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سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای واحد قم گفت:در وضعیت     ◄
فعلی کشور بی شک گسترش نهضت توسعه آموزش مهارت محوری 
راه گشای  عالی  آموزش  سطح  در  انسانی  نیروی  توانمندسازی  و 

بود. خواهد  مشکالت 
به نقش  با خبرنگار قم فردابا اشاره    محمدرضا فاضلی در گفتگو 
داشت:  اظهار  متخصص  نیروی  تربیت  در  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه 
دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان سازه مهارتی کشور اولین دانشگاه 
دغدغه  رفع  در  می تواند  که  است  حرفه ای  و  فنی  تخصصی  دولتی 
افزایش اشتغال و تربیت نیروی متخصص و متعهد کارآمد بسیار مؤثر 

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای واحد قم اظهار کرد: 

کمبود اعتبارات و فضای 
آمـوزشــی دو مشکل اساســی 

دانشگاه فنی و حرفه ای قم

واقع باشد چرا که در این دانشگاه 
نیست  مطرح  مدرک گرایی  تنها 
عملی  به صورت  دانشجویان  و 
الزم  مهارت های  میدان،  در  و 
کسب وکارهای  راه اندازی  برای 
را  خود  موردنظر  تخصصی 

. می گیرند فرا
وضعیت  در  داد:  ادامه  وی 
گسترش  شک  بی  کشور  فعلی 
مهارت  آموزش  توسعه  نهضت 
نیروی  توانمندسازی  و  محوری 
عالی  آموزش  سطح  در  انسانی 
بود  خواهد  مشکالت  راه گشای 
مهارت  و  دانش  تلفیق  که  چرا 
اشتغال  زمینه ساز  می تواند 
آن  به تبع  و  جوانان  برای  مولد 
مشکالت  رفع  و  اقتصادی  توسعه 
آسیب های  کاهش  و  معیشتی 

شود. اجتماعی 
دانشگاه  داشت:  ابراز  فاضلی  
این  دنبال  به  حرفه ای  و  فنی  
مهارت های  آموزش  با  که  است 
دغدغه  دانشجویان،  به  تخصصی 
در  و  کند  برطرف  را  آنان  اشتغال 
درصد   ۷۲ از  بیش  راستا  همین 
تاکنون  دانشگاه  این  دانشجویان 
کاهش  به  و  شدند  کار  بازار  وارد 
استان  سطح  در  بیکاری  نرخ 

است. شده  فراوانی  کمک 
اشتغال  آمار  افزود:  وی 
اهمیت  فارغ التحصیالن، 
و  فنی  دانشگاه های  بیش ازپیش 
به تناسب  اما  را می رساند  حرفه ای 
از  دانشگاه ها  این  کارنامه  این 
در  و  نبوده  بهره مند  امکانات 
می برند. سر  به  کامل  محرومیت 

و  فنی  دانشگاه  سرپرست   
کرد:   تصریح  قم  واحد  حرفه ای 
دانشگاه  به  خوبی  نگاه  تاکنون 
نشده  قم  حرفه ای  و  فنی 
در  می تواند  مرکز  این  درحالی که  
رفع دغدغه اشتغال و کاهش نرخ 

باشد. مؤثر  استان  بیکاری 
اعتبارات  کمبود  افزود:  وی 
آموزشی  فضای  شدید  کمبود  و  
این  عمده  مشکل  دو  تجهیزات  و 
به طوری که  است  قم  در  دانشگاه 
را داریم که  این دغدغه   اکنون  ما  
آموزشی  چگونه در محیط محدود 
قابل توجه  تعداد  پاسخ گوی 
دانشجویان پسر و دختر عالقه مند 

باشیم. تحصیل  به 
این  کرد:   تصریح  فاضلی 
که  است  جایی  تا  محدودیت ها 

حذف  به  مجبور  دانشگاه  این 
پرطرف دار  رشته های  از  برخی 
و  دانشجویان  نارضایتی  که  شده 
والدین آن ها را نیز به همراه داشته 

. ست ا
باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
حذف  و  تضعیف  که  بدانیم 
رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای 
منجر به عدم گرایش دانش آموزان  
آموزش وپرورش  هنرستان های  در 
خواهد شد و این مسئله استان را 

کرد. خواهد  مواجه  مشکل  با 
و  فنی  دانشگاه  سرپرست 
که  این  بیان  با  قم  واحد  حرفه ای 
به  دانشجویان  گسترده  استقبال 
جذب در دانشگاه فنی و حرفه ای 
دانشگاه  وضعیت  دیدن  با 
انصراف  به  منجر  مراجعه   هنگام 

می شود،  ثبت نام  از  دانشجویان 
کاهش  دنبال  به  اگر  کرد:   تأکید 
اشتغال  افزایش  و  بیکاری  نرخ 
می خواهیم  و  هستیم  استان 
خانواده ها  و  جوانان  دغدغه 
استان  مسئوالن  باید  شود  کم 

و  فنی  دانشگاه  به  ویژه ای  نگاه 
این  در  و  باشند  داشته  حرفه ای 
میان باید رفتار شعاری جای خود 
شاهد  تا  بدهد  عملی  رفتار  به  را 
کاهش  و  استان  اقتصادی  رشد 
► باشیم.    جوانان  مشکالت 
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معاون هالل احمر قم: 
۱۸۵ خانوار استان در حادثه 

سیل اخیر آسیب دیدند

در  اینکه  به  اشاره  با  قم  احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان  امور  معاون 
جریان سیل و آبگرفتگی اخیر در هشت روستای بخش مرکزی استان 
۱۸۵ خانوار آسیب دیدند گفت: ۱۷۰ بسته ۷۲ ساعته غذایی، ۸۵۵ 
بین  کیلوگرمی  بسته خرمای یک   ۵۷۰ و  پتو  تخته   ۸۴ برنج،  و  کنسر 

نیز صورت گرفت. ۲۵ مورد تخلیه آب  توزیع شد و  آسیب دیدگان 
از  تعدادی  بازدید  حاشیه  در  دوشنبه  روز  علیمردانی  حسین  امیر 
خبرنگاران استان قم از محل حادثه سیل در روستای جعفرآباد دشت 
نارنجی  سطح  هشدار  دریافت  به دنبال  داشت:  اظهار  قم  مسیله 
آب وهوایی از سوی اداره کل هواشناسی، اقدام های الزم برای مقابله 

گرفت. قرار  کار  دستور  در  بحران  با 
وی با اشاره به وقوع وزش باد شدید و بارش های رگباری باران و رعد 
قم  مرکزی  بخش  در  جاری  مردادماه  پنجم   ۲۳:۳۶ ساعت  در  برق  و 
تاثیر  تحت  َتن   ۲۱۳ و  هزار  یک  بر  بالغ  جمعیتی  با  روستا   ۲۳ گفت: 

امداد رسانی شد. َتن   ۶۴۶ به  قرار گرفتند، که  این حادثه 
آباد،  علی  جعفرآباد،  روستاهای  کرد:  تصریح  قم  احمر  هالل  معاون 
هشت  جنت آباد  و  مبارک آباد  قنوات،  باقرآباد،  صیدآباد،  آباد،  مشک 
مرکز   ۱۱۲ سامانه  با  مردمی  تلفنی  تماس  طی  که  بودند  روستایی 
عملیات  استان  احمر  هالل  جمعیت  عملیات  هماهنگی  و  کنترل 

شد. انجام  آنها  در  امداد 
و  تجهیزات  ارزیاب  تیم  گزارش  و  بررسی  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
نیروهای عملیاتی شامل ۱۷ پمپ لجن کش به منطقه اعزام و از ۲۰ 

شد. تخلیه  آب  معبر،  پنج  و  مسکونی  منزل 
علیمردانی اسکان ۱۷۲ َتن را مورد توجه قرار داد و گفت: ۲ دستگاه 
۲ ست نجات، هشت کمکدار سبک، سه کمکدار سنگین  آمبوالنس، 
و یک دستگاه اتوبوس از ۱۶ ناوگان لجستیکی و تجهیزات به کارگیری 

شده در این حادثه بود.
سه  عملیاتی  تیم   ۶۴ شامل  امدادی  نیروی   ۱۹۳ داشت:  بیان  وی 
نفره، ۱۵۳ نفر روز نیروی عملیاتی و همچنین ۴۰ نفر روز پرسنل نیز 

شدند. گرفته  خدمت  به 
جعفرآباد  روستای   ۲ که  نکته  این  ذکر  با  نیز  مرکزی  بخش  بخشدار 
داشتند  حادثه  این  در  را  شدید  طوفان  و  بارش  بیشترین  صیدآباد  و 
همه  از  بیش  جعفرآباد  دیده،  آسیب  روستاهای  میان  در  گفت: 

شد. خسارت  متحمل 
محمد ملکیان ثابت با بیان امدادرسانی به موقع و سریع و توزیع پتو و 
و اهالی منطقه  از اسکان مردم  نیاز خاطرنشان کرد: پس  اقالم مورد 
که  لوله هایی  از  مقداری  و  شد،  عمل  وارد  نیز  گاز  شرکت  مسجد،  در 

شکسته بود و فوران می کرد را به سرعت بست.
وی تخریب کامل ۴۰ تیر و ترانس برق را یادآور شد و با اشاره به نصب 
از  کمتر  کرد:  بیان  ممکن  زمان  اسرع  در  تجهیزات  این  همه  مجدد 
فروریخته  که  دیوارهایی  و  برطرف،  نیز  آب  قطعی  مشکل  ساعت   ۴۸
بازسازی شد و  نیروهای جهادی  و ماسه توسط  آوردن شن  با  بود هم 

ندارد. وجود  خاصی  مشکل  هیچ  اکنون  هم  

بهره برداری از جاده 
شهرک سینمایی نور قم در دی 

ماه امسال

مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت: جاده دسترسی به شهرک سینمایی 
به  آینده  ماه  پنج  تا  الله(  رسول  محمد  سینمایی  فیلم  )لوکیشین  نور 

می رسد. برداری  بهره 
سینمایی  شهرک  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  صادقی،مدیرکل  محمد 
نور واقع در کیلومتر ۶۰ محور آزادراه قم- تهران که در سالیان گذشته 
به همین منظور  که  مناسب است  راه دسترسی  فاقد  احداث گردیده، 
احداث راه دسترسی ۶ کیلومتری با مشارکت دستگاه های مربوطه در 

قرار گرفته است. دستور کار 
او افزود: این پروژه در سال گذشته کلید خورد که هم اکنون ۶۰ درصد 
برداری  بهره  به  ماه  دی  پایان  تا  امیدواریم  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت 

برسد.
صادقی در خصوص اعتبار مورد نیاز این پروژه اظهار کرد: کل اعتبار 
مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ۷۸ میلیارد تومان است که تا کنون ۳۸ 

میلیارد از آن تخصیص شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی قم در پایان گفت: تکمیل محور ۶ کیلومتری 
توسعه  دسترس،  قابل  و  ایمن  محور  ایجاد  و  نور  سینمایی  شهرک 
گردشگری فرهنگی در این بخش از استان را به همراه خواهد داشت.

خبـر

موضوع:  با  قم پژوهی  بنیاد   ۴۳۱ نشست      ◄
»تاریخ شفاهی سوهان در قم: نقش خاندان عارفی« 
شد. برگزار  عارفی  سیدحسین  حاج  آقای  حضور  با 
نشست  این  در  عارفی  آقای  شفقنا،  گزارش  به 
برخالف  گفت:  و  کرد  اشاره  قم  سوهان  تاریخچه  به 
ناصرالدین  زمان  به  را  سوهان  است  مشهور  که  آنچه 
سی صد  به  سوهان  قدمت  می دهند،  نسبت  شاه 
که  است  آن  مشهور  قول  برمی گردد.  پیش  سال 
نمایندگان  شاه  ناصرالدین  نو،  صحن  افتتاح  برای 
عنوان  به  صنوف  تمام  و  می فرستد  قم  به  را  خود 
من  می کردند؛  تقدیم  آنان  به  را  خود  محصول  هدیه 
موجب  بسیار  که  حلوا  شبیه  سوهان  نوعی  جمله 
سوهان  قدمت  حقیقت  در  ولی  گردید.  شاه  مسرت 
حلوایی  که  بابا  حسین  نام  به  شخصی  به  برمی گردد 
دستی  چرخ   و  ها  عطاری   در  که  می کرده  درست  را 
تهیه  طرز  درباره  است.  می رسانده  فروش  به  خود 
با شرایط  زنان در خانه  نیز گفته اند که  نوع حلوا  این 
چشم  از  و  می آوردند  عمل  را  گندم  جوانه  خاصی 
سوهان  اال  و  می داشته اند  محفوظ  ناپاکان  و  مردان 
خراب می شده است. این نوع حلوا خاصیت دارویی 
و  جنسی  قوای  تقویت  جمله  از  است؛  داشته  نیز 
شکل  به  کل  در  مفاصل.  و  زانو  درد  رفع  و  جسمی 
قمی  حلوای  به  که  است  می شده  تولید  محدودی 
سیدمصطفی  نام  به  فردی  بعدها  کرد.  پیدا  شهرت 

ورزید. مبادرت  کار  همین  به  رضوی 
که  آنچه  افزود:  عارفی  سوهان  ویژگی  درباره  وی 
مواد  باالی  کیفیت  می کند،  متمایز  را  سوهان  این 
اولیه آن است. پدرم نقل می کرد که سال های بسیار 
دور برای تهیه روغن حیوانی درجه یک به چند شهر 
ابزاری  و  داشته  که  تجربه ای  با  و  است  کرده  سفر 
را  روغن ها  بوده،  ساخته  روغن  تست  مخصوص  که 
را می پسندد.  الیگودرز  اینکه روغن  تا  تست می کرده 

تقلب در روغن زیاد بوده است و پدرم بدون مماشات 
را پس می فرستاده است. وی میله ای  تقلبی  اجناس 
که  داشت  قرار  حفره ای  آن  انتهای  که  داشت  فلزی 
شود  مطمئن  تا  می کرده  فرو  روغن  خمره  در  را  آن 
در  ندارد.  اضافاتی  و  آشغال  و  است  یکی  آن  ته  و  رو 

را  حساسیت  همین  نیز  زعفران  و  هل  خرید  زمینه 
خاندان  این  برند  عارفی  نازک  گل  سوهان  داشت. 
و  است  ویژه  آن  پخت  دستور  که  می آید  شمار  به 
و  حفظ  ارزشمند  میراثی  عنوان  به  ما  خانواده  در 

می شود. نگهداری 
سوهان  گفت:  سوهان  پخت  نحوه  درباره  عارفی 
می ریختند  کاسه ها  در  بوده  حلوا  صورت  به  ابتدا  از 
می  بسته بندی  حلبی  در  بعدها  و  می فروختند  و 
با  پخت  آخرین  برای  سوهان  هم زدن  موقع  شد. 

نه؟  یا  دارد  آب  ببینیم  که  می گیرند  چاشنی  انگشت 
لقمه ای ها  و  آنها  گندم  جوانه  ضخیم  سوهان های 
حساسی  پخت  و  است  گل نازک  سوهان  از  کم تر 
به طوری که حرارت زیاد بشود می سوزد و کم  دارد؛ 
تاب اش  حقیقت  در  می چسبد.  دندان  به  بشود  هم 

پاتیل  زیر  بایستی مواظب  این ها  از  کم است. جدای 
پخت  هیزم  با  که  قدیم  در  به خصوص  باشیم؛  هم 
دست  دم  می گذاشتند  هم  آب  کاسه  یک  می کردند. 
آتش. روی  می ریختند  آب  می شد  زیاد  حرارت  تا  که 
یا  روزنامه  الی  را  سوهان  قوطی  ابتدا  افزود:  وی 
می کردیم  بسته بندی  قرمز  و  سفید  نخ های  با  کاغذ 
به  و  شد  زیاد  قوطی سازی  کارخانه های  بعدها  و 
و  می زدند  چاپ  قوطی ها  روی  شابلون  وسیله 
ما  فروش  اوج  می کردیم.  بسته بندی  را  سوهان ها 

مشتری ها  که  بود  غدیر  عید  و  نوروز  عید  شب های 
بیشتر  و  می فروختیم  فله ای  و  می آوردند  قابلمه 
روغن  که  بودند  ضخیم  گل  سوهان  مشتری  هم 
می کرد  یخ  بسیار  بایستی  و  بود  بیشتر  شکرش  و 
از  بعد  بخورد.  ترک  دورتادورش  و  شود  کوبیده  تا 
دو  هلندی  روغن  ما  و  شد  کم  حیوانی  روغن  انقالب 
بود.  مرغوب  بسیار  که  می کردیم  استفاده  چکشه 
می دادند.  نباتی  روغن  سهمیه  ما  به  نیز  جنگ  زمان 
تن  سه  دو  ماه  در  که  شد  سهمیه بندی  هم  شکر 
از  بود  سختی  روزگار  خیلی  داشتیم.  شکر  مصرف 

داشتیم. هم  کیفیت  دغدغه  ما  و  اقتصادی  نظر 
در  حیوانی  روغن  نگهداری  نحوه  درباره  عارفی 
و خراب  زده  باد  این که  برای  روغن  زیاد گفت:  حجم 
هم  حلب  در  روی  می شد.  ریخته  حلب  توی  نشود 
اگر زنگ زده بود پدرم می تراشید و دور می انداخت. 

بود. حساس  کیفیت  برای  اینقدر 
هستید  آشنا  گلدسته ای  سوهان  اصطالح  با  حتما 
که  بود  سوهان  ساخت  در  تقلب  از  نمونه ای  که 
و  سفت  بسیار  و  می فروختند  زوار  به  حرم  اطراف 
آرد  سوهان  نوع  این  هست.  هنوزم  و  بود  بی کیفیت 
مثل  و  می کردند  کم  را  روغنش  و  زیادتر  را  شکرش  و 
نشان؛  گلدسته  می گفتند  مثل  به  و  می شد  سنگ 

نمی شکند. پایین  بیندازید  گلدسته  از  یعنی 
شیرینی  متعددی  شهرهای  افزود:  پایان  در  وی 
ای به نام سوهان دارند که از نظر شکل و نحوه پخت 
دارد  سوهانی  کاشان  است.  متفاوت  قم  سوهان  با 
شبیه  و  است  ضخیم  بسیار  که  حسینی  میرزا  نام  به 
موقعیت  به  زیادی  وابستگی  سوهان  است.  حلوا 
که  جنوب  یا  شمال  در  اگر  دارد.  قم  جغرافیای 
مثل  اصال  شود  تولید  سوهان  دارند  زیادی  رطوبت 
در  رطوبت  میزان  چون  شد؛  نخواهد  قم  سوهان 
► دارد.    تاثیر  سوهان  شدن  سفت  و  چسبندگی 

در جلسه بنیاد قم پژوهی مطرح شد: 

● سوهان قم قدمت ۳۰۰ ساله دارد   ●

و منابع استانداری قم  ◄    معاون توسعه مدیریت 
به روند عزل  و نصب ها در مجموعه مدیریت  با اشاره 
از مدیران جسور  استان، گفت:  اجرایی  دستگاه های 

می شود. حمایت  ساز  تصمیم   و 
سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  انتصابات  افزود:  زمینه  این  در  قریشی  مهدی 
بر اساس شاخص  هایی  استان  اجرایی  دستگاه  های 
در  نخست  اولویت  شایسته ساالری  که  می شود  انجام 

است. انتصابات  این 
تخصص،  بر  عالوه  آنکه  ضمن  کرد:  اضافه  وی 
داشتن  فسادستیزی،  انقالبی گری،  پاکدستی، 

روحیه مردمی و جهادی که از ویژگی های مدیران در 
استان  مدیران  شاخص  به عنوان  است،  مردمی  دولت 

است. نظر  مد 
استاندار  شخص  و  دولت  این  این که  بیان  با  وی 
نداریم،  تعارف  مدیری  هیچ  با  که  گفته اند  بارها 
قانون،  مدار  از  که  مدیری  هر  کرد:  تصریح 
مردمی  دولت  نظر  مورد  ویژگی های  و  خدمت گذاری 
موضوع  تبیین  و  تذکر  نخست  مرحله  در  شود،  خارج 
الزم  برخوردهای  نشد،  اصالح  اگر  و  می گیرد  صورت 

شد. خواهد  انجام 
قریشی با تاکید بر این که در راه خدمت به مردم با 

ابراز  نداریم،  تعارف  و  نبسته   هیچ مدیری عقد اخوت 
گرفت  مدیریت  حکم  که  کسی  هر  نیست  قرار  کرد: 
حتما تا آخر مدیر بماند و اگر عملکر مناسبی نداشت 
استاندار  اطالع  به  ابتدا  برسیم،  جمع بندی  هر  به 
بررسی  و  صالحدید  اساس  بر  سپس  و  می رسانیم 

می کنیم. عمل  شرایط  تمامی 
وی با اشاره به این که روند بررسی عملکرد مدیران 
شد:  یادآور  می شود،  رصد  و  پایش  مستمر  به صورت 
گیری  تصمیم  در  مدیران،  ضعف  مشکالت  از  یکی 
هاست و لذا از مدیران جسور و تصمیم گیر در جهت 

► می شود.     حمایت  مردم  مشکالت  رفع 

اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  سرپرست      ◄
الزم  تدابیر  اتخاذ  راستای  در  گفت:  قم  استانداری 
اقتصادی،  بنگاه های  از  صیانت  و  حفظ  به منظور 
سهمیه  تولید  رونق  تسهیالت  کامل  جذب  پیگیری 
هزار   ۱۵ حدود  میزان  به  گذشته  سال  در  استان 

است. انجام  شده  ریال  میلیارد 
خبرنگاران  با  گفت وگو  در  شیرمحمدی  عباس 
هماهنگی  دفتر  عملکردی  اقدامات  به  اشاره  با 
اقتصادی استانداری در سه ماه نخست سال جاری، 
بر  مالیات  زمینه  در  بخشودگی  و  تسهیالت  افزود: 
عملکرد و ارزش افزوده بنگاه های تولیدی و همچنین 
راستای  در  تولیدی  واحدهای  بدهی های  تقسیط 
از  بانک ها  و  اجتماعی  تامین  در  تولید  از  حمایت 

