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انتقاد معاون شهردار قم از آمار باالی تصادف 
موتورسواران؛

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش 
و پرورش خبر داد؛

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خبر 
داد:

رفتار ترافیکی 
شهروندان قمی بایـد 

تغییر کند

احداث ۹۸ کیلومتر 
شبکه برق در قم طی 

یک سال گذشته

اختصاص ۲۶ هزار میلیارد 
تومان جهت تکمیل 

زیرساخت های آموزشی قم
صفحه 3 صفحه 4 صفحه 4

صفحه 8

فرماندار قم به دهیاران هشدار داد؛فرماندار قم به دهیاران هشدار داد؛

صفحه صفحه 22روستاها را به سمت شهر شدن نبریمروستاها را به سمت شهر شدن نبریم

 گزارش »گویه«: گزارش »گویه«:

شایعه بانک مرکزی که ربطی به روحانیت و حوزه قم نداشت!شایعه بانک مرکزی که ربطی به روحانیت و حوزه قم نداشت!

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل      ◄
۲۰ پروژه در  از  مدارس استان قم گفت: بیش 
شد. خواهد  افتتاح  رو  پیش  تحصیلی  سال 

شهریورماه   ۶ یکشنبه  اجتهادی  احمدرضا 
پرورشی  و  آموزشی  پروژه   ۴ افتتاح  آئین  در 
پروژه   ۴۰ اینکه  به  اشاره  با  دولت،  هفته  در 
کرد:  اظهار  است،  فعال  استان  در  آموزشی 
رو  پیش  تحصیلی  سال  در  پروژه   ۲۰ از  بیش 

شد. خواهد  افتتاح 
با بیان اینکه مشکالت فراوانی در حوزه  وی 
کمبود محیط آموزشی در استان داریم، عنوان 
دنبال  به  روزافزون  و  فراوان  تالش های  با  کرد: 
در  خوشبختانه  و  هستیم  مشکالت  این  رفع 
وجود  عزم  این  نیز  استان  مدیریت  مجموعه 

دارد.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 

شیخ  محله  در  استخری  افتتاح  از  قم  استان 
و  کرد  یاد  تومان  میلیارد   ۲۵ اعتبار  با  آباد 
شهید  مدرسه  پروژه  سه  امروز  همچنین  گفت: 
دو  و  تومان  میلیارد   ۱۵ اعتبار  با  فخری زاده 
افتتاح  تومانی  میلیارد   ۲.۵ اعتباری  با  کارگاه 

شد. خواهند 
اصلی ترین  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  هنرستان ها  توسعه  وزارتخانه  اهداف 
بسیار  هنرستان ها  احداث  هزینه  کرد:  مطرح 
سنگین است اما در استان درحال احداث یک 

هستیم. سفر  اعتبارات  محل  از  هنرستان 
اجتهادی ادامه داد: در این راستا از ظرفیت 
هنرستان  به  شدن  تبدیل  قابلیت  که  مدارسی 

► باشند، استفاده می کنیم.    داشته 

بیان  با  قم  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل      ◄
دولت  برای  امین  کارگزاری  مسکن  بنیاد  اینکه 
۲۰هزار  امروز  تا  کرد:  تصریح  است،  نظام  و 
و  سند منازل روستایی در استان قم صادر شده 
صدور ۲ هزار سند تا پایان سال را نیز پیش بینی 

کرده ایم.
به گزارش فارس، داریوش بلدی مدیرکل بنیاد 
مسکن استان قم به تشریح ماموریت ها و عملکرد 

یک ساله این اداره  کل پرداخت.
بلدی در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: 
در  انقالبی  مجموعه  یک  عنوان  به  مسکن  بنیاد 
مسکن  تامین  منظور  به   ۱۳۵۸ فروردین   ۲۱
تاسیس  )ره(  خمینی  امام  دستور  به  محرومین 
بخش  به  مربوط  ما  فعالیت های  عمده  شد، 
هم  شهری  بخش های  در  اما  است  روستایی 
شهرسازی  و  راه  اداره کل  همکاری  واسطه  به 

می دهیم. انجام  را  فعالیت هایی 
وی افزود: یکی از فعالیت های ما در روستاها 
این  در  است،  هادی«  طرح  »تهیه  عنوان  تحت 
طرح با نقشه برداری دقیق از روستا نیاز های ۱۰ 
قانون  طبق  و  می کنیم  پیش بینی  را  آن ها  ساله 
در  آنها  تعداد  که  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای 
را شامل می شود که طرح  روستا است  قم ۱۲۴ 

هادی برای تمامی آن ها تهیه و اجرا شده است.
اینکه  بیان  با  بنیاد مسکن استان قم  مدیرکل 
نظام  و  دولت  برای  امین  کارگزاری  مسکن  بنیاد 
ماموریت های  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  است، 
روستایی  منزل های  کردن  سنددار  به  مربوط  ما 
مالکیت روستایی«  اسناد  قالب »طرح صدور  در 
سند  ۲۰هزار  امروز  به  تا  طرح  این  در  است، 
صدور  و  شده  صادر  قم  استان  در  روستایی 
حدود ۲ هزار سند تا پایان سال را نیز پیش بینی 

کرده ایم.
بلدی خاطرنشان کرد: در روستاها به افرادی 
که فاقد مسکن هستند، اراضی به قیمت مصوب 
دولتی واگذار می شود تا مشکل مسکن آنها حل 
شود، برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
صورت  به  اراضی  این  بهزیستی  و  خمینی)ره( 
برای  می شود،  گذاشته  آن ها  اختیار  در  رایگان 
این  به  زمین  قطعه   ۱۵۰ گذشته  سال  در  مثال 

شد. واگذار  روستاها  در  افراد 
در  که  برنامه هایی  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
بحث  است  قم  استان  مسکن  بنیاد  کار  دستور 
و  سیل  برابر  در  روستاییان  منازل  مقاوم سازی 
زلزله بود که به آن پرداختیم، از سال ۱۳۸۴ تا به 
در سطح  روستایی  واحد  هزار  امروز حدود ۲۰۰ 

کشور تسهیالت مقاوم سازی خانه هایشان را از ما 
دریافت کرده اند، هم اکنون ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت با سود ۵ درصد با بازپرداخت ۲۰ ساله 

نظر گرفته شده است. در  آنها  برای 
کرد:  اظهار  قم  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
مستضعفان  بنیاد  با  که  تفاهم نامه ای  طبق 
حداقل  آن ها  در  که  خانواده هایی  داشته ایم؛ 
این  برای  شده  مقرر  دارد  وجود  معلول  عضو   ۲
خانوارها منزل رایگان ساخته و در اختیار آ ها قرار 

 گیرد.
دیگری  تفاهم نامه  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
بسیج  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  با  که 
روستایی  محرومین  که  کرده ایم  امضا  سازندگی 
یا  و  خانه هایشان  مقاوم سازی  برای  تسهیالتی 

شود. داده  ارائه  آن ها  شدن  خانه دار 
عنوان  به  مسکن  بنیاد  گفت:  پایان  در  بلدی 
قم؛  استان  در  شهرسازی  و  راه   وزارت  کارگزار 
واحد   ۶۵۰ و  هزار   ۳ کنون  تا   ۱۳۹۹ سال  از 
مسکن«  تولید  جهش  »طرح  قالب  در  مسکونی 
شروع به کار کرده است که در همین هفته دولت، 
 ۱۸۰ تعداد  به  پروژه ها  از  یکی  افتتاحیه  اولین 
واحد با عنوان »مجتمع زیتون6« را در دستور کار 

► داریم.   

مدیرکل نوسازی مدارس خبر داد:

افتتاح بیش از ۲۰ پروژه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

بنیاد مسکن کارگزاری امین برای دولت و نظام است 
صدور 20 هزار سند منازل روستایی در استان قم

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 
 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh

https://www.gooyeh-qom.com

طی یک سال گذشته رخ داد؛  

 ثبت نام بیش از 92 هزار متقاضی مسکن  
قمی در فاز ششم                                                     
صفحه 2

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

کارخانـه عاشق و مدیـر 
دلسـوز!                                                   
صفحه 7

آماده باش برای سقوط قیمت خودرو؟   

پرده برداری از محدودیت های عجیب در 
واردات خودرو                                                   
صفحه 5

اینترست     نشنال 

 دو تفاوت  چشمگیر میان جنگ های جهانی و 
پرونده کنونی جنگ روسیه و اوکراین                                                     
صفحه 7

گزیـده خبـرها

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲5۹۸7   

طی یک سال گذشته رخ داد؛
ثبت نام بیش از 92 هزار 

متقاضی مسکن  قمی در فاز 
ششم

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: از میان 133 هزار متقاضی 
ثبت نام شده در سامانه جامع مسکن، بیش از 92 هزار متقاضی در فاز 

ششم و در دوره دولت جدید ثبت نام کرده اند.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
دولت  های  وعده  از  یکی  کرد:  اظهار  صادقی  محمد  قم،  استان 
مسکن  از  محروم  اقشار  و  مستاجرین  برای  مسکن  ساخت  سیزدهم، 
بوده است که در گام اول شناسایی و ثبت نام این دسته از متقاضیان 

گرفت. قرار  کار  دستور  در 
متقاضی  هزار   92 از  بیش  ششم  فاز  در  قم  استان  در  افزود:  وی 
اند که 85 درصد  نام کرده  مسکن در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت 
متقاضیان تاکنون پاالیش شده اند و مراحل بررسی درخواست سایرین 

دارد. قرار  کار  پایانی  مراحل  در 
بی  متقاضی  تعداد  این  درخواست  و  نام  ثبت  که  این  بیان  با  صادقی 
سابقه بوده است، توضیح داد: از این تعداد تا کنون بیش از 54 هزار 
متقاضی واجد شرایط شناخته شده اند و روند بررسی سایر متقاضیان 

دارد. ادامه  همچنان 
تامین شده  زمین  متقاضی  40 هزار  برای  تا کنون  که  این  بیان  با  وی 
و  تامین شود  زمین  باید  نیز  متقاضیان  برای سایر  کرد:  تصریح  است، 
شده  سپری  مهلت  قراردادهای  و  شده  حبس  اراضی  گیری  بازپس  با 
می توان برای کل درخواست های مسکن قم تامین زمین انجام داد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم یکی از نقاط مثبت و قابل 
و  بافت  در  و ساز واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی  توجه، ساخت 
محدوده شهری قم و در اراضی 560 هکتاری پردیسان است در حالی 
جدید  شهرهای  در  شده  تامین  اراضی  کالنشهرها،  از  بسیاری  در  که 

است. بوده 
اراضی 560 هکتاری  صادقی در خصوص جزییات ساخت مسکن در 
توضیح داد: در این اراضی 35 هزار واحد مسکونی در قالب 15 محله 
احداث می شود و در طراحی آن تمام اصول و جوانب از  جمله معماری 
 ،.... و  سبز  فضای  فرهنگی،  تجاری،  مختلف  های  کاربری  اسالمی، 
شوارع استاندارد، دسترسی آسان و... پیش بینی و دیده شده است.

گفت:  و  کرد  اشاره  قبل  های  دولت  در  سازی  مسکن  تجربه  به  وی 
تجربه  عنوان  به  و  است  شده  انجام  شناسی  آسیب  خصوص  این  در 
دارای  و  صالح  ذی  مجریان  و  ای  حرفه  سازندگان  ظرفیت  از  نخست، 

شد. خواهد  استفاده  مثبت  فنی  سابقه 
صادقی با بیان این که عملیات آماده سازی این اراضی همزمان با فرا 
رسیدن هفته دولت آغاز شده است، افزود: امیدواریم عملیات ساخت 

واحدهای مسکونی در اراضی 560 هکتاری به زودی آغاز شود.
اداره  این  اقدامات  خصوص  در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کل طی یک سال گذشته در حوزه بافت فرسوده توضیح داد: یکی از 
ماموریت ها و وظایف این اداره کل، سیاست گذاری و تسهیل گری در 
نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است که با شروع 
به کار دولت جدید، برخی از پروژه های شهری کلید خورد یا جان تازه 

اند. ای گرفته 
مدرسه  و  آباد  شیخ  محله  در  آباد  شیخ  مدرسه  ساخت  افزود:  صادقی 
به  که  بود  آغاز شده  قبل  در سال های  آذر  بلوار دل  در  االحجج  ثامن 
کار دولت جدید  به  آغاز  با  اما  بود  متوقف شده  اعتبارات  فقدان  دلیل 
و تامین اعتبارات الزم تکمیل این دو مدرسه در دستور کار قرار گرفته 

است.
و  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده  مطهر  حرم  اطراف  ساماندهی  طرح  وی 
این  اجرای  داد:  توضیح  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  اختران  چهل  محله 
بین  مشکالت  و  اعتبارات  فقدان  دلیل  به  سال   11 مدت  به  پروژه 
دستگاهی در استان دچار وقفه های دوره ای شده بود که در مردادماه 
پایان  تا  و  اعتبارات الزم شروع  تامین  با   اجرایی  سال جاری، عملیات 

شد. خواهد  تکمیل  پروژه  این  سال 
صادقی در پایان خاطر نشان ساخت: عملیات اجرایی مجتمع تجاری 
محله سه پردیسان، اصالح سیستم روشنایی محوطه مجتمع ادارات و 
عملیات احداث معابر قسمتی از اراضی 70 هکتاری پردیسان از دیگر 
شهری  بازآفرینی  و  اجرایی  عملیات  حوزه  در  کل  اداره  این  اقدامات 

بوده است.
ی از دیگر برنامه های حسینی در سفر یکروزه به قم می باشد.

ذاکریان به دهیاران هشدار داد؛
روستاها را به سمت شهر شدن 

نبریم
به همان روستایی  برای مخاطبان  فرماندار قم گفت: جاذبه روستاها 

بودن است و ما باید ابتدا این جاذبه را حفظ کنیم.
با دهیاران که در سالن جلسات  عباس ذاکریان  در نشست صمیمی 
جلسات  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت 
اظهار  است،  ضروری  شوراها  و  دهیاران  برای  کارگاهی  و  آموزشی 
را  الزم  آشنایی  قانونی  موضوعات  با  می توانند  جلسات  این  در  کرد: 

کنند. پیدا 
راهکارهای  باید  نیز  همیاری  جذب  موضوع  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  اگر  روستا  در  تصمیم گیری  تمرکز  کرد:  مطرح  بدانند،  را  قانونی 

بود. خواهیم  مطلوبی  اتفاقات  شاهد  شود،  آورده  هفتم  برنامه 
فرماندار قم با اشاره به اینکه در مواردی باید نگرش ها را تغییر دهیم، 
عنوان کرد: نگرش ها، مسیر راه هستند و اگر نگرش ما اشتباه باشد، 

هرچه تالش کنیم از هدف دورتر خواهیم شد.
شدن  شهر  سمت  به  روستاها  نگاه  امروز  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
همان  به  مخاطبان  برای  روستاها  جاذبه  کرد:  خاطرنشان  است، 

کنیم. حفظ  را  جاذبه  این  ابتدا  باید  ما  و  است  بودن  روستایی 
معضالت  از  یکی  ساختمانی  نخاله های  اینکه  به  اشاره  با  ذاکریان 
و  نخاله ها  این  آوری  جمع  موضوع  در  کرد:  تصریح  است،  روستاها 
که  شد  گرفته  تصمیم  و  شده  برگزار  متعددی  جلسات  پسماندها، 

شوند. منتقل  البرز  سایت  به  آن ها 

به مناسبت هفته دولت؛
چهار طرح آموزشی فرهنگی در 

قم به بهره برداری رسید

حضور  با  فرهنگی  و  آموزشی  طرح  چهار  دولت،  هفته  با  همزمان 
 ۴۲ ارزش  و  اعتبار  با  آموزش وپرورش  وزارت  معاون  و  قم  استاندار 

گرفت. قرار  برداری  بهره  مورد  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
سید  حضور  با  یکشنبه  روز  ها  طرح  این  افتتاح  آیین  ایرنا،  گزارش  به 
محمدتقی شاهچراغی استاندار، صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی 
برگزار  استانی  مسئوالن  از  و شماری  آموزش وپرورش  وزارت  و سالمت 

شد.
در قالب این آیین از دبستان شهید محسن فخری زاده در ۱۲ کالس 
درس،۲ هزار و ۳۲۰ متر زیربنا و ۱۳ اتاق جانبی با اعتبار ۱۵ میلیارد 

شد. افتتاح  تومانی 
زیربنای  نیز در  نیروگاه  ادامه استخر شهید حاج عسکری در محله  در 
قرار  بهره برداری  مورد  تومان  میلیارد   ۲۵ ارزش  با  متری   ۶۵۰ و  هزار 

گرفت.
میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد  یک  اعتباری  با  نیز  هنرستان  کارگاه  همچنین 
حدود  اعتباری  با  زهرا)س(  حضرت  هنرستان  کارگاه  همراه  به  تومان 

شد. افتتاح  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک 

مدیرعامل آبفای قم:
قم عقب ماندگی متراکمی در 

توسعه شبکه فاضالب دارد

را  فاضالب  شبکه  توسعه  قم،  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
عقب ماندگی  قم  داد:  ادامه  و  دانست  قم  استان  آتی  نیاز  مهمترین 

دارد. شهری  فاضالب  شبکه  توسعه  در  متراکمی 
افزود:  بختیاری  حسن  قم،  فاضالب  و  آب  عمومی  روابط  گزارش  به 
درحالی  این  است،  درصد   ۴۲ فاضالب  شبکه  در  قم  پوشش  درصد 

باشد. می  درصد   ۶۵ کشور  در  شهری  فاضالب  میانگین  که  است 
وی بیان کرد: تامین آب و جمع آوری و تصفیه فاضالب دو حوزه مهم 
کاری آبفای قم است که اقدامات خوبی طی سالهای گذشته در این 
دو بخش آغاز شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی 

مانده است.
وی محل تامین بودجه توسعه شبکه فاضالب را از منابع ملی دانست 
شبکه  توسعه  زمینه  در  خاصی  اعتبار  اخیر  های  سال  طی  گفت:  و 
فاضالب به قم اختصاص نیافته و این مساله بر حجم مشکالت جاری 
و  اصلی  های  شبکه  توسعه  ها،  زیرساخت  تامین  عدم  است؛  افزوده 

با مشکل همراه کرده است. نیز  را  فرعی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم ابراز امیدواری کرد: با رایزنی های 
شرایط  الزم،  اعتبارات  تخصیص  با  و  ملی  سطح  در  گرفته  صورت 

بگیرد. خود  به  بهتری  روند  قم  فاضالب  شبکه  توسعه 

خبـرخبـر

◄    رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره 
ها،  بانک  در  روحانیون  استخدام  دروغ  خبر 
گفت:  و  خواند  بیمار  های  ذهن  مخلوق  را  آن 
استخدام ۲۰ هزار روحانی برای ۲۰ هزار شعبه 
مخلوق  و  است  ای  رسانه  شانتاژ  یک  بانکی 
اطالعات  به  مستند  و  است  بیمار  های  ذهن 

نیست. درستی 
غالمرضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
بانک  فقهی  شورای  رئیس  مقدم،  مصباحی 
نظام،  و عضو مجمع تشخیص مصلحت  مرکزی 
را  گفت وگویی   ۱۴۰۱ مرداد   ۳۰ یکشنبه  روز 
موضوعات  درباره  سیما  و  صدا  خبرگزاری  با 
این  در  و  بود  داده  انجام  اقتصادی  مختلف 
بانک ها  در  شرعی  ناظران  استقرار  به  مصاحبه 
های  رسانه  از  یکی  اما  بود،  کرده  اشاره  هم 
از  کوتاهی  بخش  گزینشی  انتخاب  با  داخلی 
تیتر  اشتباه  کاماًل  تحلیل  و  برداشت  و  مصاحبه 
قطعی  بانک ها  در  روحانیون  »حضور  بود  زده 
کار  به  مشغول  بانک   در  روحانی  چند   / شد؟ 
القاء  گونه  این  هم  خبر  متن  در  و  می شوند؟« 
مستقر  بانک ها  در  روحانی  هزار   ۲۰« که  کرده 
فضای  در  برخی  هم  آن  از  پس  می شوند«!!!؛ 
آن  از  و  داده  نشر  را  بزرگ  دروغ  این  مجازی 

کردند. برداری  بهره  روحانیت  علیه 
در  روحانی  هزار   ۲۰ است  قرار  آیا  اما 
چیز  واقعیت  یا  شوند؟  استخدام  ها  بانک 

است. دیگری 
مقدم  مصباحی  والمسلمین  االسالم  حجت 
انتقاد  با  حوزه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفتگو  در 
اش،  مصاحبه  از  اشتباه  کاماًل  برداشت  از 
در  شرعی  ناظرین  حضور  طرح  جزئیات  درباره 
بانک ها می گوید: موضوع این است که شورای 
برنامه  قانون  اساس  بر  مرکزی  بانک  فقهی 
کرد.  کار  به  آغاز   ۱۳۹۷ سال  تصویب  ششم 
صورت  به  مصوبات  و  دارد  مصوباتی  شورا  این 
ابالغ می  بانک ها  به  و  آید  دستورالعمل در می 
بانکی  عملیات  قانون  خود  این  بر  عالوه  شود 
به  و  شده  تصویب   ۱۳۶۲ سال  هم  ربا  بدون 
فاصله  اجرا  در  اما  است،  شده  ابالغ  بانک ها 
بروز  اجرایی  اقدامات  و  قانون  بین  زیادی 

و  شکایت  موجب  امر  همین  طبعًا  است  کرده 
است. شده  مردم  اعتراض 

 نظارت حق قانونی بانک مرکزی است
ادامه  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  رئیس 
کنند  می  بانک  به  مراجعه  که  کسانی  داد: 
و  مدیران  اما  نباشند،  توجیه  است  ممکن 
قانون  با  و  باشند  توجیه  باید  بانک ها  کارکنان 

همان  و  باشند  آشنا  کاماًل  ها  دستورالعمل  و 
امر  این  البته  کنند.  اجرا  را  مقررات  و  قانون 
نظارت  و  بوده  مستمر  نظارت  نیازمند  طبیعتًا 

است. مرکزی  بانک  اختیارات  از  هم 
استقرار ۳۶ ناظر شرعی در بانک ها

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در دوره جدید 
بر  نظارت  که  همانطور  است  افتاده  فکر  به 
بانکی  قوانین  سایر  اجرای  و  بانک ها  مدیریت 
نظارت  هم  بانک ها  شرعی  بعد  بر  باید  دارد 
مسائل  با  آشنا  که  کسانی  باید  بنابراین  کند، 
بانک ها حضور داشته  در  باشند  بانکی  و  فقهی 
بانکی  شعب  بانک ها  از  ما  منظور  البته  باشند، 
است.  شرعی  ناظر  یک  بانک  هر  بلکه  نیست، 
شرعی  ناظر   ۳۶ بنابراین  داریم  بانک   ۳۶ ما 

است. نیاز 
شرعی  ناظران  تخصصی  های  صالحیت 
بانک ها / تخصص الزم است نه معمم بودن

و  شرایط  توضیح  در  مقدم  مصباحی 
صالحیت های ناظران شرعی بانک ها، تصریح 

کرد: ناظران شرعی باید ویژگی ها، اطالعات و 
تخصص الزم را داشته و حداقل باید دو تخصص 
و  پولی  مسائل  در  تخصص   -۱ باشد:  داشته 
یا  باشند  اقتصاد  دکترای  مثال  طور  به  بانکی 
تحصیالت مربوط به بانکداری را داشته باشند، 
فقهی  و  با مسائل شرعی  باید  این  بر  ۲- عالوه 
این  که  کسانی  لزوما  باشند.  آشنا  هم  بانک ها 
معنای  به  روحانی  کرد  خواهند  کسب  را  پست 
آنها  میان  در  است  ممکن  نیستند،  معمم  افراد 
داشتن  است  مهم  آنچه  ولی  باشد،  هم  معمم 

بودن. معمم  نه  و  است  تخصص  دو  آن 
تصریح  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  رئیس 
بانکی  و  فقهی  تخصص  دو  دارای  افراد  کرد: 
مثل  بانک ها  از  یک  هر  در  ناظر  عنوان  به  باید 
ناظر،  یک  بانک صادرات  ناظر،  یک  ملی  بانک 
نفر  بنابراین یک   ،... و  ناظر،  بانک تجارت یک 
شدن  اجرایی  بر  که  دارد  حضور  بانک  آن  در 
مصوبات  و  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون 

