کردند:  نشان  خاطر  و  دانسته  بیت)ع(  اهل  امر 
برای  گروهی  امتی  هر  میان  از  باید  فرماید  قرآن می 

الهی  معارف  نشر  با  تا  برانگیخته شوند  مردم  هدایت 
گردد. فراهم  جامعه  تعالی  و  رشد  مقدمات 

اسالم  »دشمنان  اند:  کرده  نشان  خاطر  له  معظم 
ایجاد  و  باطل  و  حق  کردن  آمیخته  با  تاریخ  طول  در 
جوان  نسل  خصوصًا  جامعه  انحراف  در  سعی  شبهه 
سرمایه  بیشتر  هستیم  شاهد  امروز  ما  و  داشته 
از  باشد  می  ما  جوان  نسل  روی  بر  دشمن  گذاری 
به  پاسخگویی  مهم  های  مسئولیت  از  یکی  رو  این 
الزمان  آخر  های  فتنه  به  نسبت  روشنگری  و  شبهات 

است«. جامعه  مذهبی  و  اخالقی  انحرافات  و 

استان  دیگر  به  دینی  کارشناسان  و  مبلغان  اعزام 
برای  قم  های  تالش  دیگر  از  روستاها  و  شهرها  ها، 
ها  توصیه  و  نظرات  اساس  بر  مردم  دینی  امور  اداره 

است. تقلید  معزز  مراجع  معیارهای  و 
گروه های  و  مبلغان  اعزام  اداره  رئیس  همچنین 
اشاره  با  نیز  قم  اسالمی  تبلیغات  دفتر  تبلیغ عمومی 
نوجوان  و  کودک  محوریت  با  مبلغ   ۱۵۰ فعالیت  به 
تعداد  این  تبلیغی گفته است: »فعالیت  ۱۵ گروه  در 
از  می دهند  پوشش  را  قم  بوستان  پنج  که  مبلغ 
ادامه  نیز  مردادماه  پایان  تا  و  شده  آغاز  تیرماه  نیمه 

می یابد«.
فرصت  محرم  ماه  دهد  می  نشان  تکاپوها  این 
در  تحول  ایجاد  برای  مانندی  بی  بلکه  و  نظیر  کم 
امکانات  باید قم تمامی  آن  برای تحقق  و  مردم است 
مراجع  اکنون  بگیرد.  بکار  را  خود  های  سرمایه  و 
ساماندهی  در  اقشار  و  ها  گروه  سایر  از  قم  تقلید 
معیارهای  و  ها  شاخص  توصیف  و  محرم  شرایط  به 
ایثار پیشگام هستند و این  از ماه  الزم برای استفاده 
شمار  به  قم  جایگاه  برای  توجه  مورد  کمتر  موهبتی 

► رود.   می 

»گویه« گزارش می دهد:

● شهر قم، احیاگر محرم در ایران اسالمی و جهان تشیع   ●

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل     ◄
نخستین  اجرای  از  قم  شهرداری  ترافیک 
خبر  شهدا  خیابان  در  پیوسته  پیاده رو 

داد.
سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
اجرای  به  اشاره  با  زاده  شعبان  حسین 
شهر  در  نزدیک  آینده  در  پیوسته  پیاده رو 
احترام  را  طرح  این  اجرای  از  هدف  قم، 
و  تردد  ایمنی  افزایش  پیاده،  عابرین  به 
و  کرد  عنوان  شهری  سرزندگی  احیای 
معاونت  سیاست های  اساس  بر  افزود: 
قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
پایدار  توسعه  به  توجه  و  شهروندمداری 
طرح های  اجرای  اهداف  به عنوان  شهری 
طرح های  و  بوده  توجه  مورد  ترافیکی 

اجرا  دستور  در  خصوص  این  در  مختلفی 
است. گرفته  قرار 

به  می توان  راستا  این  در  وی،  گفته  به 
بلوار  در  همسطح  پیاده  عابر  گذر  اجرای 

خرداد،   ۱۵ شهدای  بلوار  و  عابدی  شهید 
پارکینگ های  محصورسازی  و  ایجاد 
کاهش  معابر،  حاشیه  موتورسیکلت 
سرعت در معابر شهری و همچنین اجرای 
اشاره کرد. تقاطع های چراغ دار هوشمند 

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
در  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  ترافیک 
پیوسته  پیاده روهای  اجرای  راستا،  همین 
در قم در خیابان شهدا  بار  برای نخستین 
اجرا  بیگدلی  شهید  کوچه  )صفائیه( 

شد. خواهد 
عنوان  طرح  این  اهداف  بیان  در  وی 
توجه  ضمن  پیوسته  پیاده رو  اجرای  کرد: 
ایمن  معبر  ایجاد  و  ترافیکی  مسائل  به 
مسائل  به  پیاده،  عابرین  تردد  جهت 
اقتصاد  رشد  فرهنگی،  و  اجتماعی 

شهری  هویت  و  ساختار  حفظ  شهری، 
از  و  داشته  توجه  شهری  محیط  ادراک  و 
سواری  خودروهای  تردد  در  اخالل  ایجاد 

کرد. خواهد  جلوگیری 
محیط  ادراک  از  منظور  شعبان زاده 
شهری را بهره گیری از ارزش های بصری، 
معمواًل  که  دانست  اجتماعی  و  فرهنگی 
خودروها  حرکت  به واسطه  معابر  در 
پشت  شهر  واقعی  چهره  و  شده  مخدوش 

می گردد. پنهان  آن  ماشینی  چهره 
گسترش  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
انفصال  مشکل  پیوسته،  پیاده روهای 
آن ها  بین  ارتباط  و  مرتفع  پیاده روها 
این  و  شد  خواهد  برقرار  پیوسته  به صورت 
کریدور در مسیرهایی اجرا خواهد شد که 
► است.    مناسب  پیاده روهای  فاقد 

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری:

● نخستین پیاده رو پیوسته در قم اجرا می شود   ●