است. انجام شده  اقدامات  دیگر 
خارجی،  سرمایه گذاری  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 

طرح های  بر  نظارت  و  جذب  برای  الزم  پیگیری های 
مذاکرات  و  جلسات  برگزاری  طریق  از  سرمایه گذاری 
و  انجام  شده  آن ها  نمایندگان  و  سرمایه گذاران  با 
مختلف  جلسات  در  افراد  این  مباحث  و  مشکالت 

است. بررسی  شده 
را  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع  وی 
تولید کمتر  با  واحدهای  و گفت:  داد  قرار  توجه  مورد 
مشکالت  و  احصا  راکد  واحدهای  و  اسمی  ظرفیت  از 
و دیگر  بانکی، قضائی  و مسائل  آن ها شناسایی  شده 

است. پیگیری  حال  در  آنان  مسائل 
در  تالش  به منظور  کرد:  خاطرنشان  شیرمحمدی 
شناسایی  تولیدی،  واحدهای  ساماندهی  راستای 
واحدهای با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از 
همچنین  و  تولید  توان  حداکثر  به  رسیدن  برای  آن ها 
فعال سازی  و  راکد  تولیدی  واحدهای  شناسایی 

است  کارهایی  از  مجدد  احیای  قابلیت  با  واحدهای 
است. شده  دنبال  که 

تولیدی  از ظرفیت واحدهای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
طرح های  اجرای  در  ندارند،  احیا  قابلیت  که  راکد 
کرد:  ابراز  می شود،  استفاده  جدید  سرمایه گذاری 
اقتصادی  بنگاه های  احیای  برای  الزم  تمهیدات 
تملک  از  و جلوگیری  بانکی  توسط شبکه  تملک شده 
مقررات  و  ضوابط  اساس  بر  جدید  تولیدی  واحدهای 

است. شده  اندیشیده 
واحدهای  ساماندهی  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
و  پرونده قضایی  دارای  واحدهای  تولیدی، شناسایی 
و همچنین رصد دقیق  رفع مشکالت موجود  پیگیری 
اتخاذ  و  مشکل دار  و  بحرانی  اقتصادی  بنگاه های 
در  که  اقداماتی است  برای حل مشکالت  تدابیر الزم 

► انجام است.     دست 

◄    مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم 
از اختصاص ۱۳ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان تسهیالت 
به استان قم در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت خبر 

داد. 
با خبرنگاران،  روز دوشنبه در گفتگو  ابراهیم ملکی 
باید  عامل  بانک   ۲۲ توسط  تسهیالت  این  افزود: 
پرداخت  تومان  میلیارد   ۲۵۵ تاکنون  و  شود  پرداخت 

است.  شده 
توسط  باید  تومان  میلیارد   ۵۲۵ کرد:  اضافه  وی 

مستضعفان،  بنیاد  امداد،  کمیته  کشور،  وزارت 
صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی پرداخت شود 
ارقام ماحصل  این  و  پرداخت  شده  آن ها  از  که بخشی 

است. قم  به  رییس جمهور  سفر 
 ۲۳۵ و  هزار   ۱۳ سفر  این  در  که  این  بیان  با  وی 
داده  اختصاص  استان  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
 شده است، گفت: از این مبلغ ۱۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد 
تومان در قالب پنج هزار و ۷۵۲ میلیارد تسهیالت ثابت 
و پنج هزار و ۹۳۷ میلیارد تسهیالت در گردش بوده که 

می یابد. اختصاص   ۱۴۰۳ تا   ۱۴۰۰ سال  از 
به  رییس جمهور  سفر  مصوبات  ملکی،  گفته  به 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  حوزه   ۲۰ در  قم  استان 
و  و خدمات شهری، روستایی  توسعه  و معدن،  صنعت 
عشایری، منابع آب، امنیت شهرها، اداره امور غذایی، 
محیط زیست،  و  آلودگی  کاهش  حمل ونقل،  انرژی، 
مذهب،  و  دین  درمان،  و  بهداشت  فاضالب،  و  آب 
فرهنگی  میراث  هنر،  و  فرهنگ  تفریحات،  و  ورزش 
آموزش  پرورش،  و  آموزش  رسانه،  دستی،  صنایع  و 

و  حمایتی  و  عالی  آموزش  و  مهارت  و  حرفه ای  و  فنی 
است. بوده  استان  توان بخشی 

را  تسهیالت  این  برای  پیشنهادی  طرح های  وی 
توسط  فنی  و  اقتصادی  توجیهات  دارای  طرح   ۱۳۲
استان دانست و افزود: تسهیالت طرح های پیشنهادی 
و مشاغل خانگی  اشتغال  تولید،  رونق  برای  اولویت  با 
توسط ۱۱ بانک عامل پرداخت خواهد شد که تاکنون 
۲ هزار و ۱۸ میلیارد تومان توسط این ۱۱ بانک عامل 

► پرداخت  شده است.    

گفت:  قم  مذهبی  هیئت های  شورای  رئیس      ◄
با  قم  مذهبی  های  هیئت  ویژه  اساسی  کاالهای 
جهاد  سازمان  با  گرفته  صورت  هماهنگی های 

است. توزیع  حال  در  استان  کشاورزی 
به  اشاره  با  مهر،  با   گفتگو  در  اشعری  جواد 
محرم  ماه  در  قم  مذهبی  هیئت های  برنامه های 
با  گرفته  صورت  هماهنگی های  با  داشت:  اظهار 
همچون  اساسی  کاالهای  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مذهبی  هیئت های  ویژه  گوشت  و  شکر  قند،  برنج، 

است. توزیع  حال  در 
بیان  قم  مذهبی  هیئت های  شورای  رئیس 
و حوادث هیأت های  بیمه مسئولیت  امسال  داشت: 
پیگیری  مورد  گذشته  سال های  از  جدی تر  مذهبی 
شورای  محل  در  بیمه  از  شعبه ای  و  گرفت  قرار 
است. شده  مستقر  قم  استان  مذهبی  هیأت های 
ارائه  جهت  الزم  هماهنگی های  افزود:  اشعری 
نیروی  احمر،  هالل  همچون  نهادهایی  خدمات 
و  مذهبی  هیأت های  به  بهداشت  مرکز  و  انتظامی 

است. شده  انجام  قم  استان  در  حسینی  عزاداران 
تربت  عطر  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
بوستان  در  روز   ۵ مدت  به  مذهبی  هیئت های  ویژه 
حضور  با  عزاداری«  »اذن  همایش  افزود:  نجمه 
در  نیز  قم  استان  مذهبی  هیئت های  مسئوالن 
معصومه  حضرت  حرم  )س(  زهرا  حضرت  شبستان 

شد. برگزار  )س( 
»هیئت ها؛  نشست  برگزاری  داد:  ادامه  اشعری 
توجه دادن  منظور  به  تبیین«  جهاد  کانون 

با  تبیین  جهاد  مسأله  به  مذهبی  هیئت های 
برنامه های  جمله  از  اراکی  آیت الله  سخنرانی 
قم  مذهبی  هیأت های  شورای  سوی  از  شده  برگزار 

است. بوده 
همچنین  قم  مذهبی  هیئت های  شورای  رئیس 
و  نجات  و  امداد  امنیتی،  رابطین  داشت:  عنوان 
قالب  در  قم  استان  مذهبی  هیئت های  بهداشت 
آموزش های  جداگانه  آموزشی  جلسات  و  نشست ه 

► دیدند.     را  الزم 

قریشی، معاون استاندار پاسخ داد؟ 

● شاخص عزل و نصب مدیران استان قم چیست؟   ●

سرپرست دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری قم: 

● ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید در قم جذب می شود   ●

مدیرکل امور شهری استانداری قم:

● ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیالت در سفر رئیس جمهور به قم اختصاص یافت   ●

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان:

● کاالهای اساسی هیئت های مذهبی قم در حال توزیع است   ●



سه شنبـه ۱۱ مرداد ۱40۱/ شماره ۱99۱ گزارش3 www.gooyeh-qom.com

جنس آسیب های اجتماعی که در      ◄
مناطق حاشیه نشین قم وجود دارد، ناشی 
از حضور تعداد زیاد اتباع و بحث مهاجرین 
و پدیده مهاجرت است که عامل مهمی در 

به شمار می آید. تشدید آسیب ها 
دادخواه،  معین  ایسنا،  گزارش  به 
قم،  در  ایسپا  سنجی  افکار  مرکز  سرپرست 
در معرفی مرکز تسهیل گری استان قم بیان 
کرد: در مجموع ۲۵۰ مرکز تسهیل گری در 
کل کشور است که ۳ میلیون نفر از مناطق 
دادند،  قرار  پوشش  تحت  را  نشین  حاشیه 
لذا دو دفتر از مجموع این دفاتر در قم است 
یکی دفتر شهر قائم در منطقه ۵ و دیگری 

آباد در منطقه دو قم. امین  در 
وی افزود: یک قسم از فعالیت های مرکز 
تسهیل گری با دفتر شهر قائم بود که خود 
محله شهر قائم هم حاشیه نشین است و ۳۸ 
درصد جمعیت آن را مهاجر افغانی تشکیل 
از  هستند.  زبان  آذری  مابقی  و  می دهد 
اسماعیل  در  ما  فعالیت  دیگر  قسم  طرفی 
شهر  حاشیه  محل  این  خود  که  بود  آباد 
قائم به حساب می آید و به نوعی حاشیه بر 

است. نشینی  حاشیه 
کارشناس دفتر تسهیل گری استان قم، 
اجرای  ستاد  با  مجموعه  این  همکاری  از 
فرمان امام در بحث مقدمات و فعالیت هایی 
که برای جمع آوری حلبی آباد بود خبر داد 
که آقای احدی معاون اجتماعی این ستاد 
شخصی  فعالیت های  درخصوص  و  بود 
خود تشریح کرد: بنده در حوزه آسیب های 
جامعه  دانشجوی  که  سالی  از  اجتماعی 
شناسی  جامعه  انجمن  عضو  بودم  شناسی 
بوعلی  دانشگاه  دانشجوی  چون  و  شدم 
در  نیز  اجتماعی  فعالیت های  بودم، 
بحث  خصوصًا  لذا  داشتم،  همدان  شهر 
را  نشینی  حاشیه  و  اجتماعی  آسیب های 
نیز  حاضر  درحال  دادم،  قرار  بررسی  مورد 
قم  در  ایسپا  سنجی  افکار  مرکز  سرپرست 

. هستم
و  جنس  نوع  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
ما  تعامالت  می دهیم  انجام  که  فعالیتی 
چیزی  و  است  باال  مناطق  این  ساکنین  با 
حدود ماهی ۲۸۰ ساعت این ارتباط برقرار 

است.
اجتماعی  فقر  و  توسعه  متخصص  این 
آسیب های  جنس  کرد:  خاطرنشان 
نشین  حاشیه  مناطق  در  که  اجتماعی 
زیاد  تعداد  حضور  از  ناشی  دارد،  وجود  قم 
مهاجرت  پدیده  و  مهاجرین  بحث  و  اتباع 
است که عامل مهمی در تشدید آسیب ها به 
شمار می آید. به این منظور، هرساله در روز 
پناهنده که ۳۰ خرداد است نیز سعی شده 

کنم. صحبت  خصوص  این  در 
فضای  در  آسیب زا  عوامل  از  یکی  وی 
و  برشمرد  مهاجرت  بحث  را  قم  اجتماعی 
مهاجران  رسمی،  آمار  طبق  کرد:  اظهار 
و  داده اند  اختصاص  خود  به  را  باالیی  رقم 
این آمار گیری قبل از شکل گیری طالبان 
بوده و اکنون رقمی بیشتر را دربر می گیرد 
و قریب به ۲۱۶ هزار نفر مهاجر وارد خاک 
ایران شدند که قطعا رقم کنونی از این رقم 
خیلی فاصله گرفته و طبق روزنامه جمهوری 
روزی  امسال  فروردین   ۱۷ که  اطالعات  و 
قریب به ۱۰ هزار نفر افغانی وارد خاک ایران 

می شود.
به  نزدیک  ماه   ۴ طی  افزود:  دادخواه 
حدود ۶۰۰ خانوار را شناسایی کردیم که از 
وارد قم شدند که سهم  افغانستان مستقیم 
بود  خانوار   ۲۰۰ حدود  چیزی  قائم  شهر 
در  را  افغان  جمعیت  در  خانوار  هر  تعداد  و 
نظر بگیریم، هر خانواده چیزی حدود ۵ نفر 
جمعیت دارد که نشان می دهد هزاران نفر 

کردند. مهاجرت 
این جامعه شناس مهاجرت اتباع را برای 
کسب رفاه ندانست، بلکه مهاجرت اجباری 
ناکامی ها شکل گرفته و توضیح  با  و همراه 
داد: این مهاجرت برای کامیابی یا پیشرفت 
نبوده و فقط به جهت اینکه زنده بمانند وارد 

ایران شدند.
وی مهمترین عوامل آسیب زا در محالت 
حاشیه نشین قم را مهاجرت افغان ها عنوان 
توجه  نیز  روستاها  به  ما  اگر  گفت:  و  کرد 
از  درصد   ۵۱ حدود  که  می یابیم  در  کنیم، 
روستاها را مهاجرین تشکیل می دهند، لذا 
این امر نشان می دهد که استان قم بعنوان 

افغانستانی  مهاجرین  مهم  مقاصد  از  یکی 
ما  کشور  که  شرایطی  بخاطر  حال  و  است 
شهر  وارد  اینکه  صرف  مهاجرین  این  دارد 

شدند. اجتماع  وارد  شوند 
برخالف  ایران  داد:  ادامه  دادخواه 
که  ندارد  کمپ  جهان،  دیگر  کشورهای 
ایران  خاک  به  شدن  وارد  محض  به  مهاجر 
وارد آن شود و با زبان فرهنگ و رسوم ما آشنا 
شود، به همین خاطر همین که وارد کشور 
بود  مایل  که  مکانی  هر  در  می تواند  شد 
سکونت کند. لذا این مهاجر به محض ورود 
انواع آسیب ها  با  و  انواع آسیب ها می آید  با 

می شود. آمیخته  نیز 
در  آسیب ها  این  سزای  به  تاثیر  به  وی 
و  کرد  اشاره  شهر  اجتماعی  فضای  فساد 

مناطق  این  در  متعددی  آسیب های  گفت: 
و  می دهد  رخ  شهر  مرکز  مناطق  برخالف 
کماکان آسیب اعتیاد شرایط وخیمی دارد. 
براساس آمار تمام شماری که دفتر تسهیل 
نرخ خوداظهاری  داد  انجام  گری سال ۹۸ 
افراد در مصرف مواد مخدر در شهر قائم دو 
و نیم برابر بیشتر از شهر قم بوده است. بحث 
دیگر  آسیب های  و  مخدر  مواد  آسیب های 
که پیرامون آن شکل می گیرد نیز در مناطق 

است. مشهود  شدت  به  نشین  حاشیه 
که  دیگری  آسیب  اجتماعی  فعال  این 
در پی مهاجرت رخ می دهد را ازدیاد طالق 
مهاجرت  از  وقتی  کرد:  اظهار  و  برشمرد 
پیرامون  که  پدیده هایی  می گوییم،  سخن 
توجه  قابل  نیز  می گیرد  شکل  مهاجرت 
محقق  آقای  دفتر  با  وقتی  من  لذا  است، 
مهاجرین  برجسته  علمای  از  که  کابلی 
آسیب های  از  یکی  داشتم،  صحبت  بودند 
مهم بین خانواده مهاجرین باتوجه به اینکه 
بعد  شدت  به  و  هستند  هم  سنتی  خانواده 
را  طالق  بحث  کرده  رشد  ایران  به  ورود  از 
آسیب  سومین  مورد  این  که  کردم  عنوان 
اجتماعی در این مناطق است که این اتفاق 
چیزی حدود ۵ برابر رشد داشته، به عبارتی 
در ازای ۴ ازدواج در یک روز یک طالق هم 
رخ داده که امروز این آمار به روزی ۵ طالق 

است. رسیده  هم 
هم  کنار  وقتی  عوامل  این  افزود:  وی 
را تشدید  آسیب های خاص خود  قرار گیرد 
ما  وقتی  که  می شود  چنین  این  و  می کند 
حقوقی  و  مشاوره  خدمات  محله ها  این  در 
می دهیم بسیار مشاهده میکنیم که خانوم 
وضعیت  هر  با  و  گرفته  طالق  که  مهاجری 
خانواده  یک  زندگی  وارد  دارد  که  زندگی 
برای  مسئله  این  ایرانی شده است، چنانکه 
آمده  و پیش  ثابت شده  به وضوح  خود من 
که با خود خانوم و خانواده آن و خانواده آن 
مرد ایرانی که صحبت می کردم در می یافتم 
که هم خانواده ایرانی لطمه زیادی خوردند 

شده. رها  مهاجر  خانواده  هم  و 
دادخواه صرف مهاجرت را مشکل اصلی 
و  ناسیونالیستی  دیدگاه  از  و  نکرد  قلمداد 
مشکل  افزود:  و  گرفت  فاصله  فاشیستی 
پدیده  با  نمی دانیم  که  است  ما  خود  از 
یک  هنوز  و  کنیم  برخورد  چگونه  مهاجرت 
برنامه اجتماعی مدون برای ورود مهاجرین 
خاک  وارد  هرکسی  اینکه  صرف  نداریم، 
خاک  هرجای  در  می تواند  شود  ایران 
باید برنامه  ایران مستقر شود. درصورت که 
آسیب  با  مهاجر  اگر  که  کرد  لحاظ  خاصی 

کنیم. چه  شد  وارد 

وی ادامه داد: وجود تناقضات و آسیب ها 
در یک جامعه الزامی است، حال این مهاجر 
که وارد این جامعه می شود و با این آسیب ها 
انجام  باید  اقدامی  چه  می شود  رو  روبه 
صحبت  مهاجر  جوانان  با  وقتی  لذا  داد 
اضمحالل  و  هویت  رفتن  بین  از  می کنیم، 
پررنگ  خیلی  افراد  این  بین  در  هویت 
است. به همین خاطر این موارد را بایستی 
ریزی  برنامه  می پذیرد  مهاجر  که  جامعه ای 

. کند
ایرانی  جامعه  داد:  توضیح  دادخواه 
باید  می پذیرد  مهاجر  هزار   ۱۰ روزی  که 
بخورد  رقم  اتفاقی  ریزی کند که چه  برنامه 
که  چرا  ندهد  رخ  هویتی  اضمحالل  این  تا 
باشد  داشته  وجود  هویت  این  که  مادامی 

اما  از آسیب ها دوری می کند  از خیلی  فرد 
هویتی  و  فرهنگی  باختگی  خود  که  همین 
رخ می دهد، در بین مهاجرین این آسیب ها 
روی  کج  به  اولیه  روی  کج  و  شده  پررنگ 

می شود. منجر  ثانویه 
وی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم صرف 
روی  لذا کج  است،  روی  مهاجر کج  حضور 
اولیه رخ داد کافی است که عاملی به اسم 
خود باختگی و اضمحالل هویتی رخ دهد 
تا کج روی ثانویه نیز در این بین نمود پیدا 
کند و فرد یک فرد ضد اجتماعی در جامعه 
عدم  آسیب،  این  مشکل  درصد   ۹۰ شود. 
که  است  ما  خود  ریزی  برنامه  و  آگاهی 
با پدیده مهاجرت چه کنیم، لذا  نمی دانیم 
قوانین مهاجرت در جمهوری اسالمی ایران 
به  مربوط به سال ۱۳۱۴ است و قوانین ما 
پدیده  با  رویایی  از  درکی  چون  و  نشده  روز 
مهاجرت نداریم، هم مهاجر به این دلیل که 
بانکی و  اولیه مثل سیمکارت کارت  حقوق 
جامعه  هم  است،  ناراضی  ندارد  گواهینامه 
اجتماعی  آسیب های  هم  و  می کند  ضرر 

می گیرد. شکل 
 ۹۸ سال  وقتی  من  داد:  ادامه  دادخواه 
قائم مصاحبه کردم،  با خانواده ای در شهر 
متوجه شدم که خانوم متولد سال ۸۰ بود و 
سه سال از طالق آن می گذشت و این یعنی 
سن ازدواج پایین و آمار طالق باال و همه این 
آسیب ها در کنار هم آسیب های جدی تری 

را رقم می زند.
این  همه  زیربنای  که  بعدی  آسیب  وی 
کرد  قلمداد  آگاهی  بحث  را  است  مسائل 
قائم  شهر  محله  در  باسوادی  نرخ  گفت:  و 
از شهر قم عقب است که عامل  ۱۵ درصد 
بسیار مهم آن مهاجرین افغانستانی هستند 
نیز در بحث  که سواد ندارند و عدم آگاهی 
می کند،  ایفا  نقش  بشدت  طالق  و  اعتیاد 
افراد  با  وقتی  ازدواج  از  قبل  ما  مثال  برای 
جهادی  تیم های  و  می کنیم  گو  و  گفت 
بیشماری هم در این مناطق فعالیت دارند، 
حتی وقتی با تیم های پزشکی هم صحبت 
می کنیم و می پرسیم که شما چه چیزی در 
این محله دیدید، پزشک متخصص زنان بعد 
این  ناآگاهی  مناطق  این  مردم  معاینه  از 
بیان  آن ها  مشکالت  اصلی  دلیل  را  افراد 
این محله سواالتی  در  می کند که خانوم ها 
نیز  افتاده  دور  روستای  در  که  می پرسند  را 
این  لذا  دارند،  آگاهی  موارد  این  در  حتی 
اطالعاتی  منبع  هیچ  به  دسترسی  افراد 