کنند. نظارت  فقهی  شورای 
مدیریت  امور  در  دخالت  حق  ناظران 

ندارند را  بانک ها 
ناظران  که  کرد  تاکید  هم  نکته  این  بر  وی 
حق دخالت در امور مدیریت بانک ها را ندارند، 
الزم  جایی  اگر  و  کنند  می  نظارت  تنها  بلکه 
می  اعالم  بانک  مدیر  به  را  خودشان  تذکر  شد 
باید  و  کنند  نمی  اقدامی  این  از  بیش  و  کنند 
وضعیت  که  بدهند  گزارش  فقهی  شورای  به 
مصوبات  و  بانکداری  قانون  شدن  اجرایی 
دارد.  مشکلی  بانک  این  در  فقهی  شورای 
و  مرکزی  بانک  رئیس  وظیفه  گزارش،  این  پس 
کند. بررسی  را  که موضوع  است  فقهی  شورای 

مخلوق  ها  بانک  در  روحانیون  استخدام 
است بیمار  های  ذهن 

درباره  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  رئیس 
استخدام  درباره  ها  رسانه  از  یکی  دروغ 
داد:  توضیح  هم  ها  بانک  در  روحانیون 
استخدام ۲۰ هزار روحانی برای ۲۰ هزار شعبه 
مخلوق  و  است  ای  رسانه  شانتاژ  یک  بانکی 
اطالعات  به  مستند  و  است  بیمار  های  ذهن 

► نیست.   درستی 

در  برته  والمسلمین  االسالم  حجت      ◄
شرعی  ناظر  هزار   ۲۰ استخدام  خبر  به  واکنش 
ادعایی  چنین  اساسًا  گفت:  بانک ها  در 
برای  که  است  واقعیت  از  دور  و  مضحک  آنقدر 
کارشناسان امر، کذب بودنش روشن است ولی 
به پرداخت غیر اخالقی و غیر حرفه ای  با توجه 
درگاه های  از  برخی  توسط  موضوع  این  به 
خبری، الزم است عرض شود که نه گفتگویی با 
حوزه علمیه در این خصوص صورت گرفته و نه 

دارد. ای  برنامه  چنین  علمیه  حوزه 
برته  رضا  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  سخنگوی 
غیر  اعالم  ضمن  حوزه،  خبر  مرکز  با  گفتگو 
ناظر  هزار   ۲۰ استخدام  خبر  بودن  واقعی 
ادعایی  چنین  اساسًا  گفت:  بانک ها  در  شرعی 
برای  که  است  واقعیت  از  دور  و  مضحک  آنقدر 
کارشناسان امر، کذب بودنش روشن است ولی 
به پرداخت غیر اخالقی و غیر حرفه ای  با توجه 
درگاه های  از  برخی  توسط  موضوع  این  به 
خبری، الزم است عرض شود که نه گفتگویی با 
حوزه علمیه در این خصوص صورت گرفته و نه 

دارد. ای  برنامه  چنین  علمیه  حوزه 
نظر  و  قانون  طبق  بله  داد:  ادامه  وی 
در  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  کارشناسی 
دینی  علوم  دانشمندان  دغدغه های  به  پاسخ 
خدمت  که  متدین  مردم  عموم  مهم تر  همه  از  و 
بانک ها  اصلی  صاحبان  و  مشتریان  بگیران، 
عقود،  بر  شرعی  نظارت  که  است  الزم  هستند، 
قراردادها و خدمات پولی بانکی صورت پذیرد تا 

از آسیب های احتمالی به ویژه شبهه ربوی بودن 
کارشناسان  نظر  طبق  نیز  این  که  بماند  مصون 
مجموعا در حدود ۳۰ الی ۴۰ متخصص صاحب 

هزار.  ۲۰ نه  و  می شود  شامل  را  نظر 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  سخنگوی 
داشت  توجه  باید  که  نکته ای  اما  کرد:  اضافه 
نفاق  و  دروغ  جبهه  همیشگی  شیوه  است  این 
اخالقی  ارزش های  از  دور  به  و  وارونه  انعکاس 
و  است  رسانی  خبر  در  انسانی  اصول  رعایت  و 
تضعیف  جهت  در  نحوی  به  که  جعلی  خبر  هر 
بیت  اهل  مکتب  عزیز،  اسالم  تخریب  یا 
ایران  افتخارات  و  اسالمی  نظام  علیهم السالم، 
بیگانه  رسانه های  توجه  صدر  در  باشد،  بزرگ 
برابر  در  راه ها  مهم ترین  از  یکی  و  می گیرد  قرار 
و  اخبار  درباره  کافی  تحقیق  کذب،  و  دروغ 
بررسی وثاقت آنها توسط بینندگان و شنوندگان 
صحیح  خبر  به  هنگام  به  دادن  بازتاب  سپس  و 
و  رسانه ای  ترورهای  صورت  این  در  که  است 
کشتار جمعی اذهان مخاطبان بی اثر و مدعیان 

► شد.    خواهند  رسوا  نیز  دروغین 

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون      ◄
نگاه های  غلبه  و  چکش کاری  با  گفت:  قم 
رضایتمندی  شاهد  شهرداری،  در  کارشناسی 
حمایت  و  عمرانی  طرح های  اجرای  در  مردم 

هستیم. پروژه ها  این  از  عمومی 
معارفه  و  تودیع  آیین  در  زاده  عباس حلوایی 
قم،  شهرداری  طراحی  و  فنی  جدید  سرپرست 
نیروهای  ظرفیت  از  استفاده  داشت:  اظهار 
شهرداری  اولویت های  جزو  کارآمد،  و  بومی 

است.
موردتوجه  را  طراحی  مباحث  اهمیت  وی 
در  به سزایی  نقش  ابراز کرد: طراحی  و  قرارداد 
بارز  نمونه  که  دارد  شهری  پروژه های  اجرای 
شهید  میدان  مدیریت  نحوه  در  می توان  را  آن 

کرد. مشاهده  مطهری 
با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
با  می رود  امید  جدید  دوره  در  اینکه  بیان 
شاهد  گذشته  سال های  تجربه  از  استفاده 
باشیم،  طراحی  زمینه  در  بیشتری  کارآمدی 
مهم ترین  جزو  نظارت  و  اجرا  طراحی،  افزود: 
عمرانی  و  فنی  معاونت  کاری  حوزه های 
شهرداری است و باید راندمان و بهره وری آن ها 
کند. حرکت  بیشتر  مطلوبیت  سمت  به  همواره 
بین  هماهنگی  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
گفت:  نظارت،  و  اجرا  طراحی،  بخش های 
آب های  مدیریت  زمینه  در  شهری  طراحی های 

که  هستند  دخیل  غیره  و  تقاطع ها  سطحی، 
هماهنگی بین آن ها می تواند به پروژه شاخص 
و موفقی مانند تقاطع سه سطحه ولیعصر)عج( 

شود. منجر 
و  چکش کاری  با  داد:  ادامه  زاده  حلوایی 
غلبه نگاه های کارشناسی در شهرداری، شاهد 
رضایتمندی مردم در اجرای طرح های عمرانی 

است. شده  پروژه ها  این  از  عمومی  حمایت  و 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 

طرح های  اجرای  ریل گذاری  کرد:  خاطرنشان 
کارشناسی در شهرداری قم زمان بسیاری برده 
و امروز مجموعه مدیریت شهری قم فاصله بین 
است. کرده  نزدیک  بسیار  را  اجرا  و  اولیه  طرح 

طراحی های  در  تعلل  کرد:  اضافه  وی 
می گذارد  شهرداری  دوش  بر  مالی  بار  شهری 
و الزم است تا این اداره در زمان مشخص خود 
اقدام  تعریف شده  کاری  حوزه های  به  نسبت 

► نماید.   

وجود نگاه کارشناسی در طراح های شهری قم

اهمیت تسریع در طراحی های شهری برای جلوگیری از ایجاد هزینه ها

واکنش سخنگوی حوزه علمیه 
به خبر کذب استخدام ۲۰ هزار ناظر شرعی در بانک ها

دروغ بزرگ استخدام روحانیون در بانک ها! 

مصباحی مقدم: استخدام روحانیون در بانک ها 
مخلوق ذهن های بیمار است

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعی   ۱/۱۲۲ پالک  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
خرداد-   ۱۵ بلوار  اراضی  قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی  از۱۰۴۴۶ 
هادی  سید   -۱ نام  به  که   -۱۵ پالک   -۲ کوچه  اسدپور-  شهید  خیابان 
جریان  در  باشد،   می  علی   – محمدعلی  فرزند  نظری  زهرا   -۲ حجازی 
نیامده  بعمل  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از 
۱۴۰۱/۶/۵ تحدیدحدود پالک مذکور   - ۱/۵۹۴۷ نامبرده  تقاضای کتبی 
در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مورخ  روزیکشنبه  در 
به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل 
مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت 
تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )۱۵۵۴۷ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره 
 ۱۴۰۱/۶/۷ انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 
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انتقاد معاون شهردار قم از آمار باالی تصادف موتورسواران؛

رفتار ترافیکی شهروندان قمی 
باید تغییر کند

تغییر  جهت  در  آموزش  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
ابراز  و  دانست  تصادفات  آمار  کاهش  راه  تنها  را  ترافیکی  رفتارهای 
رانندگان  رفتار  باهدف اصالح  آموزشی  کرد: در حال حاضر دوره های 
آرامش  حفظ  در  افراد  این  مهارت  تا  می شود  اجرا  اتوبوس  و  تاکسی 

کند. پیدا  افزایش  بیشتر 
مسعود طبیبی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم طی سخنانی 
تصادفات  آمار  متأسفانه  کرد:  اظهار  ایمنی  قوانین  رعایت  بر  تأکید  با 
حوادث  در  شهر  مصدومان  از  قابل توجهی  بخش  و  است  زیاد  قم  در 
ترافیکی، موتورسواران و عابران بوده و قطع نخاع در حوادث قم نسبتًا 

اختصاص می دهد. به خود  را  قابل توجهی  رقم 
آمار  کاهش  راه  تنها  را  ترافیکی  رفتارهای  تغییر  جهت  در  آموزش  وی 
تصادفات دانست و ابراز کرد: در حال حاضر دوره های آموزشی باهدف 
این  مهارت  تا  می شود  اجرا  اتوبوس  و  تاکسی  رانندگان  رفتار  اصالح 

کند. پیدا  افزایش  بیشتر  آرامش  در حفظ  افراد 
قوانین  باید  کرد:  تأکید  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
راهنمایی و رانندگی و نکات ایمنی به جامعه به درستی انتقال پیدا کند 
تا با همراهی شهروندان در سایه آموزش و تعامل با دستگاه هایی مثل 

باشیم. مطلوب تری  وضعیت  شاهد  راهور،  پلیس 
آموزشی  دوره های  در  شرکت  برای  متخلف  رانندگان  از  دعوت  از  وی 
سال  آخر  ماه  سه  در  که  رانندگانی  کلیه  از  کرد:  تصریح  و  داد  خبر 
گذشته دارای سرعت های زیاد و خطرساز بوده اند و از دوربین ها رصد و 

است. دعوت شده  آموزشی  دوره های  در  شرکت  برای  شده،  پایش 
برای  را  سرعت  مخاطرات  آموزشی،  دوره های  این  داد:  ادامه  طبیبی 
از مدیر جامعه  و حتی  و موتورسواران گوشزد کرده  رانندگان خودروها 
معلوالن قطع نخاعی دعوت کردیم که برای آنان از مضرات و تبعات این 

کند. صحبت  قضایا 

آیا میدانید وظیفه جمع آوری 
فاضالب صنعتی و خانگی در 
معابر با کدام سازمان است؟

 137 مردمی  ارتباط  سامانه  با  تماس  در  مردمی  مطالبات  از  یکی 
این  شهرداری قم، مباحث جمع آوری و هدایت فاضالب است که در 
را  انهار  نگهداری  و  تنظیف  وظیفه   55 ماده  طبق  شهرداری  زمینه 

دارد.
روزانه   ۱۳۷ مردمی  ارتباط  سامانه  تلفن های  شهرنیوز،  گزارش  به 
سال  پنج  از  است؛  قمی  شهروندان  از  بی شماری  تماس های  پذیرای 
می شود  اجرا  پاسخگو  مدیر  و  پرسشگر  شهروندان  طرح  که  گذشته 
مشکالت  برای  شهروندان  موارد  از  بسیاری  مرجع  شهرداری  تقریبًا 
است  نیاز  مطروحه  موارد  برخی  ارائه  و  گری  مطالبه  این  در  و  است 

کنند. پیدا  نیز  را  الزم  گاهی  آ شهرداری  وظایف  به  شهروندان 
اگرچه شهرداری قم امروز برای تبدیل شهر قم به شهری توسعه یافته 
و  ارگان ها  تمام  با  برای شهروندان  و کمترین آسیب  زمان  در کمترین 
بتواند  که  جایی  تا  و  است  ارتباط  در  شهر  اجرایی  و  دولتی  سازمانی 
گاهی مردم  اما آ انجام می دهد،  نیز  را  گاهی وظایف سایر دستگاه ها 
از وظایف شهرداری می تواند در جهت دهی مطالبه گری مردم کمک 

کن. بسیاری 
یکی از مصادیق داشتن شهری تمیز، داشتن خطوط انتقال فاضالب 
آلودگی  با کمترین  و شهری  فاضالب خانگی  تا  است  در شهر  کارآمد 
رها  ناخوشایند  منظره  نبود  بر  و عالوه  در سطح شهر جمع آوری شده 
به خوبی  نیز  محیط زیست  حفظ  و  محیطی  بهداشت  فاضالب،  شدن 

شود. رعایت 
خصوص  در  شهرداری  وظیفه  که  می شود  مطرح  سؤال  این  اینجا 

چیست؟ صنعتی  و  خانگی  فاضالب  جمع آوری 
با توجه به بند ۲ ماده ۵۵ تکالیف شهرداری تنظیف و نگهداری انهار 

عمومی و مجاری آب ها و فاضالب است.
اسالمی  مجازات  قانون   ۶۸۸ ماده  تبصره  به  عنایت  با  همچنین  و 
شبکه  با  خصوص  این  در  عمومی  بهداشت  علیه  تهدید  تشخیص 
با  مواجه  شهرداری  و  است  پزشکی  آموزش  و  درمان  وزارت  بهداشت 

نیست. تکلیفی 
بهداشت  با  آن  منافات  تشخیص  و  فاضالب  کردن  رها  عمل  بنابراین 

ندارد. شهرداری  به  ارتباطی 

خبـر

بازنشر  مطرح کردن موضوع نحوه      ◄
در  حجاب  درباره  انقالب  رهبر  سخنان 
این  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 

است. شده  خبرساز  روزها 
ثانیه ای   ۹۰ ویدئویی  عشوندی:  فرهاد 
به  امر  ستاد  درباره  مفتاح  صالح  محمد  از 
اینترنتی  برنامه  در  منکر  از  نهی  و  معروف 
آن ایر که به تهیه کنندگی علی مرادخانی 
معاون فارابی و تحت نظر سازمان تبلیغات 
داغ  بحث  به  می شود  ساخته  اسالمی 
این  شده،  تبدیل  اجتماعی  شبکه های 
اصولگرا  اجتماعی  فعال  و  حقوقدان 
معروف  به  امر  ستاد  جدید  مدیریت  گفته 
انقالب  رهبر  بیانات گذشته  از  بخش هایی 
را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  درباره 
است  کرده  حذف  ستاد  این  سایت  از 
مسئله  اولویت  آن  در  که  بخش هایی   .
حجاب در برنامه های امر به معروف و نهی 
کمتر  اهمیت  با  رده های  در  را  منکر  از 

می کردند. معرفی 
این گفته ها موجی جدید را درباره طرح 
این  اخیر  سیاست های  و  عفاف  و  حجاب 
ستاد امر معروف و نهی از منکر به پا کرد. 
خبرساز  برخوردهای  از  پس  که  طرحی 
ارشاد،  گشت  سوی  از  تابستان  ابتدای 
برای  است  قرار  اساسش  بر  و  شد  مطرح 
افرادی که طبق  برای  با بی حجابی  مبارزه 
می شوند  نامیده  متخلف  طرح  این  تعریف 
، بر اساس جداول و بندهای نوشته شده، 

بگیرند! نظر  در  نقدی  جرایم 
همراه  به  بسیاری  انتقادات  که  طرحی 

. است  داشته 
در  بود  قرار  مفتاح  صالح  محمد 

محمد  با  منتقد  عنوان  به  ایر  آن  برنامه 
ستاد  در  جایگزینش  که  منش  صادق 
کند.  مناظره  است،  شده  معروف  به  امر 
برنامه  به  منتهی  ساعات  در  که  مناظره ای 
به  گو  و  گفت  از  ستاد  اعضای  انصراف  با 
وایرال  با  جنجال  این  شد.  بدل  مونولوگ 

درباره  مفتاح  های  حرف  ویدئوی  شدن 
شد. جنجالی  رهبری  بیانات  حذف 

از سویی موافقان طرح حجاب و عفاف 
به توئیتر مفتاح رفتند و او را برای این حرف 
او  ها به چالش کشیدند. اینکه بیاناتی که 
های  سخنرانی  برای  دارد  اشاره  آنها  به 
پیش از سال ۱۳۹۶ رهبر انقالب است اما 
مفتاح با انتشار ویدئویی از برنامه هایی که 
خودش  و  محبی  جلیل  مدیریت  دوره  در 

رهبر  بیانات  بازنشر  با  و  می شد  پیگیری 
اولوی   در  حجاب  اینکه  درباره  انقالب 
امر  ستاد  کارویژه های  دهم  یا  نهم  های 
از   ، می گیرد  قرار  منکر  از  نهی  و  معروف 
جای  به  حجاب  مسئله  به  بخشی  اولویت 
نهی از منکر مدیران در مسائلی چون ربا، 

آقازادگی، فساد اداری و … بار دیگر انتقاد 
کرد.

جعفر  بار  این  البته  که  انتقاداتی 
متنی  در  آنها  به  واکنش  در  صادق منش 
در   « واژه  از  استفاده  با  که  اینستاگرامی 
مورد صحبت های یکی از کارکنان پیشین 
از  یکی  نوشت:»  می شد  آغاز  ستاد«  این 
در   ، برادر  این  امثال  راهبردی  خطاهای 
ستاد  های  ماموریت  و  وظایف  با  ارتباط 

سه  گرفتن  نادیده  با  برادران  این  زیرا  بود. 
اساسی  قانون  هشتم  اصل  در  مقرر  حوزه 
مردم  مردم،  به  مردم  معروف  به  امر  یعنی 
به دولت و دولت به مردم، صرفا تمرکز روی 

می کردند. مسئوالن  از  گری  مطالبه 
امر  به  بی اعتنایی  رویکرد  این  نتیجه 
به  نسبت  مردم  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
مردم به عنوان یک حکم الهی و عقالنی و 
معروف  به  آمران  از  حمایت  عدم   ، قانونی 
و  ظلم  و  تعرض  مورد  منکر  از  ناهیان  و 
و  معروف  به  امر  شوراهای  نسبی  تعطیلی 
بود. دولتی  دستگاههای  در  منکر  از  نهی 

با  ابتدا  همان  از  دوستانش  و  برادر  آن 
رهبر  رهنمودهای  از  گزینشی  انتخاب 
طبق  که  داشتند  اصرار   ، انقالب  فرزانه 
حجاب  و  عفاف  ایشان،  حضرت  نظر 
وارد  نباید  اصال  ستاد  و  ندارد  اولویتی 

شود.« حجاب  و  عفاف  مقوله 
استدالل  از  پس  ادامه  در  منش  صادق 
درباره دالیل خود و دبیر ستاد برای اولویت 
بخشی به مسئله حجاب و عفاف به عنوان 
به  پاسخ  در  ستاد  این  رسالت  و  کارویژه 
گفته های مفتاح پاسخ داده است:»بعد از 
آن که آقای مفتاح بعد از چند جلسه بحث 
به فرمایشهای  و گفتگوی طوالنی گوشش 
و  عفاف  خصوص  در  خامنه ای  امام  اخیر 
حذف  استمرار  بر  و  نبود  بدهکار  حجاب 
دستاویز  با  ستاد  فعالیتهای  از  مقوله  این 
خامنه  امام  سابق  رهنمودهای  دادن  قرار 
در  ایشان  قبلی  فرمایشهای  انتشار  و  ای 
انتظارات  تحریف  واقع  در  و  ستاد  سایت 
محترم  دبیر  اصرارداشت،  جامعه  امام 
دستوردادند  او  به  یادداشتی  طی  ستاد 

حضرت  فرمایشهای  گزینشی  انتشار  از 
هم  را  مطالبی  و  خودداری  سایت  در  آقا 
برای  مفتاح  آقای  بردارند.  اند  گذاشته  که 
همان  توانند  می  خودشان  صداقت  اثبات 
یادداشت را عینا منتشر کنند تا حقیقت بر 

شود.« روشن  شریف  مردم 
بندی  جمع  در  البته  نامه  این  در 
همت  شهید  از  ای  جمله  به  ها  استدالل 
اشاره شده :در میدان جنگ هر گاه راه را 
گم کردید به مسیر گلوله های دشمن نگاه 
جمله   ». یابید  می  را  درست  مسیر  کنید، 
را  ستاد  های  سیاست  از  انتقادات  که  ای 

کند. می  معرفی  درست  مسیر  نشانه 
گفتگوی  درخواست  منش  صادق 
بیانیه  و  کرد  رد  را  خبرآنالین  با  تلفنی 
حواشی  به  پاسخش  را  اش  اینستاگرامی 

دانست. اخیر 
معروف  به  امر  در ستاد  و همکارانش  او 
بیش  اخیر  ماه های  در  اما  منکر  از  نهی  و 
از سوی فعاالن رسانه ای اصولگرا  از همه 
فرهنگی  فعاالن  را  خود  که  افرادی  و 
می شوند.  نقد  می نامند،  انقالب  جبهه 
غیرکارشناسی  رفتارهای  که  اصولگرایانی 
دهی  اولویت  و  سازی  برجسته  در  ستاد 
و  شرایط  این  در  عفاف  و  حجاب  طرح 
و  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  مشکالت 
برای  تراشی  هزینه  زندگی،  سخت  شرایط 

دانند. می  کشور  و  انقالب  جبهه 
زمان  در  دعوا  این  ادامه  دید  باید  حال 
بررسی این طرح در صحن مجلس شورای 
نتایجی در پی خواهد داشت  اسالمی چه 
یکدیگر  به  هایی  واکنش  چه  طرفین  و 

► داشت.   خواهند 

◄    دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار 
مطالبه گری و تحرک بیشتر حوزه و طالب برای مقابله 

با منکرات و تقویت امر به معروف شد.
هاشمی  صالح  محمد  سید  مهر،  گزارش   به 
حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس  با  دیدار  در  گلپایگانی 
علمیه قم به انتظارات جامعه از حوزه های علمیه اشاره 
روحانیون،  و  علمیه  حوزه های  از  مردم  گفت:  و  کرد 
نهی از منکر و اعتراض بیشتر نسبت به مصادیق منکر 
در عین پیشنهاد و امر به معروف های جدی تر و همه 

دارند. انتظار  تر  جانبه 
این استاد حوزه و دانشگاه، آموزش طالب و آوردن 
متون درسی  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مباحث 
و  معروف  به  امر  اگر  گفت:  و  شد  خواستار  را  حوزه 
کسب  و  آموزش  شناخت،  است،  واجب  منکر  از  نهی 
تمامی  در  لذا  است؛  واجب  نیز  آن  اجرای  توانمندی 
روش های  تنها  نه  طالب  همه  علمیه،  حوزه های 
باید  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  زیبای  و  صحیح 
مربی  می بایست  جامعه  آحاد  دیگر  برای  بلکه  بدانند، 
باشند و این نیاز دارد تا در متون درسی آنان بخشی به 

یابد. اختصاص  مهم  فرایض  این 
مقابله با آثار تخریبی بعضی از ملبسین حوزوی 

در فضای مجازی

به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
ساماندهی، انضباط و صیانت فضای مجازی در رابطه 
فضای  در  حوزوی  ملبسین  از  بعضی  تخریبی  آثار  با 
مجازی پرداخت و گفت: صیانت دین مردم در فضای 
حوزه  به  منسوبین  از  تعدادی  با  مواجهه  در  مجازی 
سیره  و  مسلمات  خالف  بر  عده ای  است؛  ضروری 
پایه های  مشتری،  کردن  جمع  برای  بزرگوار،  علمای 

می کنند. متزلزل  را  مردم  اعتقادی 
فضای  در  دست  این  از  مصادیقی  به  اشاره  با  وی 
موجب  دینی  ظاهر  با  که  افرادی  کرد:  تأکید  مجازی 
غربی  رسانه های  از  می شوند  مردم  دینداری  تضعیف 

ترند. خطرناک  مراتب  به  جامعه  برای 
طرح عفاف و حجاب ستاد راهگشاست

به  توجه  با  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  دبیر ستاد 
امر  و  اعتراض  را  منکر  از  نهی  که  فقیه  ولی  فرمایش 
گفت:  فرمودند،  معرفی  پیشنهاد  همان  را  معروف  به 
در مقابل اعتراض جدی و نگرانی شدید جامعه ایمانی 
حجابی  بی  و  عفتی  بی  ناهنجاری های  با  مواجهه  در 
طرح  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  جامعه،  در 
که  نموده  تنظیم  حجاب  و  عفاف  خصوص  در  جامعی 

راهگشاست.
و  تبیین  جهاد  راستای  در  تا  خواست  علما  از  وی 

گفت:  و  نمایند  کمک  ستاد  به  طرح  این  معرفی  برای 
صاحبان  از  نفر  صد  چند  از  نظرخواهی  با  طرح  این 
و  تدوین  مندان  دغدغه  و  دانشگاه  و  حوزه  در  اندیشه 

است. یافته  ارتقا 
هاشمی گلپایگانی با تقدیم نسخه ای از طرح تأکید 

کرد: اعتقاد راسخ داریم که این طرح در صورت اجرای 
عفتی  بی  ترویج  از  ناشی  تهدیدات  و  آسیب ها  کامل، 
نیاز  البته  که  می کند  حل  را  جامعه  در  حجابی  بی  و 
اندیشمند  و  فرهیخته  جامعه  مشارکت  و  راهنمایی  به 

► حوزوی داریم.  