ندارند.
کنار  در  عوامل  این  کرد:  بیان  دادخواه 
شکل  را  فساد  و  آسیب  چرخه  آن  هم، 

این  در  کودکی  اگر  درنتیجه  می دهد، 
رو  روبه  محله  آن  با  و  شود  متولد  مناطق 
باشیم  نداشته  برنامه ای  آن  برای  اگر  شود 
درگیر این چرخه خواهد شد که یک سمت 
و  اعتیاد  دیگر  سمت  و  سوادی  بی  آن 
درگیر  که  است  افرادی  با  معاشرت  دیگری 

هستند. اجتماعی  آسیب های 

وی در حل مشکالت بحث مهاجرین 
که از عوامل مهم رشد آسیب در شهر قم  
هستند، همه نهادها را مسئول دانست 
و اظهار کرد: جامعه ای مثل جامعه ترکیه 
هزینه هایی  از  درصد   ۸۰ به  نزدیک 
از  را  می کند  خرج  مهاجرین  برای  که 
مثل  جامعه ای  و  می گیرد  ملل  سازمان 
ایران براساس آمار فقط کمتر از ۸ درصد 
وارد  که  مهاجری  یک  لذا  می گیرد،  را 
مهاجرت  بین المللی  پدیده  شود،  ایران 
بین المللی  سازمان های  و  می دهد  رخ 
در مقابلش مسئول هستند که باید برای 

کنند. هزینه  مهاجرین  این 

بین  سازمان های  داد:  ادامه  دادخواه 
عالی  کمیسیون های  خصوص  به  المللی 
قبل  دهه  چند  از  را  سیاستی  پناهندگان 
ثانویه  مهاجرت  جلوی  که  می کنند  دنبال 
کشور  از  فردی  که  زمانی  یعنی  بگیرند  را 
تا جایی  دیگر  کشور  به  کند  مهاجرت  خود 
که می شود این مهاجرت همین جا متوقف 
میزبان  کشور  خاک  در  یا  یعنی  می شود 
بماند یا به کشور خود بازگردد و در پی این 
هستند که تحت هیچ شرایطی از کشور دوم 
به کشور سوم مهاجرت ثانویه نداشته باشند 

دارد. گزافی  هزینه  امر  این  چون 
در  ترکیه  کشور  سیاست  به  اشاره  با  وی 
اظهار  بین المللی  سازمان های  با  برخورد 
امر  این  بر  اروپا  تهدید  با  ترکیه  کشور  کرد: 
با کشورهای  مرز من  اگر هزینه ساخت  که 
به  می کنم  باز  را  مرز  من  ندهید  را  شرقی 
راحتی هزینه ای که برای ساخت و استحکام 
سازمان های  از  را  داشت  نیاز  خود  مرز 
ضعف  خاطر  همین  به  گرفت.  بین المللی 
بعنوان  امر مهاجرت  ما بخصوص در  عمده 
آسیب های  وضعیت  تشدید  در  مهم  عامل 
سطح  در  هنوز  ما  که  است  این  قم  استان 
مهاجرت  پدیده  با  را  خود  تکلیف  کالن 
به  را  پدیده  این  آیا  که  نکردیم  مشخص 
ما  از طرفی هم  نه،  یا  رسمیت می شناسیم 
می توانیم هزینه هایی که برای امر مهاجرت 
داریم را از سازمان های بین المللی بگیریم.

رسمی،  آمار  براساس  افزود:  دادخواه 
 ۴ به  قریب  طالبان  دولت  گیری  شکل  در 
میلیون نفر مهاجر افغانی داشتیم اما آماری 
که اعالم کردیم حدود ۷۵۰ هزار نفر بود لذا 
نگاه  کامال  امر  این  به  سیاست گذاران  نگاه 
آمار را اعالم نمی کنند، لذا  امنیتی است و 
وقتی آمار غلط دهند سیاست گذاری غلط 
اطالعات،  گذاری  سیاست  مبنای  و  است 
نباشد  مناسبی  داده  وقتی  است.  داده 
نمی توان  هم  درستی  گذاری  سیاست 

داشت.
یک  که  گزافی  مخارج  به  اشاره  با  وی 
تحمیل  شهروندان  دیگر  حقوق  بر  مهاجر 
برای  برنامه ای  ما  کرد:  اشاره  می کند 
نانی  باید  مهاجر  این  حال  نداریم،  مهاجر 
که برای مردم ایران با یارانه دولتی مشخص 
یک  که  هزینه ای  همان  با  را  شده است 
یارانه  که  یا سوختی  بپردازد  ایرانی می کند 
با هزینه مساوی  را  تعلق دارد  آن  به  دولتی 
عوارض  یا  و  بخرد  ایرانی  شهروندان  با 
که  هزینه ها  دیگر  و  مالیات  و  شهرداری 
عین بی عدالتی و بی فکری سیاست مداران 

است. ایرانی 
 ۵ گذشته  سال  داد:  ادامه  دادخواه 
میلیارد تومان هزینه برای اتفاقاتی که برای 
به  بدهی  افتاده  درمان  حوزه  در  مهاجرین 
این  که  داشتند  درمانی  خدمات  دستگاه 
می دهد  نشان  و  است  باالیی  بسیار  آمار 
می کنند  استفاده  خدمات  از  مهاجرین 
ولی هزینه آن را نه سازمان های بین المللی 
گرفت. آن ها  خود  از  میتوان  نه  و  می دهد 

شناسی  جامعه  ارشد  کارشناس  این 
مقابل  مناسب  سیاست  درخصوص 
کار  باید  مشخصًا  داد:  توضیح  مهاجرین 
اصولی کرد، لذا در دنیا مسائل آسیب های 

شده  گفت وگو  نشینی  حاشیه  و  اجتماعی 
و راه و روش های مختلفی نیز داشته است. 
که  راهی   ۷ خود  کتاب  در  رابینتون  آقای 
جهان برای حل مسائل اجتماعی بیان شده 
کرده است.  لیست  تاریخی  سیر  براساس  را 
مسائل  ما  کشور  مشابه  کشورهای  وقتی 
حل  را  خود  نشینی  حاشیه  و  اجتماعی 
ارزش  راه ها  این  که  معناست  بدین  کردند 

دارد. را  کنیم  امتحان  هم  ما  اینکه 
مبتنی  که  کرد  کاری  باید  افزود:  وی 
اینکه  نه  باشد  درستی  فکری  نظام  بر 
کارها  گونه  این  چراکه  باشد  جهادی  کار 
نه  البته  ندارند  خود  پس  در  اندیشه ای 
نادرست و غیر اصولی  این کارها  آنکه همه 
کارهایی  اجتماعی  حوزه  در  ما  لذا  باشند، 
اینکه  نیستیم.  شاهد  را  اندیشه  بر  مبتنی 
برای  و  کنیم  درست  جهادی  تیم های  یک 
خدمات  یا  محله ها  این  منازل  ساخت 
یک  این  و  است  نادرست  بفرستیم  پزشکی 
آن  بومی  کاریکاتوری است که خود  توسعه 
را  دیگران  فعالیت  و  می ایستد  فقط  منطقه 
مشاهده می کند لذا با این کار مطالبه گری 
می رود  بین  از  محل  آن  بین  در  اجتماعی 
مناطق  این  فرهنگ  فهم  بدون  چراکه 
بایستی  لذا  می شتابند.  آنها  کمک  به 
فعالیت های خود را برای یک لیست علمی و 

ببریم. جلو  نظری 
علمی  فعالیت های  سابقه  به  دادخواه 
گفت:  و  کرد  اشاره  گری  تسهیل  مرکز  در 
نظریات  براساس  مرکز  این  در  فعالیت ها 
داشتند  روی  پیش  علمی  منطقی  و  نظری 
فرآیند  این  با  که  می شد  ختم  چیزی  به  و 
اگر  لذا  خاطر  همین  به  بود.  پذیر  امکان 
برنامه ای برای رسیدن به یک هدف در این 
توسعه  به  ندارد  امکان  نباشد  فعالیت ها 
مناسبی  و روش  راه  ما  و موفق شود.  برسد 
نداریم  اجتماعی  آسیب های  حل  برای 
فقر  بحث  با  نیز  کشورها  دیگر  که  آنچنان 
را  فقر  خوبی  به  و  کردند  نرم  پنجه  و  دست 
ریشه کن کردند لذا اعتیاد یا طالق چیزی 
باشد،  ایران  نیست که فقط مختص جامعه 
این آسیب ها بخصوص مسئله حاشیه  همه 
تجربه  جهان  کشورهای  دیگر  در  نشینی 
مناسب  ریزی  برنامه  با  و  شده  رفع  و  شده 
جلوی بحرانی شدن این مسائل را گرفتند.

وی افزود: نکته دیگر که باید توجه داشت 
این است که دست از طرح های تخیلی که 
هیچ بار علمی ندارد برداشت همانند طرح 
نشین  حاشیه  منطقه   ۲۰۲۰ که   ۲۰۲۰
جمهوری اسالمی را کشف کردند و ۴ نهاد 
این  از  قسم  هر  به  رسیدگی  مسئول  نیز  را 
 ۳۲ قم  استان  سهم  که  گماشتند  طرح ها 
طرح شده و بنا شده که ۴ نهاد اصلی ستاد 
اجرایی فرمان امام، بهزیستی، کمیته امداد 
و  اصلی  نهاد  چهار  بعنوان  احمر  هالل  و 
سپاه و بسیج، اوقاف و دو نهاد دیگر مربوط 
رفع  را  نشینی  حاشیه  مسئله  بحث  این  به 
امر  این  اساسا  که  درحالی  کنند.  رجوع  و 
ظرفیت  نهادها  این  و  نیست  پذیر  امکان 
این موارد را ندارند و برای این نهادها چنین 
آنها  اهداف  جزو  و  نشده  تعریف  موردی 
نشینی  حاشیه  مسئله  جنس  لذا  نیست، 
برای  نیز  مناسبی  روش  و  راه  و  نشده  درک 

ندارند. نظر  در  آن 
دادخواه متحمل شدن هزینه های گزاف 
برای این امر را خاطرنشان کرد و گفت: ما 
بدون  گزاف  هزینه های  پرداخت  به  عادت 
هیچ ثمری داریم، برای مثال سال ۹۸ جمع 
آوری و ساماندهی سکونت اسماعیل آباد که 
حدود  چیزی  با  است  قائم  شهر  حاشیه  در 
هزار و دویست جمعیت که یک سکونت گاه 
غیر رسمی است که نه سوخت و نه آسفالت 
بود  تومان  میلیارد  به ۳  قریب  دارد، چیزی 
که سال ۱۴۰۰ برآورد آن حدود ۵۰ میلیارد 
سازمان  که  درصورتی  است.  شده  تومان 
 ۲ منطقه  این  برای  من  می گوید  تبغیات 
میلیارد تومان هزینه کردم، لذا حداقل اگر 
قرار بود کار مفیدی در این منطقه نشود، با 
سازماندهی  آباد  اسماعیل  نصف  پول  این 
هم  بدتر  هیچ  نشد  که  ساماندهی  می شد، 
شد، چراکه نمی دانیم برای حل این مسائل 
استفاده  چگونه  را  بودجه  و  کرد  باید  چه 
علمی  و  فرهنگی  فکری  عقبه  با  و  کنیم 
نظری این بحث بیگانه هستیم و این نهادها 

► نیز درکی از این مسائل ندارند.   

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

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
۱ -رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۰۵ آقای 
شماره۱  پالک  مترمربع   ۱۰۲ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  فرد  پهلوانی  محمد 
فرعی از ۱۰۷۷۳ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در 

دفتر ۳۲۸ صفحه ۲۴۵.)م الف ۱۴۳۲۱( 
۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۷۹۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۱۵ خانم 
۱۰۲ مترمربع پالک شماره  به مساحت  باب ساختمان  فرزند حسین شاه در ششدانگ یک  فاطمه حسینی 
۱۳فرعی از ۱۱۳۹۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت مشاعی صادره 
در دفتر ۲۳۹ صفحه ۱۷۱ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۵۰۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ دفترخانه 

۲۶ قم.)م الف ۱۴۳۲۲( 
۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۲۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۲۱۱ آقای 
پالک  مترمربع   ۴۲/۶۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  احمدآبادی  ناصر 
مشاعی  سندمالکیت  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۶۸۲۷ از  فرعی   ۱ شماره 

 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مورخ   ۲۵۸۴۱ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۲۶۳ صفحه   ۱۱۷ دفتر  در  صادره 
 )۱۴۳۲۳ الف  م  قم.)   ۸۶ دفترخانه 

۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۴۸ آقای 
محسن قمی زاده فرزند مهدی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۱۲/۲۸ مترمربع پالک شماره 
از علی  الواسطه  مع  نامه عادی  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۱۲
سزاوار خریداری به موجب سند صلح شماره ۹۶۵۲ مورخ ۱۳۲۲/۰۸/۲۱ دفترخانه یک قم.)م الف ۱۴۳۲۴(  
۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۸۸۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۹۵ آقای 
پالک  مترمربع   ۱۲۴/۰۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  محمودی  ابوالفضل 
در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۹۵۶۷ شماره 
مورخ   ۴۶۱۲۴ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۲۵۴ صفحه   ۳۲۸ دفتر  و   ۱۹۶ صفحه   ۱۲۸ دفتر 

 )۱۴۳۲۵ الف  قم.)م   ۴۶ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۲۴۵ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۶۱ خانم 
مترمربع   ۳۲۷/۰۷ مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  در  سیدجعفر  فرزند  میرضرابی  السادات  فاطمه 
پالک شماره ۱۱۳۹۵/۴۶ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
 ۵۱۴۸۸ به موجب سند رسمی شماره  ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۳۵۷۲ خریداری  الکترونیکی  صادره در دفتر 

الف ۱۴۳۲۶(   ۵۹ قم.) م  مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ دفترخانه 
۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۹۸۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۱۶ آقای 
احمد منصوریان فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۴ 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۲۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ 

دفترخانه ۱۱۳ قم.) م الف ۱۴۳۲۸( 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  تایید قرار گرفته  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

● مهاجرت؛ عاملی مهم در تشدید آسیب های اجتماعی در قم   ●
فعاالن بی شمـار عرصـه 

رسانـه!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
مجازی  فضای  نفوذ  ضریب  افزایش  و  فناوری  پیشرفت  با 
و  شد  شگرف  تغییرات  دچار  امور  از  بسیاری  روند  جامعه،  در 
شرایط انتشار عقاید و نظرات افراد نیز در این بین تغییر یافت. 
جامعه،  در  مجازی  فضای  شدن  فراگیر  از  قبل  حقیقت  در 
نظام،  مسئولین  حتی  جامعه  مختلف  افراد  نظر  اظهار  انتشار 
مصاحبه،  انجام  طریق  از  عمدتًا  مجلس  نمایندگان  و  مدیران 
و  ملی  رسانه  در  ها  یادداشت  و  مقاالت  نگارش  یا  و  سخنرانی 
با مطالعه  اینگونه اظهار نظر  نشریات صورت می گرفت و قطعًا 
و کمترین خطای راهبردی همراه بود. با وجود چنین رویکردی 
اظهار  انتشار  به  ملی  رسانه  یا  جراید  که  داریم  خاطر  به  کمتر 
مورد  در   ... و  ها  خواننده  ها،  فوتبالیست  ها،  هنرپیشه  نظر 

باشند. پرداخته  آنها  فعالیت  رسته  با  مرتبط  غیر  مسائل 
و  مجازی  فضای  گسترش  مدد  به  اخیر  سال  چند  در  اما 
تصویر،  و  صوت  انتشار  امکان  و  ها  رسانه  این  باالی  دربرگیری 
فرهنگی،   ، اجتماعی  گوناگون  مسائل  باب  در  نظر  اظهار  بازار 
یک  در  که  افرادی  و  است  شده  داغ   ... و  اقتصادی  ورزشی، 
مهارت  دارای   ... و  ورزش، خوانندگی، هنرپیشگی  مثاًل  زمینه 
مهارت  دارای  که  افرادی  و حتی  ) سلبریتی(  و شهرت هستند 
زیبا  نظیر چهره  هایی  آیتم  داشتن  واسطه  به  و  نیستند  خاصی 
سرمایه  بندی،  شرط  مثل  مجاز  غیر  های  فعالیت  برخی  یا 
)اینفلوئنسر(  اند  رسیده  شهرتی  به   ... و  هرمی  های  گذاری 
باب موضوعات مختلف  را در  توانند نظرات شان  به راحتی می 
این همه داستان  البته  بیان و در فضای مجازی منتشر سازند. 
در  بدون  افراد  این  که  شود  می  ناک  غصه  آنجا  قصه  و  نیست 
شده،  حادث  رویداد  یا  موجود  شرایط  مختصات  گرفتن  نظر 
اطالعات  بدون  حتی  و  درخور  ای  رسانه  سواد  داشتن  بدون 
انتشار نظرات مختلف و گاه  به  از حادثه رخ داده، اقدام  کافی 
به  ایده پردازی منجر  این  خالف واقع می کنند که در مواقعی 
التهاب در جامعه شده و چه بسا آسیب هایی جسمی یا روحی 

شود. می  وارد  افراد  به  ناپذیری  جبران 
در  تصویری  و  صوتی  ابزارهای  گسترش  با  سخن  دیگر  به 
جامعه و شباهت بسیار نزدیک آنها به ابزار خبرنگاری، بسیاری 
ای  رسانه  فعالیت  توانایی  داشتن  توهم  گرفتار  جامعه  افراد  از 
انتهای منصب شغلی  به  ای  رسانه  فعال  واژه  افزودن  با  و  شده 
حقوق  کارشناس  رسانه،  عرصه  فعال  و  فرهنگی  )نظیر  شان 
فعال  و  قصاب  رسانه،  عرصه  فعال  و  شاعر  ای،  رسانه  فعال  و 
رسانه ای و ... ( به خود اجازه می دهند در باب مسائل مختلف 
گاهی از مختصات و ابعاد حادثه (  جامعه ) حتی بدون کسب آ
اظهار نظر کنند! این مدل فعالیت رسانه ای بی محتوا و بدون 
افرادی  مسافرکشی  به  شباهت  بی  قوانین  از  گاهی  آ و  مطالعه 
هم  مسافر  چند  منزل  به  اداره  از  بازگشت  مسیر  در  که  نیست 
شود. تامین  شان  خودروی  بنزین  سیگاریا  پول  تا  کنند  جابجا 
یا  تفاوت  که  افرادی  نظر  اظهار  یا  قضاوت  تردید  هیچ  بی 
نیاموخته  را  و غذایی  یا قضایی  مدنی  و  معدنی  امالی صحیح  
بپذیریم  اگر  حتی  و  است  اجتماعی  و  علمی  محتویی  فاقد  اند 
مشهور  کافی  اندازه  به  و  ندارند  شدن  دیده  به  نیاز  افراد  این 

دارند! آموزش  به  نیاز  قطعًا  هستند، 
اظهار  عواقب  پذیرش  با  آشنایی  نیز  آموزش  در  گام  اولین 
ما  کشور  در  که  است  جامعه  کننده  ملتهب  یا  واقع  خالف  نظر 
این  در  روشنگری  برای  ای  برنامه  یا  زیرساخت  هیچ  متاسفانه 
عواقب  از  واهمه  بدون  افراد  و  است  نشده  طراحی  خصوص 
می  آن  نشر  باز  یا  تولید  به  شایعه  حتی  یا  خبر  یک  انتشار 

پردازند!
اندرکاران  دست  و  رسانه  و  فرهنگ  حوزه  مسئوالن  دارد  جا 
مقوله  به  توجه  ضمن  بیشتر  مداقه  و  درایت  با  مجازی  فضای 
مقابله  جهت  در  جامعه،  در  ای  رسانه  سواد  توسعه  و  آموزش 
اخبار  انتشار دهندگان  و  آرامش جامعه  زنندگان  برهم  با  جدی 
هر  )در  اساس  بی  شایعات  و  آمیز  التهاب  و  پوچ  نظرات  کذب 
مقام و جایگاه(، عزم خود را جزم کرده و زمینه را برای استفاده 

سازند.  فراهم  پرکاربرد  فضای  این  از  مثبت  و  منطقی 

یادداشت
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رئیس پارک علم و فناوری استان خبر داد:
ثبت بیش از 500 اختراع طی 

چند سال اخیر در قم

رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه درحال حاضر بیش 
از 350 مخترع دارای اختراعات رسمی و ثبت شدهی در قم فعالیت 
500 اختراع ثبت شده در استان قم داریم که  از  دارند، گفت: بیش 

به ثبت رسیده اند. این اختراع ها طی چندسال اخیر 
اقتصاد  توسعه  ستاد  جلسه  در  اخوان  حسن  سید  فارس،  گزارش  به 
دانش بنیان استان قم که در سالن جلسات امام جواد)ع( استانداری 
قم برگزار شد، با اشاره به اینکه بیش از دو هزار واحد فناور در استان 
بنیان  دانش  واحد   115 تنها  تعداد  این  از  کرد:  اظهار  داریم،  قم 

. هستند
تقسیم  دسته  چند  به  بنیان  دانش  شرکت های  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدی  شرکت های  به  می توان  آن ها  ازجمله  کرد:  عنوان  می شوند، 
مختلف  بندی های  درجه  دارای  آن ها  از  هرکدام  که  کرد  اشاره  نوپا  و 

. هستند
باید  شرکت ها  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
برای ادامه فعالیت محصوالت خود را تجاری سازی کنند، مطرح کرد: 
همچنین  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  میان  همکاری  و  کنش گری  اگر 
اتاق بازرگانی شکل نگیرد شاهد بروز اتفاقات ویژه و مطلوب نخواهیم 

بود.
وی با بیان اینکه درحال حاضر بیش از 350 مخترع دارای اختراعات 
دارند،  حضور  قم  در  گذشته  ساله   10 طی  شده  ثبت  و  رسمی 
500 اختراع ثبت شده در استان قم داریم  از  خاطرنشان کرد: بیش 