◄    مدیر منطقه چهار شهرداری قم گفت: همزمان 
در  شهری  مدیریت  مجموعه  پروژه   17 دولت  هفته  با 
 200 بر  افزون  بااعتباری  قم  شهرداری  چهار  منطقه 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  ریال  میلیارد 
دیدار  در  اقبالیان  علیرضا  شهرنیوز،  گزارش  به 
مناسبت  به  مردم  با  مدیران  چهره  به  چهره  و  مردمی 
هفته دولت که در مسجد الرضا)ع( منطقه ۴ شهر قم 
برگزار شد، اظهار داشت: منطقه ۴ شهرداری قم با ۳ 
هزار هکتار مساحت یکی از بزرگ ترین مناطق شهری 

است. قم 
کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
با  شهری  مناطق  از  یکی  شهرداری  چهار  منطقه 
و  است  جنگلی  و  شهری  سبز  فضای  سرانه  بیشترین 
چندین طرح شاخص در حوزه فضای سبز نیز در این 

است. احداث  حال  در  منطقه 
وی با اشاره به جمعیت باالی ساکن و شناور منطقه 
چهار به خاطر هم جواری با چهار منطقه شهری دیگر، 
یادآور شد: احداث بوستان ۱۰۰۰ هکتاری به صورت 
مقدس  مسجد  تا  نبی)ع(  خضر  کوه  از  جنگلی 
اختیار  در  که  بوده  شاخصی  طرح های  از  جمکران 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
مساحت  هکتار   ۶۰۰ اینکه  بر  تأکید  با  اقبالیان 

داد:  ادامه  است،   ۴ منطقه  شهری  بوستان   ۱۲۸
شاخصی  طرح  دو  کوثر  و  زائر  بوستان  از  بهره برداری 
شده  بهره برداری  آماده  اخیر  ماه های  طی  که  بود 

. ست ا

به صورت  تومان  میلیارد   ۱۳ اینکه  بیان  با  وی 
ماهانه برای نگهداری فضاهای سبز شهری و جنگلی 
این  در  شکل گرفته  زیرساخت های  سایر  همچنین  و 
میلیارد   ۲۰۰ امسال  گفت:  می شود،  هزینه  حوزه 

جنگلی،  و  شهری  سبز  فضاهای  توسعه  برای  تومان 
فرعی،  و  اصلی  شوارع  تکمیل  و  جدول گذاری 
و  سطحی  آب های  کانال  احداث  پیاده روسازی، 
می شود هزینه  قم  شهرداری   ۴ منطقه  در  کشاورزی 

کرد:  اضافه  قم  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
مدیریت  مجموعه  پروژه   ۱۷ دولت  هفته  با  همزمان 
بر  افزون  بااعتباری  ۴ شهرداری قم  شهری در منطقه 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  ریال  میلیارد   ۲۰۰
وی با اشاره به برنامه شهرداری برای تملک یک باغ 
خاطرنشان  محمودنژاد،  شهید  بلوار  در  هکتاری   ۱۳
کرد: افزایش چند برابری قیمت قیر و آسفالت به یکی 
تعویض  و  بهسازی  از دغدغه های اصلی شهرداری در 

است. تبدیل شده  معابر  آسفالت 
بلوار  سوخت  جایگاه  از  بهره برداری  اقبالیان 
دانست  شهری  اولویت های  جزو  را  اسالمی  جمهوری 
و یادآور شد: پس از طراحی و نهایی شدن این پروژه 
طی یک ماه آینده تکلیف آن به صورت کامل مشخص 

شد. خواهد 
تا  نماز  اینکه تقاطع غیرهمسطح میدان  بابیان  وی 
عنوان  می شود،  بهره برداری  آماده  امسال  فجر  دهه 
طرح  این  اعتباری  و  فنی  مشکالت  برخی  کرد: 

► است.    تأمین شده  و  مدیریت 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار شد؛

● لزوم تحرک حوزه علمیه قم برای مقابله با منکرات    ●

● اجرای ۲۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی در منطقه ۴ قم در سال ۱۴۰۱    ●

دعوای خبرساز مقامات پیشین و فعلی ستاد امر به معروف چطور شکل گرفت؟

● جنجال بر سر نحوه بازنشر سخنان رهبر انقالب درباره حجاب    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 140104030011001221
 به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
۲/۱۴۰۱ج/۱۶۹  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم 
علیهم  محکوم  غیره  و  ارجمند  فاطمه  علیه  ارجمند  حسام  له  گردیده  ثبت 
رضا  به  مربوط   ۰۹۱۲۱۵۱۱۹۴۶ بشماره  کارت  سیم  فروش  به  محکومند 
ارزیابی  کارشناس  و  نموده  توقیف  ریال   ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ارجمند 
ساعت   ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  است  نموده 
ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان  قم،  آدرس  به  صبح    ۸/۴۵ تا    ۸/۳۰
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از 

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

نمایید. مراجعه  مزایده  واحد 
قم  احکام دادگستری شهرستان  اجرای  دادورز 

بدین وسیله به احدی از وراث ثه مرحوم ابوالفضل محمدی نکو به نام )سکینه 
زند نام پدر: حسین تاریخ تولد: ۱۳۲۰/۱۱/۰۵ شماره ملی: ۰۳۸۳۴۶۴۷۶۵ 
شماره شناسنامه: ۴۷۲( بدهکار پرونده کالسه ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۱۲۲۱ 
پست  اداره  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   )۱۴۰۱۱۳۱۳ بایگانی  شماره  )با 
سند:  شماره  ازدواج:  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته 
ازدواج  ۱۳۶۶/۱۱/۰۷ دفترخانه صادر کننده: دفترخانه  تاریخ سند:   ۴۴۶۲
ابوالفضل محمدی نکو( و خانم ملیحه  بین مورث شما )مرحوم  ۳۵ قم  شماره 
وفق  که  ایران  رایج  وجه  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  غالمی  اکرم  وکالت  با  زند 
ریال   ۲۹۲۸۲۵۴۶۰۷ مبلغ  روز  نرخ  به  مدنی   – ق   ۱۰۸۲ ماده  یک  تبصره 
کارسازی  زوجه  به  عندالمطالبه  است  دین  زوج  ذمه  بر  است  گردیده  محاسبه 
نموده  اجرائیه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  دارد 

این اجراء مطرح می  و بکالسه فوق در  قانونی اجرائیه صادر  از تشریفات  پس 
باشد لذا طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
گهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط  می گرد از تاریخ انتشار این آ
روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می  منتشر  و  درج  چاپ  روزنامه  در  نوبت  یک  همین 
گهی  آ انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت 

شد. خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری 
می  شونده  ابالغ  اجرا  نامه  آئین  اصالحی   ۱۸ ماده  طبق  که  است  بذکر  الزم 
ابالغها  کلیه  و  نمائید  اقدام  ثنا  سامانه  در  نام  ثبت  به  نسبت  سریعا  بایست 
ابالغ  عدم  و  نام  ثبت  عدم  مسوولیت  و  شد  خواهد  انجام  سامانه  آن  طریق  از 

)۱۵۶۲۹ الف  )م  بود.  خواهد  شما  عهده  بر  ها  اخطاریه  و  اوراق 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲5۹۸7   

بخش  روستای   ۱۷ آب  اتصال  از  قم  استاندار     ◄
داد. خبر  امسال  دولت  هفته  در  قم  استان  قمرود 

سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمع  در  یکشنبه  ظهر  شاهچراغی  محمدتقی 
در  که  قم  استان  دهیاران  و  بخشداران  فرمانداران، 
سالن همایش کرامت استانداری قم برگزار شد اظهار 
داشت: با آغاز به کار دولت سیزدهم رویکرد مجموعه 
در  که  بوده  استان  مسائل  و  مشکالت  حل  استان 
و  شده  مرتفع  مسائل  از  بسیاری  نیز  مدت  این  طی 
است  مانده  زمین  بر  که  مواردی  حل  برای  پیگیری 

دارد. ادامه 
معاونت  شدن  فعال  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
بسیار  اقدام  کشور  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
مشکالت  از  بسیاری  است  امید  افزود:  بود  مطلوبی 
روستاها از این طریق شناسایی، پیگیری و برای حل 

شود. اتخاذ  الزم  تصمیم  آنها 
ساماندهی  در  دهیاران  مهم  نقش  به  اشاره  با  وی 
حل  راستای  در  دهیاران  داشت:  ابراز  روستا  امور 
مسئولیت  به  و  کرده  تالش  باید  روستاها  مشکالت 

نیز  استان  مجموعه  راستا  این  در  و  کنند  عمل  خود 
کرد. خواهد  همراهی  را  آنان 

از  برخی  در  آب  مشکل  به  اشاره  با  قم  استاندار 
روستاهای استان قم بیان داشت: ۱۷ روستای بخش 
آب  به  امسال  دولت  هفته  در  قم  استان  در  قمرود 

می شوند. وصل  شرب 
شاهچراغی عنوان داشت: نظام مسائل روستاهای 
باید  بندی  اولویت  اساس  بر  و  تدوین شده  قم  استان 
برنامه ریزی کرد که امیدواریم در  برای حل مشکالت 
سفر دور دوم رئیس جمهور به قم نیز اعتبارات خوبی 

یابد. این زمینه تخصیص  در 
نیز  برق  حوزه  در  داشت:  عنوان  همچنین  وی 
افت فشار  و  پایداری  با عدم  استان  برخی روستاهای 
قم  استان  در  زمینه  این  البته  که  هستند  مواجه  برق 
برق  قطعی  با  و  گرفت  صورت  خوبی  مدیریت  امسال 

نبودیم. مواجه  خانگی  بخش  در  خصوص  به 
استاندار قم بر موضوع اشتغال پایدار و خودکفایی 
آمده  گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  آمد  در  کسب  در  روستا 

► دریافت طرح ها در این حوزه هستیم.     

◄    مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
قم گفت: ۹۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
سال  یک  طی  زمینی  و  هوایی  متوسط  و 
گذشته در این استان احداث شده است.
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  آهنین پنجه  مهدی  قم،  برق  نیروی 
از  گزارشی  تشریح  به  دولت  هفته  تبریک 
توزیع  شرکت  گذشته  یک ساله  عملکرد 
پایدار  برق  تامین  راستای  در  برق  نیروی 
کیلومتر   ۴۰ احداث  و  پرداخت  استان  در 
کیلومتر   ۶ و  هوایی  ضعیف  فشار  شبکه 
جمله  از  را  زمینی  ضعیف  فشار  شبکه 
اقدامات صورت گرفته از ابتدای شروع به 

برشمرد. تاکنون،  سیزدهم  دولت  کار 
کیلومتر   ۴۸ احداث  همچنین  وی 
چهار  و  هوایی  متوسط  فشار  شبکه 
را  زمینی  متوسط  فشار  شبکه  کیلومتر 

راستای  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از 
سال  یک  طی  استان  در  برق رسانی 
مدت  این  در  کرد:  اضافه  و  اعالم  گذشته 
با  زمینی  و  هوایی  ترانسفورماتور   ۲۴۳
نقاط  در  نیز  آمپر  مگاولت   ۴۹ ظرفیت 

است. شده  نصب  استان  مختلف 
وی به نصب یک هزار و ۳۵۹ اصله  پایه 
پایه  اصله   ۳۴ و  یک هزار  و  متوسط  فشار 
سیزدهم  دولت  ابتدای  از  ضعیف  فشار 
هزار   ۲ نصب  گفت:  و  کرد  اشاره  تاکنون 
و  معابر  روشنایی  چراغ  دستگاه   ۹۹۰ و 
۳۵۰ مشترک جدید  و  ۱۲هزار  برق  تامین 
از  روستایی  مشترک جدید   ۴۳۴ و  شهری 
به  مدت  این  در  که  است  اقداماتی  دیگر 

است. رسیده  انجام 
آهنین پنجه با اشاره به برنامه ریزی های 
به  سیم  تبدیل  به منظور  گرفته  صورت 

از  جلوگیری  به منظور  خودنگهدار  کابل 
گفت:  مشترکان،  به  خسارت  و  سرقت 
گذشته  سال  یک  طی  راستا  همین  در 
کابل  به  سیمی  شبکه  کیلومتر   ۲۰۰
این  همچنان  و  شده  تبدیل  خودنگهدار 

است. اجرا  دست  در  برنامه 
در  برق  مشترک   ۳۲۰ و  هزار   ۶۰۶
و  هزار   ۴۸۴ که  دارد  وجود  قم  استان 
هزار   ۸۳ خانگی،  بخش  در  مشترک   ۴۴۲
مصارف،  سایر  بخش  در  مشترک   ۵۰۱ و 
۲۴هزار و ۵۰۵ مشترک در بخش عمومی،  
بخش  در  مشترک   ۱۰۲ و  هزار  هفت 
در  مشترک   ۱۶۲ و  هزار  چهار  صنعتی، 
۶۰۸ مشترک  و  ۲ هزار  و  بخش کشاورزی 

هستند. معابر  روشنایی  بخش  در  نیز 
۳۷.۹ درصد مصرف برق در استان قم 
درصد   ۲۸.۵ خانگی،  بخش  به  مربوط 

کشاورزی،  درصد   ۱۲.۵ صنعت،  بخش 
سایر  درصد   ۹.۹ عمومی،  درصد   ۹.۶

بخش  در  نیز  درصد   ۱.۶ و  مصارف 
► شود.   می  مصرف  معابر  روشنایی 

سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون      ◄
 ۲۶ اختصاص  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
زیر  تکمیل  جهت  تومان  میلیارد  هزار 
نخست  دور  در  آموزشی  ساخت های 
کشو  استانهای  به  جمهور  رییس  سفرهای 

داد. خبر 
صادق ستاری فرد پیش از ظهر یکشنبه 
و  آموزشی  طرح   ۴ افتتاح  مراسم  در 
آغاز  با  داشت:  اظهار  قم  استان  فرهنگی 
افزایش  شاهد  سیزدهم  دولت  فعالیت 
از  ساز  مدرسه  خیرین  جامعه  حمایت های 
این بخش بودیم؛ به گونه ای که کمک های 
راستای  در  خیرین  سوی  از  گرفته  صورت 
بیش  کشور  در  آموزشی  واحدهای  احداث 

است. شده  برابر   ۸ از 
وزیر  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
سیاست  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش 

سرانه  عادالنه  توزیع  راستای  در  دولت 
داشت:  ابراز  تربیتی  و  آموزشی  فضاهای 

آموزشی  فضای   ۲۱۰۰ از  بیش  اکنون  هم 
دست  در  کشور  مختلف  استان های  در 

سفرهای  نخست  دور  در  و  است  اجرا 
 ۲۶ نیز  کشور  استان های  به  رئیس جمهور 
زیر  تکمیل  منظور  به  تومان  میلیارد  هزار 
ساخت های آموزشی اختصاص یافته است.

زیر  آوردن  فراهم  داشت:  بیان  وی 
توجه  نیز  و  آموزشی  نیاز  مورد  ساخت های 
تاکید  موارد  جمله  از  آموزشی  عدالت  به 
و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  در  شده 
وزارت  برنامه های  در  که  است  پرورش 
دنبال  موضوعات  این  پرورش  و  آموزش 

. د می شو
بیان  مراسم  این  در  نیز  قم  استاندار 
رئیس  سفر  دوم  دور  در  امیدواریم  داشت: 
در  مناسبی  اعتبارات  قم  به  جمهور 
جمله  از  شده  واقع  مغفول  که  حوزه هایی 
اختصاص  آموزشی  و  فرهنگی  بخش های 

. بد یا

ابراز  شاهچراغی  تقی  محمد  سید 
شتاب  قم  استان  توسعه  امروز  داشت: 
نقطه  به  رسیدن  برای  اما  یافته  خوبی 
اقدامات  و  داریم  زیادی  فاصله  مطلوب 
انجام  باید  که  است  مانده  زمین  بر  زیادی 

. د شو
وی با بیان اینکه مدیران باید قدر فرصت 
خدمتگزاری به مردم را بدانند بیان داشت: 
عقب  آموزشی  حوزه های  در  قم  استان  در 
با سرعت  باید  که  دارد  ماندگی هایی وجود 
اختیار  در  و  تکمیل  آموزشی  پروژه های 

گیرد. قرار  آموزان  دانش 
استاندار قم ابراز امیدواری کرد با افتتاح 
تراکم  پایان سا ل، جاری  تا  بیشتر  مدراس 
جمعیت دانش آموزان در برخی از مدارس 
برای تحصیل  فضا  تا  قم کمتر شود  استان 

بهتر دانش آموزان مهیا تر باشد.   ►

از  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل      ◄
مردادماه،   پایان  تا  سال جاری  ابتدای 
دالر   ۵۸۷ و  هزار   ۵۱۱ و  میلیون   ۱۴۰
کشورهای  به  استان  این  گمرکات  از  کاال 

شد. صادر  هدف 
این  داشت:  بیان  دریکوندی  اسفندیار 
سه هزار  تعداد  قالب  در  صادرات  میزان 
و  هزار   ۱۶۶ وزن  به  و  اظهارنامه   ۳۱۷ و 
نظر  از  که  گرفته است  صورت  ُتن   ۹۳۲
از نظر ارزش  و  ۱۱۷ درصد  از  وزنی بیش 
مدت  به  نسبت  درصد   ۸۶ حدود  دالری 
می دهد. نشان  را  رشد  قبل  سال  مشابه 

مدت  این  در  همچنین  افزود:  وی 
دالر   ۹۹۹ و  هزار   ۷۴۸ و  میلیون   ۱۲۱
 ۲۲۱ و  یک هزار  تعداد  قالب  در  کاال 
اظهارنامه و به وزن ۲۳ هزار و ۳۵۷ ُتن از 
شد  کشور  وارد  قم  استان  گمرکات  طریق 
که بیشتر حجم آن را لوازم کاربردی مورد 
تجهیزات  و  اولیه  مواد  نیز  و  مردم  نیاز 
تولیدی  واحدهای  در  استفاده  مورد 

می دهد. تشکیل 
زمینه  در  قم  گمرکات  داد:  ادامه  وی 
کشور  گمرکات  سایر  با  کاالها  ترانزیت 
در  و  است  مطلوبی  جایگاه  دارای  نیز 

تا  سال جاری  ابتدای  از  ارتباط  همین 
 ۴۰۹ و  یکهزار  تعداد  مردادماه،  پایان 
از  ُتن   ۱۹۲ و  هزار   ۳۵ وزن  به  کاال  مورد 
وارد  قم  استان  گمرکات  به  گمرکات  سایر 
۱۲۲ مورد کاال به وزن یکهزار  و همچنین 
و ۴۵۸ ُتن از گمرکات قم به مقصد گمرک 
خارج  کشور،  دیگر  نقاط  در  نظر  مورد 

. ست ه ا شد
در  قم  گمرکات  گفت:  دریکوندی 
زمینه مقابله با قاچاق کاال نیز با همراهی 
در  توان  همه  با  متولی  دستگاه های  سایر 
ارتباط  همین  در  و  دارد  حضور  میدان 

مظنون  پرونده   ۳۳۰ شده  یاد  مدت  طی 
ریال  میلیارد   ۷۱۵ ارزش  به  قاچاق  به 
موارد  و  شده  تشکیل  استان  گمرکات  در 
قانون  مراجع  اختیار  در  پیگیری  برای 

گرفته است. قرار 
با  مرتبط  امور  انجام  افزود:  وی 
و  پستی  بسته های  واردات  و  صادرات 
شاخص  اقدام های  دیگر  از  نیز  مطبوعات 
با  که  است  قم  استان  گمرکات  کل  اداره 
توجه به جایگاه این استان در زمینه امور 
به حوزه  توجه عالقه مندان  فرهنگی مورد 

► گرفته است.    قرار  هنر  و  فرهنگ 

حمل ونقل شورای  و  عمران  کمیسیون  رئیس      ◄
تومان  میلیارد   100 اختصاص  از  قم  شهر  اسالمی 
و  داد  خبر  شهر  سطح  در  پارکینگ  احداث  به  بودجه 
به ساخت  تومان  60 میلیارد   ،1401 افزود: در سال 
پارکینگ و 40 میلیارد تومان به تملک برای پارکینگ 

است. داده شده  اختصاص 
شهرنیوز،  با  گفتگو  در  دهناد  محمدحسین  سید 
در سال  پارکینگ  به ساخت  شهری  مدیریت  توجه  به 
مهم ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره   ۱۴۰۱
پارکینگ  تأمین  و شهرداری  دغدغه های شورای شهر 

است. شهر  موردنیاز 
به  بودجه  تومان  میلیارد   ۱۰۰ اختصاص  از  وی 
افزود: در  و  پارکینگ در سطح شهر خبر داد  احداث 

سال ۱۴۰۱، ۶۰ میلیارد تومان به ساخت پارکینگ و 
اختصاص  پارکینگ  برای  تملک  به  تومان  میلیارد   ۴۰

است. داده شده 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
حوزه  در  مهم  پروژه  سه  سپس  قم،  شهر  اسالمی 
گفت:  و  کرد  مطرح  را   ۱۴۰۱ سال  در  پارکینگ 
پارکینگ  احداث  برای  تومان  میلیارد   ۶۰ امسال 
که  گرفته ایم  نظر  در  خمینی)ره(  امام  خیابان 
به زودی عملیات عمرانی آن  و  انجام شده  طراحی آن 

می شود. آغاز 
تومان  میلیون   ۴۰ همچنین  داد:  ادامه  وی 
با  که  گرفته شده  نظر  در  پارکینگ  تملک  برای  نیز 
خریداری  و  انتخاب  زمین  انجام شده  بررسی های 

. د می شو
تقاطع خیابان  پارکینگ در  اتمام ساخت  از  دهناد 
پروژه   کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  یاسر  عمار  و  آذر 
پارک  فضای   ۴۰۰ با  یاسر  عمار  و  آذر  خیابان  تقاطع 
را  خود  پایانی  مراحل  پیشرفت  درصد   ۹۵ از  بیش  و 
به زودی  شود  حل  آن  مشکالت  اگر  و  کرده  سپری 

می شود. افتتاح 
شرقی  پارکینگ  عمرانی  عملیات  اجرای  به  وی 
عملیات  آغاز  صورت  در  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  نیز 
کارگاه  شدن  فعال  و   شرقی  پارکینگ  عمرانی 
اما  می شود،  ایجاد  پارک  برای  محدودیت هایی 
اختیار  در  که  ناشران  و  زمزم  مجتمع  کنار  در  فضای 
شهرداری است، به پارک اختصاص داده می شود.  ►

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خبر داد:

● احداث ۹۸ کیلومتر شبکه برق در قم طی یک سال گذشته   ●

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

● اختصاص ۲۶ هزار میلیارد تومان جهت تکمیل زیر ساخت های آموزشی قم   ●

مدیرکل گمرکات قم:

● ۱۴۰ میلیون دالر کاال از قم صادر شد   ●

● اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برای احداث پارکینگ در قم   ●

استاندار قم خبر داد؛

● اتصال آب ۱7 روستای بخش قمرود استان قم در هفته دولت    ●   کالهبرداری میلیاردی با ترفند 
ازدواج در قم 

رئیس پلیس فتای قم از دستگیری کالهبرداران اینترنتی که با ترفند 
ازدواج از ۱۶ نفر کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.