رسیده اند. ثبت  به  اخیر  چندسال  طی  آن ها  تمام  که 
و  گذار  پایه  می توانند  اختراعات  این  از  هرکدام  داد:  ادامه  اخوان 

باشند. نوآور  و  خالق  شرکت  مبنای 
یاد  نوآوری  و  پژوهش  صندوق های  تاسیس  نامه  آئین  تصویب  از  وی 
زیست  برای  هم  و  قم  استان  برای  هم  صندوق ها  این  گفت:  و  کرد 

هستند. موثر  دیگر  استان های  در  مرتبط  بوم های 

رئیس جهاد دانشگاهی استان:
دانش بنیان ها به رفع مشکالت 

قم کمک کنند

اساس  و  پایه  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
آینده  برای  برنامه ریزی  راستای  در  بنیان  دانش  شرکت های  فعالیت 
دانش   که  روبروست  مختلفی  تهدیدهای  با  قم  استان  گفت:  است، 

باشند. مؤثر  تهدیدها  این  رفع  در  می توانند  بنیان ها 
اقتصاد  توسعه  ستاد  جلسه  در  حیدری  محمد  فارس،  گزارش  به 
دانش بنیان استان قم که در سالن جلسات امام جواد)ع( استانداری 
بسیار  بنیان  دانش  تولید  اهمیت  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم 
شرکت های  کرد:  اظهار  است،  بنیان  دانش  شرکت های  از  بیش تر 
از  نیز  ما  کشور  که  دارند  آسیب هایی  کشورها  تمام  در  بنیان  دانش 

نیست. مستثنا  موضوع  این 
وی با بیان اینکه در مواردی حمایت ها به سمت رانت خواری می رود، 
است،  شده  تدوین  جلسه  این  برای  که  نامه ای  آئین  در  کرد:  عنوان 
این  شدن  عملیاتی  برای  راهکاری  هیچ  اما  شده  تدوین  برنامه هایی 

است. نشده  بیان  برنامه ها 
رئیس جهاد دانشگاهی استان قم ادامه داد: برگزاری چنین جلساتی 
در  فعال  و  نخبه  افراد  نظر  تبادل  شاهد  چراکه  دارد  بسیاری  اهمیت 

باید محقق شود. نیز  اما خروجی های عملیاتی  این عرصه هستیم 
بنیان  دانش  فعالیت های  با  را  فعلی  مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فعالیت های  و  تالش  دنیا  تمام  در  کرد:  مطرح  کرد،  رفع  نمی توان 
رخ  آینده  در  که  است  اقداماتی  راستای  در  بنیان  دانش  شرکت های 
می دهد و ما نیز باید به این سمت حرکت کرده و آینده و مشکالت قم 

کنیم. رفع  و  بررسی  را  بعد  چندسال  در 

خبـر

قانون   55 ماده   20 بند  کمیسیون  طبق      ◄
مزاحم  مشاغل  ساماندهی  وظیفه  شهرداری ها، 
زمینه  این  در  که  شهرداری هاست  عهده  بر  شهری 
و  صنوف  شهرک های  راه اندازی  با  قم  شهرداری 
مشاغل  این  ساماندهی  برای  مؤثری  گام  خودرو 

است. برداشته 
ساخت  جمعیت،  افزایش  و  شهرها  توسعه  با 
که  است  برنامه هایی  از  یکی  تخصصی  شهرک های 
به خصوص  مشاغل  و  صنوف  ساماندهی  در  می تواند 
باشد. داشته  تأثیر  بسیار  مزاحم  مشاغل  جمع آوری 
خودرویی  شهرک  و  صنوف  شهرک  نیز  قم  شهر  در 
و  مشاغل  انتقال  حال  در  شهرداری  و  ایجادشده 

است. شهرک ها  این  به  صنوف 
هکتار   ۱۳۶ مساحت  و  فاز  سه  در  صنوف  شهرک 
واحد   ۳۸۵ شامل  آن  نخست  فاز  و  طراحی شده 
واحد   ۳۱۰ امروز  تا  و  است  فوالد  و  آهن  صنف  از 
آهن  بازار  مجموعه  از  واحد   ۲۰۰ و  تکمیل شده 

است. فعال شده  کامل  به صورت 
که  بوده  واحد   ۱۶۰۴ شامل  شهرک  این  کل،  در 
واحد   ۹۷۶ که  است،  واگذارشده  آن  از  واحد   ۱۳۰۰
واحد  از۳۸۵  بیش  و  سازها  پنجره  و  درب  به  مربوط 

است. آهن فروش ها 

 ۱۴۰۴ با  نیز  خودرویی  شهرک  همچنین 
واحد   ۱۹۷ تعمیرگاهی،  واحد   ۹۱۱ شامل  واحد 
حال  در  خدماتی  واحد   ۲۹۶ همراه  به  نمایشگاهی 

کامل  به صورت   B6 الین  تا   B1الین و  است  احداث 
به صورت  الین ها  مابقی  و  شده  متقاضیان  تحویل 
به  به زودی  و  داشته  پیشرفت  درصد   ۶۰ میانگین 

می شود. داده  تحویل  خودرو  به  وابسته  صنوف 
با  بدانند  شهروندان  است  الزم  زمینه  همین  در 
از  جلوگیری  قانون گذاری   ۵۵ ماده   ۲۰ بند  به  توجه 
ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که در محدوده شهری به 
را  شهر  ساکنین  برای  و  مزاحمت  بروز  موجب  نحوی 

است. شده  محول  شهرداری  به  می کند  فراهم 
صاحبان  به  را  مراتب  آن  به تبع  نیز  شهرداری 
می توانند  اعتراض  صورت  در  و  ابالغ  مزاحم  صنوف 
 ۲۰ بند  کمیسیون   به  را  خود  اعتراض  روز   ۱۰ ظرف 

کنند. تسلیم 
نکته قابل توجه این است که رأی کمیسیون قطعی 
و الزم االجرا است و پس از اتمام فرجه و عدم اعتراض 
کمیسیون  توسط  شهرداری  نظر  تأیید  یا  نامبردگان 
شهرداری  مزاحمت،  وجود  تشخیص  بر  مبنی 
راسا  شهری  خدمات  طریق  از  خود  مأموران  به وسیله 
به تعطیلی یا انتقال آن به خارج از شهر اقدام خواهد 
و  و هماهنگی دادستان  تعامل  راستا  این  در  نمود که 

دارد. ضرورت  محل  انتظامی  نیروی 
بیان  برای  می توانند  شهروندان  قانون  طبق  پس 
مغازه های  از  ناشی  صوتی  آلودگی های  از  شکایت 
شهرداری  به  غیره  و  نجاری  صافکاری  آهنگری، 

► کنید.    مراجعه 

شهرک های صنوف و خودرو در قم فرصتی برای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

● آلودگی های صوتی که در قم گوش خراش شده اند   ●

امور عمرانی شهرداری قم  بر  ◄    مدیرکل نظارت 
پیشرفت  با  پردیسان  ورزشی  گفت: مجموعه فرهنگی 
اختیار  در  آینده  ماه  سه  طی  درصدی   60 فیزیکی 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  بخشی  مسعود 
ورزشی  فرهنگی  مجموعه  احداث  وضعیت  آخرین 
مجموعه  داشت:  اظهار  پردیسان  در   ۸ منطقه 
در  پردیسان  در  شهرداری   ۸ منطقه  ورزشی  فرهنگی 

دارد. قرار  خود  پایانی  مراحل 
قم  شهرداری  عمرانی  امور  بر  نظارت  مدیرکل 
هشت  منطقه  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  داد:  ادامه 
بزرگ  تیپ  سالن های  جزو  زیربنا  مترمربع   ۲۴۰۰ با 

می شود. محسوب  قم  شهرداری 
و  نوین  تهویه  سیستم های  نصب  بر  تأکید  با  وی 
به روز در مجموعه های فرهنگی ورزشی شهرداری قم 
 ۶۰ فیزیکی  پیشرفت  با  پردیسان  سالن  شد:  یادآور 

شهروندان  اختیار  در  آینده  ماه  سه  طی  درصدی، 
گرفت. خواهد  قرار 

مجموعه  پروژه  اتمام  برای  اینکه  بابیان  بخشی 
هشت  منطقه  در  قم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی 
کرد:  تصریح  است،  گرفته  صورت  الزم  مالی  تأمین 
مناطق  همه  پردیسان،  سالن  از  بهره برداری  با 
فرهنگی  مجموعه  یک  دارای  قم  شهری  هشت گانه 

► بود.     خواهند  نوین  و  مجهز  ورزشی 

هفت  منطقه  مدیر  مردمی  مالقات  در      ◄
بافت  مدیریت  نحوه  بررسی  ضمن  قم،  شهرداری 
به تخلیه  پروژه های عمرانی منطقه، نسبت  و  فرسوده 
مقام  دستور  با  ارم  راه  پیاده  در  موتورسیکلت  پارک 

شد. تأکید  استان  قضایی 
محمد رمضانی مدیر منطقه هفت شهرداری قم در 
مسجد  در  حضور  با  مردمی،  دیدارهای  سلسله  ادامه 
رضویه باجک ضمن بیان آخرین اقدامات و طرح های 
سطح  در  شهری  مدیریت  مجموعه  اقدام  دست  در 
انتقادات  و  پیشنهادات  دل،  درد  پای  منطقه، 

گرفت. قرار  شهروندان 
بافت  خصوص  در  تصمیم گیری  و  مدیریت  نحوه 
راه  پیاده  اجرای  و  صادرشده  پروانه های  فرسوده، 
مباحث  مهم ترین  از  فقیهی  استاد  تا  جهاد  میدان 

بود. مردمی  مالقات  این  در  مطرح شده 
پیاده راه های  به حریم  و مرور موتورسیکلت ها  عبور 

آیت الله  و  انقالب  چهارراه  ارم،  مانند  شهری 
در  مطرح شده  مهم  موضوعات  از  یکی  مرعشی)ره( 
این مالقات بود که مدیر منطقه هفت در این خصوص 
تأکید کرد که با دستور مقامات قضایی استان، راهور 
به زودی  یکدیگر  هماهنگی  با  انتظامی  نیروی  و 
راه  پیاده  داخل  موتورسیکلت های  تخلیه  به  نسبت 

کرد. خواهند  پیدا  ورود  ارم 
ظرفیت  افزایش  با  باید  نیز  شهرداری  همزمان 
دوربین های  نصب  و  مطهر  حرم  پیرامون  در  پارکینگ 
شهروندان  اطمینان  جلب  برای  را  الزم  بستر  نظارتی 
موتورسیکلت  پارکینگ های  این  از  استفاده  جهت 

نماید. فراهم 
تا  شد  مقرر  مالقات  این  در  همچنین 
توسط  هفتگی  به صورت  مردمی  درخواست های 
و  جمع آوری  منطقه  مساجد  از  منطقه  عمومی  روابط 
► بگیرد.   قرار  رسیدگی  مورد  هفتگی  به صورت 

حمل ونقل  فرسوده  تاکسی  ناوگان  نوسازی      ◄
میلیارد   ۴۰۰ بالغ بر  اعتباری  با  قم  درون شهری 
 ۵۰ ۵۰ درصدی شهرداری قم و  آورده  قالب  ریال در 
انجام  حال  در  رسالت  قرض الحسنه  بانک  درصدی 

. ست ا
درون شهری  تاکسی  فرسوده  ناوگان  نوسازی 
اساس  بر  شهرداری  اعتبارات  از  استفاده  با  قم 
اسالمی  شورای  مصوبه  و  قم  شهردار  پیشنهاد 

میلیارد   ۲۰۰ مبلغ  اعتبار،  تأمین  بر  مبنی  شهر 
ارائه  به منظور  بانک  در  سپرده گذاری  جهت  ریال 
میلیارد  یک  دستگاه  هر  قرض الحسنه  تسهیالت 
مالکین  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  راستای  در  ریال 
مدل  پایین ترین  اولویت  با  فرسوده  تاکسی های 

است. شده  عملیاتی 
فرسوده  خودروهای  نوسازی  پروژه  این  قالب  در 
از  استفاده  با   ۱۳۹۰ تا   ۷۷ سال  مدل  تاکسی 

و  قم  شهرداری  توسط  ریالی  میلیارد  یک  تسهیالت 
می گیرد. انجام  رسالت  قرض الحسنه  موسسه 

خودروهای  نوسازی  فرآیندهای  اینکه  به  توجه  با 
در  نقدی  به صورت  کشور  سراسر  در  فرسوده  تاکسی 
روزانه  و  چشمگیر  افزایش  به  توجه  با  و  است  جریان 
قیمت خودرو توسط شرکت های خودروساز این فرآیند 
بنابراین  بود،  متوقف شده  قم  شهر  و  کشور  در  تقریبًا 
قرض الحسنه  تسهیالت  از  استفاده  با  نوسازی  پروژه 

بانک  در  شهرداری  سپرده گذاری  از  پس  درصد   ۲
ابتدای سال جاری از سر گرفته شده است. از  مذکور 

در حال حاضر پیگیری مستمر برای امکان ثبت نام 
در سامانه سراسری در دستور کار سازمان تاکسیرانی 
قم،  شهر  در  طرح  این  با  ولی  بوده  قم  شهرداری 
چهارصد  جاری  سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 
سال  از  مدل  پایین ترین  اولویت  با  تاکسی  دستگاه 

► اقدام شود.     باال  به   ۷۷

◄    سرپرست سازمان فرهنگی، 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
شهرداری  بین  همکاری  با  گفت: 
می شود  تالش  استان  بهزیستی  و 
عرضه  جهت  مشخصی  مکان  تا 
مددجویان  محصوالت  و  توانمندی 

شود. دایر  حمایتی  نهادهای 
سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
حجت االسالم   قم،  شهرداری 
اشاره  با  طباطبایی نژاد  سیداحمد 

سازمان  انجام گرفته  اقدامات  به 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
برپایی  قالب  در  قم  شهرداری 
ابتدای  از  مختلف  نمایشگاه های 
رویکرد  اظهار داشت:  سال جاری، 
ابتدای  از  قم  شهرداری  اجتماعی 
در  تاکنون  و  شده  پررنگ تر  امسال 
مختلف،  نمایشگاه  چندین  قالب 
افراد  توانمندی های  از  بخشی 
حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
به  را  خود  محصوالت  ارائه  فرصت 

آورده اند. دست 
فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
در  فرهنگی  مراکز  در  کرد:  اضافه 
سطح محالت نیز زمینه الزم جهت 
افراد  تولیدات  و  توانمندی  عرضه 
حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
شده  پررنگ تر  گذشته  از  بیش 

. ست ا
دو  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
عرضه  خصوص  در  نمایشگاه 

تحت  افراد  توانمندی  و  محصوالت 
تصریح  حمایتی،  نهادهای  پوشش 
همچنین  محالت  سطح  در  کرد: 
نیز  مساجد  با  الزم  هماهنگی های 
عرضه  برای  الزم  بستر  ایجاد  جهت 
این  توانمندی های  و  محصوالت 

است. انجام گرفته  افراد 
خاطرنشان  نژاد  طباطبایی 
و  شهرداری  بین  همکاری  با  کرد: 
می شود  تالش  استان  بهزیستی 
عرضه  جهت  مشخصی  مکان  تا 

مددجویان  محصوالت  و  ►توانمندی  شود.     دایر  حمایتی  نهادهای 

قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون      ◄
کنار  در  خودرو  ورودی  ظرفیت  افزایش  گفت: 
پارکینگ  به  ورودی  خودروهای  مسیر  جداسازی 

دارد. قرار  شهرداری  کار  دستور  در  زائر 
مسعود  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
بلوار  در  ترافیکی  محدودیت  به  اشاره  با  طبیبی 
اظهار  زائر،  پارکینگ  ورودی  و  سلیمانی  شهید 
کنار  در  خودرو  ورودی  ظرفیت  افزایش  داشت: 
پارکینگ  به  ورودی  خودروهای  مسیر  جداسازی 

دارد. قرار  شهرداری  کار  دستور  در  زائر 
آسانسوری  توان  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 

پارکینگ  به  ورودی  خودروی های  مدیریت  جهت 
پارکینگ مکانیزه بدون دخالت  با هدف احداث  زائر 
زائر  پارکینگ  معضل  حل  ریشه ای  راهکار  انسانی 
خودروها  ورودی  طرح  این  قالب  در  افزود:  است، 
به صورت  منتظری  شهید  بلوار  از  زائر  پارکینگ  به 
سلول ها  از  یکی  در  خودرو  هر  و  انجام  هوشمند 

می گیرد. قرار 
با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
هوشمند  پارکینگ  تکمیل  برای  اینکه  بر  کید  تأ
با  رایزنی  حال  در  معلم  میدان  طبقاتی  و 
هستیم،  خصوصی  بخش  فنی  سرمایه گذاران 

نخستین  از  یکی  معلم  پارکینگ  کرد:  اضافه 
عدم  خاطر  به  که  بود  کشور  هوشمند  پارکینگ های 
شده  معضل  دچار  آن  نگهداری  در  فنی  توانایی 
از  استفاده  و  خدمت  خرید  منظور  همین  به  و  است 
معاونت  کار  دستور  در  خصوصی  بخش  فنی  توان 

دارد. قرار  ترافیک  و  حمل ونقل 
وی عنوان کرد: برای ایجاد ارزش افزوده و توجیه 
در  حاشیه ای  پارک  اجازه  معلم،  پارکینگ  اقتصادی 
محدوده آن نباید داده شود که برای رفع این مشکل 
همدلی  و  هماهنگی  با  متولی  نهادهای  تا  است  الزم 

► در کنار یکدیگر قرار بگیرند.    

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری:

● مجموعه فرهنگی ورزشی پردیسان قم تا ۳ ماه آینده به بهره برداری می رسد   ●

بررسی اقدامات منطقه 7 شهرداری قم در دیدار مردمی مدیران منطقه

● پیاده راه ارم از موتورسیکلت  تخلیه می شود   ●

نوسازی ۴۰۰ تاکسی در قم با اولویت پایین ترین مدل

● اعطای وام ۱۰۰ میلیونی با سود 2 درصد به تاکسی داران   ●

● تالش شهرداری قم برای ایجاد مکانی ثابت برای عرضه توانمندی های مددجویان نهادهای حمایتی   ●

● تدابیر شهرداری قم برای مدیریت بهتر پارکینگ زائر   ●



◄    فرارو نوشت: در نخستین ساعات اعمال قفل 
کردند  اعالم  کارشناسان  بعضی  اینترنت،  بر  کودک 
به  فنی  اشتباه  اثر یک  در  اتفاق  این  است  که ممکن 
سیم کارت های  برای  امن  اینترنت  فعال سازی  دنبال 
احتمال  هم  دیگر  بعضی  و  باشد  داده  رخ  کودک 
در  و  زیرساخت  شرکت  سوی  از  اقدام  این  که  دادند 
انجام  اطالعات،  ملی  شبکه  پروژه  اجرای  راستای 

باشد. شده 
استدالل های  و  نظرسنجی ها  -اعتراض ها، 
در  اینترنت  طبقه بندی  و  ندادند  نتیجه  کارشناسی 
اینترنت  با  که  طرح  این  اجراست.  حال  در  ایران 
عنوان  با  است  قرار  خورده،  کلید  نوجوان  و  کودک 
هم  جامعه  دیگر  اقشار  به  تخصصی«  »اینترنت 
اینترنت  راه اندازی  از  ارتباطات در حالی  برسد. وزیر 
در  اینترنت  بر اختالالت  داده که مروری  کودک خبر 
ماه های اخیر و همزمانی آن با اصرار مقامات دولتی 
از  نگرانی ها  اطالعات،  ملی  شبکه  کامل  تحقق  بر 

است. کرده  بیشتر  را  صیانت  طرح  اجرای 
-مروری بر وضعیت اینترنت، قطعی ها و اختالالت 
بر  کودک  قفل  اعمال  اخیر،  ماه های  در  آن  مکرر 
از  برخی  اصرار  با  اتفاقات  این  همزمانی  و  اینترنت 
و  مجازی  فضای  عالی  شورای  مجلس،  نمایندگان 
بر  مبنی  اخیر  روزهای  در  قوه قضائیه  رئیس  حتی 
مردم  نگرانی های  اطالعات،  ملی  شبکه  کامل  تحقق 
را  صیانت  طرح  صدای  و  بی سر  و  خاموش  اجرای  از 

است. کرده  بیشتر 
مدیر  و  نظرسنجی که سخنگو  به  کاربران  -واکنش 
شبکه  در  ارتباطات  وزارت  عمومی  روابط  مرکز  سابق 
داد  نشان  وضوح  به  کرد،  برگزار  توییتر  اجتماعی 
و  کودک  اینترنت  طرح  اجرای  با  کاربران  اکثر  که 
یک  جریان  در  سالم   هستند.  مهدی  مخالف  نوجوان 
کاربران  از  توییترش  کاربری  حساب  در  نظرسنجی 
اینترنت  از  استفاده  با  که  کنند  اعالم  تا  خواست 
فضای  در  فرزندان شان  از  مراقبت  برای  ایمن 
مجازی، موافق هستند یا خیر و تنها چند ساعت بعد 
مخالفت  اعالم  با  کاربران  اکثر  پست،  این  انتشار  از 
خود و در واکنش به این نظرسنجی، فرهنگ سازی و 
کنترلی  ابزارهای  از  استفاده  برای  والدین  به  آموزش 
شبکه های  نرم افزارها،  سیستم عامل ها،  در  موجود 
موثرتر  و  بهتر  روشی  را  موبایل  گوشی های  و  مجازی 
تمام  با  دانستند.  فرزندان شان  از  محافظت  برای 
نظرسنجی،  این  برگزاری  زمان  از  بعد  روز  دو  و  اینها 
به  روبات ها  ورود  احتمال  از  توییتی  در  سالم  مهدی 
و  داد  خبر  خطا  ایجاد  و  دستکاری  نظرسنجی،  این 
کاربران  آرای  سنجش  برای  خوبی  معیار  را  آن  دیگر 