 سرهنگ علی موالی،رئیس پلیس فتای قم اظهار کرد: ۲ کالهبردار 
ریال  میلیارد   ۱۰ تلگرامی  کانال های  در  ازدواج  ترفند  با  که  اینترنتی 

و دستگیر شدند. بودند شناسایی  افراد کالهبرداری کرده  از 
او ادامه داد:متهمان با جلب اعتماد افراد در مجموع از ۱۶ نفر مبلغ 
صورت  تالش های  با  که  بودند  کرده  کالهبرداری  ریال  میلیارد   ۱۰
اعتراف  خود  جرم  به  پلیس  تحقیقات  در  و  دستگیر  افراد  این  گرفته 

کردند.
ارسال  با  ازدواج،  ترفند  با  اینترنتی  مجرمان  دیگر  موارد  در  افزود:  او 
آشنایی  حق  عنوان  به  ناچیز  مبلغی  پرداخت  برای  فیشینگ  لینک 
از  مجاز  غیر  برداشت  نهایت  در  و  بانکی  اطالعات  سرقت  به  اقدام 

می کردند. افراد  بانکی  حساب 
داشته  توجه  کاربران  داد:  هشدار  قم  استان  فتای  پلیس  رئیس 
قرار  مجازی  فضای  در  همسریابی  دروغین  تبلیغات  دام  در  باشند 
به  منجر  نهایت  در  که  بوده  کالهبرداری  صفحات  این  زیرا  نگریند، 
ازکاربران  کالهبرداری  یا  و  بانکی  حساب  و  شخصی  اطالعات  هک 

. د می شو
موالی گفت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک 
فتا  پلیس  یا در وب سایت   ۰۹۶۳۸۰ با شماره  از طریق طریق تماس 
ثبت  را  آن  ارتباطات مردمی  www.cyberpolice.ir بخش  نشانی  به 
مطلع  سایبری  حوادث  و  اخبار  جمله  از  رویداد ها  آخرین  از  و  کرده 

شوند.

 کشف یک قبضه سالح جنگی از 
یک منزل مسکونی در قم

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف یک قبضه سالح به همراه ۱۱۶ 
عدد فشنگ جنگی طی بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

در  گفت:  مختاری  امیر  پلیس،سرهنگ  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
کمری  کلت  سالح  قبضه  یک  نگهداری  بر  مبنی  خبری  کسب  پی 
توسط فردی در منزل مسکونی خود، موضوع در دستور کار مأموران 

قرارگرفت. انتظامی 
به محل  با هماهنگی مقام قضایی استان  ادامه مأموران  افزود: در  او 
به  گرم  سالح  قبضه  یک  گرفته  صورت  بازرسی  طی  و  اعزام  موصوف 
کشف  شوکر  عدد  یک  همچنین  و  جنگی  فشنگ  عدد   ۱۱۶ همراه 

کردند.
نفر دستگیر  رابطه یک  این  در  انتظامی شهرستان قم گفت:  فرمانده 
تحویل  قانونی  مراحل  انجام  برای  شده  تشکیل  پرونده  همراه  به 

شد. استان  قضایی  مرجع 
سرهنگ مختاری تصریح کرد: شهروندان می توانند هرگونه گزارشات 
طریق  از  یا  و  پلیسی  فوریت های  مرکز   ۱۱۰ سامانه  طریق  از  را  خود 
خیابان  در  واقع   )۱۹۷( همگانی  نظارت  دفتر  به  حضوری  مراجعه 

کنند. اعالم  بهشتی  شهید   ۱۷ کالنتری  جنب  )ره(  خمینی  امام 

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت
استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  نماینده شرکت  بعنوان  اله شفیعیان  آقای حشمت 
پالک  ششدانگ  ای  دفترچه  مالکیت  سند  داشته  اعالم  مصدق  شهود 
دفتر   ۳۲۷ صفحه  در  قم  ثبت   ۲ بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۵۲/۳۰/۳۴۹۵
شرکت  بنام   ۸۰ الف   ۱۰۳۸۶۶ سریال  بشماره   ۵۵۳۲۸ ثبت  ذیل   ۳۱۶
اعالم  نامبرده  که  شده  تسلیم  و  صادره  سازان  دنده  صنعتی  و  تولیدی 
به  لذا  است،  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  اثر  در  مالکیت  سند  داشته 
نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد 
مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به 
از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد 
رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار 
انقضای مهلت  از  بدیهی است پس  قرار گیرد.  تا مورد رسیدگی  نمایند  اخذ 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر 

   )۱۵۶۲۴ الف  )م 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

آبادی  حجت  پورحسنی  عباس   – قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 
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◄   »عدالت« از حیث مفهوم شناختی، به معانی: 
در  تفاوت  توازن، تساوی در شرایط مساوی،  و  تعادل 
قرار  و  حقی  صاحب  هر  حق  دادن  متفاوت،  شرایط 

می باشد. خود  جای  در  چیزی  هر  گرفتن 
رعایت  معنای  به  جنسیتی«  »عدالت  مفهوم 
امکانات  همه  به  دسترسی  در  مردان  و  زنان  تناسب 
که  گونه ای  به  است  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
عدالت  نشود.  اجحافی  یا  ستم  هیچکدام  حق  در 
نیازمند اصول  مقوله های عدالت  جنسیتی مثل سایر 
با  و  است  گوناگونی  حوزه های  و  شاخص ها  مبانی  و 
حتی  و  طلبی  منفعت  گرایی،  مادی  ابزاری،  عقل 

شد. نائل  آن  به  نمی توان  گرایی  جنسیت 
تعریف عدالت  مفهوم »عدالت جنسیتی« در صدد 
با در نظر گرفتن اوضاع و احوال،  میان زنان و مردان 
و استعدادهای متفاوت و وظایف زنان و مردان است. 
تحقق عدالت منوط به لحاظ کردن اوضاع و احوال، و 
تفاوت ها در تخصیص امکانات است، اما برخی صرفًا 
به برابری جنسیتی قائل اند. اگرچه عدالت جنسیتی 
کشورهای  در  رقیب  گفتمان های  سوی  از  امروزه 
تدقیق  نیازمند  رفته،  کار  به  غیراسالمی  و  اسالمی 
با  مواجه  در  که  پرسشی  اما  است.  تحلیلی  و  نظری 
عدالت  آیا  که  هست  این  می گردد  طرح  بحث  این 
و  عدالت  ادبیات  در  باید  که  است  مفهومی  جنسیتی 
فرهنگی  امر  یا یک  گفتمان عدالت محور طرح گردد 
است؟ گفتگوی پیشرو تالشی برای تبیین این مفهوم 
و تعیین تمایزهای جدی عدالت جنسیتی از آنچه که 

می باشد. نیست 
و  فرهنگ  دکترای  اولیایی  احمد  االسالم  حجت  با 
عضو  و  قم  باقرالعلوم  دانشگاه  استادیار  و  ارتباطات 
حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  عدالت پژوهی  گروه 
در  که  نشستیم  گفتگو  به  خصوص  این  در  قم  علمیه 

می خوانید: را  آن  حاصل  ادامه 
عدالت  مباحث  در  جنسیتی  عدالت  از  منظور 

؟ چیست
می گوئیم،  سخن  اجتماعی  عدالت  از  وقتی 
ناظر  که  فردی  عدالت  برخالف  که  است  آن چیزی 
جامعه  کلیت  در  عدالت  تحقق  هست،  شخص  به 
بطن  و  ساختارها  در  عدالت  یعنی  می باشد.  منظور 
این  می شود  مطرح  که  پرسشی  دهد.  رخ  جامعه 
سمت  به  را  جامعه  می تواند  چگونه  عدالت  که  است 
عدالت  حوزه های  از  یکی  بدهد؟  سیر  مطلوبی  یک 
با  موضوع  این  است.  جنسیتی  عدالت  اجتماعی، 
بحث های  خلقت،  فلسفه ی  بحث های  زنان،  حقوق 
تفاوت زن و مرد و… که از ابتدای خلقت در ارتباطات 
است  بوده  بحث  آن  پیرامون  اجتماعی  و  فردی  بین 
و  سیاسی  جنبش های  همچنین  دارد.  ارتباط 
یا زنده کردن  برابری و عدالت  اجتماعی تحت عنوان 
احیای حقوق بانوان و خانم ها در اجتماع هم در این 
با رویکردهای فمینیستی  زمینه شکل گرفته است که 

هست. همراه 
جنسیتی  عدالت  دسته بندی  در  شما  دیدگاه 
انواع موضوعات حوزه عدالت چگونه است  میان 
امری  یا  می دانید  فرهنگی  امری  را  مسئله  این  و 

حقوقی؟ و  اجتماعی 
دارم.  جنسیت  مقوله ی  به  فرهنگی  نگاهی  من 
پیرامون  اساسًا  که  بحث هایی  که  معتقدم  یعنی 
اجتماع  یک  در  مرد  و  زن  دعوای  و  برابری  و  عدالت 
و  فرهنگ  بر  مبتنی  مسائل  اینها  می گیرد،  شکل 
جنسیت  مقوله ی  از  نمی توانیم  ما  لذا  است.  جامعه 
اشتباه  این  به نظر من  و  ارائه دهیم  تعریف واحد  یک 
ارائه  جنسیت  مقوله ی  از  تعریفی  چنین  که  است 
ما  لذا  و  است  فرهنگی  مقوله ی  یک  جنسیت  دهیم. 
حل  را  جنسیتی  عدالت  چالش های  بخواهیم  وقتی 
فرهنگ  نگاه  و  شناسی  فرهنگ  مسیر  از  باید  کنیم. 
حل  را  قضیه  مرد  و  زن  به  اسالمی  فرهنگ  یا  ایرانی 
کنیم  اصالح  را  فرهنگی  نگاه  این  بتوانیم  اگر  کنیم. 
به  جنسیتی  عدالت  چالش های  موارد  از  بسیاری  در 

می شود. حل  من  نظر 
 آیا تصور و فهم ما از عدالت در موضوع عدالت 
تعاریف  آیا  هست؟  واحد  و  صحیح  جنسیتی 

هستند؟ مسئله  بیانگر  و  مشخص 
ادراک  عنوان  با  بحثی  عدالت  مسئله ی  در  ما 
تفاوتی  یک  عدالت  با  عدالت  ادراک  داریم.  عدالت 
عدالت  جامعه ای  در  آیا  اینکه  مورد  در  عدالت  دارد. 
در  عدالت  ادراک  اما  می کند  بحث  نیست  یا  هست 
جامعه  در  می کنند  تصور  جامعه  آن  مردم  اینکه  مورد 

می گوید. سخن  ندارد؟  یا  دارد  وجود  عدالت 
باشد  عدالت  جامعه ای  در  است  ممکن  عبارتی  به 
نیست  عدالت  کنند  تصور  جامعه  آن  مردم  ولی 
است  متفاوت  عدالت  اصل  با  عدالت  ادراک  یعنی 

نباشد  عدالت  جامعه ای  در  است  ممکن  برعکس  یا 
بحث  هست.  عدالت  که  کنند  تصور  جامعه  آن  مردم 
جنسیتی  عدالت  خود  از  جنسیتی  مقوله ی  ادراک 
زنان  بحث حقوق  در  ما  که  است. چالش هایی  مهم تر 
برمی گردد  بیشتر  داریم  مرد  و  زن  میان  نابرابری  و 
عدالت  خود  نه  جنسیتی  عدالت  ادراک  مقوله ی  به 

جامعه ی  در  االن  که  ندارد  اهمیت  اصاًل  جنسیتی. 
چنان  ادراک  این  نه  یا  هست  جنسیتی  عدالت  ما 
اجازه  و  شده  چیره  واقعیت  بر  که  است  شده  قوی تر 
نشان  را  خودش  کامل  طور  به  واقعیت  که  نمی دهد 
مختلف  عوامل  تحت  که  جنسیتی  کلیشه های  دهد. 
نگاه  تا  شده  باعث  گرفته  شکل  شما  و  من  ذهن  در 
گیرد. شکل  خاص  گونه ای  به  جنسیتی  عدالت  به  ما 

جنسیت  مقوله ی  به  ما  ذهنی  ادراک  از  بخشی 
مثاًل:  است.  ذهنی  کلیشه های  همین  ماحصل  هم 
هست،  وابسته  زن  هست،  ضعیف  موجودی  زن 
تمام  باشد.  داشته  نمی تواند  مالی  استقالل  زن 
برای  صفت  عنوان  به  ما  که  جنسیتی  کلیشه های 
کلیشه هایی  می بریم.  کار  به  جامعه  در  مردان  و  زنان 
سوق  خاص  سمت  یک  به  را  ما  ادراک  که  هستند 
می دهد. اینها در ذهن ما ماندگار می شود و ادراک ما 
از مباحث را دست کاری می کند. پس االن بحث من 
به عدالت  افراد نسبت  پیرامون نگاه و درکی است که 

دارند. جنسیتی 
تا  می شود  منجر  خاصی  عوامل  آیا  شما  نظر  به 
ذهن مان  در  مشخصی  جنسیتی  کلیشه های  ما 

بگیرد؟ شکل 
این  که  داریم  عامل هایی  ما  بله  بنده،  نظر  به 
می کند.  تغییر  دست خوش  یا  می سازد  را  کلیشه ها 
و  جنسیتی  عدالت  مقوله ی  در  ما  کلی  طور  به 
ادراک  بر  تأثیرگذار  عامل  نوع  دو  جنسیت،  ادراک 
دیگر  بخشی  و  معرفتی  عوامل  از  بخشی  داریم. 
ناظر  معرفتی  عوامل  هستند.  غیرمعرفتی  عوامل 
حرف  ما  اندیشه های  و  جهان بینی  ایدئولوژی،  به 
ما  فهم  به  خیلی  معرفتی  غیر  مقوله های  می زنند. 
ربط ندارند و از یک عامل دیگر تأثیر می پذیرند. حال 
می افتد.  اتفاقی  چه  جنسیتی  عدالت  مقوله ی  در 
یکی از عوامل معرفتی مؤثر در نگاه و ادراک ما از این 
شما  اینکه  اساسًا  است.  عدالت  از  فهم مان  مسئله، 
شما  نگاه  در  شدت  به  کنید  تعریف  چگونه  رو  عدالت 
تعریف  از  ما  تأثیرگذار است. فهم  به عدالت جنسیتی 

از  تصورمان  در  مؤثر  معرفتی  عامل  یک  این  عدالت 
هست. جنسیتی  عدالت 

اعطا  و  عدالت  رابطه ی  معرفتی  عامل  دومین 
کننده ی عدالت یا به عبارتی معطی عدالت می باشد. 
یک  عنوان  به  را  خودش  که  مادامی  زن  یک  ببینید 
کند،  تعریف  خیرات  دریافت  دنبال  به  منتظر  انسان 
یا  حاکمیت ها  را  زنانه  اجتماعی  خیرات  بسط  عامل 
بداند،  عامل  را  اینها  وقتی که  تا  و  می داند  دولت ها 
جامعه ی  در  همیشه  چون  چرا  است.  متوقع  همیشه 
زن  یک  و  می شود  پایمال  حقوق  از  بخشی  انسانی 
را  و حقوق من  یا مرد حق  آن دولت  همیشه می گوید 
بدانیم،  خودمان  را  عدالت  بسط  عامل  اگر  اما  نداد. 
عدالت  می سازیم.  را  فرهنگ  که  هستیم  ما  اینجا 
فرهنگی  عدالت  ذیل  اینجا  ما  تعریف  در  جنسیتی 
مقوله ی  به  نگاه مان  اینکه  یعنی  می شود.  تفسیر 
به مسئله ی عدالت جنسیتی  را  جنسیت هست که ما 
به  نگاهش  اگر  زن  یک  متهم.  یا  می کند  متوقع 
عامل  را  خودش  باشد،  فعال  نگاه  جنس  از  زنانگی 
نگاهش  اگر  ولی  می داند.  جنسیتی  عدالت  بسط 
در  گرفته  شکل  زنانگی  ادارک  به  دائمًا  باشد،  منفعل 
بسط عدالت  عامل  و  جامعه ی خودش کمک می کند 

می داند. دیگری  افراد  را  جنسیتی 
و  واقعی  عدالت  بین  فرق  معرفتی  عامل  سومین 
همین  یعنی  واقعی  عدالت  است.  آرمانی  عدالت 
عدالتی که هست. عدالت آرمانی اشاره به آن سطحی 
حال  داریم.  انتظار  عدالت  از  ما  که  دارد  انتظارات  از 
یعنی  عدالت،  درک  بر  مؤثر  غیرمعرفتی  عوامل 
جریحه دار  را  احساسات  یا  حاال  می آیند  که  عواملی 
سعی  و  می گذارند  آنی  روانی  تأثیرات  یا  می کنند 
می کنند ادراک ما را تغیر دهند. ادراک شما این است 
اما  دارید،  که  ویژگی هایی  این  یعنی  زن  االن یک  که 
ویژگی  و  می آورند  هجمه  شما  به  معرفتی  غیر  عوامل 
زن موفق را در ذهن شما و بعد ادراک شما جا به جا 
جنسیتی  عدالت  شود،  جابه جا  که  ادراک  می کنند. 
جنسیتی  عدالت  از  تصور  و  توقع  و  می شود  مختل 
نظریه  معرفتی  غیر  عوامل  از  یکی  می گردد.  متفاوت 
بر  مبتنی  که  نظامی  یعنی  است.  اجتماعی  مبادله ی 
فایده و مبتنی بر پاداش هست. این نظریه به شخص 
نیفتاد من حاضر نیستم  اتفاق  این نظام  می گوید اگر 
نفع  به  اجتماعی  عدالت  اگر  مثاًل  بپذیرم.  را  واقعیت 
هست  جامعه  در  عدالت  بله  می گویم  بخورد  رقم  من 
اما اگر نه به نفع من رقم نخورد، مطلقًا حاضر نیستم 

است. عادالنه  فعلی  جامعه  وضعیت  بپذیرم 
اتفاق  هم  جنسیتی  عدالت  در  مسئله  همین 
موفقی  ازدواج  متعددی  دالیل  به  زن  یک  می افتد. 
نکرده  پیدا  دست  خودش  حقوق  به  چون  و  نداشته 
در  جنسیتی  عدالت  وضعیت  از  ادراک اش  است؛ 
از  یکی  هم  رسانه ها  می کند.  پیدا  تغییر  کاماًل  جامعه 
انگاره  تغییر  در  که  هستند  جدی  غیرمعرفتی  عوامل 
هستند.  اثرگذار  جنسیتی  عدالت  از  ما  ادراک  و 
این  در  را  رسانه  نقش  ما  امروز  در جامعه ی  مخصوصًا 

گرفت. نادیده  نمی توان  مقوله 
جنسیتی  عدالت  از  شما  روایت  و  تقریر 

؟ چیست

و  اجتماعی  مقوله ی  یک  جنسیتی  عدالت 
حقوق  از  بخشی  هست،  ممکن  که  می باشد  فرهنگی 
تأمین  را  از حقوق زنان  یا بخشی  تأمین کند  را  مردان 
جا  به  جا  را  تکلیف  و  حق  دایره ی  این  اصاًل  و  کند 
مقوله ی  یک  جنسیت  مقوله ی  که  معتقدم  من  کند. 
فرهنگی  طوالنی  فرآیند  یک  طی  و  است  فرهنگی 
آن  چگونگی  و  می گیرد  شکل  جنسیت  به  ما  نگاه 
با  که  دیده ام  را  زیادی  زنانی  من  می شود.  مشخص 
دنبال  به  غیرمعرفتی  و  معرفتی  عوامل  وجود  تمام 
هستند.  خودشان  جنسیت  برای  اجتماعی  خیر  یک 
این طیف برای دستیابی به این خیر اجتماعی تالش 
جامعه  فعلی  وضعیت  نمی رسند،  چون  ولی  می کنند 

می کنند. توصیف  جنسیتی  ظالمانه ی  وضعیت  را 
از  تصوراتمان  از  بسیاری  در  ما  می رسد  نظر  به 
مهم ترین  و  دارد  وجود  اشکال  جنسیتی  عدالت 
از مقوله ی جنسیتی  ما  آن هم تصور فرهنگی  اشکال 
به  جنسیت  مقوله  رد  ما  بحث های  متأسفانه  است. 
این  وارد  تا  و  نیست  مجموعه  یک  و  بسته ای  صورت 
فرصت  کنیم،  مطرح  را  مجموعه  تا  می شویم  بحث 
اسالم  نگاه  وقتی  ما  می شود.  هجمه  و  نمی دهند 
نگاه  می کنیم،  بررسی  جنسیت  مقوله ی  به  هم  را 
رفتاری  سبک  و  مناسک  در  شما  است.  فرهنگی 
احترام  و  عزت  و  توجه  همه  می کنید  دقت  که  اسالم 

هست. زن  جنس  به 
عدالت  مسئله  ارتقای  برای  راهکاری  آیا 
جنسیتی در کشور ما و تبدیل آن به امر فرهنگی 

؟ هست
در حل  را  جنسیتی  مسئله ی عدالت  راه حل  بنده 
اجتماعی  جنبش های  و  حقوقی  فقهی،  چالش های 
می دانم.  فرهنگی  را  مسئله  حل  راه  بلکه  نمی دانم. 
ارتباطات  یک  در  ما  مردانگی  و  زنانگی  فرهنگ  باید 
زن  ادراک  که  شود  تقویت  نحوی  به  جنسیتی  میان 
کند.  پیدا  بهبود  جنسیت  مقوله ی  از  مرد  ادراک  و 
عوامل  تمام  لحاظ  با  افتد،  اتفاق  امر  این  وقتی 
گفتیم؛  جنسیت  مورد  در  که  غیرمعرفتی  و  معرفتی 
حل  جنسیتی  عدالت  موضوع  از  زیادی  بخش 
عدالت  فعلی  وضعیت  در  بخواهیم  اگر  اما  می شود. 
از چه طریقی  باید  باشیم  جنسیتی کنش گری داشته 
مطرح  ما  را  ترمیمی  عدالت  بحث  اینجا  کنیم؟  عمل 

. می کنیم
در مباحث عدالت ما یک امری داریم به نام عدالت 
فقط  کرد،  دزدی  فردی  یک  اگر  اینکه  یعنی  ترمیمی 
عواملی  سلسله  بلکه  شود.  مجازات  نباید  شخص  آن 
یا  مجازات  باید  را  است  شده  دزدی  این  به  منجر  که 
جنسیتی  عدالت  مقوله ی  به  وقتی  حاال  کرد.  اصالح 
کردن  مجازات  و  کیفری  عدالت  به  ما  نیز  می رسیم 
در  مرد  و  زن  نگاه  ترمیمی  عدالت  به  ما  نداریم.  نیاز 
و  حق  به  اینها  از  هریک  مسئولیت  و  جنسیت  حوزه 
اینکه  خاطر  به  متأسفانه  داریم.  نیاز  یکدیگر  حقوق 
در کشور ما عدالت پژوه به معنای واقعی آن کم هست 
صحیح  صورت  به  جنسیتی  عدالت  مقوله  همچنین  و 
قرار  حاشیه  در  موضوع  این  است،  نشده  تبیین 
و  صاحبنظران  توسط  بیشتری  تبیین  به  نیاز  و  دارد 

► دارد.     عدالت  اندیشمندان 

استادیار دانشگاه باقرالعلوم قم:

● چالش های عدالت جنسیتی را باید از مسیر فرهنگ حل کنیم    ●

◄    سرپرست اداره کل ورزش و جوانان 
که  آینده  المپیک  برای  گفت:  قم  استان 
شود  می  برگزار  پاریس  در   ۲۰۲۴ سال  در 
در  قم  از  ورزشکاری  که حتما  داریم  برنامه 

باشد. داشته  حضور  بزرگ  رویداد  این 
ایرنا  با  گفتگو  در  سانی خانی  ابراهیم 
المپیادهای  موضوع  در  داشت:  اظهار 
در  الزم  ریزی  برنامه  برتر  استعدادهای 
نیاز برای  انجام شده و بودجه مورد  استان 
می  استعدادیابی  و   ایم  دیده  را  امر  این 
توانند  می  قم  از  ورزشکارانی  چه  که  کنیم 

کنند. نقش  ایفای  جهانی  مجامع  در 
کارشناسی  جلسه   ۲ داشت:  ابراز  وی 

پروری  قهرمان  با  مرتبط  های  هیات  برای 
و  داشته ایم  باشند  آور  مدال  می توانند  که 
شناسایی  و  شدند  شناسایی  نیز  افرادی 

است. انجام  حال  در  نیز  دیگری  تعداد 
قهرمانی  پایگاه  افزود:  سانی خانی 
برای استعدادیابی تدارک دیده ایم و برای 
ورزشکار  حتما  داریم  تالش  آینده  المپیک 
در  باید  ورزشی  هیات های  و  باشیم  داشته 

باشند. داشته  را  الزم  اهتمام  زمینه  این 
وی بیان کرد: رشته قهرمان پروری مثل 
کشتی در قم کار خودش را انجام می دهد 
و  هیجان  با  ورزشی  رشته  این  گذشته  از  و 

تب و تاب زیادی در قم فعال بوده است.

وی تاکید کرد: در برخی رشته ها که کم 
کار هستیم به دلیل آن است که فدراسیون 

مرتبط و هیات ها گاها فعال نیستند.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
کاراته  بهترین  ما  کاراته  افزود:  قم  استان 
چون  افتاده است  عقب  ولی  دارد  را  کاها 
وجود  کاراته  اهالی  بین  در  الزم  وحدت 

ندارد.
روسای  با  جلساتی  کرد:  عنوان  وی 
پیشکسوتان  و  داشته ایم  هیات ها 
و  ورزش  کل  اداره  به  را  مختلف  رشته های 
رشته های  برای  و  کرده ایم  دعوت  جوانان 
مدال آور فراخوان داده و گفته ایم که عدم 

نیست. قبول  قابل  ها  آن  موفقیت 
ریاست  برای  که  افرادی  گفت:  وی 
باید  می شوند  نامزد  ورزشی  هیات های 
و  باشند  داشته  مالی  حامی  و  برنامه 
کجا  از  را  ورزشی  رشته  آن  باشد  مشخص 

برسانند. می خواهند  کجا  به 
اگر  داشت:  اظهار  سانی خانی 
باشند  نداشته  برنامه  ورزشی  هیات های 

کنیم. حمایت  آنها  از  نمی توانیم 
قم در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در ژاپن در 
داشت  نماینده  یک  فرنگی  کشتی  رشته 
شرکت  مسابقات  این  در  نجاتی  علیرضا  و 

کرد.     ►

آماده باش برای سقوط قیمت خودرو؟ 
پرده برداری از محدودیت های 

عجیب در واردات خودرو
خودرو  واردات  آیین نامه  به  واکنش  در  خودرو  بازار  کارشناس  یک 
دوگانگی  که  است  عجیبی  نکته  کاال  بورس  در  فروش  به  الزام  گفت: 
برخورد وزارت صمت با پدیده قیمت شناور و فروش از بورس را نشان 

می دهد.
مریم فکری: واردات خودرو که از سال ۹۷ ممنوع شده بود، با مصوبه 
آیین نامه ای  طبق  البته  شد.  آزاد  دوباره  مرداد   ۲۶ در  وزیران  هیات 
در  یورویی  هزار   ۲۰ سقف  خودرو  واردات  برای  شده،  ابالغ  اخیرا  که 
این سقف همچنان ممنوع  از  باالتر  واردات خودرو  و  نظر گرفته شده 
واردکنندگان  سقف  این  با  صمت،  وزیر  امین،  فاطمی  گفته  به  است. 
وارد  کشور  به  دوم  دست  خودروهای  و  لوکس  خودروهای  نمی توانند 
طریق  از  تنها  وارداتی  های  خودرو  که  است  شرایطی  در  این  کنند. 

شد. خواهند  عرضه  کاال  بورس 
کرده،  اعالم  صمت  وزارت  سخنگوی  قالیباف  امید  میان،  این   در 
واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست 
خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. به گفته 
می شود. آغاز  مهرماه  اول  از  عمال  خودرو  واردات  اجرایی  مرحله  او، 

به  توجه  با  که  شده  رونمایی  حالی  در  خودرو  واردات  آیین نامه  اما 
برای  خم  و  پیچ  پر  پروسه ای  می رسد  نظر  به  آن،  در  مندرج  شرایط 
شده  لحاظ  یورویی  ۱۰هزار  باالی  به ویژه  خودروها،  برخی  واردات 
درباره  خودرو  بازار  کارشناس  زاوه،  فربد  رابطه،  همین  در  است. 
برای  وزیران  هیات  مصوبه  گفت:  خودرو  واردات  برای  دولت  مصوبه 
که  است  همراه  شبه دار  و  عجیب  محدودیت های  با  خودرو  واردات 

شود. کم  بسیار  خودرو  بازار  بر  آن  تاثیر  دارد  امکان 
میلیارد  یک  واردات  سقف  کنار  در  شناور  تعرفه  این که  بیان  با  وی 
افزود:  شود،  مهیا  هم  فساد  و  رانت  برای  فضا  می شود  سبب  دالری 
اعمال  سفارش  ثبت  بر  نیست  مشخص  واردات  سقف  محدودیت 
نحوه  نیست  مشخص  البته  و  خودرو  ترخیص  یا  ورود  یا  شد  خواهد 
دست  است  این  مهم  نکته  ولی  بود،  خواهد  چطور  آن  سهمیه بندی 

است. باز  واردات  مهندسی  در  صمت  وزارت 
تعرفه  بودن  از طرفی، شناور  بازار خودرو تصریح کرد:  این کارشناس 
سود  میزان  از  درستی  تصویر  تاجر  یعنی  فروش  زمان  تا  واردات 

می شود. او  محافظه کاری  و  تعلل  باعث  طبعا  و  داشت  نخواهد 
یک الزام عجیب در فروش خودروهای وارداتی

موضوعی  و  نداشته  سابقه  علی الحساب  تعرفه  این که  بیان  با  زاوه 
به فروش در  الزام  مبهم در تجارت خارجی محسوب می شود، گفت: 
وزارت صمت  برخورد  که دوگانگی  نکته عجیبی است  کاال هم  بورس 

است. بورس  از  فروش  و  شناور  قیمت  پدیده  با 
از  بیشتر  آیین نامه  این  انتظار  نظر می رسد  به  به هر شکل  افزود:  وی 
آن که با هدف کاهش تنش بازار باشد، تالش برای رهایی از انتقادات 
وزیر و سخنگوی وی صورت  فراگیر روزهای اخیر در مورد فرمایشات 
خودروسازان  یا  تویوتا  مانند  برندهای  با  مذاکرات  از  خبر  که  گرفته 
کرده  تشدید  را  ساختاری  رانت  شبه  و  بودند  داده  هندی  و  اروپایی 

بودند.
این  اجرای  شدن  محول  کرد:  عنوان  خودرو  بازار  کارشناس  این 
احتماال  هم  مرکزی  بانک  و  صمت  وزارت  آیین نامه های  به  مصوبه 
بازار خودرو  ادامه مسیر گفتاردرمانی فعلی وزارت صمت در مدیریت 
و خود دولت در مدیریت کالن کشور و ادامه مسیر تعلیق کشور است.
سرمایه گذاری  از  استفاده  به  الزام  حال،  عین  در  شد:  متذکر  زاوه 
در  خصوصا  خارجی  سرمایه گذاری  سازمان  تصویب  با  خارجی 
سرمایه گذار  است.  همراه  زیادی  ابهامات  با  عمومی  حمل ونقل 
خارجی طبعا انتظار دارد اصل و فرع سرمایه گذاری را در بازه زمانی 
نیاز  افزایش  معنی  به  فعلی  شرایط  در  که  بگیرد  پس  باز  ساله   ۵ تا   ۳
خواهد  عمومی  حمل ونقل  در  مصرف  مورد  وارداتی  محصوالت  ارزی 

بود.
شبهات  رفع  برای  صرفا  آیین نامه  می رسد  نظر  به  کرد:  تصریح  وی 
خودرو  صنعت  در  خاص  گروه های  انتفاع  خصوص  در  مطروحه 
این  در  ارز  رمز  مجوز  وجود  با  امر  این  هرچند  است؛  شده  طراحی 
با  خودرو  سفارش  ثبت  خصوص  در  وزیر  معاون  گفتارهای  و  مصوبه 
در  فعال  شرکت های  از  یکی  در  دیجیتال  ارز  مزرعه  وجود  و  ارز  رمز 

رفع. نه  می شد،  تشدید  خودرو  حوزه 
سقوط قیمت در کدام خودروها؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت : به هر شکل ساختار این 
مصوبه فارغ از شناور بودن تعرفه که تاثیر آن بر قیمت بازار رفع شده 
را  بازار  بر  می شود،  تعیین  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  با  متناظر  قیمت  و 

کرد. شناسایی  اینگونه  می توان 
مصوبه  این  از  بی تاثیر  قدیمی  وارادتی  خودروهای  بازار  افزود:  وی 
باال  به  در کالس های دی  قدیمی  و خودروهای خارجی  بود  خواهند 
این  گذراند.  خواهد  روزگار  کهنه  خودروهای  معامالت  با  همچنان 
و  بنز  انواع  سانتافه،  راو۴،  مانند  خودروهایی  که  است  معنی  این  به 
محصوالت  با  همچنان  تویوتا  و  کیا  هیوندای  محصوالت  عمده  بی ام و 
محقق  آنها  قیمت  بر  تاثیری  لذا  و  می دهند  حیات  ادامه  قدیمی 

نمی شود.
چینی  خودروهای  بازار  کرد:  تصریح  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
خودروهای  و  یافت  نخواهد  چندانی  تاثیر  مصوبه  این  با  مونتاژی 
مونتاژی چینی که با بهای گزاف در بازار عرضه می شوند، همچنان با 

ماند. خواهند  بی تهدید  خوبی  سودآوری 
انواع  مانند  قدیمی  کوچک  وارداتی  خودروهای  داد:  ادامه  زاوه 
جدید  خودروهای  و  کوچک  مونتاژی های  و  هاچ بک  خودروهای 
می شود. کاهشی  آنها  قیمت  و  می شوند  متاثر  مصوبه  این  از  داخلی 

وی یادآور شد: در این بین خصوصا مونتاژی های کره ای پسابرجامی 
را  قیمت  کاهش  تاثیر  بیشترین  ژاپنی  کره ای  هاچ بک  وارداتی های  و 

می کنند. تحربه 
این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروهای داخلی هم تاثیر کمی 
میلیون   ۶۰۰ تا   ۳۵۰ قیمتی  بازه  در  داشت.  خواهند  مصوبه  این  از 
محصوالت  و  بود  خواهد  بازار  محصوالت  بر  تاثیر  بیشترین  تومان، 

داشت. خواهد  کمتری  تاثیرپذیری  پایین تر، 
سال  چند  مونتاژی  محصوالت  حال،  عین  در  کرد:  خاطرنشان  زاوه 
مصوبه  این  از  مونتاژی  سراتو   ۲۰۰۸ و  سی۳  سیتروئن  مثل  ساخت 

می گیرند. تاثیر 

خبـر

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم:

● قم در تالش برای داشتن ورزشکار در المپیک پاریس است   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان   حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به   
صادق  فرشته  خوانده  عدل  صادق  مینا  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۱۴۵  شماره  به  مدنی  احکام 
ارزیابی کرده  به شرح ذیل  ۲ قم کارشناس  ۱۵۶۷/۶/۱۲۹ اصلی بخش  ثبتی  بر فروش پالک  عدل مبنی 
است. بازگشت به ابالغ الکترونیکی شماره ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۱۵۴۰۱۳۳ بتاریخ تنظیم ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در 
خصوص قرار کارشناسی با موضوع: ارزیابی ملک به پالک ثبتی ۱۵۶۷/۶/۱۲۹ اصلی بخش ۲ قم مربوط 

میرساند:  باستحضار   ۰۱۰۰۱۴۵ بایگانی  شماره  با  پرونده  به 
نظر  مورد  ملک  از  میدانی  بازدید  به  نسبت  مالکین  با  هماهنگی  ضمن  منتخب  کارشناس  بعنوان  اینجانب 
به آدرس: قم بیست متری زاد کوچه ۲۸ سمت راست داخل کوچه یکم ، سمت چپ، نبش کوچه ۱ )مقابل 
ای  منطقه  اطالعات  اخذ  همچنین  و  ابرازی  مستندات  بررسی  از  پس  و  نموده  اقدام   ۱۶ پالک  مدرسه( 

دارد.  تقدیم می  به حضور  به شرح ذیل  و مستدل  را بصورت مکتوب  نظریه کارشناسی مربوط  و  گزارش 
۱- گزارش کارشناسی: 

ملک مورد بازدید )با کد نوسازی: ۰-۰-۱-۲۸-۳۶-۶۰۱- ۶ واقع در بخش ثبتی ۲ قم( ساختمانی است 
مسکونی )دو طبقه بعالوه دوبلکس( با جمع کل زیربنا ۲۰۸/۱ مترمربع مشتمل بر: طبقه زیرزمین اول به 
مساحت ۸۲/۴ مترمربع و طبقه همکف به مساحت ۱۲۵/۷ مترمربع )که ۳۲ مترمربع آن بصورت دوبلکس 
و ۱۱/۳ مترمربع پیشامدگی به سمت معبر است( که در زمینی به مساحت عرصه ی ۱۰۴ متر مربع نبش 
 ۱۹ تقریبی  دارای قدمت ساخت  و  ۱۰ متری احداث گردیده است  و  ۸ متری  باز(  )بن  تقاطع کوچه های 

سال می باشد نوع سند: هیئت حل اختالف و وضعیت سند مشاعی: ششدانگ است. 
مورخ   ۲/۱۰/۲۱۸۵۶ شماره  به  ساختمان  پروانه  دارای  شهرسازی(:  یکپارچه  )درسیستم  موجود  سوابق 

 ۱۳۸۲/۱۰/۰۹
آخرین استعالم به شماره ۲/۱۰/۱۴۰۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۵  دارای رای بدوی و رای تجدید نظر دارای 

بنا  استحکام  تعهد 
قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  سوی  از  صادره  ثبتی  وضعیت  نامه  اساس  بر  ثبتی:  مشخصات 

 )۱۴۰۰/۱۱/۰۹ بتاریخ 
مشخصات ملک: عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی )وضعیت خاص طلق( به پالک ثبتی ۱۲۹ 
فرعی از ۱۵۶۷ اصلی مفروز و مجزا شده از ۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک اداره 

دو قم استان قم به مساحت عرصه ی ۱۰۴ متر مربع با حدود اربعه به شرح ذیل: 
یک  از  فرعی  یازده  و  یکصد  شماره  به  سانتیمتر  پنجاه  و  متر  هفده   )۱۷/۵۰( بطول  دیوار  به  دیوار  شماال 
و  متر  چهار   )۴/۲۰( بطول  دیوار  و  درب  اول  دوقسمت  در  شرقا:  اصلی(  هفت  و  شصت  و  پانصد  و  هزار 
تقاطع  به  متر  دو  بطول )۲/۰۰(  پخ  بصورت  دیواریست  دوم  متر  به عرض هشت  به شارع  بیست سانتیمتر 
به شارع  و دیوار بطول )۱۶/۶۰( شانزده متر و شصت سانتیمتر  ۱۰متری  جنوبا: درب  ۸ متری و  شوارع 
و  پانصد  و  هزار  یک  از  فرعی  پنج  شماره  به  متر  شش   )۶/۰۰( بطول  بدیوار  دیوار  غربا:  متر  ده  عرض  به 

اصلی  هفت  و  شصت 
تولد:  تاریخ   ۲۰۶۱ شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  عدل  صادق  فرشته  مالکیت  مالک:  مشخصات 
۱۳۵۲/۰۷/۰۱ صادره از قم دارای شماره ملی ۰۳۸۴۹۴۸۹۹۵ با جز سهم ۳ از کل سهم ۶ بعنوان مالک 

۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۲۳۱۹۸ تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ دفترخانه 
 ۲۹۸۳۶۸ چاپی  شماره  به  تعویضی  مالکیت  سند  موضوع  قم  استان  قم  شهر   ۱۱۳ شماره  رسمی  اسناد 
مالکیت  است.  گردیده  ثبت   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۱۷۳ الکترونیکی  دفتر  شماره  با   ۹۹ سال  ج  سری 
تولد:۱۳۷۵/۱۰/۱۸ صادره  تاریخ   ۰۳۷۱۴۵۹۰۰۱  : شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  صادق عدل  مینا 
 ۶ از  بعنوان مالک سه دانگ مشاع   ۶ از کل سهم   ۳ با جز سهم   ۰۳۷۱۴۵۹۰۰۱ از قم دارای شماره ملی 
رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ تاریخ   ۲۳۱۹۸ مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  دانگ 
شماره ۱۱۳ شهر قم استان قم موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی ۲۹۸۳۹۱ سری ج سال ۹۹ 

است. گردیده  ثبت   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۱۷۲ الکترونیکی  دفتر  شماره  با 
ندارد  محدودیت 

ابطال  مالکیت  تغییر  بعلت   ۹۹ سال  الف  سری   ۱۹۵۱۲۶ شماره  به  اصلی  نوع  از  قبلی  سند  مالحظات: 
گردید و سند از نوع تعویضی به شماره ۳۹۸۳۹۱ سری ج سال ۹۹ صادر می شود. حقوق ارتفاقی ندارد. 
 ) آهن  تیر  ضربی)  طاق  نوع  از  سقف  و  وسط(  در  فلزی  ستون  )با  آجری  پایه  سازه  نوع  مشخصات:  سایر 
بوده و نمای ساختمان سرامیک بعالوه آجر نمای نسوز است. و درب و پنجره های منصوبه در بنا فلزی)در 
دارای یک  باشد. ساختمان  دوبلکس( می  و  برای طبقه همکف   ( دو جداره  آلومینیومی  و  زیرزمین(  طبقه 
پارکینگ مسقف) با درب کرکره ای برقی باز شو درکوچه ۸ متری( بوده که پوشش کف آن سرامیک ) طرح 
کفپوش( و پوشش دیوار آن تا حدود ۷۰ سانتی متر سرامیک و مابقی نقاشی شده است. ساختمان دارای 
یک  و  همکف  طبقه  به  دسترسی  برای  پخی(  قسمت  )در  رو  نفر  ورودی  درب  یک  مجزا  ورودی  درب  دو 
درب ورودی ماشین رو ) بازشو در کوچه ده متری( جهت دسترسی به طبقه زیر زمین می باشد. که باالی 
موزاییک  کف  پوشش  با  مربع(  متر  حدود۲۲   ( حیاط  یک  شامل  قسمت  این  است.  شده  نصب  تلق  درب  
آن  در  نیز  باز  رو  پارکینگ  یک  که  باشد.  نسوزمی  آجر  مابقی  و  سرامیک  سانتیمتر   ۱۲۰ تا  دیوار  پوشش  و 
پذیرایی  و  هال  سالن  شامل  است(  باالتر  کوچه  سطح  از  پله   ۱۲ تقریبا  که  همکف)  طبقه  است.  تامین 
آشپزخانه اپن )دارای کابینت بدنه فلزی و درب ام دی اف( یک تراس )حدود ۷ مترمربع( کف سرامیک و 
بدنه تا ۶۵ سانتی متر سرامیک و مابقی آجر نسوز و دارای نرده فلزی فرفورژه( حمام و سرویس بهداشتی 
سرویس  یک  و  حمام  خواب  اتاق  دو  )دارای  که  دوبلکس  قسمت  به  استیل  نرده  های  پله  با  که  باشد.  می 
دیواریست  کمد  دارای  دوبلکس  قسمت  در  واقع  های  اتاق  از  دارد.یکی  دسترسی  باشد(  می  بهداشتی 
شده  ونصب  ساخته  دیواری  کمد  نیز  پذیرایی  گوشه  همچنین  و  دوبلکس  زیرپله  قسمت  همکف  طبقه  در 
فلزی( حمام  کابینت   )دارای  اپن  آشپزخانه  اتاق خواب  پذیرایی یک  و  زمین شامل  هال  زیر  است. طبقه 
دیواری  کاغذ  همکف  طبقه  در  دیوار  پوشش  و  سرامیک  طبقات  کف  پوشش  است.  بهداشتی  سرویس  و 
)نوع مرغوب( و در طبقه زیر زمین تا ۱۵۰ سانتیمتر سرامیک و مابقی گچ رویه است. سقف ها دارای ابزار 
کاشی  است.  شده  کاشی  بدنه  و  سرامیک  بهداشتی  سرویس  و  حمام  آشپزخانه  کف  پوشش  هستند  گچی 
چوب  چهار  باشند  می  مرغوب  نوع  از  همکف  طبقه  در  منصوبه  برق  پریزهای  و  کلید  همچنین  و  سرامیک 
از  باشد  ( می   hdfو رو کش سه الیی  با   ( نوع کالف چوبی  از  و جنس درب  بوده  فلزی  داخلی  درب های 
ایزوگام  بام  پوشش پشت  ایجاد شده است.  بام دسترسی  به پشت  استیل(  نرده  پله  راه  با   ( طبقه دوبلکس 
است و دارای دیوار جانپناه می باشد. سرمایش کولر گازی گرمایش بخاری گازی است و آب گرم مصرفی 

مورد  باشد. ملک  بسته می  دارای دوربین مدار  مزبور  تامین می گردد. ساختمان  دیواری  آبگرمکن  توسط 
نظر دارای انشعابات آب) یک کنتور دو واحدی( دو کنتور برق و یک کنتور گاز )مشترک( بوده و دارای خط 
کیفیت  و  بازسازی شده  اواسط سال۱۳۹۹  در  نظر  مورد  مالک ساختمان  اظهارات  است. طبق  ثابت  تلفن 
مناسبی دارد. طبقه زیر زمین دارای مستاجر بوده و طبقه همکف  نیز در اختیار خانم فرشته صادق عدل 

آن ساکن هستند. در  که  باشد  می 
امالک  دفتر مشاور  نامه  اجاره  و  مینا صادق عدل(  غیاثی)همسر خانم  مرتضی  آقای سید  اظهارات  به  بنا   
آخوندی )که هردو مستند جزو ضمائم گزارش کارشناسی تکمیلی می باشد( طبقه زیر زمین ملک موضوع 
ریال   ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  یکسال  مدت  به   ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا   ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تاریخ  از  پرونده 

است.  داده شده  اجاره  آقای مهدی خانی  به  ریال   ۱/۰۰۰/۰۰۰ وماهیانه   )رهن(  ودیعه  بعنوان 
خالف  عدم  گواهی  شهری  بافت  در  مزبور  پالک  موقعیت  فوق  مراتب  به  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه   -۲
در  کارشناسی  امر  در  موثر  جهات  سایر  نمودن  لحاظ  همچنین  و  عرصه  ابعاد  و  ملک  کاربری  نوع  صادره 
صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و عدم منع قانونی در نقل و انتقال رسمی پالک مورد نظر نداشتن 
شامل  نظر  مورد  ثبتی  پالک  دانگ  شش  مزایده  پایه  ارزش  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  معارض 
عرصه و اعیان امتیازات انشعابات حیاط سازی ملحقات و – جمعا بمبلغ ۲۲/۴۸۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال تعیین 

و به حضور اعالم می گردد به شرح ذیل: 
*عرصه به مساحت ۱۰۴ متر مربع به ازای هر مترمربع ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ریال   ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع  هر  ازای  به  مربع  متر   ۸۲/۴ مساحت  به  زیرزمین  طبقه  *اعیانی 