. نست ا ند
-یکی دیگر از حامیان اصلی اجرای طرح صیانت 
هم از اعمال محدودیت بر دسترسی به اینترنت دفاع 
نیست  بد  لزوما  محدودیتی  هر  »وضع  گفت:  و  کرد 
نصیرایی،  دارد.«  مجید  قانون  هم  جنگل  حتی  و 
اعمال  درباره  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
انتخاب  خبری  پایگاه  به  اینترنت  بر  کودک  قفل 
همه  این  مردم  و  شد  داده  شهید  همه  این   « گفت: 
اینکه  نظام.  این  برای  می کنند  تحمل  دارند  را  فشار 
و  محتوا  چه  معرض  در  مجازی  فضای  در  شما  عزیز 

نیست؟« مهم  برای تان  دارد،  قرار  آموزشی 
اینترنت  بر  کودک  قفل  اعمال  از  بعد  هفته  -یک 
اول  نایب رئیس  آن،  با  ایجاد محدودیت های مرتبط  و 
تاکید  امن  اینترنت  ایجاد  ضرورت  بر  هم  مجلس 
بین المللی  کنفرانس  نخستین  اختتامیه  در  و  کرد 
گفت:  سایبری«  حکمرانی  و  ارتباطات  »رسانه، 
بگیرد.  شکل  قانونی  باید  باشد  بد  قانون  اگر  »حتی 
مدیریت مجازی در دست کسانی است که حکمرانی 
و در جمهوری اسالمی  و شرقی است  نه غربی  را که 
است  این  راهکار  برنمی تابند.  دارد،  جریان  ایران 

باشیم.«   داشته  را  اطالعات  ملی  شبکه  تحقق  ما  که 
اینترنتی  مشخصا  را  امن  اینترنت  نیکزاد  علی 

باشد داشته  اطالعات  ملی  شبکه  که  دانست 
-از طرفی، مردم همچنان از افت سرعت و کیفیت 
از  یکی  حتی  و  هستند  ناراضی  به شدت  اینترنت 
نامناسب  را  فعلی  توجیهات  مجلس  نمایندگان 
کوچی،  رشیدی  است.  جالل  دانسته  ناکافی  و 
خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  مرودشت  مردم  نماینده 
سن  زیر  را  ایرانیان  تمام  »اینکه  است:  گفته  انتخاب 
کنیم،  فعال  را  گزینه  این  و  بگیریم  نظر  در  قانونی 
زدن  دور  راه های  از  استفاده  افزایش  باعث  قطعا 
می شود.«  فیلترشکن ها  از  استفاده  و  اینترنت  امن 

این  به  پاسخگویی  مسوول  را  ارتباطات  وزیر  او 
زارع پور  عیسی  هم  بعد  روز  چند  و  دانست  وضعیت 

مردم  کردن  بی نیاز  برای  ارتباطات  وزارت  برنامه  از 
خبر  اطالعات  ملی  شبکه  توسعه  و  فیلترشکن ها  از 
داریم  برنامه  ارتباطات  وزارت  در  »ما  گفت:  و  داد 
تا  شود  راه اندازی  مردم  نیاز  مورد  سرویس های 
شبکه  برسد.  حداقل  به  فیلترشکن  از  استفاده 
و  دارد  مصوب  طرح  و  روشن  مبانی  اطالعات  ملی 
بسیج  را  ارتباطات  وزارت  امکانات  تمام  اکنون  ما 
اطالعات  ملی  شبکه  کامل  استقرار  تا  کرده ایم 
یک  جز  چیزی  اطالعات  ملی  شبکه  شود.  محقق 
انواعی  که  نیست  امن  و  کیفیت  با  پرسرعت،  شبکه 

روی  کیفیت  با  و  بومی  عمدتا  خدمات  و  محتواها  از 
► می شود.   عرضه  آن 
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سازمان آگهی های 
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آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

کتاب »بریده بریده: داستانی 
پژوهشی از حادثه کربال« در قم 

رونمایی شد

کتاب  معرفی  نشست  قم،  شهدای  عمومی  کتابخانه  میزبانی  به 
داستانی بریده بریده با حضور نویسنده و ویراستار کتاب برگزار شد.
نشست  قم،  شهدای  عمومی  کتابخانه  میزبانی  به  تسنیم،  گزارش  به 
و  نویسنده  حضور  با  امروز  عصر  بریده  بریده  داستانی  کتاب  معرفی 

شد. برگزار  کتاب  ویراستار 
»بریده  کتاب  رونمایی  نشست  محرم،  ماه  فرارسیدن  با  همزمان 
نظری  علیرضا  حضور  با  کربال«  حادثه  از  پژوهشی  داستانی  بریده: 
خرم، نویسنده اثر و زهره اهوارکی ویراستار ادبی، روز شنبه 8 مرداد 

شد. برگزار  روم  اسکای  بستر  در  و  مجازی  صورت  به   ،1401 ماه 
نشست  این  در  خرم  نظری  رضا  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
گفت: من به دلیل فعالیت های پژوهشی ام در تالیف دانشنامه های 
کمتر  منابع  روی  )ع(،  حسین  امام  و  عاشورا  واقع  موضوع  با  مرتبط 
آن  اطالعات  از  بسیاری  که  کردم  می  کار  شده  بررسی  کمتر  و  کهن 

است. نشده  گفته  اصال  یا  و  شده  گفته  کمتر  مردم  عموم  برای 
دانش  در  ما  را  اطالعات  این  همه  که  بود  این  مهم  نکته  افزود:  وی 
مردم  عموم  آیا  که  کردم  می  فکر  من  اما  کردیم؛  می  منتشر  ها  نامه 
 10 مثال  برای  دانشنامه  یک  مطالعه  برای  الزم  وقت  و  دسترسی 
به زبان ساده  این مفاهیم  انتقال  نتیجه ضرورت  را دارند؟ در  جلدی 

کردم. احساس  را 
این پژوهشگر دینی افزود: قدم بعدی این بود که به کتابفروشی ها و 
آیا پیش از این چه کتاب هایی بر  کتابخانه ها بروم و بررسی کنم که 
اساس پژوهش و به زبان ساده و داستانی واقعه عاشورا را بیان کرده 

اند و نقاط ضعف و قوت آنها چه بوده است.
نویسی  داستان  بزرگان  از  که  آنچه  براساس  کرد:  تصریح  خرم  نظری 
آن  ویژگی  ترین  مهم  کتاب،  یک  جذابیت  که  معتقدم  ام،  آموخته 
منابع  و  ای که مردم کمتر کتاب می خوانند  زمانه  در  است؛ چرا که 
زیادی نیز برای خواندن در دسترس است، یک کتاب آن هم در این 

کند. پیدا  را  خود  مخاطب  تا  باشد  جذاب  بسیار  باید  حجم 
یکی  است،  جهت  دو  از  منبع  یک  جذابیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
مردم  برای  خود  خودی  به  عاشورا  واقعه  من  نظر  از  که  محتوایی 
جدیدی  مطالب  نیز  کتاب  این  محتوای  البته  و  است  جذاب  بسیار 
برای ارائه دارد که کمتر شنیده شده است؛ و دوم نوع نگارش کتاب 
که در این کتاب سعی شده از زبان محاوره، ساده و جذاب استفاده 

شود.
دسته   4 ما  اساسا  گفت:  کتاب  بودن  مستند  به  اشاره  با  خرم  نظری 
قابل  و  شده  شناخته  منابع  اول  داریم،  عاشورا  واقعه  پیرامون  منبع 
استناد، دوم منابع غیر قابل استناد و ضعیف که سند درستی ندارند 
یا بدون سند هستند، سوم منابع متاخر و معاصرکه بسیاری از آنها از 
عصر صفوی به بعد نوشته شده اند و گاه در محتوای آنها افراط شده 
همه  کردیم  سعی  کتاب  این  در  که  شده  مفقود  منابع  چهارم  و  است 
آنچه که گفته می شود در درجه اول مستند باشد و در درجه دوم از 

اول استفاده شود. منابع کهن و دسته 
وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر در مورد کتاب این است که این کتاب 
به  توان  می  را  کدام  هر  که  مجزاست  قطعه  و  داستان   237 دارای 
توالی  تا یک  صورت جداگانه خواند، در عین حال تالش شده است 
داده  آن  به  داستانی  سیر  و  بگیرد  شکل  قطعات  این  بین  موضوعی 

نشود. ایجاد  گسست  خواننده  ذهن  در  تا  شود 
گفت:  کتاب  نام  انتخاب  نحوه  پیرامون  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
ای  اشاره  هم  که  کتاب  برای  بود  ناشر  پیشنهاد  بریده  بریده  عنوان 
داستان   237 دارای  که  کتاب  خود  به  هم  و  دارد  کربال  شهدای  به 

است. جداگانه 
بود  نشست  این  میهمان  دیگر  نیز  کتاب  ویراستار  اهوارکی،  زهره 
کتاب  پیرامون  خود  سخنان  در  کتاب،  از  بخشی  خواندن  ضمن  که 
استفاده  زبان  دادند،  توضیح  کتاب  نویسنده  که  همانطور  گفت: 
شده در کتاب، زبان محاوره و ساده است که برای عموم مردم جذاب 

است. فهم  قابل  و 
و  از تشبیهات  نگارش کتاب، استفاده  نکته مهم دیگر در  افزود:  وی 
و تصویرسازی  این منظور که تخیل  به  ارائه کتاب است؛  کنایه ها در 

بگیرد. از شخصیت های کتاب در ذهن مخاطب شکل  خوبی 
کریم  قرآن  مشابه  آیات  در  تعابیر  تفاوت  حکمت  کتاب  نویسنده 
خاطرنشان کرد: همچنین در این کتاب تالش شده است تا از دایره 
شخصیت  و  ها  قهرمان  از  کدام  هر  و  شود  گرفته  بهره  باال  واژگانی 
خود  با  متناسب  و  خاص  واژگانی  دایره  دارای  کتاب  مختلف  های 

. هستند

خبـر

رسانه ای  پژوهشگر   _ لسانی   : نوشت  ایسنا      ◄
در  یا  بوده  دوربین  به  رو  یا  همیشه  اعتراف   : گفت 
اخیر،  تولید  این  در  ولی  بوده  مجری  یک  حضور 
گفت وگو است و در قالب مرسوم اعتراف نیست. این 
ولی  می کنند  صحبت  هم  با  و  نشسته اند  خانم  دو 
دارد،  مجازی  زیست  و  مخالف  خوانش  که  کسی  آن 
نیست،  برگشتی  و  رفت  گو  و  گفت  می کند  احساس 
است. نمایان  آن  در  پنهان  قدرت  یک  و  است  سرد 

منتشر  مجازی  فضای  در  ویدیویی  پیش  چندی 
بی آرتی  اتوبوس  در  زن  دو  مجادله  از  نشان  که  شد 
اکنون  اما  کرد.  ایجاد  را  متعددی  حواشی  و  داشت 
به  از صحبت های زنی که در آن ماجرا  ویدیو دیگری 
اشتباه  تایید  راستای  در  شد،  داده  حجاب  تذکر  او 

شد. منتشر  تلویزیون  در  خود 
محمد  با  داشتیم  صحبتی  راستا  همین  این  در 
این  بررسی  در  او  که   _ رسانه ای  پژوهشگر   _ لسانی 
گفته  تلویزیونی  اعترافات  پخش  آنچه  یعنی  امر، 
می شود، از نظر رسانه ای به ایسنا توضیح داد: ابتدا 
بپردازیم که  این محتوا  به کارکردهای رسانه ای  باید 
بوده  آن متصور  برای  مزایایی  تولیدکننده چه  دید  از 
ارزش گذاری،  اصوال  است.  رفته  آن  سمت  به  که 
تولیدکننده  برای  نمادسازی  نهایتا  و  هنجارسازی 
و  ببرد  بهره  رسانه  ابزار  از  کرده  سعی  که  بوده  مهم 
پیام  از  مخالفی  روایت  ها،  روایت  جنگ  کشاکش  در 
اولیه که همان فیلم درون بی آر تی است ارائه دهد.
تولیدکننده  داد:  ادامه  رسانه ای  پژوهشگر  این 
به  نهایتا  کارکردها  این  کردن  فایده  هزینه  با  فیلم 
با  و  شود  تولید  پیام  این  باید  که  رسیده  بندی  جمع 
شود.  مواجه  رو  در  رو  صورت  به  اصلی  های  سوژه 
کنار  گفت وگو  یک  در  را  تذکرگیرنده  و  معروف  به  آمر 
جدا  هم  از  جامعه  دهد  نشان  تا  کند  می  تصویر  هم 
نفر  اما  باشند.  داشته  نظر  اختالف  چند  هر  نیست؛ 
عامل  یک  برای  و  گرفته  فیلم  دو  آن  از  که  سومی 
خارج از کشور ارسال کرده را از آنها جدا کرده و در 
می  تصویر  به  شات  تک  تلویزیونی  اعتراف  یک  قالب 
پروژه  با  گرفتن  ارتباط  قضایی  و  حقوقی  بار  تا  کشد 

شود. متذکر  را  رسانه ای  دالل  و  آمریکا  دولت  بگیر 
روایت  همان  را  اول  کارکرد  عمال  تولیدکننده 
زوایای  دارای  اولیه  فیلم  یعنی  بیند؛  می  داستان 

تبادل محتوای  در  بوده که  نادرستی  تفسیر  یا  پنهان 
دگرگونه  و  گرفته  فاصله  واقعیت  از  اجتماعی  شبکه 
ذهنیت  تصحیح  در  باید  پس  است؛  شده  روایت 

مجعول  روایت  اصلی  دستگیره  کرد.  ورود  مخاطبان 
فضای  در  که  است  گازگرفتن  همان  نادرست  و 
به  دوم  کارکرد  بود.  شده  اضافه  داستان  به  شبکه 
اجتماعی  شکاف  ترمیم  و  احساسات  کنترل  موضوع 
تعقل  فضای  به  احساسی  فضای  از  باید  برمی گرد. 
فاصله گرفت.  زنی  برچسب  و  زنی  انگ  از  و  وارد شد 
دراکوال!  مثل  هایی  برچسب  با  که  بودیم  شاهد 
گاز  دروغ  پایه  بر  معروف  به  آمر  تحقیر  در  سعی 
نداشت.  خارجی  وجود  اساس  از  که  داشتند  گرفتن 
به  هیجانی  تشدید  فضای  از  وقتی  اصلی،  سوژه  دو 
فضای تعقل آمدند و از بیرون به رفتار خودشان نگاه 
بود  اشتباه  که  را  خود  رفتار  از  بخشی  دو  هر  کردند 

. یرفتند پذ
جریان  کنترل  سوم،  کارکرد  داد:  ادامه  لسانی 
عفاف  و  حجاب  قانون  مقابل  در  که  است  اجتماعی 
است.  شکنی  قبح  و  ای  رسانه  کنشگری  مشغول 
فضای  تحلیلگر  و  آنالیزور  عنوان  به  ما  که  کنم  تأکید 

برای  متصور  کارکردهای  مهمترین  ای،  رسانه 
سوال  اما  دانیم  می  کارکرد  سه  این  را  تولیدکننده 
افتد  می  اتفاق  ها  این  واقعا  آیا  که  است  این  اصلی 

تبدیل  ضدکارکرد  به  یا  شود  می  نتیجه  به  منجر  و 
شود؟ می 

و  اول  کارکرد  حوزه  در  می دهد:  پاسخ  لسانی 
افتاده  اتفاق  این  تا حدی  واقعا  به نظر می رسد  دوم 
است؛ یعنی کسانی که ویدیو را دیدند، روایت وارونه 
از  و  داده  تشخیص  را  اجتماعی  شبکه  فضای  در 
نقد  دیده  با  خود  رفتار  به  هم  نفر  دو  هر  دیگر  سوی 
سوم  کارکرد  موفقیت  خصوص  در  اما  کردند.  نگاه 
تردید  با  باید  واقعا  اجتماعی  جریان  کنترل  یعنی 
بسته  باید  و  داریم  مخاطب  دسته  چند  ما  نگریست. 
مخاطبانی  دسته  یک  بسنجیم؛  را  اثر  مخاطب  به 
آن  با  و  می پذیرند  را  تلویزیون  روایت  که  هستند 
مراکز  حتی  اذعان  به  امروز  که  می گیرند  ارتباط 
که  نحوی  به  است؛  باالیی  تعداد  خارجی،  پژوهشی 
این رسانه  اما  و سیما رسانه مسلط است،  هنوز صدا 
درصد   ۹۰ باالی  رضایت  که  نیست   ۷۰ دهه  چون 
است.  داشته  ریزش  قطعا  دهد،  پوشش  را  مخاطبان 

را  تولیدشده  روایت  این  که  افرادی  دیگر  سوی  از 
خوانش  را  مخالف  روایت  یا  می کنند  نگاه  تردید  با 
مسلط شان،  رسانه  که  هستند  کسانی  می کنند، 
مجازی  فضای  در  زیست شان  و  است  مجازی  فضای 
نگاه  پیرامون  به  عینک  این  با  پس  است؛  پررنگ 

. می کنند
خوانش  موضوع  وارد  اینها  می دهد:  ادامه  او 
برابر  در  مقاومت  گونه  یک  که  می شوند  مخالف 
راحت  را  روایت  و  است  شده  ارائه  روایت  پذیرش 
جلو  به  رو  رسانه ای  تولید  این  که  گرچه  نمی پذیرند؛ 
یا  بوده  دوربین  به  رو  یا  همیشه  اعتراف  چون  بوده؛ 
اخیر،  تولید  این  در  ولی  بوده  مجری  یک  حضور  در 
گفت وگو است و در قالب مرسوم اعتراف نیست. این 
ولی  می کنند  صحبت  هم  با  و  نشسته اند  خانم  دو 
دارد،  مجازی  زیست  و  مخالف  خوانش  که  کسی  آن 
نیست،  برگشتی  و  رفت  گو  و  گفت  می کند  احساس 
است. نمایان  آن  در  پنهان  قدرت  یک  و  است  سرد 

روش هایی  از  یکی  داد:  ادامه  لسانی  محمد 
بود  سوم  شخص  روایت  کرد،  استفاده  می شد  که 
از  تا  کند  بیان  راوی  یک  را  داستان  بود  ممکن  و 
کنار  نظرم  به  شود.  خارج  خشک  و  سرد  فضای  آن 
اتفاق  یک  به  راجع  منطقی  صحبت  و  نشستن  هم 
قبال  در  فرد  کردن  پاسخگو  هدفش  دردناک، 
اخالق  حتی  و  قانون  با  جایی  اگر  که  است  رفتارش 
تشخیص  و  تمیز  به  خودش  فرد  است،  تضاد  در 
مشاهده  می بینیم،  را  محصول  این  وقتی  برسد. 
دارد  کارکرد  مخاطب ها  از  طیفی  برای  که  می کنیم 
قابل  دارند،  متفاوتی  خوانش  که  طیفی  برای  اما 

نیست. پذیرش 
می گوید:  پایان  در  رسانه ای  سواد  کارشناس  این 
باید  و  شد  منتشر  مجازی  فضای  در  اولیه  ویدیو 
و می  ویدیوی دوم هم در همان بستر منتشر می شد 
اتفاق  به  رسمی  رسانه  بستر  در  آن  پخش  ولی  ماند 
اول  ویدیوی  بستر  چون  می دهد؛  ضریب  اولیه 
بود  خارجی  رسانه های  و  نبود  داخلی  رسانه های 
تاثیر  به  گویا  داخلی  رسانه های  در  آن  به  جواب  و 
نقض  که  گذاشته  صحه  خارجی  رسانه های  گذاری 
خصوص  این  در  بیشتری  تأمل  باید  و  است  غرض 

► شود.     انجام 

آیا پخش اعتراف تلویزیونی اثربخش است؟ 

● دافعه ردپای »قدرت پنهان«   ●

عمل جای کالم را گرفته؟ 

● خیز اجرای »صیانت« با چراغ خاموش   ●
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وجود  دلیل  به  دور  های  گذشته  از  قم  مردم    ◄
این  در  علما  حضور  و  معصومه)س(  حضرت  بارگاه 
شهر به عنوان عاشقان و محب اهل بیت)ع( شناخته 
در  که  قرنهاست  حسین)ع(  امام  به   می شدند.عشق 
عاشقان  گذشته  چون  و  می کشد  زبانه  شیعیان  دل 

می کند. شیدا  و  واله  را  خود 
فرهنگی  قطب  به عنوان  را  قم  که  چیزی  درواقع 
حضور  کرده  متمایز  ایران  مناطق  باقی  از  دینی  و 
مقدس  مسجد  معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حرم 
در  است.  امامزاده   440 از  بیش  حضور  و  جمکران 
زیارتی مراسمات  و  این مکان های مذهبی  از  هرکدام 
خواهد  انجام  قم  در  محله  آن  رسوم  مطابق  عزاداری 

. شد
اقامه عزا می  کردند که  خانه های مشهوری 

قم  در  جور  خلفای  زمان  در  و  دور  سالهای  در 
در  بیشتر  عزاداریها  کشور ،  نقاط  سایر  همانند 
تمام  و  می گرفت  صورت  پنهانی  صورت  به  و  خانه ها 

می  کردند. عزا  اقامه  خود  خانه های  در  طبقات، 
به  تا  دراز  قم سالیان  در  که  از خانه  های مشهوری 
می توان  می  کردند  عزاداری  اقامه  به  مبادرت  امروز 
برقعی  مجتهد  عبدالله  سید  میر  آقا  مرحوم  خانه  به 
، خانه مرحوم حاج  با سابقه یکصد و سی سال  قمی 
قدیمی  تکایای  حالت  که   پیر  درخت  محله  در  کمال 
و  صد  یک  به  خانه  آن  در  عزاداری  سابقه  و  دارد  را 
از  زاد  رضا  محمد  حاج  خانه  می   رسد،  سال  پانزده 
، خانه مرحوم تقی وطن¬خواه در  بازار  تجار معروف 
می  رسد،  سال   90 به  آن  سابقه  که  میر  میدان  محله 
قم  معروف  تجار  از  که  جنابان  جعفر  سید  حاج  خانه 
بازار واقع  از تجار  باقر روحانی  بوده، خانه حاج سید 
در گذر قلعه، خانه حاج سید عباس جدایی در محله 

کرد. اشاره  الوندیه  ی 
قم قدیمی  تکایای 

حقیقت  در  مسجد،  از  بعد  گاه،  تکیه  یا  تکیه 
حساب  به  شیعیان  ویژه  به  مسلمانان،  معنوی  پایگاه 
و  خوانی  تعزیه  با  مردم  که  است  جایی  و   می آید 
او  به  باوفایش  یاران  و  شهیدان  ساالر  بر  سوگواری 

می  شدند.  متوسل 
محوطه  قاجاریه،  حکومت  پایان  تا  گذشته  در 
عزادارن،  اکثر  و  نبود  مفروش  امروز،  مانند  تکایا، 
تعداد  فقط  و  می نشستند  خاکی  زمین  روی  بر 
کوچکی  پارچه  که  بودند  مردان  و  زنان  از  معدودی 
بخواهیم  اگر  می  آوردند.  خود  همراه  زیرانداز  جهت 
می توان  ببریم  نام  قم  باسابقه  و  قدیمی  تکایای  از 
ها  اشعری   عهد  به  آن  سابقه  که  میر  میدان  تکیه  به 
آمدن  کار  روی  از  پس  که  سیاه  سنگ  تکیه  می  رسد، 
یا  قمی  میرزای  تکیه  شد،  تأسیس  صفویه  سلسله 
قم  جامع  مسجد  پشت  در  که  مسجد  پشت  تکیه 
تعزیه  جا  آن  در  قدیم،  زمان های  از  و  قرارداشت  

کرد. اشاره  کردند  می   خوانی 
حاج  تکیه  خراسان،  شاه  تکیه  جدا،  گذر  تکیه 
تکیه  سال،  پنجاه  و  دویست  سابقه  با  حسن  سید 
تکیه  سال،  پنجاه  و  دویست  سابقه  با  عشقعلی 
تکیه  قم،  بازار  پشت  در  ها  یزدی   تکیه  مالمحمود، 
پنجاه  و  صد  یک  سابقه  با  علی  پنجه  تکیه  پنبه،  باغ 
سلطنت  اوایل  در  که   باشی  متولی  تکیه   سال، 

محمدباقر،  سید  آقا  توسط  قاجار  شاه  مظفرالدین 
معصومه  فاطمه  حضرت  مقدسه  آستانه  باشی  متولی 
پهلوی  حکومت  پایان  تا  و  شد  گذاشته  بنیان  )س( 
دوم دوام داشت از دیگر تکایای معروف در قم بودند.