ریال   ۳/۱۳۱/۲۰۰/۰۰۰
 = ریال   ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ مربع  متر  هر  ازای  به  مربع  متر   ۱۲۵/۷ مساحت  به  همکف  طبقه  *اعیانی 

ریال   ۵/۶۵۶/۵۰۰/۰۰۰
*سایر )شامل امتیاز انشعابات حیاط سازی ملحقات و --( = ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

مبلغ کل ارزیابی  )به حروف(: بیست و دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال  
قم،  آدرس  به  صبح    ۸/۴۵ الی    ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و 
خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند. 
گردد. )که شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
اجرا  به قسمت  عنوان سپرده  به  المجلس  فی  را  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد. 
تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
گهی یک  این آ نفع دولت ضبط خواهد شد،  به  از کسر هزینه مزایده  او پس  نپردازد سپرده  را  اموال  بهای 
از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطاالعات بیشتر به واحد مزایده مراجعه نمایید. نوبت در یکی 

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا 

ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی  ضمن  سالمندی  حوزه  متخصص  یک     ◄
بهبود عملکرد  برای  پیشنهاداتی  در حوزه سالمندی،  عملکرد دستگاه ها 

کرد. ارائه  کشور  سالمندان  وضعیت  ارتقای  راستای  در  نهادها 
حسین نحوی نژاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درخصوص 
خاصی  پدیده  سالمندی  کرد:  بیان  کشور،  در  سالمندی  حوزه  وضعیت 
است که مخصوص کشور ما نیست و در دنیا جمعیت به سرعت به سمت 
زندگی  امید  وضعیت  به  باتوجه  عبارتی  به  می رود؛  پیش  سالمندی 
سالمندان  جمعیت  درصد  موالید،  کاهش  و  بهتر  بهداشت  سطح  باالتر، 
شیب  طوریکه  به  است؛  حاکم  خاصی  وضعیت  ایران  در  اما  می رود  باال 
بیشتر  نیز  منطقه  کشورهای  از  حتی  سالمندان  جمعیت  درصد  افزایش 
است و شاید تا سال ۱۴۳۰ حدود ۲۰ میلیون )یک چهارم جمعیت ایران( 

باشیم. داشته  سالمند 
وی با بیان اینکه فرهنگ ایران به گونه ای است که به سالمندان احترام 
سالمندان  به  مجریه  و  مقننه  قوه  معموال  کرد:  بیان  می شود،  گذاشته 
عنایت دارند و به طرح ها و لوایح مرتبط با این حوزه "نه" گفته نمی شود. 
سالمندان  ملی  سند  تدوین  سالمندان  حوزه  قوت  نقاط  از  یکی  نظر  به 
است. همچنین در قوانین بازنشستگی به تکریم و منزلت افراد نیز توصیه 

است. شده 
بیماریهای سالمندی« خالء »غربالگری 

یابد،  بهبود  باید  آنچه  اما  شد:  یادآور  سالمندی  حوزه  متخصص  این 
سال های  طی  که  نماند  ناگفته  البته  است؛  سالمندان  مراقبت  وضعیت 
اخیر اقدامات خوبی از جمله تربیت پزشکان، افزایش رشته های پزشکی 
حوزه سالمندان، اقدام مراکز علمی و کاربردی در راستای تربیت مراقبان 
تعاون،  وزارت  توسط  سالمندان  مراقبت  وضعیت  گسترش  و  سالمندان 

است. شده  انجام  بهزیستی  سازمان  و  بهداشت  وزارت 
جمله  از  خاصی  مراقبت های  نیازمند  سالمندان  اینکه  بیان  با  وی 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  فراغت،  اوقات  کردن  پر  تکریم،  نگهداری، 
و طب سالمندی هستند، نداشتن برنامه برای سالمت سالمندان را یکی 
سالمندان  ملی  سند  افزود:  و  کرد  عنوان  سالمندان  حوزه  مشکالت  از 
به  که  آنچه  اما  گرفته  قرار  قبلی  دولت  هیات  موردتصویب  و  شده  تدوین 
طور واضح دیده می شود این است که ما درباره پیشگیری از بیماری های 
مزمن دوره سالمندی از جمله دیابت، فشارخون باال، مشکالت عضالنی 

و استخوانی و سرطان ها و... برنامه غربالگری خاص نداریم. عمال منتظر 
با  می مانیم که عوارض خاصی فرد را درگیر کند و سپس به دنبال مبارزه 
را  فرد  تنها  نه  بیماری ها  با  مبارزه  که  درحالیست  این  هستیم.  بیماری ها 
از منابع بودجه ای را هم  بلکه بسیاری  بازنمی گرداند  اولیه خود  به حالت 

می گیرد. بر  در 
بیمه ای  پوشش  وضعیت  به  اشاره  با  سالمندی  حوزه  متخصص  این 
سالمندان بیان کرد: اصل بیمه سالمت زیر پوشش وزارت بهداشت است، 
ضمن اینکه وزارت بهداشت براساس برنامه ششم توسعه مسئول سالمت و 
یکپارچه کردن وضعیت سالمت تمامی ابعاد جامعه است. مشکل اساسی 
و  »پزشک محور«  سالمت  بیمه های  حاضر  درحال  بیمه هاست؛  بحث  در 
برنامه ها »پیشگیری محور« باشد،  باید  »درمان محور« هستند حال آن که 
و  برنامه  سالمندان  جمله  از  جامعه  آحاد  تمام  برای  که  معنی  این  به 
تشخیص به موقع داشته باشیم تا افراد دچار امراض و بیماری ها نشوند.

نیازمند توجه بیشتر  »مناسب سازی« معابر، 
سالمندان  اهمیت  مورد  نیازهای  از  دیگر  یکی  را  »مناسب سازی«  وی 
اماکن  به  دسترسی،  و  مرور  و  عبور  در  سالمندان  افزود:  و  کرد  عنوان 
خاصی )اماکن عمومی، اوقات و فراغت و...( نیاز دارند؛ تمام برنامه های 
دارای  افراد  و  سالمندان  جمله  از  جامعه  افراد  نیازهای  بر  مبتنی  کشور 
افراد  سایر  از  بیشتر  سالمند  مشکالت  اینکه  به  باتوجه  نیست.  معلولیت 
جامعه است، در سطح شهری، در زمینه دسترسی سالمندان به سرویس 

هستیم. مواجه  چالش  با  بهداشتی 
مدیر آسایشگاه کهریزک در ادامه به بازنشستگی سالمندان اشاره کرد 
کار  را  و جوانی خود  و عمر  افراد سالیان سال زحمت می کشند  و گفت: 
در  اینکه  علی رغم  می شوند  سالمندی  دوره  وارد  که  زمانی  اما  می کنند، 
حال فراهم کردن مقدمات ازدواج فرزندان و ایجاد اشتغال برای فرزندان 
یا دست و پنجه نرم کردن با بیماری ها هستند، عمال دریافتی شان از افراد 

شاغل کمتر است و این موارد زندگی را برای آنها مشکل می کند.
این  به  سالمندان  روی  بر  سرمایه گذاری  اینکه  بر  تاکید  با  نحوی نژاد 
معنا نیست که به آن ها ترحم کنیم، یادآور شد: توجه به سالمت سالمندان 
از نظر اقتصاد کشور نیز اهمیت دارد، به طوریکه اگر به سالمت افراد در 
جامعه  برای  زیادی  بسیار  طبعات  و  هزینه ها  نکنیم  توجه  سالمندی  سن 

به همراه دارد.

 و اما پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حوزه سالمندی
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حوزه سالمندی 
در کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه ۳۰ سال با افزایش 
بهداشت،  وزارت  اساس  براین  دارد،  وجود  فاصله  سالمندی  جمعیت 
باید متعهد  بودجه  و  برنامه  رفاه اجتماعی و سازمان  و  تعاون، کار  وزارت 
نیازمندی  استان،  هر  در  سالمندی  )جمعیت  سالمندی  نقشه  که  شوند 
منسجمی  برنامه  بایستی  کنند.  تهیه   ) و...  استان  هر  در  سالمندان 
افراد  نشوند.  مختلف  بیماری  دچار  سن  کهولت  زمان  در  افراد  تا  باشد 
می شود  بازنشسته  کاغذ  یک  با  راحتی  به  ادارات  از  سالمندی  دوران  در 

دست  از  نیز  را  خود  اداری  و  اجتماعی  هویت  آنها  که  درحالیست  این  و 
می دهند.

درصد   ۱۵ حدود  اینکه  به  اشاره  با  سالمندی  حوزه  متخصص  این 
کنند، گفت:  مراقبت  آنها  از  که  ندارند  را  و کسی  تنها هستند  سالمندان 
افراد در دوران جوانی حق  باید شرایطی در نظام بیمه ای فراهم شود که 

تضمین  سالمندی شان  دوره  برای  آنها  از  مراقبت  تا  کنند  پرداخت  بیمه  
شود.

گسترش  دنبال  به  که  آلزایمر  به  ابتال  افزایش  به  اشاره  با  نحوی نژاد 
شهرنشینی و صنعتی شدن و تغذیه نامناسب ایجاد می شود، اظهار کرد: 
باید آماده باشیم تا سالمندان دچار فراموشی و آلزایمر نشوند. یک برنامه 
برای سالمندان گسترش  این معنا است که خدمات در منزل  به  منسجم 
یابد، از افراد مستعد ارائه خدمات حمایت شود و  شرایطی ایجاد شود که 

باشند. این خدمات دسترسی داشته  به  نیازمند،  افراد 
مقابله  برای  را  خود  برنامه  تا  خواست  بهداشت  وزارت  از  ادامه  در  وی 

با مشکالت دوره سالمندی ارائه دهد و از سازمان برنامه و بودجه به طور 
در  همچنین  و  کند  درخواست  را  حوزه  این  برای  الزم  بودجه  مشخص 
گسترش  سالمندان  از  مراقبت  برای  سالمندان  طب  باید  نیز  دانشگاه ها 
یابد. آسایشگاه و مراکز مراقبت از سالمندی نیز باید با استاندارد خاصی 
► دهند.     ارائه  مناسبی  خدمات  بین المللی،  استانداردهای  براساس 

حدود ۲۰ میلیون سالمند تا سال ۱۴۳۰ 

● ۱5 درصد سالمندان کشور »تنها« هستند     ●

چند  وام  پرداخت  وعده  با  فرزندآوری  به  تشویق      ◄
فیش  در  تومان  هزار   417 شدن  اضافه  یا  میلیونی  ده 
تومانی  هزار   500 و  میلیون  یک  سهام  گرفتن  و  حقوقی 
رشد  نرخ  رفتن  باال  باعث  تواند  نمی  باید  که  طور  آن 
بچه  پوشک  هزینه  اکنون  چون  شود  کشور  در  جمعیت 
5 میلیون تومان می شود و درآمدها نسبت  ماهانه حدود 

نیست. باال  قدر  آن  ها  هزینه  به 
از  پیش  از  بلکه  نیست  پوشک  تنها  بچه  هزینه  البته 
از  بعد  و  شروع  پزشکی  های  هزینه  و  ها  مراقبت  با  تولد 
ادامه   ... و  شیرخشک  پوشک،  مثل  هایی  هزینه  با  تولد 
مهم  از  یکی  ها  هزینه  این  رفتن  باال  و  داشت  خواهد 
به  زوج ها  انگیزه  کاهش  باعث  که  است  عواملی  ترین 
فرزندآوری  های  مشوق  به  نگاهی  شود.  می  فرزندآوری 
ها  دولت  برخی  دهد  می  نشان  کشورها  از  برخی  در 
ها  سال  تا  فرزندآوری  به  ها  خانواده  بیشتر  تشویق  برای 
این  ادامه  در  دارد.  ادامه  فرزند  سالگی   18 تا  گاهی  و 
برای  جمعیت  رشد  نرخ  اهمیت  بررسی  ضمن  گزارش 
فرزندآوری  از  حمایت  خارجی  های  نمونه  از  کشورها 
برای  راهی  چراغ  تواند  می  خواندنش  که  ایم  نوشته 

باشد. آینده  در  ها  گذاری  سیاست 
جمعیت رشد  نرخ  اهمیت 

کشور  یک  اقتصاد  بر  مستقیمی  تاثیر  فرزندآوری  نرخ 
)مانند  پایینی داشتند  تولد  نرخ  برخی کشورها که  دارد. 
روسیه، فرانسه، انگلیس و ژاپن(، برای جلوگیری از رکود 
اقتصادی سیاست های حمایتی ویژه ای برای فرزندآوری 
جمعیت  کشور  یک  که  این  برای  کرده اند.  اعمال  را 
درصد   2.1 باید  فرزندآوری  نرخ  باشد،  داشته  پایداری 
در  جمعیت  شدن  باشد.سالمند  کشور  آن  زنان  جمعیت 

نهایت می تواند  در  که  یک کشور، شروع مشکالتی است 
کاهش  کار  نیروی  شود.  ختم  اقتصادی«  رشد  »پایاِن  به 
درمان  و  بهداشت  بخش  هزینه های  می کند؛  پیدا 
اقتصاد  تقاضا«  »کاهش  دلیل  به  می کند؛  پیدا  افزایش 
هم  اقتصاد  در  »نوآوری«  نرخ  حتی  و  می شود  رکود  وارد 

می شود. نزولی 
از فرزندآوری نمونه های خارجی حمایت 

بردن  باال  برای  هایی  مشوق  کشورها،  از  بسیاری  در 
به  اصطالح  به  که  شود  می  گرفته  نظر  در  باروری  نرخ 
دستمزد  شامل  بیشتر  که  گویند  می  نوزاد«  »پاداش  آن 
معافیت  زمین،  عوض،  بال  های  وام  بیشتر،  حقوق  و 
ادامه  در  که  شود  می   ... و  حمایتی  های  بسته  مالیاتی، 

کرده ایم. اشاره  ها  آن  از  تعدادی  به 
 7 تا  تولد  از  پیش  از  ها  هزینه  پرداخت   - فرانسه 

لگی سا
کشور  ملی  ناخالص  تولید  درصد   5 حدود  کشور  این 
صرف  شود  می  دالر  میلیارد   83 حدود  رقمی  که  را 
نوبه  به  هزینه  میزان  این  می کند.  فرزندآوری  از  حمایت 
ها  مراقبت  هزینه  دولت  اروپاست.  در  رقم  باالترین  خود 
 7 سن  به  بچه  رسیدن  و  تولد  از  بعد  تا  تولد  از  پیش  از 
3 نفر  سال را بر عهده می گیرد و به خانواده های باالی 
می  داده  عمده  های  تخفیف  عمومی  خدمات  تمامی  در 

شود.
کودوموتیت با  خوشبختی   - ژاپن 

که  است  جهان  کشورهای  پیرترین  از  یکی  ژاپن 
گفته  به  است.  درصد   3 منفِی  آن  جمعیت  رشد  نرخ 
سال  در  باشد  داشته  ادامه  روال  این  اگر  کارشناسان 
ندارد.  وجود  سالی   15 زیر  کودک  ژاپن  در  دیگر   3011

قانونی  این کشور،  در  بهبود وضعیت هرم جمعیتی  برای 
خانواده  به  آن،  طبق  که  شد  وضع  »کودوموتیت«  نام  به 
ها تا رسیدن فرزند به سن 15 سالگی، ماهانه حقوقی تا 
13 هزار ین حدود 95 دالر پرداخت می کنند. همچنین 
پدر و مادر هرکدام می توانند با دریافت نصف حقوق خود 
درحالی  این  و  بروند  مرخصی  به  شده  تعیین  سقف  تا 
کار  به  نگرانی  هیچ  بدون  می توانند  آن  از  بعد  که  است 

بازگردند. خود  قبلی 
18 سالگی فرزند تا  از خانواده  ایتالیا - حمایت 

مردم  تشویق  و  خانواده  از  حمایت  برای  ایتالیا  دولت 
به بچه دار شدن در کنار مشوق های مالی مثل پرداخت 
800 یورو به ازای تولد هر فرزند مشوق های دیگری هم 
بیرون  اجازه  ها  صاحبخانه  ایتالیا  در  مثال  طور  به  دارد. 
انداختن مستاجری را که فرزند زیر 18 سال دارد، ندارند 
این کشور  در  نپردازد. همچنین  کرایه  اگر مستاجر  حتی 
آمده  دنیا  به  ایتالیا  در  که  سالی   18 زیر  فرزندان  والدین 
نمی  دیپورت  باشند  هم  کشورها  دیگر  اتباع  از  اگر  اند 
ها  از خانواده  و حمایت  اشتغال  ایجاد  برای  البته  شوند. 
دسته  آن  به  مثال  دارند  دیگری  تشویقی  های  بسته  هم 
قطعه  یک  باشند،  سوم  فرزند  انتظار  در  که  هایی  زوج  از 

گیرد. می  تعلق  کشاورزی  زمین 
نروژ - بهشت کودکان و مادران

سیاست های نروژ نه فقط در خصوص افزایش جمعیت 
شده  متولد  تازه  کودکان  از  حمایت  زمینه  در  بلکه 
همراه  به  کاری  ساعات  تخفیف  است.  العاده  فوق  هم، 
دریافت مزایای شغلی برای والدین و تصویب قوانینی در 
روزانه  مراقبت  برای  حمایتی  و  رفاهی  مراکز  ایجاد  زمینه 
کشور  این  در  حمایت هاست.  این  از  بخشی  کودکان،  از 

با  مرخصی  هفته  دو  مادر  و  پدر  کودک،  هر  تولد  از  پس 
بین46  می توانند  آن ها  مدت،  این  از  پس  دارند.  حقوق 
با  مرخصی  هفته   56 یا  کامل  حقوق  با  مرخصی  هفته 
تقسیم  شود،  والدین  میان  باید  که  پرداختی،  درصد   80
یکی را انتخاب کنند. به منظور اطمینان از این که پدران 
حتمًا در امر نگهداری و بزرگ کردن کودکانشان مشارکت 
 10 کم  دست  هستند  موظف  پدران  داشت،  خواهند 
هفته از این دوران را از محل کار مرخصی بگیرند. جالب 
وزیران  برای  مرخصی  این  از  استفاده  که  جاست  این 
نیز امری غیرعادی تلقی نمی شود و بسیار معمول  دولت 
فرزندشان،  تولد  نخست  سال  در  دولتی  وزیران  که  است 
یکی  به  دولت  ضمن  در  باشند.  مرخصی  در  ماهی  چند 
در  کودکشان  دوسالگی  تا  دارند  تصمیم  که  والدینی  از 
به  می کند.  پرداخت  ویژه ای  هزینه  کمک  بمانند،  خانه 
و درمان  از کودک، دارو  رایگان  این ها مراقبت های  همه 
می شود. اضافه  نیز  حقوقی  فیش  در  اوالد  حق  و  رایگان 

آلمان - حقوق به مادر تا 5 سالگی فرزند
حمایت  برای  که  است  کشورهایی  از  دیگر  یکی  آلمان 
برای  کشور  این  در  دارد.  جالبی  قوانین  فرزندآوری،  از 
مادرهایی که در خانه به مراقبت از بچه های خود مشغول 
است  گرفته  نظر  در  یورویی   ۸۰۰ و  هزار  حقوق  هستند، 
مشوق  کند.  می  پرداخت  مادر  به  فرزند  سالگی   5 تا  که 
را  با حقوق  از جمله مرخصی طوالنی مدت  های دیگری 

افزود. ها  این مشوق  به  باید  والدین هم  برای 
سوئد - بارن بیدراگ تا 16 سالگی فرزند

ها  آن  و  است  ماه   15 والدین  مرخصی  کشور  این  در 
به  کودکشان  سالگی   8 تا  مدت  این  از  بعد  دارند  اجازه 
 80 مرخصی،  زمان  در  و  بگیرند  مرخصی  متناوب  طور 

مند  بهره  کاری  روز   480 معادل  خود،  حقوق  درصد 
برای  ماه   30 از  بعد  که  خانواده هایی  همچنین  شوند. 
فرزند بعدی اقدام می کنند، از امکانات ویژه ای برخوردار 
دولت  که  اجتماعی  تسهیالت  این  از  یکی  می شوند. 
بیدراگ«  »بارن  است  قائل  سوئدی  کودکان  برای  سوئد 
هزینه،  کمک  این  است.  کودک«  هزینه  »کمک  همان  یا 
ازای  در  و بالعوضی است که دولت سوئد  مبلغ مشخص 
هر کودکی که در سوئد متولد می شود تا زمانی که کودک 
می کند.  پرداخت  والدین  به  برسد  سالگی   16 سن  به 
والدین  درآمد  میزان  با  ارتباطی  هزینه  کمک  این  میزان 
از  با هر سطح درآمدی  اقشار جامعه  و همه  ندارد  کودک 

هستند. برخوردار  سوئد  دولت  تسهیالت  این 
10 سالگی تا  روسیه - پرداخت کمک هزینه 

تشویقی  تسهیالت  می شود  سالی  چند  هم  روسیه 
گرفته  نظر  در  خانواده ها  فرزندآوری  برای  را  متعددی 
با  خانواده هایی  کشور،  این  قوانین  اساس  بر  است. 
ماهگی   ۱۸ تا  اول  فرزند  ازای  به  پایین  درآمد  سطح 
تا  دوم  فرزند  می کنند،  دریافت  معیشتی  کمک  کودک، 
با  مسکن  وام  پرداخت  به  منجر  سوم  فرزند  و  سالگی   10
مشوق  این  می شود.البته  خانوارها  به  پایین  بسیار  سود 
نوزادان  به  پوتین  دالری   600 هدیه7هزارو  از  جدا  ها 
به  مالی  حمایت  رایگان،  کودکستان  از  استفاده  است. 
از دیگر  صورت سبد کاال و پرداخت نقدی به خانواده ها 

است. حمایتی  موارد 
10فرزند  مادری  اگر  داده  دستور  پوتین  درضمن 
به  »مادرقهرمان«  افتخاری  عنوان  او  به  باشد  داشته 
داده  تومان  5میلیارد  معادل  روبل  میلیون  یک  همراه 

► می شود./خبرانالین     

مشوق های 7 کشور برای حمایت از فرزندآوری

● اهمیت نرخ رشد جمعیت    ●
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دارد  وجود  فزاینده   نگرانی  »این     ◄
در  اوکراین  مساله  در  بایدن  جو  دولت  که 
نهایت  در  که  تنشی سقوط می کند  چرخه 
شود.  سوم  جنگ جهانی  به  می تواند 
ایاالت  ورود  پیشینه  که  می رسد  نظر  به 
به  دوم  و  اول  جنگ جهانی  به  متحده 
عنوان یک داستان پندآموز تلقی می شود. 
در سال های ۱۹۱۴ و ۱۹۴۰ دولت آمریکا 
مخالفت  درخصوص  را  سختی  موضع 
حال  این  با  کرد.  اتخاذ  جنگ  به  ورود  با 
فزاینده  کمک  تاریخی،  پرونده  دو  هر  در 
از طرف های درگیر  یکی  به  ایاالت متحده 
نسبت  را  شدیدی  واکنش های  جنگ  در 
ورود  و  داشت  همراه  به  امنیت  مسئله  به 
کرد.« محتمل تر  را  دو جنگ   هر  به  آمریکا 
علوم  پروفسور  دیویدسون،  جیسون 
در  واشنگتن  مری  دانشگاه  در  سیاسی 
اینترست"  "نشنال  نشریه  برای  تحلیلی 
میان  چشمگیر  تفاوت   »دو  نوشت: 
وجود  کنونی  پرونده  و  جهانی  جنگ های 
خوش بینی  برای  دلیلی  می تواند  که  دارد 
اول  باشد.  اوکراین  به مسئله جنگ  نسبت 
تهدید  به  نسبت  آمریکا  دولت  درک  اینکه، 
در  اصلی  دشمن  موفقیت های  نتیجه  در 
متحده  ایاالت  که  اقداماتی  و  نبرد  میدان 
جدی  و  واقعی تر  می دهد،  قرار  هدف  را 
را  آمریکا  تهدید،  توهم  این  است.  شده  تر 
مورد،  دو  در هر  داد.  تنش سوق  به سمت 
ترس  با  کشور  این  کنگره  و  آمریکا  مردم 
در  خونریزی  و  کشتار  شاهد  وحشت  و 
تمایل  عدم  بر  که  چیزی  تنها  بودند.  اروپا 
به  ورود  هزینه های  پرداخت  برای  آن ها 
جنگ غلبه کرد، این توهم فزاینده  بود که 
تهدیدی  نازی  آلمان  و  آلمان  امپراتوری 