عربستان،  تکیه  بزرگ،  تکیه  صادق،  گذر  تکیه 
عزاداری  هیئت  تکیه  و  ارک  تکیه  سیدان،  تکیه 
واقع  رضویه  مدرسه  آنان،  تجمع  مرکز  که  روحانیون، 
الله  آیت  سرپرستی  به  و  بوده  فعلی  آذر  خیابان  در 
بنیان گذاشته  العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری 

اند. بوده  قم  معروف  تکایای  از  نیز  شد 
هیئت  به  توان  می  نیز  قم  معروف  هیئتهای  از   
سلطان  هیئت  حکیم،  کوچه  هیئت  آلوچو،  های 
محمد شریف، هیئت دروازه کاشان، هیئت شاهزاده 

کرد. اشاره  ظهیر 
قدمت و رسوم عزاداری ها در قم

باالی  قدمت  حسینیه ها  از  برخی  همچنین 
قومیت های  به  منتسب  گاهی  و  دارند  صدسال 
حسینیه  نجفی ها،  حسینیه  مثل  هستند،  خاصی 
مسجد  رضوات،  مسجد  یزدی ها،  تکیه  کربالیی ها، 
منتسب   بیشتر  که  اختران  چهل  تکیه  و  جامع  
سادات چاوشی بومی آن محله است، ازجمله میراث 

هستند. قم  مذهبی  و  تاریخی   ، فرهنگی 
عزاداری های  ازجمله  نیز  عزاداری  دسته های 
علم  و  طوق  کتل،  پرچم،  قمی هاست،  موردعالقه 
قم  در  عزاداری  دسته های  در  حضور  نشانه های  از 
شاه  دسته  و  عاشورا  روز  در  سادات  دسته  است، 
سید  امام زاده  مقصد  به  تاسوعا  شب  در  که  حمزه 
قمی ها  موردعالقه  و  قم  معروف  دودسته  علی 

. هستند
اسرا  کاروان  نمایش  قدیمی  سنت های  از  یکی 
نیز  شیوه  این  که  عزاداری هاست  و  دسته ها  بین  در 

است. تعزیه  شبیه  و  مصور  شیوه  به  روضه ای 
میان  قدیم االیام  از  عزاداری ها  در  مالی  گل  سنت 
کاسه  نیز  قم  در  است،  مرسوم  کشور  مختلف  مردم 
در  است  حسین)ع(  امام  تربت  خاک  حاوی  که  گل 
رسم  به  مردم  و  شده  چرخانده  عزاداری  دسته  بین 
قدیم پیشانی، صورت و شانه های خود گلی خواهند 

کرد.
اجرای تعزیه در قم

عزاداری  مراسم  برگزاری  رسوم  و  آداب  از  یکی 
از  بعد  بودند  معتقد  پیشینیان  و  است  تعزیه  قم  در 
دین  نگهدار  و  حافظ  تکیه  و  تعزیه  مسجد،  و  نماز 
را  مختلفی  مجالس   ، تعزیه  در  خوانان  تعزیه  است. 
بیانگر  مجالس  از  بعضی   ، گذاشتند  می  نمایش  به 
خاندان  مصائب  دیگر  بعضی  و  بود  کربال  اتفاقات 
انواع  تعزیه  مجالس  در  کرد.  می  بازگو  را  پیامبر)ص( 
خورد  می  چشم  به  عاشقانه   و  اخالقی  حماسی، 
تطهیر  قدسی،  شور  ایجاد  آن  اجرای  از  هدف  و 
وتحکیم  ودردها  آالم  تسکین   ، نفس  تزکیه  و  روح 
است. جامعه  اقشار  میان  در  وحدت  و  همبستگی 

عده ای از سحرگاهان با آب پاش، مسیر عزاداران 
غبار  و  گرد  برخاستن  از  تا  کردند  می  پاشی  آب  را 
منطقه  هر  اهالی  کنند.  جلوگیری  بیماری  شیوع  و 
به  و  نکرده  رها  را  خود  محله  عزاداری،  دسته  هرگز 
محله دیگری نمی رفتند. طبل زنی در سپیده دم روز 

آداب  از  ها  دسته   برپایی  از  مردم  خبر  برای  عاشورا 
عاشورا   روز  در  و  می رفت  شمار  به  قم  در  عزاداری 
می   راه  دسته  ها  جلوی  در  نفر  چند  نیز  تاسوعا  و 
ای  عده  و  خاکستر  و  گل  و  کاه  ای  عده  که  افتادند 

می پاشیدند. دسته  ها  روی  و  سر  بر  گالب، 
گاو،  شتر،  قربانی  و  سیار  های  سقاخانه   برپایی 
عزادار  دسته  های  برخی  جلوی  گوسفند،  یا  گوساله 
این  به  علما  و  بود  ها  دسته   برخی  های  برنامه¬  از 

کردند. می   سفارش  و   داشته  توجه  برنامه 
محرم  چاووشی  خوانی  آیین 

آستانه  در  ساله  هر  که  قدیمی  سنت های  از  یکی 
سنت  می رسد  اجرا  به  قم  در  محرم  ماه  فرارسیدن 

تنها یک  نه  اصیل  این حرکت  است،  چاووشی خوانی 
فرهنگ  از  روایتی  بلکه  است  قدیمی  و  مذهبی  آیین 
یادمانی  و  عاشورا  حماسه  ماندن  جاودانه  برای  مردم 
عزاداری  ایام  فرارسیدن  از  مردم  کردن  خبر  با  برای 

است. حسینی 
ماه  فرارسیدن  از  قبل  که  سنتی  آیین  این  در 
روستاها  و  شهر ها  در  کاروانی  می شود،  برپا  محرم 
اشعاری  ذکر  با  را  محرم  آمدن  و  می آید  در  حرکت  به 
اصیل  حرکت  این  می دهد.  خبر  مردم  به  حزین 
شهرداری  همت  به  قم  شهر  در  است  سالی  چند 
آیین  و  می شود  برگزار  خاصی  عظمت  و  شکوه  با 

است. شده  داشته  نگه  زنده  را  چاووشی خوانی 
امسال نیز شهرداری قم با همت سازمان فرهنگی 
کاروان  سبز،  فضای  و  پارک ها  سازمان  و  هنری 
کریمه  شهر  در  محرم  آستانه  در  را  »سفینةالنجاة« 
اهل بیت)س( به حرکت درآورد و خبر فرارسیدن ماه 

داد. خبر  شهر  این  مردم  به  را  اندوه  و  حزن 
تکایا و  سیاه پوش کردن مساجد 

بلوارها  آذین شده اند،  سیاه  پرچم های  با  مغازه ها 
غدیر  چراغانی  از  خبری  دیگر  و  هستند  دار  غم 
فاصله  که  بگویند  می خواهند  همه  انگار  نیست، 

بود. کوتاه  چقدر  عاشورا  تا  غدیر 
ماشین های  حتی  سال،   1400 گذشت  از  پس 
نوشته هایی  و ماشین  پرچم های سیاه  با  را  شهر خود 
شده  سیاه پوش  شهر  کرده اند،  آذین  کربال  جنس  از 

که  است  هیئت  و  سنج  طبل،  محرم،  بوی  و  عطر  و 
روزها  این  قم  بازار  می دهد،  نوازش  را  جانت  و  روح 
هم  از  مشکی  پیراهن  خرید  برای  همه  است  شلوغ 

می گیرند. سبقت 
پخش نذری در بین عزاداران

وجود  مختلفی  ایام  در  مسلمانان  بین  در  نذورات 
ایامی است که نذریهای زیادی  از  دارد که ماه محرم 
عزاداران  به  دادن  نذری  آیین  شود؛  می  ادا  آن  در 
میان  در  پسندیده  و  دیرینه  سنتی  حسین)ع(  امام 
به خصوص شیعیان دنیاست که در  و  اکثر مسلمانان 
و  تاسوعا  روز  و  شب  و  دارد  بیشتری  رواج  کشورمان 

رسد. می  خود  اوج  به  عاشورا 

پخش  و  غذا  طبخ  صورت  به  نذریها  این  بیشتر 
به  است،  حسین)ع(  امام  عزاداران  و  مردم  میان  آن 
در  مذهبی  هیئتهای  و  ها  دسته  در  غذا  توزیع  عالوه 

است. معمول  ایام  این 
پزان آسید حسین  نذر شامی 

آیینی  مراسم   ، حسینی  اربعین  ایام  با  همزمان 
توسط  مراسم  این  شد.  برگزار  قم  در  پزان  شامی 
سال   31 که  شود  می  انجام  حسین  آسید  خانواده 
به  نیاز  و  نذر  با  را  اش  بینایی  مجتبی  پسرش  قبل  

است. آورده  دست 
اقوام و برگزاری رسوم بومی و محلی حضور 

نیز  قم  در  آذری  و  افغانستانی  عرب،  اقوام 
منطقه  در  دارند،  را  خود  به  مختص  عزاداری های 
آذری زبان  منطقه  آن  مردم  به اتفاق  غالب  که  نیروگاه 
ترکی  عزاداری  و  ترکی  زبان  به  مداحی  هستند، 
زیادی  تعداد  قائم  شهر  محله  در  می گیرد،  صورت 
آن ها  که  دارند  حضور  افغانستانی  مهاجران  از 
جذابی  عزاداری  خود  سنتی  و  بومی  شیوه  به  نیز 
از  دریکی  را  مشعل  دسته  نجفی ها  همچنین  دارند، 
ازجمله  این ها  که  داند  را  محرم  اول  دهه  شب های 

است. قم  در  اقوام  سنت های 
شمشیر مشق  عزاداری  دسته ی 

نجف  اهالی  عزاداری  سنتی  آیین  شمشیر  مشق 
شب  در  که  است  آن  کننده  روایت  که  است  اشرف 
برای  اسدی  مظاهر  ابن  حبیب  حسینی،  عاشورای 
همراه  به  کبری)س(  زینب  حضرت  کردن  آرام 
دفاع  برای  که  یارانی  و  عباس)ع(  اباالفضل  حضرت 
گاه  خیمه  سمت  به  بودند  مانده  امامشان  و  دین  از 
ابن  حبیب  و  رفتند.  الحسین)ع(  اباعبدالله  حضرت 
و حرم های رسول  بانوان  »ای گروه  زد:  فریاد  مظاهر 
که  شماست  جوانمردان  شمشیرهای  این  خدا)ص( 
اینکه گردن  یاد کرده اند در غالف نکنند مگر  سوگند 
شماست  جوانان  نیزه های  این  و  بزنند  را  دشمنان 
به  اینکه  مگر  نیفکنند  زمین  به  اند  خورده  قسم  که 
محرم  اول  دهه  در  کنند«.  فرو  دشمن  سینه های 
الحرام و تا شب هشتم، نجفی های مقیم قم با حرکت 
فاطمه  حضرت  حرم  سمت  به  شمشیر  مشق  دسته 

می پردازند. عزاداری  به  معصومه)س( 
مراسم سنتی مشعل گردانی در قم

شبهای  در  ساله  هر  گردانی  مشعل  سنتی  مراسم 
و  ها  نجفی  توسط  الحرام  محرم  دهم  و  نهم  هشتم، 
های  مشعل  شود.  می  برگزار  قم  مقیم  های  کربالیی 
هایی  مشعل  از  نمادی  مراسم  این  در  شده  حمل 
به  را  الحسین)ع(  اباعبدالله  گاه  خیمه  که  هستند 
یادآور  نیز  ها  طبل  گسترده  نواختن  و  کشیدند  آتش 
نواختن طبل در زمان حمله لشگر یزید به خیمه گاه 
و اهل حرم است که با صدای بلند نواختن طبل مانع 
► و کودکان شوند.     زنان  از شنیده شدن صدای 

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵9۸7   

● نگاهی بر آداب و رسوم محرم در قم    ●
برگزاری اردوی جهادی درمانی 

در محله امین آباد قم

خدمات  سالمت  سفیران  جهادی  گروه  همت  به  قم  آباد  امین  اهالی 
کردند. دریافت  رایگان  درمانی 

درمانی  جهادی  اردوی  سالمت،  سفیران  جهادی  گروه  همت  به 
قندخون،  غربالگری  خدمات  ارائه  محوریت  با  امین آباد  محله  در 
عمومی،  و  اطفال  داخلی،  پزشک  ویزیت  وزن،  و  قد  و  فشارخون 
معاینه  بهداشت کودک،  بزرگسال،  و  روانشناسی کودک  دارو،  اهدای 

گردید. برگزار  قلب  نوار  و  دندان  و  دهان 
در این اقدام جهادی بیش از ۳۰۰ نفر تحت پوشش خدمات فوق قرار 

گرفتند و بیش از ۲۰۰ عنوان داروی رایگان برای تجویز تامین شد.

گره بسط ضلع شرقی حرم 
مطهر حضرت معصومه )س( باز 

می شود
حرم  شرقی  ضلع  بسط  احداث  مشارکتی  پروژه  عمومی  فراخوان 
پارکینگ،  شهری،  باز  فضای  شامل  )س(  معصومه  حضرت  مطهر 
پایانه عمومی، خدمات زائر و مجموعه تجاری و خدماتی منتشر شد.
با  روابط عمومی شهرداری قم، شهرداری قم در نظر دارد  به گزارش 
پارکینگ،  تجاری،  مجموعه  احداث  جهت  قانونی  تشریفات  رعایت 
حضرت  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  در  شهری  حیاط  و  عمومی  پایانه 
به  عرصه ای  در  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  ابتدای  )س(  معصومه 
 ۱۱۰ تقریبی  زیربنای  با  و  ۵۰۰ مترمربع  ۲۴ هزار و  تقریبی  مساحت 

نماید. مشارکت  خصوصی  بخش  با  مترمربع،  هزار 
باید  فراخوان  در  شرکت  سپرده  انجام شده،  برنامه ریزی های  طبق 
مردادماه   ۳۱ تا   ۱۱ زمان  تا  و  بوده  ریال  میلیارد   ۳۰ بالغ بر  مبلغی 
بوده که داوطلبان می توانند  ۱۴۰۱ مهلت خرید اسناد مشخص شده 
تلفن  با  یا  و  کرده  مراجعه  قم  شهرداری  سرمایه گذاری  حوزه  به  

بگیرند. تماس   ۰۲۵-۳۶۱۰۴۳۵۲
مبلغ  فراخوان  اسناد  خرید  جهت  برای  باید  متقاضیان  همچنین 
۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۰۰۱۶۰۰۲۱ بانک شهر 

کنند. واریز  قم  شهرداری  بنام 
غیرحضوری  و  حضوری  به صورت  اسناد  فروش  است  ذکر  به  الزم 
بلوار  به  می توانند  حضوری  مراجعه  برای  متقاضیان  و  انجام شده 
حوزه  سوم،  طبقه  مرکز،  شهرداری  ساختمان  صدر،  موسی  امام 
سرمایه گذاری )با در دست داشتن اصل فیش واریزی( مراجعه کنند.
به  قم  شهرداری  گران  مناقصه  سامانه  به  مراجعه  امکان   همچنین 
نیز  الکترونیکی  به صورت  اسناد  خرید  و    peyman.Qom.ir نشانی 

دارد. وجود 
بوده   ۱۴۰۱/۶/۶ روز  اداری  وقت  پایان  تا  نیز  اسناد  تحویل  مهلت 
ششم،  طبقه  قم،  شهرداری  ساختمان  به  را  اسناد  باید  متقاضیان  و 

دهند. تحویل  حراست  کل  اداره 
سایر شرایط فراخوان در اسناد و مدارک درج شده و شرکت کننده پس 
را  مدارک  و  اسناد  کلیه  است  مکلف  مشخصات  و  اسناد  دریافت  از 
به منزله  ارائه کند و امضاء اسناد و مدارک  به همراه پیشنهاد  و  امضاء 

است. شرایط  تمامی  قبول 
صدر.تلفن:  موسی  امام  بلوار  قم:  شهرداری  آدرس 

۰ ۲ ۵ _۳ ۶ ۱ ۰ ۴ ۳ ۴ ۴

خبر

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶۸۸ شماره  رأی  ۱ـ 
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۷۸ آقای سید مجید موسوی فرزند سید ابوالفضل  
۹/۲۵ مترمربع در  بنا شده بمساحت  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۷۹ از  فرعی   ۱۲۱/۳۱۹ شماره  پالک  از  قسمتی 
آبادی  فریس  اله  روح  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱۴۳۲۷ الف  ۲۲۷.)م  دفتر   ۵۱۷ صفحه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶۹۱ شماره  رأی   -۲
ششدانگ  عباس   فرزند  اسکندری  امید  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۷۷
قسمتی  در  مترمربع   ۹/۲۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۷۹ از  فرعی   ۱۲۱/۳۱۹ شماره  پالک  از 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از روح اله فریس آبادی صفحه ۵۱۷ 

)۱۴۳۲۹ الف  م   (.۲۲۷ دفتر 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۱۷۵ شماره  رأی  ۳ـ 
محمدحسن  فرزند  افراشته  غالمی  علی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۶۶
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۹۰ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۷۲/۱۵
 ۲۵۹ صفحه  خطیبی  حسن  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 

 )۱۴۳۳۰ الف  م  دفتر۶۷.) 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۳۱۲ شماره  رأی   -۴

قسمتی  در  بیرامعلی  فرزند  غفاری  رقیه  خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۷۹۱
 ۱۰۱/۳۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  
۲۳۰۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  از  مترمربع پالک شماره فرعی 
از یداله دارابی مشعوف صفحه ۴۷۳ دفتر  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع 

 )۱۴۳۳۱ الف  م   (.۳۵۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۰۴۸ شماره  رأی   -۵
هدایت  فرزند  مهران  رضائی  اله  فرج  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۰۹
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  درقسمتی  اله 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۴ از  فرعی  شماره  پالک  ۶۰مترمربع 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از قربانعلی کالئی صفحه ۳۰۲ دفتر 

 )۱۴۳۳۲ الف  م   (.۵۶۶
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 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
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 انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

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

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به شماره انتظامی ۸۵۴ ج ۵۲ 
ایران ۱۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۳۹۹۶ 

به موجب پرونده اجرایی کالسه مذکور به کالسه بایگانی ۹۹۰۴۲۷۵ له: بانک سپه و 
علیه: حسن جعفری نیا  یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره انتظامی ۸۵۴ ج 
۵۲ ایران ۱۶  با مشخصات ذیل متعلق به نامبرده واقع در پارکینگ سعدی بازداشت 

گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو:

موتور:  شماره   ۱۳۸۶ مدل   tu۵ تیپ  ای  نقره  رنگ  پارس  پژو  سواری  خودرو  نوع 
ثالث:  ۱۲۴۸۶۰۷۴۰۰۱ شماره شاسی: ۵۰۳۲۳۴۳۰ ظرفیت ۵ نفر بیمه شخص 

پارسیان بیمه  شرکت  نزد   ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تاریخ  تا 
ارزیابی خودرو مورد مزایده طبق گزارش کارشناس دادگستری:

وسیله نقلیه مذکور )بدنه بیرونی( کلیه قسمت ها اعم از درب صندوق عقب، گلگیر 
دارای  سقف  پوسته   ، راست  و  چپ  سمت  عقب  گلگیر  هاللی  راست،  سمت  عقب 
پوسیدگی و آفتاب سوختگی شدید می باشد. درب موتور ، گلگیر جلو سمت راست 
تعویض شده ، سپرهای جلو و عقب مستعمل است تودوزی داخلی مستعمل و کهنه 
می باشد، خودرو فاقد آینه بغل سمت راست است. شیشه درب جلو سمت راست 
شکسته بدنه اعم از درب ها و زه های زیر سپر پوسیده و دارای خط و خش می باشد. 
بازدید کف صندوق به علت خرابی درب صندوق میسور نگردید. موتور وسیله نقلیه 
دارای صدای ناهنجار است که حاکی از نقص فنی موتور خودرو دارد. آج الستیک 
ها کمتر از ۴۰ درصد بوده ، جلو پنجره خودرو معیوب است و خودرو دارای بیمه نامه 

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ نزد شرکت بیمه پارسیان می باشد. 
با توجه به میزان استهالک، مدل، وضعیت فعلی، قیمت پایه در حال حاضر مبلغ 

۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک صد و پنج میلیون تومان( تعیین و اعالم میگردد.
فوق  مورد  از  بغیر  مزبور  خودرو  رانندگی  و  راهنمایی  از  آمده  بعمل  استعالم  برابر 

ندارد. دیگری  بازداشتی 
مورخه  یکشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 

شود. می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
میلیارد  )یک  ریال   ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال(  میلیون  پنجاه  و 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت 
۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می باشد )حتی بستانکار پرونده 
هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت نمائید 
( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده 
به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که 
مبلغ مذکور  نکند،  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  مانده فروش  مقرر،  ظرف مهلت 
قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو 
اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز 
غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد 
شد. و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده برگزار 
انجام  مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.  و حق  و حقوق دولتی  نخواهد شد 
کلیه مراحل رفع بازداشت و تعویض پالک و انتقال خودرو بر عهده برنده مزایده می 

باشد. )م الف ۱۵۵۴۴(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم



گفت:  افغانستان  در  ایران  پیشین  سفیر     ◄
ازبکستان  در  فردا  تاجیکستان  طالبان  دارد  احتمال 
ایالت سین کیانگ چین تشکیل شود و حتی  یا حتی 
طالبان  مانند  جدید  نام های  با  داعش  است  ممکن 
تاجیکستان شروع به کار کند یا روبنای خود را تغییر 

دهد.
در  ایران  پیشین  سفیر  ظهره وند«  »ابوالفضل 
طالبان  موجودیت  اعالم  دالیل  تشریح  در  افغانستان 
داعش  رشد  از  روسیه  نگرانی های  و  تاجیکستان 
نشان  اسناد  تمام  اظهارکرد:  ایلنا  با  گفت وگو  در 
شیب  یک  در  افغانستان  کنونی  شرایط  که  می دهد 
ادامه  به  هم  متحده  ایاالت  دقیقًا  و  دارد  قرار  منفی 
سناریوی  از  بخشی  را  آن  و  است  عالقمند  روند  این 
کل  دبیر  به  آمریکا  سناتورهای  اینکه  می داند.  خود 
از  جلوگیری  خواهان  و  می دهند  نامه  ملل  سازمان 
یا  می شوند  دنیا  نقاط  اقصی  به  طالبان  رهبران  سفر 
افغانستان  به  مربوط  بودجه  همچنان  می بینیم  اینکه 
در حساب های ایاالت متحده بلوکه شده است نشان 
سوی  از  ضلعی  چند  سناریوی  و  ترفند  یک  دهنده 
توجه  است.  افغانستان  و  طالبان  علیه  واشنگتن 
که  آن  بر  عالوه  موجود  داده های  که  باشید  داشته 
به  روز  کشور  این  اقتصادی  بحران  می دهد  نشان 
وضعیت  که  است  این  گویای  می شود،  عمیق تر  روز 
و  است  شدن  خراب  حال  در  هم  کشور  این  امنیت 
وضعیت  این  نگران  افغانستان  همسایگان  هم  حاال 

. هستند

رفته  پیش  جایی  تا  نگرانی  این  داد:  ادامه  وی 
جمهور  رییس  ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر  که 
اعالم  وضوح  به  هم  افغانستان  پرونده  در  روسیه 
طالبان  آمدن  کار  روی  به  زمان  از  داعش  که  کرده 
این  است.  داشته  چشم گیری  رشد  افغانستان  در 
مواضع به خوبی نشان می دهد که روس ها از شرایط 
معتقدم  اما  هستند  نگران  داعش  تحرکات  و  امنیتی 
به  و  کابلوف  برآوردهای  و  تحلیل ها  از  اعظمی  بخش 

آب  از  اشتباه  افغانستان  مورد  در  روس ها  کلی  طور 
جایی  در  حتی  وی  مانند  اشخاصی  است.  درآمده 
مذاکرات  در  ترامپ  ویژه  نماینده  خلیلزاد،  زلمی  با 
ولی  داشتند  همسویی  طالبان  با  صلح  و  دوحه 
بر  است.  بوده  منفی  کاماًل  همسویی  این  خروجی 

نتوانستند  هنوز  روس ها  که  معتقدم  اساس  همین 
افغانستان را به صورت صحیح بشناسند اما می دانند 

است. تهدیدزا  آنها  برای  طالبان  تفکر  که 
مسکو  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
یک  را  آن  و  دارد  تکیه  پشتونیسم  مولفه  بر  همچنان 
می کنند  قلمداد  خود  ملی  امنیت  برای  مهم  سرمایه 
راهبردی  خطاهای  از  یکی  هم  این  نظرم  به  که 
معتقدم  است.  کابلوف  مانند  اشخاصی  و  روسیه 
القاعده  طالبان،  آبشخور  نمی تواند  هم  هنوز  مسکو 
که  است  دلیل  همین  به  و  کند   کشف  را  داعش  و 
بحث  افغانستان،  در  داعش  تحرک  تشدید  موازات  به 
می شود.  مطرح  تاجیکستان  طالبان  شکل گیری 
تردید  بدون  تاجیکستان  طالبان  موجودیت  اعالم 
منطقه  چراکه  می آید؛  حساب  به  جدید  متغیر  یک 
رادیکال  تفکرهای  انباشت  حال  در  میانه  آسیای 
گوش  بیخ  هم  آن  جریان  این  شکل گیری  است. 
بگذارد.  منطقه  بر  عمیقی  تبعات  می تواند  روسیه 
امثال  همین یک موضوع به خوبی نشان می دهد که 
گذشته  فضای  در  همچنان  روس ها  حتی  و  کابلوف 
به  اقدام  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  دریچه  از  و 

می کنند. افغانستان  تحلیل 
غلط  دیدگاه  یک  این  متاسفانه  افزود:  ظهره وند 
سمتی  به  افغانستان  صحنه  که  گونه ای  به  است؛ 
تروریستی  جریان های  توسط  عضوگیری  که  رفته 
رقم  یک  با  حتی  و  است  گرفته  شدت  رادیکال  و 
افغانستان  شهروندان  از  بسیاری  غذا  کمی  و  ناچیز 

به رغم  معتقدم  می آیند.  در  جریان  این  عضویت  به 
افغانستان  وضعیت  از  روس ها  اشتباه  تحلیل 
متحده  ایاالت  همچنان  امروز،  به  تا  گذشته  از 
باشید  داشته  توجه  دارد.  قرار  پرونده  این  پشت پرده 
اوکراین  نام  به  بزرگ تر  پرونده ای  درگیر  روسیه  که 
است و به همین دلیل زایش و پیدایش جریانی مانند 
را  مسکو  برای  هزینه ها  می تواند  تاجیکستان  طالبان 
در  متحده  ایاالت  سیاست  دقیقًا  این  و  دهد  افزایش 

می رود. شمار  به  افغانستان 
اینجاست  نکته  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
جغرافیایی  در  خصوص  به  و  میانه  آسیای  در  که 
کیلومتر   ۴۰۰ تا   ۳۰۰ حدود  که  فرغانه  دره  نام  به 
بر  در  را  قزاقستان  تا  تاجیکستان  از  و  شده  برآورد 
می گیرد، هرچند سال یکبار شاهد زایش یک جریان 
نهضت  گذشته  در  مثال  عنوان  به  هستیم.  رادیکال 
انشعابی  شاخه های  از  )اعم  تاجیکستان  اسالمی 
و  افغانستان  محیط  در  آن(  موازی  جریان های  یا 
جریان  یک  هم  حاال  اما  بودند  فعال  تاجیکستان 
راحتی  به  که  گرفته  شکل  تاجیکستان  علیه  دیگر 
بر  را رصد و کالبد شکافی کرد.  آنها  می توان آبشخور 
این اساس احتمال دارد طالبان تاجیکستان فردا در 
تشکیل  چین  سین کیانگ  ایالت  حتی  یا  ازبکستان 
با  طالبان   قالب  در  داعش  دارد  امکان  حتی  و  شود 
به  شروع  تاجیکستان  طالبان  مانند  جدید  نام های 

► دهد.     تغییر  را  خود  روبنای  یا  کند  کار 

هسته ای  تسلیحات  اشاعه  منع  "پیمان     ◄
هنجاری  گذشته  سال   ۵۰ از  بیش  در  که  )ان پی تی( 
برای حمایت از خلع هسته ای و پیشگیری از گسترش 

است." خطر  در  بوده،  تسلیحات  این 
برای  آساهی،  روزنامه  وبسایت  گزارش  به 
تعداد  است  ممکن  سرد،  جنگ  زمان  از  بار  نخستین 

یابد. افزایش  جهان  هسته ای  کالهک های 
سالح  از  اوکراین  جنگ  در  که  کرده  تهدید  روسیه 
اوکراین  که  حالی  در  کرد،  خواهد  استفاده  هسته ای 
روسیه خشم  تهدید  این  و  است  کشوری غیرهسته ای 

است. برانگیخته  را  کشورها  از  بسیاری  نگرانی  و 
هسته ای  جنگ  یک  درگیری  خطر  که  اکنون 
جامعه  است،  شده  محتمل تر  و  یافته  افزایش 
باید   - هسته ای  قدرت های  خصوصا   - بین المللی 
بار دیگر مفاد پیمان منع  تا  را بکنند  تمام تالش خود 

کنند. حکم فرما  را  هسته ای  تسلیحات  اشاعه  و 
امروز  پیمان  این  بازنگری  کنفرانس  دهمین 
برگزار  نیویورک  در  ملل  سازمان  مقر  در  )دوشنبه( 
یک  سال  پنج  هر  پیمان  این  امضاکنندگان  می شود. 
را بررسی  این معاهده  از  تبعیت  تا  بار گردهم می آیند 

. کنند
 ۲۰۲۰ سال  در  بود  قرار  ابتدا  که  کنفرانس  این 
برگزار شود، به دلیل همه گیری کرونا به تعویق افتاده 

می شود. برگزار  امروز  و 
این پیمان پر از نابرابری است و بر اساس آن، تنها 
چین  و  فرانسه  انگلیس،  روسیه،  آمریکا،   - کشور  پنج 

- حق دارند سالح هسته ای داشته باشند.
از  دارند  حق  غیرهسته ای  کشورهای  مقابل،  در 
کنند  استفاده  مسالمت آمیز  شکلی  به  اتمی  انرژی 
سالح های  تا  کنند  تالش  باید  هسته ای  کشورهای  و 

دهند. کاهش  را  اتمی 
عضو  کشورهای  تمامی  تقریبا  یعنی  کشور،   ۱۹۱

زیرا  کردند،  تبعیت  پیمان  این  از  متحد  ملل  سازمان 
واقع گرایانه  رویکرد  یک  عنوان  به  را  چهارچوب  این 

پذیرفته اند.
خلع  برای  تالش  به  پیمان  این  طوالنی مدت  دوام 
هسته ای  قدرت های  دارد.  بستگی  هسته ای  سالح 
باشند. گاه  آ خود  سنگین  مسئولیت  از  به خوبی  باید 

توسعه های  به  سرد  جنگ  یخ های  شدن  آب 
واشنگتن  توافق  جمله  از  شد،  منجر  دلگرم کننده ای 
و  میان برد  موشک های  گذاشتن  کنار  برای  مسکو  و 

استراتژیک. تسلیحات  کاهش 
آمریکا  روابط  وخامت  با  اخیر  سال های  در  اما 
به  اقدام  هسته ای  قدرت های  روسیه،  و  چین  با 
کوچک تر  سالح های  توسعه  و  زرادخانه ها  بروزرسانی 

کرده اند. هسته ای  قابل استفاده 
اشاعه  منع  پیمان  در  بازنگری  کنفرانس های 

شرایط  تاثیر  تحت  به شدت  هسته ای  تسلیحات 
گرفته اند. قرار  تغییر  حال  در  امنیتی 

»تعهد  به   ۲۰۰۰ سال  کنفرانس  نهایی  سند 
دستیابی  برای  هسته ای  کشورهای  بی چون وچرای 
خود«  هسته ای  زرادخانه های  کامل  پاکسازی  به 
اشاره کرد. در سند نهایی کنفرانس ۲۰۱۰ یک برنامه 

شد. اعالم  خاص  عملیاتی 
سر  بر  نزاع  میان  در   ،۲۰۱۵ کنفرانس  در  اما 
و  خاورمیانه  در  هسته ای  تسلیحات  ممنوعیت 
ناامیدی از توقف تالش ها برای خلع سالح هسته ای، 
یابند. دست  نهایی  سندی  به  نتوانستند  کشورها 

درگیر  نیز  امسال  کنفرانس  که  می شود  بینی  پیش 
باشد. اختالفات 

کشورهای  میان  احتمالی،  اختالف های  از  یکی 
و  هسته ای  تسلیحات  منع  پیمان  تصویب کننده 

نشده اند.  آن  امضای  به  حاضر  که  است  کشورهایی 
  ۱۹۶۸ )ان پی تی( سال  اشاعه هسته ای  پیمان منع 
رسید.  هسته ای  قدرت های  امضای  به  و  تصویب 
دبلیو(  ان  پی  )تی  هسته ای  تسلیحات  منع  پیمان 
هدف  با  الزم االجرا  پیمانی  که  شد  تصویب   ۲۰۱۷
از  بسیاری  و  است  هسته ای  تسلیحات  کامل  نابودی 

نشدند. آن  امضای  و  تایید  به  حاضر  کشورها 
و  مسکو  حامی  کشورهای  میان  مناقشه  بی شک 
موارد  از  یکی  نیز  اوکراین  به  روسیه  حمله  مخالفان 

بود. خواهد  نشست  این  در  بحث 
به  بماند،  بی نتیجه  نیز  امسال  کنفرانس  اگر 
شد. خواهد  وارد  جدی  آسیبی  پیمان  این  بنیان های 

باید  که  باشند  داشته  یاد  به  باید  امضاکنندگان 
به  هسته ای  جنگ  خطر  دفع  برای  را  خود  توان  تمام 

گیرند.   کار 
به  دستیابی  برای  توافقی  به  تا  بکوشند  باید  آن ها 
تعهدی تازه نسبت به حمایت از خلع سالح هسته ای 

یابند. آن دست  اشاعه  از  پیشگیری  و 
قدرت های هسته ای باید اقداماتی سریع و مشخص 
آن ها  بی چون وچرای  تعهد  با  که هم راستا  کنند  اتخاذ 

به حذف تسلیحات هسته ای باشد.  
بود  ژاپن خواهد  اولین نخست وزیر  فومیو کیشیدا، 

که در این کنفرانس شرکت می کند.
منع  پیمان  این  امضای  جلسه  نخستین  در  ژاپن 
عنوان  به  حتی  نکرد،  شرکت  ژوئن  ماه  در  هسته ای 
دلسردی  موجب  ژاپن  تصمیم  این  ناظر.  عضو 

شد. غیرهسته ای  کشورهای 
امروز  اجالس  در  کیشیدا  سخنان  و  اقدامات 
وی  عملکرد  این  که  چرا  بود،  خواهد  ذره بین  زیر 
»پل«  یک  نقش  به  کشور  تعهد  میزان  نشان دهنده 
است./  غیرهسته ای  و  هسته ای  کشورهای  میان 

► ایسنا   
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مقصـود مالیـات تویـی، 
ما بهانه ایم!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
می  فکر  همچین  ما   ... عجب  اظهار؟!  مالیات  راز  کند  که 
دوران  االلباب  اولی  و  االبصار  اولی  همان  یا  قدما  که  کردیم 
تخم  روی  زرباف  کیسه  در  را  شان  مالیات  ساعت  سر  قدیم، 
و  دادند  می  داروغه  تحویل  و  گذاشتند  می  هایشان  چشم 
مالیات  داستان  این  ظاهرًا  باطل...  خیال  زهی  اما  خالص... 
خدا  که  بوده  همراه  اساسی  های  چالش  با  موقع  همان  از 
مالیات  از  گریزانم  اند:  فرموده  جایی  فقید  خاقانی  بیامرز 

می گریزم! تا  است  عمری  که  اکنون،  نه   / همت  اینت 
جماعت  دیدن  با  قطعًا  بود  حیات  قید  در  االن  اگر  بزرگوار 
از مکتب مالیات گریزی ایشان پیروی می  کثیری که همچنان 

یافت! می  آرامش  روحش  و  گشت  می  شادمان  کنند، 
و  ادبا  رویکرد  با  نسبت  زیاد  مالیاتی  سازمان  حال  این  با 
اهالی آب و آینه موافق نیست و این بار عزمش را دو سره جزم 
اصل  بستاند.  الله  خلق  از  تپل  و  اساسی  مالیات  یک  تا  کرده 

... جراید  روایت  به  داستان 
خصوص  در  ای  اطالعیه  در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
واحدهای مسکونی گران قیمت اعالم کرد: پیرو اعالم مالیات 
تبصره  بند )خ(  واحدهای مسکونی گرانقیمت در اجرای حکم 
اجرایی وصول  برگ  ۱۴۰۰ کل کشور،  بودجه سال  قانون   )۶(
تاکنون  که  شده  یاد  واحدهای  مالکان  برای  مذکور  مالیات 
از  و  صادر  اند  ننموده  اقدام  متعلق  مالیات  پرداخت  به  نسبت 
مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیکی  خدمات  ملی  درگاه  طریق 
شده  رسانی  اطالع  نیز  پیامک  طریق  از  و  ابالغ  آنها  به  کشور 
است. لذا این اشخاص حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه 
در  نمایند.  اقدام  مالیات  پرداخت  به  نسبت  مذکور  درگاه  به 
بازداشت  و  توقیف  و  اجرایی  عملیات  طریق  از  اینصورت  غیر 
اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به وصول مالیات و ده 

شد. خواهد  اقدام  هزینه  عنوان  به  آن  درصد 
این  بخشنامه خون می چکد...  از  یعنی  فرمودید؟  مالحظه 
60 سانتی  آبدیده  تیغه فوالدی  نگار  زمرد  بار دوستان شمشیر 
قبلی  کشتارهای  و  کشت  با  بمیری  تو  این  و  اند  بسته  رو  از  را 

دارد. ماهوی  تفاوت 
این  با قدرت  باید  و   مالیات عین صواب است  هر چند اخذ 
ضرب  این  از  قبل  دوستان  کاش  ای  ولی  داد  ادامه  را  مسیر 
االجل و اولتیماتوم شدید اللحن، مختصات و ماهیت این خانه 
های لوکس و الکچری و گران قیمت را مشخص می کردند. به 
همه  خواست  می  که  مردی  همت  به  که  کسی  برای  حال  هر 
از مهر،  پر  80 متری  انجام دهد در یک واحد  تنه  کارها را یک 
پارکینگ،  خلوت،  حیاط  کف،  سقف،  و  است  گزیده  سکنی 
ویالیی  خانه  یک  قطعًا   ، دارد  مشاع  گاز  و  برق  و  آب  انباری، 
که  کسی  ولی  شود  می  حساب  لوکس  و  الکچری  متری   250
خودرو  ایران  کارگر   200 حقوق  با  برابر  اش  ماهیانه  آمد  در 
پا  تک  یک  کمرش  پشت  گوشتی  خال  برداشتن  برای  و  است 
را در خور سرایدار ش هم  250 متری  رود، خانه  آلمان می  تا 

داند! نمی 
درباره  هم  با  که  افتد  می  درویش  دو  آن  حکایت  یاد  آدم 
پرسید:  دیگری  از  یکی  که  کردند  می  صحبت  پادشاه  غذای 
به نظر تو غذای پادشاه چیست؟ دیگری جواب داد: فکر کنم 

خورد! می  دنبه  خالص  پادشاه 
حاال اگر روزگاری دنبه خالص برای عده ای غذای الکچری 
که  هم  متری   100 کاشانه  یک  روزها،  این  شد،  می  محسوب 
است  رسیده  تومان  میلیارد   4 به  قیمتش  میانگین  تهران  در 
اطالع  جهت  صرفًا  آید!  می  حساب  به  الکچری  و  رویایی 
می  سرک  کجا  باشد  تان  حواس  که  چی  مالیات  دوستان 
جوانی  از  خیر  فرستید!  می  پیامک  کسانی  چه  برای  و  کشید 

ببینید...  تان 

ر ـُ َتَلنگ

دیدار  بشری  حقوق  های  سازمان      ◄
اند.  کرده  محکوم  را  سلمان  بن  با  مکرون 
زمان  در  خاشقجی  نامزد  چنگیز،  هتیجه 
در  که  کرد  متهم  را  فرانسه  رهبر  مرگش، 
شده  »تجلیل«  »جالد«  یک  از  دیدار  این 