است. متحده  ایاالت  منافع  برای 
در  اوکراین  به  روسیه  حمله  زمان  از 
آمریکایی  سیاستگذاران  فوریه،   ۲۴ تاریخ 
ارزیابی  روسیه  نظامی  قدرت  به  نسبت 
اقدام  هم  مسکو  البته  و  نداشتند  درستی 
منافع  تهدید  جهت  را  چشمگیری  جدید 
برای  دلیلی  بنابراین  نداد.  انجام  آمریکا 
آمریکا وجود ندارد که با تشدید تنش  خطر 
وقوع جنگ را افزایش دهد. زرادخانه های 
هسته ای در هر دو طرف دومین عامل مهم 
در این مسئله است. امروز جنگ با روسیه 
شامل  بلکه  نمی شود  کشتار  شامل  فقط 
آرماگدون  خطر  هست.  نیز  آرماگدون 
اعمال  را  احتیاط  از  خارق العاده ای  سطح 
می کند که ما آن را در نگرانی واقعی مردم 
با  جنگ  خطر  مورد  در  کنگره  و  آمریکا 

شاهدیم. روسیه 
اول جنگ جهانی 

شروع  جنگ   ۱۹۱۴ اوت  در  که  وقتی 
بی طرفی  اعالم  ویلسون  وودرو  شد، دولت 

صادرات  جنگ،  پیشرفت  با  هم زمان  کرد. 
چشمگیری  طرز  به  متفقین  به  آمریکا 
صادرات   ۱۹۱۴ سال  در  یافت.  افزایش 
 ۵۰۰ ارزش  به  واردات  از  اروپا  به  آمریکا 
حالیکه  در  گرفت،  سبقت  دالر  میلیون 
میلیارد   ۳.۵ تفاوت  این   ۱۹۱۷ سال  در 
در  که  دالری  میلیارد   ۷ از  بود.  دالر 
قدرت های  وارد  بی طرفی  دوره  حین 
مهمات  آن  دالر  میلیارد   ۲ شد،  متفقین 
سال  در  آلمان  امپراتور  دوم،  ویلهلم  بود. 
۱۹۱۷ در تالشی برای فلج کردن متفقین 
به  آن ها  دسترسی  محدودسازی  توسط 
جنگ  متحده،  ایاالت  مهم  کمک های 

کرد. تصویب  را  زیردریایی  نامحدود 
زیردریایی  نامحدود  جنگ  کمپین 
برای  فزاینده  و  چشمگیر  تهدیدی  آلمان 
منافع آمریکا بود. پس از چند هفته شروع 
آمریکایی ها  از  تن  چندین  کمپین،  این 
کردند.  فوت  ناوهایشان  شدن  غرق  با 
اینکه  ضمن  ویلسون  وودرو  رئیس جمهور 
کند،  جنگ  اعالم  تا  خواست  کنگره  از 
زیردریایی  کمپین  که  کرد  تاسف  اظهار 
امنیت  آمریکا،  منافع  برای  تهدیدی  آلمان 
بود. شهروندانش  امنیت  و  کشتی هایش 
اول،  جهانی  جنگ  اول  سالهای  در 
شدت  به  کشور  این  کنگره  و  آمریکا  مردم 
لینک،  آرتور  بودند.  مخالف  آمریکا  ورود  با 
تاریخ نگار آمریکایی نوشت که دلیل اصلی 
برای حس ضد جنگ آمریکایی اخبارهایی 
غربی  جبهه  در  کشتار  از  روزانه  که  بود 
اینکه  بر  مبنی  باوری  می دادند؛  گزارش 
عاملی  مهم ترین  بود.  بی پایان  جنگ  این 
که  کرد  توجیه  را  کنگره  و  آمریکا  مردم  که 
زیردریایی  جنگ  بپردازند،  را  جنگ  بهای 
کشتی های  شدن  غرق  و  آلمان  نامحدود 

بود. آمریکایی 
دوم جنگ جهانی 

نروژ  به  هیتلر  آدولف   ،۱۹۴۰ آوریل  در 
علی رغم  کرد.  تصرف  را  دانمارک  و  حمله 
جانب  از  فوری  و  زیاد  درخواست های 
دالنو  فرانکلین  دولت  فرانسه،  و  انگلیس 
ورود  آمریکا  وقت  رئیس جمهوری  روزولت، 
نظامی  کمک های  و  نپذیرفت  را  جنگ  به 
نکرد.  ارسال  جنگ  حال  در  کشورهای  به 
 ،۱۹۴۱ دسامبر  تا   ۱۹۴۰ آوریل  از  اما 
متقاعد  روزولت  دالنو  فرانکلین  دولت 
ایاالت  برای  تهدیدی  آلمان  نازی  که  شد 
متحده بود. پیروزی سریع نازی بر فرانسه 
بمب  انداختن  توانایی  و   )۱۹۴۰ )ژوئن 
با  هم  آن   )۱۹۴۰ )پاییز  انگلیس  در 
نظامی  قدرت  بیانگر  مجازات  از  مصنویت 
آمریکا  اینکه  بر  مبنی  نشانه هایی  و  آلمان 
دیگران  به  هیتلر  شکست  برای  نمی تواند 

بود. شود،  متکی 

دالنو  فرانکلین   ۱۹۴۱ مه  ماه  در 
را  نامحدودی  اضطراری  وضعیت  روزولت 
اعالم کرد. هم زمان با شروع جنگ جهانی 
به  نسبت  روزولت  دالنو  فرانکلین  دوم، 
 ،۱۹۴۱ اکتبر  بود.  نگران  آلمان  تهدیدات 

شکست  گفتند  آمریکایی ها  از  درصد   ۷۰
در  نکردن  شرکت   از  مهم تر  بسیار  هیتلر 
به  ژاپن  حمله  که  البته  است.  جنگ  این 
جنگ  وارد  را  آمریکا  نهایت  در  هاربر  پرل 

کرد. دوم  جهانی 
اوکراین

رئیس جمهوری  بایدن،  جو  دولت  پاسخ 
طرز  به  روسیه-اوکراین  جنگ  به  آمریکا 
به  ویلسون  دولت  پاسخ  با  چشمگیری 
دالنو  فرانکلین  پاسخ  و  اول  جهانی  جنگ 
روزولت به جنگ جهانی دوم متفاوت بوده 
بیش  ژانویه  ماه  از  متحده  ایاالت  است. 
به  نظامی  کمک های  دالر  میلیارد   ۱۰ از 
۷۷۵ میلیون  اوکراین وعده داده است که 

کرد. اعالم  اوت   ۱۹ در  را  آن 
مراقب  بسیار  بایدن  دولت  حال،  این  با 
که  جدی  تنش  هرگونه  از  تا  بوده  این 
مستقیم  درگیری  به  منجر  است  ممکن 
جلوگیری  شود  روسیه  و  آمریکا/ناتو  میان 
درخواست ها  دائما  دولت  این  کند. 
هر  یا  و  ممنوع  پرواز  منطقه  اعالم  برای 
درگیری  خطر  می تواند  که  دیگری  اقدام 
دهد،  افزایش  را  روسیه  با  نظامی  مستقیم 
مارس  ماه  در  بایدن  جو  است.  کرده  رد 
نخواهیم  جنگ  روسیه  علیه  "ما  گفت: 
روسیه  و  ناتو  میان  درگیری مستقیم   . کرد 
است؛  سوم  جنگ جهانی  شروع  منزله  به 
بگیریم."  را  آن  جلوی  باید  ما  که  اتفاقی 
کمک های  مراقب  همچنین  بایدن  دولت 

است.  بوده  اوکراین  به  شده  ارائه  نظامی 
جنگنده هایی  ارسال  به  مثال، نسبت  برای 
حمله  برای  آن ها  از  می تواند  اوکراین  که 
خودداری  کند،  استفاده  روسیه  به 
اوکراین  از  آمریکا  نهایت  در  است.  کرده 

که  تسلیحاتی  از  که  کرده  درخواست 
علیه  حمله  برای  می کند،  ارسال  آمریکا 

نکنند. استفاده  روسیه  خاک 
قبل از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، مقامات دولت 
روسیه  نظامی  قدرت  به  نسبت  آمریکا 
با شروع جنگ،  اما هم زمان  بودند.  نگران 
با مشکالت خطیری مواجه شد که  روسیه 
نظامی  قدرت  درخصوص  را  تردیدهایی 
روسیه  تالش  برمی انگیزد.  کشور  این 
برای تصرف کی یف و کل اوکراین شکست 
خورد. درست یک ماه پس از شروع جنگ، 
در شرق  دونباس  بر  تمرکز  جای  به  روسیه 
اوکراین، مجبور شد از کی یف عقب نشینی 

. کند
سفیر  اسمیت،  جولیانا  که  همانطور 
ماه  در  مصاحبه ای  طی  ناتو  در  آمریکا 
که  می کردند  تصور  اکثرا  گفت،  ژوئن 
روسیه   ۲۰۰۸ پسا  نظامی  مدرن سازی 
جنگ  این  گفت  وی  برعکس،  بود.  موفق 
سرمایه گذاری ها،  علی رغم  که  داده  نشان 
چالش های  از  برخی  نبوده اند  قادر  آن ها 
این  عالوه،  به  ببرند.  میان  از  را  هسته ای 
جنگ خودش موجب از دست رفتن قدرت 
برخالف  و  نهایت  در  است.  شده  روسی 
پرونده های دو جنگ جهانی، روسیه اقدام 
آمریکایی  منافع  و  آمریکا  علیه  تشدیدی  و 
است. نداده  انجام  جنگ  شروع  زمان  از 

به  نسبت  بایدن  دولت  رسمی  مقامات 
سناریویی  هرگونه  از  جلوگیری  ضرورت 

گاه  آ شود،  سوم  جنگ جهانی  به  منجر  که 
برنز،  رئیس  ویلیام  آوریل،  شده اند. در ماه 
از  هیچکدام  که  داد  هشدار  سیا  سازمان 
هسته ای  جنگ  که  تهدیدی  نمی تواند  ما 
بگیرد.  دست کم  را  کند  ایجاد  می تواند 

آمریکا  ملی  امنیت  جیک سالیوان، مشاور 
درخصوص ارسال سیستم های موشکی به 
است  این  کلیدی  "هدف  گفت:  اوکراین 
اطمینان حاصل کنیم که شرایط به جایی 
سوم  جهانی  جنگ  وارد  که  نشود  ختم 

شویم.
مردم آمریکا و کنگره این کشور نسبت به 
ایجاد  و  اوکراین  از  آمریکا  خطرات حمایت 
هسته ای  جنگ  جمله  از  روسیه  با  جنگ 
نشان  مه  ماه  در  نظرسنجی  یک  نگرانند. 
"به  شرکت کنندگان  از  درصد   ۵۱ که  داد 
و  آمریکا  حمایت های  به  نسبت  شدت" 
ناتو از اوکراین نگران هستند که می ترسند 
ختم  روسیه  با  جنگ  به  حمایت ها  این  که 
نگران  حدودی"  "تا  درصد   ۳۱  ( شود. 

) . هستند
خوش بینی،  برای  دالیل  علی رغم 
دولت  کرد.  رصد  را  خطرات  باید  همچنان 
که  سیگنال هایی  به  بیشتر  باید  بایدن 
نظامی  کمک های  درخصوص  روسیه 
توجه  می فرستد،  اوکراین  به  غرب  جدید 
هم  آمریکایی  مقامات  طرفی،  از  کند. 
تسلیحاتی  می توانند  که  کنند  تصور  نباید 
بفرستند.  اوکراین  به  به صورت مخفیانه  را 
در نهایت، آمریکا نیاز دارد تا به فشار علیه 
اوکراین ادامه دهد تا از کمک های نظامی 
موجب  که  نکند  استفاده  جهتی  در  غربی 
شود.«/   مسکو  جانب  از  تنش ها  ایجاد 

► ایسنا     

نشنال اینترست 

● دو تفاوت  چشمگیر میان جنگ های جهانی و پرونده کنونی جنگ روسیه و اوکراین     ●
کارخانـه عاشق و مدیـر 

دلسـوز!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
روزگاری کارخانه ای بود که عاشق مدیرش بود. وقتی مدیر 
تاج در می  را مثل  آمد کارخانه دودکش هایش  به کارخانه می 
های  پله  از  مدیر  کرد.  می  بازی  باشک  قایم   مدیر  با  و  آورد 
کارخانه  تولید  از خط  تمام  دلسوزی  با  و  رفت  باال می  کارخانه 
تولید صحبت می کرد.  افزایش  و  بهره وری  از  بازدید می کرد. 
به کارگران سر می زد. با کارگران ناهار می خورد و وقتی خسته 
می شد در سایه دودکش کارخانه به خواب می رفت و کارخانه 

بود. خوشحال 
زمان گذشت و مدیر کمتر به کارخانه سر می زد. یک روز که 
به کارخانه رفت، کارخانه دودکش هایش را مثل تاج در آورد و 
به مدیر گفت: بیا با هم بازی کنیم. از پله ها باال برو... از خط 
تولید بازدید کن... از بهره وری و افزایش تولید صحبت کن... 

به کارگران سر بزن، زیر سایه دودکش استراحت کن ...
اقوام،  فرزندان،  ام.  شده  تر  تجربه  با  االن  من  گفت:  مدیر 

دارند. انتظار  ازمن   ... و  ها  همسایه  دوستان، 
می  ولی  بدهم.  تو  به  که  ندارم  چیزی  من  گفت:  کارخانه 
توانی مقداری از فوالدهای تولیدی کارخانه را ببری و بفروشی 
و  بخری  شلوار  کت  و  ادکلن  سکه،  دوستان  و  آشنایان  برای  و 

کنی! تاسیس  خصوصی  هواپیمایی  شرکت  یک 
کارخانه  کرد.  گوش  کارخانه  توصیه  به  خوشحالی  با  مدیر 

بود. خوشحال  هم 
پیگیر  و  زد  به کارخانه سر  و مدیر کمتر  باز هم زمان گذشت 

بود. خودش  بیزینس 
یک روز که مدیر دوباره به کارخانه سر زد، کارخانه دودکش 
هایش را مثل تاج در آورد و به مدیر گفت: بیا با هم بازی کنیم. 
و  وری  بهره  از  کن...  بازدید  تولید  خط  از  برو...  باال  ها  پله  از 
سایه  زیر  بزن...  سر  کارگران  به  کن...  صحبت  تولید  افزایش 

... کن  استراحت  دودکش 
ام. می خواهم خانه  اما مدیر گفت: من االن  پخته تر شده 

کنم. سفر  کنم.  تجارت  بخرم.  ماشین  بسازم. 
می  ولی  بدهم.  تو  به  که  ندارم  چیزی  من  گفت:  کارخانه 
توانی مقداری از فوالدهای تولیدی کارخانه را ببری و بفروشی 
و  بروی  مسافرت  به  و  بخری  ماشین  و  خانه  خودت  برای  و 

کنی! تجارت 
کارخانه  کرد.  گوش  کارخانه  توصیه  به  خوشحالی  با  مدیر 

بود. خوشحال  هم 
زد.  می  سر  کارخانه  به  کمتر  مدیر  و  گذشت  و  گذشت  زمان 
را  هایش  دودکش  دوباره  کارخانه  رفت  کارخانه  به  که  روز  یک 
پله  از  کنیم.  بازی  هم  با  بیا  گفت:  مدیر  به  و  آورد  در  تاج  مثل 
ها باال برو... از خط تولید بازدید کن... از بهره وری و افزایش 
دودکش  سایه  زیر  بزن...  سر  کارگران  به  کن...  صحبت  تولید 

... کن  استراحت 
مدیر گفت: من دیگر پیر شده ام و می خواهم برای همیشه 
دودکش  سایه  زیر  را  بازنشستگی  دوران  و  بروم  کشور  این  از 
گفت:  کارخانه  کنم!  استراحت  خارجی  های  کارخانه  های 
از  مقداری  توانی  می  ولی  بدهم.  تو  به  که  ندارم  چیزی  من 
به هر  آن  پول  با  بفروشی  و  ببری  را  کارخانه  تولیدی  فوالدهای 

بروی! خواهی  می  دنیا  جای 
مابقی  و  کرد  گوش  کارخانه  توصیه  به  خوشحالی  با  مدیر 
و  رفت  کشور  از  همیشه  برای  و  کرد  تبدیل  پول  به  را  فوالدها 
هم  کارخانه  کرد.  زایی  اشتغال  ها  کشور  سایر  جوانان  برای 
کاری   هم  اینترپل  سر  بر  خاک  پلیس  دست   بود.از  خوشحال 

نیامد! بر 
کارخانه  یک  موفق  اختالس  هر  سر  پشت  اخالقی:  نتیجه 

دارد. قرار  دلسوز  مدیر  یک  و  عاشق 

ر ـُ َتَلنگ

از  بسیاری  اوت،  دوم  شب  در      ◄
پلوسی،  نانسی  سفرهای  چین  مردم 
به  را  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس 
یا  آن ها  کردند.  می  دنبال  آنالین  صورت 
فالیت  سایت  به  که  کاربری  میلیون ها  به 
یا  و  شدند  ملحق  می کردند  نگاه  رادار۲۴ 
اینکه با دنبال کردن پخش زنده در فضای 
مردم  پرداختند.  گفتگو  و  بحث  به  مجازی 
تاریخی  سیر  شاهد  که  بودند  باور  این  بر 
هستند که با سرنگونی احتمالی هواپیمای 
رئیس مجلس نمایندگان یا عملیات نظامی 
همراه  تایوان  مجدد  اتحاد  برای  ناگهانی 

بود. خواهد 
این  با  نداد.  رخ  اتفاقی  چنین  البته 
از  است.  کرده  تغییر  تاریخ  جهت  حال، 
شهروندان  ذهن  در  پلوسی،  سفر  زمان 
تنگه  سوی  آن  در  مناقشه  حل  راه  چینی، 
رفته  نظامی  درگیری  سمت  به  تایوان 
چین  اصلی  سرزمین  عمومی  افکار  است. 
با استفاده از زور را در  اکنون اتحاد مجدد 
راهبردی  منطق  است.  داده  قرار  اولویت 
سفر پلوسی اطمینان از قدرت بازدارندگی 
آمریکا بود. اما ممکن است نتیجه برعکس 
باال  به خاطر  افزایش احتمال جنگ  شود: 
بردن درخواست افکار عمومی برای آن در 

. چین
مجلس  رئیس  سفر  از  قبل  حتی 
توجه  چین  مردم  عموم  آمریکا،  نمایندگان 
رسانه  و  دولت  داشتند.  پلوسی  به  زیادی 
می  کار  به  سرسختانه  ادبیاتی  چین  های 
کردن  محکوم  برای  فرصتی  هر  از  و  بردند 
رسانه  کردند.  می  استفاده  پلوسی  اقدام 
های رسمی از قبل توضیح نداده بودند که 
چین چه واکنشی به سفر پلوسی به تایوان 
وزارت  هم  حال  این  با  داد.  خواهد  نشان 
خارجه و هم وزارت دفاع چین هشدار داده 
متقابل  اقدامات  پلوسی  سفر  که  بودند 
محکمی به دنبال خواهد داشت. در همین 
حال، موجی از صحبت های رقابت جویانه 
ملی  شدید  احساسات  و  آمریکا  علیه 

اینترنت  در  چینی  کاربران  بین  در  گرایانه 
مفسر  شیجین،  هو  که  زمانی  افتاد.  راه  به 
رسانه  سابق  سردبیر  و  چینی  برجسته 
خود  حمایت  چین،  تایمز  گلوبال  دولتی 
توییتر  در  نظامی  شدید  بازدارندگی  از  را 
هواپیمای  سرنگونی  احتمال  و  کرد  اعالم 
مردم  از  بسیاری  کرد،  مطرح  را  پلوسی 
دولت  رسمی  بیانیه  عنوان  به  را  آن  چین 
و  شدید  واکنش  انتظار  مردم  کردند.  تلقی 

داشتند. را  اوت  دوم  شب  در  دولت  تند 
نیافتاد،  اتفاق  شدید  واکنش  که  وقتی 
فراگرفت.  را  اینترنت  تمام  ناامیدی  موج 
دیده  ضعیف  از  ترس  شرم،  از  ترکیبی 
چه  آن  به  نسبت  خشم  حتی  و  شدن، 
عمده  بخش  شد  می  تلقی  دولت  انفعال 
بحث های مجازی را تشکیل می داد. دنگ 
اینترنتی  تاثیرگذار  شخص  یک  بوجون، 
دنبال  میلیون   ۶ با  چین  در  )اینفلوئنسر( 
یاد می  به  به خوبی  ویبو،  کننده در سایت 
اطالع  از  که چگونه دوستان وی پس  آورد 
بین  فرودگاه  در  پلوسی  هواپیمای  فرود  از 
»احساسات  تایوان،  در  تائویوان  المللی 
منفی نسبتا بزرگی« در خود داشتند. دنگ 
دلیل  این  به  مردم  آشفتگی  که  گوید  می 
بود که رسانه های غیر رسمی و تأثیرگذاران 
واکنش  به  نسبت  را  انتظارات  اینترنتی 

بودند. برده  باال  سفر  این  به  چین 
ناامیدی  خواه  منفی«،  »احساسات 
که  بود  باور  این  از  ناشی  خشم،  یا  باشد 
سادگی  به  جوجه«  »بازی  این  در  چین 
برابر  در  فرود  برای  پلوسی  به  اجازه  با 
هم  همین  است.  خورده  شکست  آمریکا 
اعتبار و همچنین  از دست رفتن  به عنوان 
شد،  تفسیر  چین  حاکمیت  رفتن  دست  از 
از  بخشی  را  تایوان  همیشه  پکن  که  چرا 
را  حادثه  این  دنگ  داند.  می  خود  قلمرو 
ننگ«  »سه  چین  مردم  از  بسیاری  آنچه  با 
در  حادثه  سه  کند-  می  مقایسه  نامند  می 
متحده  ایاالت  که  یکم  و  بیست  قرن  اواخر 
از طریق آن ها باعث شرمساری چین شده 

یینهه  کشتی  حادثه  هاینان،  حادثه  است: 
توسط  بلگراد  در  چین  سفارت  بمباران  و 
ملی گرا  کاربران  از  برخی  متحده.  ایاالت 
لیست  به  را  تایپه  به  پلوسی  سفر  چینی 
»چهار  مجموع  در  را  ها  آن  و  کرده  اضافه 

نامیدند. ننگ« 
منفی  عمومی  احساسات  حال،  این  با 
نرفته  نشانه  چین  دولت  سمت  به  هرگز 
همه  میان  مشترک  موضوع  یک  است. 
یکی  را  پلوسی  سفر  اگر  ننگ،  چهار  این 
آن  و  دارد  وجود  کنیم،  حساب  ها  آن  از 
متحده  ایاالت  سوی  از  تهدید  احساس 
اینکه غرب  از  ترس  و  علیه حاکمیت چین 
به حاکمیت چین تجاوز کرده و موجودیت 
باشد.  می  اندازد،  خطر  به  را  چین  ملت 
حادثه هاینان مربوط به برخورد هواپیمای 
جت  یک  با  متحده  ایاالت  تجسسی 
چین  جنوبی  دریای  در  چینی  جنگنده 
و  توقیف  شامل  یینهه  کشتی  حادثه  بود. 
های  آب  در  چینی  کشتی  یک  جستجوی 
ایاالت  دریایی  نیروی  توسط  المللی  بین 
ظاهرا  سفارت  بمباران  شد.  می  متحده 
سختی  به  چین  مردم  اما  بوده  تصادفی 
این  کنار  در  کنند.  می  قبول  را  ادعا  این 
حوادث، سفر پلوسی به تایوان، که مربوط 
باعث  شود،  می  چین  حاکمیت  تهدید  به 
علیه  ناسیونالیستی  احساسات  تحریک 
احساس  از  تر  بیش  و  متحده  ایاالت 
ناامیدی نسبت به دولت چین خواهد شد.
ارتش  که  روز  چند  از  پس  حال،  این  با 
نظامی  های  رزمایش  خلق  آزادیبخش 
و  اعالم  تایوان  جزیره  اطراف  در  را  خود 
کاسته  ها  ناامیدی  مقدار  از  کرد،  شروع 
ترس  کننده  منعکس  اولیه  ناامیدی  شد. 
اقدامات متقابل  با شروع  بود که  انفعال  از 
حال،  همین  در  رفت.  بین  از  چین  دولت 
تغییر تمرکز بی سر و صدا هم در  نوع  یک 
میدان افکار عمومی در جریان بود: روایت 
ها از رقابت چین و ایاالت متحده به اتحاد 
حال  در  تایوان  و  اصلی  سرزمین  مجدد 

بود. تغییر 
همانطور که می شد در توییت هو و نظر 
اولیه  روایت  تر  بیش  کرد،  مشاهده  دنگ 
به  مربوط  پلوسی  دیدار  مورد  در  ها  چینی 
مردم  بود.  متحده  ایاالت  و  چین  رویارویی 
چین از این نگران بودند که ایاالت متحده 
در  پکن  و  کرده  تجاوز  چین  حاکمیت  به 
بود.  به واشنگتن ضعیف عمل کرده  پاسخ 
بحث  اوت،   ۳ روز  صبح  از  حال،  این  با 
شد.  متمرکز  تایوان  موضوع  پیرامون  ها 
تحت  رسانه ای  حساب  یک  از  نوشته ای 
حمایت دولت با عنوان »تاریخ در یک شب 
و  شد  پربازدید  ویبو  در  نمی شود«  خالصه 
از روزنامه های دولتی مورد  توسط بسیاری 
می  مردم  از  مقاله  این  گرفت.  قرار  بازنشر 
خواست تا به بهترین راه برای »حل مسئله 
تایوان« فکر کنند. و از نظر افکار عمومی، 
حل  راه  زور  از  استفاده  با  مجدد  اتحاد 

بود. آینده 
به  مربوط  گزارش های  حال،  همین  در 
خلق  آزادیبخش  ارتش  نظامی  تمرین های 
به سرعت منتشر شد. چانگ کایشن، یکی 
به  که  چینی  اینترنتی  تاثیرگذاران  از  دیگر 
مشهور  خود  سیاسی  های  تحلیل  دلیل 
است، به من گفت که کاربران چینی به این 
تمرینات  اینکه  از  پس  که  اند  رسیده  باور 
بین  ضمنی  قانون  چندین  چین  نظامی 
از  مکرر  عبور  با  جمله  از  را،  تایپه  و  پکن 
توانست  کشور  این  کرد،  نقض  میانه،  خط 
نشان دهد که اعتبار خود را از دست نداده 
یک  »این  که  کند  می  فکر  چانگ  است. 
نقطه  یک  یافتن  است.  تدریجی  فرایند 
کاربران  که  زمانی  مورد  ]در  خاص  زمانی 
دشوار  دادند[  تغییر  را  خود  نظر  اینترنت 
است.« برخی از مردم به نقشه تمرین هایی 
کردند  نگاه  بود  کرده  احاطه  را  جزیره  که 
کردند.  پیدا  تری  بیش  نفس  به  اعتماد  و 
موشک های  ارسال  از  پس  تنها  دیگران 
ارتش بر فراز تایپه احساس رضایت کردند. 
مانورهای  است:  مسلم  موضوع  یک  اما 

جهت  در  بزرگ  گامی  عنوان  به  نظامی 
شد  تلقی  زور  از  استفاده  با  مجدد  اتحاد 
کرد. استقبال  آن  از  چین  عمومی  افکار  و 

با  مجدد  اتحاد  طوالنی،  مدتی  برای 
»آخرین  عنوان  به  تنها  زور  از  استفاده 
مجدد  اتحاد  شکست  صورت  در  حل«  راه 
این  با  شد.  می  تلقی  آمیز  مسالمت 
همچنان  حل«  راه  »آخرین  تعریف  حال، 
است  ممکن  زمانی  چه  است.  نامشخص 
باید  که  بگیرند  تصمیم  چین  مردم  و  پکن 
چه  کنند؟  استفاده  حل  راه  آخرین  این  از 
مسالمت  مجدد  اتحاد  است  ممکن  زمانی 
کسی  اگر  شود؟  شکست  به  محکوم  آمیز 
قبل از ماه اوت این دو سوال را برای مردم 
ها  پاسخ  احتماال  کرد،  می  مطرح  چین 
»قطعا  و  نشده«  گرفته  تصمیمی  »هنوز 
درگیری  یک  از  حمایت  بود.  می  نه«  هنوز 
که  زمانی  ویژه  به  نیست،  آسان  نظامی 
مردم چین از دهه ها قبل در صلح و توسعه 

اند. کرده  زندگی 
مفسر  و  چینی  تاجر  یک  جیانکیو،  لی 
مجازی، در گفتگو با من گفت که احساس 
وی این بود که رابطه بین چین و تایوان در 
دوران ما یینگ جو »بسیار خوب« بود. لی 
اتحاد  از  چقدر  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
کند،  می  حمایت  زور  از  استفاده  با  مجدد 
بتوانیم  اگر  بود  خواهد  »بهتر  گوید:  می 
مسئله )تایوان( را مسالمت آمیز حل کنیم. 
در صورتی که درگیری بین تنگه ای آشکارا 
مطرح  همگان  برابر  در  چشمگیر  به طور  و 
امید  طوالنی  دوران  است  ممکن  نشود، 

شود. حفظ  آمیز  مسالمت  حل  برای 
بحث  پلوسی  سفر  که  زمانی  متأسفانه 
مردم  برانگیخت،  تایوان  مورد  در  را  ها 
آمیز  مسالمت  مجدد  اتحاد  امکان  چین 
برای  را  خود  تمایل  و  داده  قرار  تفکر  مورد 
بردند.  سوال  زیر  موجود  وضعیت  حفظ 
پیش  قابل  طور  به  ها  آن  گیری  نتیجه 
گوید  می  کایشن  چانگ  بود.  منفی  بینی 

که آن چه او در 

سفر نانسی پلوسی باعث شد

● تمایل روزافزون افکار عمومی چین برای استفاده از زور در الحاق تایوان   ●
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رابطه  نوعی  کند،  می  مشاهده  چین 
تایوان  مورد  در  آگاهی  میان  مستقیم 
چانگ  است.  آن  مقامات  با  خصومت  و 
اینترنتی بیش  می گوید: هرچه کاربران 
مورد  در  اطالعات  و  اخبار  معرض  در  تر 
از  اینکه  احتمال  بگیرند،  قرار  تایوان 
و  شود  می  تر  بیش  شوند،  بیزار  تایوان 
از اتحاد مجدد  بنابراین احتمال حمایت 
خواهد  تر  بیش  هم  زور  از  استفاده  با 
شد. تصادفی نیست که در محیط رسانه 
در  که  اخباری  تر  بیش  چین،  بسته  ای 
مورد تایوان منتشر می شود منفی است.
شاهد  قطع  طور  به  اوت  اول  هفته 
اطالعات  و  اخبار  توجه  قابل  افزایش 
بود.  چین  اینترنت  در  تایوان  به  مربوط 
دولت  که  دیدند  می  وضوح  به  مردم 
تایوان این جزیره را بخشی از چین نمی 

به  تایوان،  مردم  از  کمی  تعداد  و  داند، 
چینی  را  خود  جوان،  های  نسل  ویژه 
است،  سختی  حقیقت  این  داند.  می 
آمیز  مسالمت  اتحاد  امکان  که  حقیقتی 

کند. می  تضعیف  را 
چانگ، دنگ و لی همگی بر این باور 
اتحاد  پلوسی،  سفر  از  پس  که  هستند 
مردم  میان  در  زور  از  استفاده  با  مجدد 
بیش تر مورد استقبال قرار گرفته است.
بر  اکنون  چین  مردم  این،  بر  عالوه 
در  آزادیبخش خلق  ارتش  که  باورند  این 
استفاده  با  تایوان  مجدد  اتحاد  صورت 
روبرو  کمی  نسبتا  مقاومت  با  زور،  از 
عدم  و  نظامی  های  تمرین  شد.  خواهد 
از  ای  سابقه  بی  سطح  نشینی  عقب 
داده  مردم  اکثر  به  را  نفس  به  اعتماد 
تاثیرگذار  حساب  که  همانطور  است. 

تلویزیون  به  وابسته  که  تانتیان  یویوئان 
ارتش  نویسد،  می  است،  چین  مرکزی 
این کشور ۱۰ پیشرفت در اطراف تایوان 
ها  آن  جمله  از  که  است  رسانده  ثبت  به 
می توان به نزدیک شدن به خط ساحلی 
بسیاری  اشاره کرد.  دریا  و  از طریق هوا 
رزمایش های  چین،  ارتش  هواداران  از 
بحران  آخرین  رزمایش های  با  را  امسال 
تایوان در سال ۱۹۹۶ مقایسه می کنند. 
و  سریع  چین  نظامی  قدرت  در  تحول 

است. بوده  شگفت انگیز 
تجهیزات  و  تسلیحات  با  که  کسانی 
که  کنند  می  ادعا  اکنون  دارند  آشنایی 
نیروهای مسلح چین توانایی کافی برای 
اجرای راهبرد ضد دسترسی علیه ارتش 
شیانگ  منگ  دارند.  را  متحده  ایاالت 
در  راهبردی  مطالعات  استاد  کینگ، 

اظهاراتی  دانشگاه دفاع ملی پکن، طی 
»ما  گفت:  تلویزیونی  ای  برنامه  در 
می توانیم به هر شکلی که بخواهیم و در 
هر تاریخی که انتخاب کنیم بجنگیم.« با 
با اطالعات  این وجود، حتی کسانی که 
ایاالت  ظرفیت  نیستند،  آشنا  نظامی 
پایین  نیز  را  پاسخگویی  برای  متحده 
حضور  با  مقایسه  در  کنند.  می  ارزیابی 
هیچ   ،۱۹۹۶ سال  در  هواپیمابر  ناو  دو 
اطراف  در  متحده  ایاالت  جنگی  کشتی 
مردم  که  گوید  می  دنگ  نداشت.  وجود 
بر این باور هستند که »هزینه های اتحاد 
است  ممکن  زور  از  استفاده  با  مجدد 

نباشد.« زیاد  هم  آنقدر 
افکار  موضوع،  این  گرفتن  نظر  در  با 
عمومی ممکن است به این نتیجه برسد 
بین  بالقوه  مسلحانه  درگیری  یک  که 

و  خلق  آزادیبخش  ارتش  دریایی  نیروی 
قابل قبول  ایاالت متحده  نیروی دریایی 
خواهد بود. اینکه آیا افکار عمومی چین 
راهبرد بازدارندگی ایاالت متحده را موثر 

دارد. یا خیر جای سوال  داند  می 
تغییر  باعث  تایوان  به  پلوسی  سفر 
ارتش  حداقل،  است.  شده  تاریخ  روند 
در  بار  اولین  برای  خلق  آزادیبخش 
جزیره  فراز  بر  را  هایی  موشک  تاریخ 
حداکثر،  است.  کرده  شلیک  تایوان 
تاریخ ممکن است به سمت اتحاد  مسیر 
آینده  بچرخد،  زور  از  استفاده  با  مجدد 
عموم  حمایت  و  استقبال  مورد  که  ای 
مردم چین خواهد بود. احتمال درگیری 
افزایش  حال  در  تایوان  سر  بر  مسلحانه 
است. بعد از انجام اولین روز از تمرینات 
ارتش آزادیبخش خلق، مرکز رسانه های 

عنوان  با  کوتاهی  داستان  ارتش  خبری 
فقط  نظامی  مانورهای  کنید!  »توجه 
بلکه  دهند،  نمی  آموزش  را  سربازان 
مردم را نیز آموزش می دهند« نشر داد. 

با  نیز  عمومی  افکار  رسد  می  نظر  به 
است. دیده  آموزش  موفقیت 

 / چو   لئو  نویسنده:     / دیپلمات 
► مفتح     علی  ترجمه: 

در  های  رسانه  های  شیطنت  با  مقابله     ◄
قالب های مختلف نیز باید در دستور کار حوزه 
های علمیه باشد تا هر منبع خبری بدون دلیل 
خود  به  جنجال  و  مخاطب  جذب  برای  صرفا  و 

ندهد. پراکنی  شایعه  اجازه 
ایران  در  دینداری  های  چالش  از  یکی 
است  متنوعی  و  فراوان  شایعات  به  آن  ابتالی 
می  جامعه  مردم  ضمیر  و  ذهن  دامنگیر  که 
زیاد است  آنچنان  این شایعات و شبهات  شود. 
می  منتشر  و  تولید  روزانه  بصورت  تقریبا  که 
روز  مسئله  به  ها  هفته  تا  آنها  از  برخی  و  شود 
ایران تبدیل می شود. این وضعیت حتی  مردم 
تقریبا  و  برمیگیرد  در  نیز  را  رویدادها  و  وقایع 
به منبعی  تبدیل  حادثه ای در کشور نیست که 
بر  شبهات  و  ها  تهمت  و  شایعات  پخش  برای 

نشود. مذهبی  باورهای  و  دینداری  ضد 
رهبری  معظم  مقام  که  شمسی   70 دهه  از 
شبیخون  بروز  به  نسبت  را  هشدارها  نخستین 
خواستار  که  امروز  به  تا  کردند  مطرح  فرهنگی 
حرکت  هستند  ها  هجمه  برابر  در  تبیین  جهاد 
حمالت  آماج  هدف  اسالمی  نظام  و  مردم 
در  شکاف  ایجاد  با  تا  است  بوده  بدخواهان 
پیوند  و  ایمان  و  اعتقاد  بر  آن  بنیان  انقالبی که 
کارآمدی  از  گشته  استوار  مردمان  با  حاکمیت 

بکاهند. آن 
می  روند  این  با  رابطه  در  انقالب  رهبر 
در  دارد،  وجود  که  جهادی  این  »در  فرمایند: 
اسالم  بین  دارد  وجود  که  بی امانی  جنگ  این 
و  دروغ  روایت  بین  باطل،  و  حق  بین  کفر،  و 

در  ما  اینها-  بین  است  جنگی  -این  حقیقت 
داریم؟«  حضور  و  داریم  قرار  جبهه  این  کجای 

۰۳ /۱۱ /۱۴۰۰
سال  از  که  است  موضوعی  تبیین«  »جهاد 
آیت ا...  حضرت  بیانات  در  امروز  تا  گذشته 

گرفته  قرار  اشاره  و  تأکید  مورد  بارها  خامنه ای 
آن  مختلف  ابعاد  اسالمی  انقالب  رهبر  و  است 
فریضه  یک  تبیین  »جهاد  کرده اند.  توصیف  را 
و  قطعی  فریضه ی  یک  تبیین  جهاد  است. 
که  کسی  هر  و  است  فوری  فریضه ی  یک 

کند«۱۹/۱۱/۱۴۰۰. اقدام  میتواند]باید 
سیاسی  اجتماعی  دفتر  مدیر  زمینه  این  در 

بود:  گفته  این  از  پیش  علمیه  حوزه های 
رسانه ای  و  شناختی  جنگ  آن ها  تیر  »آخرین 
است. تالش آن ها این است که شناخت جامعه 
و  اسالمی  انقالب  از  را  ایرانی  جامعه  تحلیل  و 
جمهوری اسالمی تغییر دهند«. حجت االسالم  

سی  در  انقالب  »رهبر  بود  کرده  عنوان  زمانی 
سال گذشته بارها به مساله تبیین اشاره داشته 
کتابی  در  ایشان  سخنرانی های  مجموعه  و  اند 
شده  عرضه  تبیین  جهاد  عنوان  به  ارزشمند 
مطالعه  را  کتاب  این  باید  حوزویان  که  است 

. » کنند
این در حالی است که با وجود چنین توصیه 

علمیه  های  حوزه  گاهی  چند  از  هر  اما  هایی 
شود.  می  غافلگیر  شایعات  و  شبهات  برابر  در 
نفر  هزاران  استخدام  بحث  آن  نمونه  آخرین 
در  شرعی  ناظر  عنوان  با  روحانیون  و  طالب  از 

است. بانکها 
به نظر می رسد ریشه این شایعه به اظهارات 
فقهی  شورای  رئیس  مقدم  مصباحی  آقای 
بانک مرکزی باز می گردد. به نوشته خبرگزاری 
والمسلمین  االسالم  حجت  حوزه  رسمی 
شورای  رئیس  مقدم،  مصباحی  غالمرضا 
تشخیص  مجمع  عضو  و  مرکزی  بانک  فقهی 
 ۱۴۰۱ مرداد   ۳۰ یکشنبه  روز  نظام،  مصلحت 
با خبرگزاری صدا و سیما درباره  گفت وگویی را 
و  بود  داده  انجام  اقتصادی  مختلف  موضوعات 
در  شرعی  ناظران  استقرار  به  مصاحبه  این  در 
رسانه  از  یکی  اما  بود،  کرده  اشاره  هم  بانک ها 
های داخلی با انتخاب گزینشی بخش کوتاهی 
اشتباه  کاماًل  تحلیل  و  برداشت  و  مصاحبه  از 
بانک ها  در  روحانیون  »حضور  بود  زده  تیتر 
مشغول  بانک   در  روحانی  چند   / شد؟  قطعی 
این گونه  و در متن خبر هم  به کار می شوند؟« 
بانک ها  در  روحانی  هزار   ۲۰« که  کرده  القاء 
در  برخی  هم  آن  از  پس  ؛  می شوند«!!  مستقر 
فضای مجازی این دروغ بزرگ را نشر داده و از 

کردند. برداری  بهره  روحانیت  علیه  آن 
تبیین  در  مقدم  مصباحی  آقای  اکنون 
»بانک  است:  گفته  خود  پیشنهاد  و  دیدگاه 
است  افتاده  فکر  به  جدید  دوره  در  مرکزی 
و  بانک ها  مدیریت  بر  نظارت  که  همانطور 

بعد  بر  باید  دارد  بانکی  قوانین  سایر  اجرای 
باید  بنابراین  کند،  نظارت  هم  بانک ها  شرعی 
کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند 
منظور  البته  باشند،  داشته  حضور  بانک ها  در 
هر  بلکه  نیست،  بانکی  شعب  بانک ها  از  ما 
بانک یک ناظر شرعی است. ما ۳۶ بانک داریم 

است«. نیاز  شرعی  ناظر   ۳۶ بنابراین 
و  شرایط  توضیح  در  مقدم  مصباحی 
صالحیت های ناظران شرعی بانک ها، تصریح 
ها،  ویژگی  باید  شرعی  »ناظران  است:  کرده 
حداقل  و  داشته  را  الزم  تخصص  و  اطالعات 
در  تخصص   -۱ باشد:  داشته  تخصص  دو  باید 
دکترای  مثال  طور  به  بانکی  و  پولی  مسائل 
اقتصاد باشند یا تحصیالت مربوط به بانکداری 
را داشته باشند، ۲- عالوه بر این باید با مسائل 
لزوما  باشند.  آشنا  هم  بانک ها  فقهی  و  شرعی 
کرد  خواهند  کسب  را  پست  این  که  کسانی 
ممکن  نیستند،  معمم  افراد  معنای  به  روحانی 
آنچه  ولی  باشد،  هم  معمم  آنها  میان  در  است 
نه  و  است  تخصص  دو  آن  داشتن  است  مهم 

بودن«. معمم 
سوی  از  شده  مطرح  ابتکار  و  پیشنهاد  این 
از  طبعا  که  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  رئیس 
مسئولیت های مورد انتظار او به شمار می رود 
از  بخشی  تواند  می  مناسب  اجرای  صورت  در 
حال  در  اما  کند  تأمین  را  مردم  های  دغدغه 
خود  مناسب  فضای  در  آنکه  دلیل  به  حاضر 
مواجه  ها  رسانه  استفاده  سوء  با  و  نشده  طرح 
های  حوزه  تخظئه  عامل  یک  به  است  گردیده 

که  است  حالی  در  این  است.  شده  بدل  علمیه 
شایعه  از  صورتی  یا  بخشی  اگر  حتی  اساسا 
های  حوزه  به  ربطی  مسئله  داشت  صحت  هم 
است  بوده  مرکزی  بانک  تصمیم  و  ندارد  علمیه 
بزرگان  و  مدیران  با  مشورتی  هیچ  آن  برای  که 
این  ها  حوزه  آنکه  بر  عالوه  اند.  نکرده  حوزه 
امور  به  متخصص  و  گاه  آ نیروی  پرشمار  تعداد 
پژوهشگرانی  و  فقیهان  اما  ندارند.  را  بانکی 
روی  بر  ویژه  و  مفصل  بطور  با  که  هستند 
تحقیق  بانکی  معامالت  حوزه  شرعی  نیازهای 
سؤاالت  پاسخگوی  توانند  می  و  اند  کرده 

. شند با

چنین  دفع  و  تبیین  برای  میان  این  در 
و  مدیریت  مرکز  تا  است  ضروری  ابهاماتی 
در  شاغل  روحانیون  از  حوزه  عالی  مدیران 
ابتدای  در  بخواهند  مختلف  های  بخش 
و  ها  دیدگاه  که  کنند  روشن  مردم  برای  امر 
مراجع  و  حوزه  دیدگاه  لزوما  آنان  عملکرد 
صحبت  اثرات  و  ابعاد  همچنین  و  نیست 
عمومی  طرح  از  پیش  را  اقداماتشان  و  ها 
از مشورت مسئوالن عالی  بسنجند و حتی 

کنند. استفاده  علمیه  های  حوزه 

قالب  در  های  رسانه  های  شیطنت  با  مقابله 
های مختلف نیز باید در دستور کار حوزه های 
و  دلیل  بدون  خبری  منبع  هر  تا  باشد  علمیه 
خود  به  جنجال  و  مخاطب  جذب  برای  صرفا 

► ندهد.     پراکنی  شایعه  اجازه 

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
۱ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۸۸۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۹۸ آقای 
از ششدانگ قطعه زمین که  از سه دانگ مشاع  اکبر در قسمتی  فرزند علی  محمد جواد رمضانی محمدی 
در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۰/۱۶ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۶۷۳ اصلی واقع در بخش دو 
ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد رضا حاج حسینی فرزند عبدالعلی صفحه ۲۷۹ 

دفتر ۲.)م الف ۱۴۴۰۵( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۹۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۸۸۹ شماره  رأی   -۲
زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  اکبر  علی  فرزند  محمدی  رمضانی  مهدی  آقای 
بخش  در  واقع  ۱۶۷۳اصلی  از  فرعی  پالک شماره  ۱۲۰/۱۶مترمربع  بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که 
فرزند عبدالعلی صفحه  از محمد رضا حاج حسینی  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  دو 

)۱۴۴۰۷ الف  م   (.۲ دفتر   ۲۷۹

۳ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۳۳۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۵۱ آقای 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حاجی  فرزند  محمدی  رمضانی  اکبر  علی 
مالکیت  ثبت قم  واقع در بخش دو  ۲۲۵۲ اصلی  از  ۱۹۴ فرعی  ۴۶۱/۵۰ مترمربع پالک شماره  بمساحت 

 )۱۴۴۰۶ الف  م  ۳۷۹ دفتر۲۹۹.)  متقاضی طی سند قطعی صفحه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۰۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۸۲ شماره  رأی   -۴
بنا شده  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  نادعلی  در قسمتی  آقای حبیب طلعتی مقیمی فرزند 
بمساحت ۸۵ مترمربع پالک شماره۵ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

 )۱۴۴۰۸ الف  م   (.۳۵۶ دفتر   ۲۹۲ صفحه  مختار  فیروز  معصومه  از  الواسطه  مع  خریداری 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۹۰۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۷۴۷ شماره  رأی   -۵
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع   دانگ  سه  در  یداله  فرزند  چشمه  هفت  اکبر  پور  محسن  آقای 
احداث بنا شده بمساحت ۹۴ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۰۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
 )۱۴۴۰۹ الف  ۵.)م  دفتر   ۱۳۸ صفحه  آباد  حسن  قدیری  غالمرضا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۹۰۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۷۴۸ شماره  رأی   -۶

شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع   دانگ  سه  در  حاجعلی  فرزند  خلج  ربابه  خانم 
و  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۲۰۹ از  فرعی  مترمربع پالک شماره   ۹۴ بمساحت 

)۱۴۴۱۰ الف  ۵.)م  دفتر   ۱۳۸ صفحه  آباد  حسن  قدیری  غالمرضا  از  الواسطه  مع  خریداری 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

ایرانیان( نخواهد بود. )گویه و عصر 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

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

گزارش »گویه«:

● شایعه بانک مرکزی که ربطی به روحانیت و حوزه قم نداشت!    ●
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