است. 
جمهوری  ریاست  مقامات  از  یکی 
رئیس  مکرون،  امانوئل  شد  مدعی  فرانسه 
محمد  با  دیدارش  در  فرانسه  جمهوری 
درخصوص  سعودی  ولیعهد  سلمان،  بن 
وگو  گفت  ایشان  با  بشر  حقوق  موضوع 
موضوعاتی  دیدار  این  در  کرد.  خواهد 
از  غرب  ژئوپلیتیکی  های  نگرانی  چون 
وضعیت  و  ایران  ای  هسته  برنامه  جمله 
مطرح  نیز  عربستان  در  نفت  تولید 

شد.  خواهند 
جمهوری  رئیس  مکرون،  امانوئل 
فرانسه روز پنجشنبه در جریان سفرمحمد 
پاریس  به  سعودی  ولیعهد  سلمان،  بن 
رئیس  که  ای  جلسه  کرد.  دیدار  وی  با 
مخالفت  رغم  علی  فرانسه  جمهوری 
سلمان  بن  سفر  با  بشر  حقوق  معترضان 
به فرانسه از او خواسته بودند رهبر واقعی 
نپذیرد.  حضور  به  را  سعودی  عربستان 
بن  از  گرمی  به  الیزه،  کاخ  در  مکرون 
های  خبرگزاری  کرد.  استقبال  سلمان 
دست  حال  در  را  مکرون  فرانسه  مختلف 
دست  از  پس  دادند.  نشان  او  با  دادن 
کاخ  وارد  دو  هر  عکسبرداری،  و  دادن 
آغاز  بسته  درهای  پشت  وگو  گفت  و  شده 

. شد
از  بخشی  عنوان  به  سلمان  بن  محمد 
فرانسه  از کشور  اروپا  اتحادیه  در  تور خود 
است  سفری  اولین  این  کند.  می  بازدید 
جمال  قتل  از  پس  سعودی  ولیعهد  که 
پست  واشنگتن  نگار  روزنامه  خاشقجی، 
در  سعودی  عربستان  کنسولگری  در 
انجام   2018 سال  در  ترکیه  استانبول 

است.  داده 
سلمان  بن  فرانسه،  به  عزیمت  از  قبل 
مقامات  با  مذاکراتی  در  یونان  به  سفر  در 
در  او  که  جایی  کرد،  شرکت  کشور  این 
نخست  میتسوتاکیس،  کریاکوس  کنار 
در  دوجانبه  توافق  از  آتن  در  یونان  وزیر 
این  با  تجدیدپذیر  های  انرژی  خصوص 

داد.  خبر  کشور 
سلمان  بن  محمد  مسئولیت  میزان 
موضوع  همچنان  خاشقجی  قتل  در 
ملل  سازمان  تحقیقات  است.  بحث  مورد 
هیچ  است  مدعی  حادثه  این  مورد  در 
دخالت  به  بودن  مشکوک  برای  دلیلی 
عربستان  پادشاه  وقت  معاون  مستقیم 
حال،  این  با  ندارد.  وجود  حادثه  این  در 
آژانس  آمده،  بدست  های  گزارش  طبق 
بن  است  مدعی  )سیا(  مرکزی  اطالعات 
خاشقچی  ترور  دستور  مستقیمًا  سلمان 
دولت  که  ای  نتیجه  است،  کرده  صادر  را 
عربستان  بود.  موافق  آن  با  نیز  ترکیه 
سرکش  گروه  یک  است  معتقد  سعودی 
در  آن  اعضای  که  ضربه"  "جوخه  نام  با 

بودند،  شده  تنبیه  شدت  به  کشور  داخل 
دادند. انجام  را  عملیات  این 

از  از رهبران غرب  در حالی که بسیاری 
ایاالت  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  جمله 
به  بودند  ابتدا قول داده  در  آمریکا  متحده 

فاصله  سلمان  بن  از  خاشقجی  قتل  دلیل 
زمان  از  که  سعودی  ولیعهد  اما  بگیرند 
افزایش  شاهد  اوکراین  به  روسیه  حمله 
و  بوده  نفت  جهانی  قیمت  چشمگیر 
اند  شده  مجبور  رهبران  همین  از  بسیاری 

وقایع  این  نتیجه  در  شوند،  همراه  او  با 
بایدن،  است.  داده  افزایش  را  خود  نفوذ 
در  خود  انتخاباتی  مبارزات  طول  در  که 
یک  را  سعودی  عربستان   2020 سال 
داده  قول  و  کرده  توصیف  "منفور"  کشور 

ریاست  اول  ماه های  در  نفر  دو  این  با  بود 
محض  به  نکند  صحبت  خود  جمهوری 
ورود به شهر جده در عربستان با محمد بن 
سلمان دیدار کرد )دیپلماسی مشت زدن( 
عکسی که بسیاری از مفسران آن را نشان 

در  ولیعهد سعودی  بازیابی جایگاه  دهنده 
کردند.  توصیف  آمریکا  متحده  ایاالت 

با این حال، سازمان های حقوق بشری 
دیدار مکرون با بن سلمان را محکوم کرده 
در  خاشقجی  نامزد  چنگیز،  هتیجه  اند. 

کرد  متهم  را  فرانسه  رهبر  مرگش،  زمان 
از یک »جالد« »تجلیل«  که در این دیدار 

است.  شده 
دیپلماسی   / پور  رضوان  علی  ترجمه: 

ایرانی     ►

نشنال اینترست  

● آقای رئیس جمهور شعار حقوق بشریتان چه شد؟!   ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ظهره وند در گفت وگو یی مطرح کرد: 

● اعالم موجودیت طالبان، امروز تاجیکستان، فردا  ازبکستان کمی بعد در ایالت سین کیانگ   ●

وبسایت روزنامه آساهی   

● آیا افزایش تعداد کالهک های اتمی پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای را به خطر می اندازد؟   ●



رئیس هیات فوتبال قم با اشاره به      ◄
برای  چمن  زمین  تامین  در  که  مشکالتی 
اگر  گفت:  آمده است  بوجود  هیات  این 
این مشکل حل نشود لیگ های فوتبال قم 

می شوند. تعطیل 
روز  باقری  الله  قدرت  ایرنا،  گزارش  به 
دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
هیات  مسابقات  کمیته  برنامه ریزی  طبق 
فوتبال استان قم قرار بر این است که لیگ 
و  جاری  مرداد  اواخر  استان  فوتبال  های 

شود. آغاز  شهریور  اوایل 
به  مسابقات  برگزاری  کرد:  بیان  وی 
استان  فوتبال  هیات  که  است  شرطی 
رقابت  برگزاری  برای  مناسب  چمن  زمین 
های خود داشته باشدو اکنون هیات هیچ 

ندارد. اختیار  در  را  زمینی 
چمن  زمین  که  این  به  اشاره  با  وی 
امام)ره(  یادگار  و  حیدریان  ورزشگاه های 
ابراز  نیست  فوتبال  هیات  اختیار  در  قم 
استان  لیگ های  فوتبال  مسابقات  داشت: 

ورزشگاه  که  می شود  برگزار  درصورتی 
ورزشگاه  و  کامل  طور  به  حیدریان  شهید 
در  مقطعی  صورت  به  امام)ره(  یادگار 

باشد. فوتبال  هیات  اختیار 
افزود: در استان قم حدود ۱۰۰  باقری 
تیم فوتبال داریم که برگزاری مسابقات آنها 
زمین  اگر  و  می رسد  یکهزار  حدود  عدد  به 
نداشته  مسابقات  برگزاری  برای  چمن 
پایین  قم  فوتبال  کرکره  اصطالحا  باشیم 

می شود. کشیده 
مسابقه  هیچ  اگر  کرد:  تصریح  وی 
نفر  هزار   ۱۵ حدود  نشود  برگزار  فوتبالی 
های  فعالیت  نمی توانند  قمی  فوتبالیست 
مفرح و سالم ورزشی خود را داشته باشند.

محافل  از  ایرنا  خبرگزاری  پیگیری 
که  رسید  جا  آن  به  قم  استان  فوتبالی 
یادگار  ورزشگاه  چمن  زمین  می شود  گفته 
به  مسابقات  و  تمرینات  برای  قم  امام)ره( 
تیم دسته اولی خوشه طالیی ساوه واگذار 

شده است.

به  نیز  قم  تختی  ورزشگاه  چمن  حال زمین  در  بهسازی  و  عمرانی  عملیات  ►دلیل  نیست.  ورزشکاران  اختیار  در  حاضر 

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

تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵9۸7   

قرار گرفتن یک مربی و یک 
کشتی گیر قمی درترکیب تیم 

ملی جوانان ایران

جوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  گفت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
شود  می  اعزام  جهانی  مسابقات  به  حالی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

تیم قرار دارند. این  که یک مربی و یک کشتی گیر قمی در ترکیب 
هادی علیایی در گفتگو با  اظهار داشت: امیر عبدی و مهدی علیزاده 
کشتی  ملی  تیم  ترکیب  در  قم  استان  فرنگی  کشتی  نماینده   ۲ پورنیا 

هستند. ایران  جوانان  فرنگی 
دار  آینده  جوان  عبدی  امیر  گفت:  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
کشتی استان قم است که در تیم ملی در وزن ۷۲ کیلوگرم حضور دارد 

شود. سرشاخ  جهانی  مسابقات  در  خود  رقبای  با  تا 
با تجربه قمی نیز به عنوان  وی گفت: مهدی علیزاده پورنیا از مربیان 

ایران حضور دارد. مربی در کنار ملی پوشان کشتی فرنگی جوانان 
آماده  اردوی  مرحله  نهمین  کرد:  بیان  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
سازی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران که آخرین مرحله از اردوها 
ادامه  مرداد   ۲۵ تا  و  شده  آغاز  مرداد  دهم  امروز  از  می شود  محسوب 

دارد.
علیایی گفت: این اردو در محل خانه کشتی کمپ تیم های ملی کشتی 
امیر  وضعیت  و  می شود  برگزار  قم  استان  از  نماینده   ۲ حضور  با  ایران 

عبدی ملی پوش قمی مطلوب ارزیابی می شود.
جهان  قهرمانی  جوانان  فرنگی  و  آزاد  کشتی  مسابقات  گفت:  وی 
بلغارستان  تا ۳۰ مرداد سال جاری در شهر صوفیه کشور  روزهای ۲۴ 

می شود. برگزار 
بسیار  استعدادهای  قم  داشت:  ابراز  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
خوبی در کشتی فرنگی دارد و هم اکنون جمع زیادی از فرنگی کاران 
بزرگساالن  تا  نونهاالن  از  ملی  تیم  مختلف  رده های  اردوهای  در  قمی 

دارند. حضور 

شکست سنگین فردوس قم برابر 
فوالد زرند ایرانیان

تیم فوتسال فردوس قم در هفته چهارم لیگ برتر روز گذشته با نتیجه 
تجربه  را  سنگینی  شکست  ایرانیان  زرند  فوالد  تیم  مقابل  صفر  بر   5

کرد.
کشور  باشگاه های  فوتسال  لیگ برتر  چهارم  هفته  فارس،  گزارش  به 
در سالن  قم  فردوس  فوتسال  تیم  که  برگزار شد  در حالی  روز گذشته 
در  و  کرد  صف آرایی  ایرانیان  زرند  فوالد  تیم  مقابل  زرند  آزاد  دانشگاه 

شد. زرند  نماینده  مغلوب  صفر  بر   ۵ نتیجه  با  پایان 
بود، فردوس  از رقابت ها  این فصل  اولین شکست نماینده قم در  این 
سالن  در  قزوین  الوند  کراپ  تیم  از  باید  مسابقات  پنجم  هفته  در  قم 

کند. میزبانی  مرداد   ۱۴ جمعه  روز  حیدریان  شهید 
دو  بازی  فوتسال  لیگ  سازمان  سرپرست  جابری  آرش  است  گفتنی 

کرد. تماشا  نزدیک  از  را  ایرانیان  زرند  فوالد  و  قم  فردوس  تیم 

خبـر
هشدار رئیس هیات فوتبال قم:

● تعطیلی لیگ های فوتبال قم به دلیل نبود زمین چمن!   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۰۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۵۳۸ شماره  رأی  ۱ـ 
آقای حسین ربی فرزند غالمرضا  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴۲ مترمربع 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۶۰۵/۷۳ از  فرعی  شماره  پالک 

 )۱۴۳۶۵ الف  ۱۵۸.)م  دفتر   ۳۷۹ صفحه  آبادی  حبیب  برخورداری  عباس  از  الواسطه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۵۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۰۴۹ شماره  رأی   -۲
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  قسمتی  در  قادر  فرزند  احمدپور  رضا  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۴۷ از  فرعی   ۵۰۷ شماره  پالک  مترمربع   ۶۷
مرحوم  وراث  آراسته  کبری  و  بادی  همگی  شهرت  معصومه  و  اکبر  و  محمود  از  الواسطه  مع  خریداری 

)۱۴۳۶۶ الف  بادی.)م  یحیی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۳۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۹۵۶ شماره  رأی  ۳ـ 
آقای سید رسول نظری فرزند سیدحسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۵۵ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۵۰ بمساحت 

 )۱۴۳۶۷ الف  افسر.)م  احمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۸۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۰۲۱ شماره  رأی   -۴

شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ   ، علی  سید  فرزند  مجرد  چاوشی  اصغر  سید  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۹۱ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۴۸/۱۰ بمساحت 

 )۱۴۳۶۸ الف  ۶۰۸.)م  دفتر   ۴۲۹ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۷۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۱۱۳ شماره  رأی   -۵
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  درقسمتی  اصغر  علی  فرزند  عسکری  علی  علی  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۸۲ از  فرعی   ۱ شماره  پالک  مترمربع   ۱۳۳ بمساحت  شده 

 )۱۴۳۶۹ الف  قم.)م   ۴۵ دفترخانه   ۱۳۹۱/۱۲/۹ مورخ   ۳۲۹۰۴ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۲۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۵۳۹ شماره  رأی   -۶
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ   ، علی  حسین  فرزند  بیگلری  محمد  آقای 
طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۳ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۷۴/۳۷

)۱۴۳۷۰ الف  ۱۴۰۱.)م   -  ۹۳۱ الکترونیک  دفتر  ثبت  قطعی  سند 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۳۰۷۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۱۰۷ شماره  رأی   -۷
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  درقسمتی  محمدباقر  فرزند  امیدی  اعظم  خانم 
۲۴۴۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و  ۴۹ مترمربع پالک شماره فرعی از  بمساحت 

)۱۴۳۷۱ الف  ۳۷۴.)م  دفتر   ۳۲۳ صفحه  سیدامیری  حسین  سید  از  الواسطه  مع  خریداری 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۱۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۲۸۰ شماره  رأی   -۸
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  ولی درقسمتی  فرزند  کبری شیرپاک  خانم 

۷۷ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۸۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
)۱۴۳۷۲ الف  ۳۷۳.)م  ۴۱۳ دفتر  از مسلم گودرزی صفحه  الواسطه  مع 

 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۳۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۲۶۰ شماره  رأی   -۹
بنا شده بمساحت  خانم رحیمه خواجه فرزند قاسم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۷۳ از  فرعی   ۵۸ باقیمانده  شماره  پالک  مترمربع   ۵۰
الف  ۴۸۸.)م  دفتر   ۱۷ صفحه  پوربیوکی  عسگریان  ابراهیم  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

)۱۴۳۷۳
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

قدس( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

قهرمانی  مسابقات  پرونده      ◄
کونگ فو بانوان استان قم با معرفی 

شد. بسته  برتر  نفرات 
هیئت  عمومی  روابط  از  نقل  به 
استان  رزمی  هنر های  و  فو  کونگ 
فو  کونگ  قهرمانی  ،مسابقات  قم 
استان قم در بخش بانوان با حضور 
۱۴۰ بانوی ورزشکار دردو رده سنی 
میزبانی  به  نوجوانان  و  نونهاالن 
برگزار  قم   استان  فو  کونگ  خانه 

. شد
اسامی نفرات برتر در هر سبک به 

این شرح اعالم شد:
فو  کونگ  سبک  برتر  نفرات   -۱

توآ:
بخش مبارزات

نفرات اول
ملیکا بیگلو

ربابه بیگدلو 
 نفرات دوم

آرمیتا نادی
ریحانه وحیدی نیا

مرضیه هاشمی
مائده خوشدل 

 نفرات سوم
معصومه محمد زاده 

فائزه دنیایی
هانیه نجفی 

کوثر عابدینی 
 بخش اوسیمای

هانیه نجفی 
کوثر عابدینی
رقیه قلی پور 

فاطمه میرقیصری 

فاطمه محمدی
نرگس دورانی 

آرمیتا نادی
کونگ  نیو  سبک  برتر  نفرات   -۲

فو:
 بخش مبارزات

 نفرات اول
یگانه شیربیاتی

مهتاب شاهی
آتنا قره باغی

ریحانه شیر بیاتی
زهرا قاسمی

فاطمه پوررضایی
کوثر شعبان
 نفرات دوم

لیال شاهی
ستایش اسالمی

هاجر ایمانی
نازنین زهراگلی

صبا نعمتی
فاطمه رمضانی

نیایش خداقلی پور
 نفرات سوم
آرزو وفایی 

فاطمه فرامرزی
صدف نقدی

ریحانه پناهی
هستی رحمتی

زینب فرخ
معصومه کریمی

فاطمه داودی
 بخش اوسیمای:

زهرا قاسمی 
فاطمه پور رضایی

فو  کونگ  سبک  برتر  نفرات   -۳
توتایما:

بخش مبارزات
 نفرات اول

زهرا ساعدی
نرگس هادی 

نازنین زهرا چراغعلی 
مریم مرادی
ویدا کلهری

مهدیه صفیانی 
فاطمه رحیمی

محدثه طاهری
زراعت کار 
سیستانی 

نرجس مهدی زاده 
مظفری 

 نفرات دوم
نازنین محرابی
آذین اذرخش 

هانیه همتی 
 نفرات سوم

ملیسا احمدی معین
ریحانه تقی موالی

ریحانه رضایی
فو  کونگ  سبک  برتر  نفرات   -۴

: کمپو
 بخش مبارزات

نفرات اول
هانیه افشاری 
زینب پورهمت 

نازنین مریم 
فاطمه سادات سیدی 

 نفرات دوم
ملیحه بخشی پور 

الهه هادی 
لعیامهری 

نرگس شادابی 
بنت الهدی بوعذار 

سوگل چهاردولی 
ترنم تیموری 
زهراپورهمت 

نرگس حسینی 
 نفرات سوم

فاطمه زهرا اسماعیلی 
نازنین فرقانی 

دنیا یزدانی 
آرینا عباسی 

ثنا آقاپور 
نیلوفرنعمتی 

نورالهدی بوعذار 
فو  کونگ  مدرسه  برتر  نفرات   -۵

عمار:
بخش مبارزات

 نفرات اول
زهرا تقی پور 

 نفرات دوم
زهرا امیری

کیمیا کریمی 
 نفرات سوم

ساره بیگدلی 
پوران عیوضی 

 بخش اوسیمای
ساره بیگدلی 
کیمیا کریمی 

پوران عیوضی 
مائده خانچرلی 

زهراتقی پور 
پریا قمرانی 

ریحانه آسیما 
پارسیان  سبک  برتر  نفرات   -۶

فو: کونگ 
بخش مبارزات

نفرات دوم
 ۳۸ وزن  گوزلو  قره  فاطمه 

م گر کیلو
نفرات سوم

روناک قره گوزلو وزن ۲۶ کیلوگرم
فاطمه ترابی وزن ۲۴ کیلوگرم  ►

● معرفی بانوان برتر مسابقات قهرمانی کونگ فو استان قم   ●

اسکواش  هیئت  رئیس      ◄
استان قم گفت: میزبانی مسابقات 
توسط  کشور  پسران  اسکواش 
قم  استان  به  اسکواش  فدراسیون 

است. شده  واگذار 
گفتگو  در  وند  معارف  سعید 
مسابقات  داشت:  اظهار  مهر  با  
اسکواش پسران زیر ۱۹ سال و زیر 

فدراسیون  توسط  کشور  سال   ۱۷
به استان قم واگذار شده  اسکواش 

. ست ا
استان  اسکواش  هیئت  رئیس 
قم ابراز داشت: با اعالم فدراسیون 
ایران،  اسالمی  جمهوری  اسکواش 
این مسابقات نیمه دوم مرداد ماه در 

می شود. برگزار  قم 

مسابقات  کرد:  بیان  وی 
اسکواش پسران کشور در مجموعه 
سالن  و  قم  تیر   ۷ شهدای  ورزشی 
برگزار  مجموعه  این  اسکواش 

. د می شو
برگزاری  دقیق  زمان  وند  معارف 
لغایت  نوزدهم  روزهای  را  رقابت ها 
بیست و یکم مردادماه جاری عنوان 

کرد.
استان  اسکواش  هیئت  رئیس 
صورت  به  مسابقات  گفت:  قم 
انفرادی برگزار می شود و از هر یک 
ورزشکار   ۲ کشور  استان های  از 
کند. شرکت  مسابقات  در  می تواند 
وی با اشاره به اینکه پیش بینی 
مسابقات  در  ورزشکار   ۶۰ می شود 

پسران  کشور  قهرمانی  اسکواش 
جوان شرکت کنند گفت: از استان 
سنی  رده  در  ورزشکار   ۲ نیز  قم 
حضور  مسابقات  در  سال   ۱۷ زیر 

بند. می یا
محمد  داشت:  ابراز  وند  معارف 
منتظری و فرزاد حاتمی ۲ اسکواش 
این  نماینده  که  هستند  قمی  باز 

استان در مسابقات قهرمانی کشور 
بود. خواهند 

استان  اسکواش  هیئت  رئیس 
بودن  دارا  با  قم  شد:  یادآور  قم 
اختصاصی  ورزشی  مجموعه  یک 
اسکواش ظرفیت بسیار باالیی برای 
ملی  مسابقات  و  اردوها  از  میزبانی 

► دارد.    

رئیس هیئت اسکواش استان: 

● میزبانی مسابقات اسکواش پسران ایران به قم رسید   ●


