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مجلس  ملی  امنیت  کمیسون  عضو      ◄
انقالبی  رسانه های  گفت:  اسالمی  شورای 
تولید  جهانی،  استکبار  رسانه های  مقابل  در 
»فصل  نمایش  همچون  ارزشمندی  محتواهای 
موضوع  این  چراکه  دهند  افزایش  را  شیدایی« 

است. امروز  جامعه  ضروریت های  از  یکی 
حجت االسالم  تسنیم،  گزارش  به 
حاشیه  در  ذوالنوری  مجتبی  و المسلمین 
در  شیدایی«  »فصل  بزرگ  نمایش  از  بازدید 
اثر  این  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو 
نمایشی  آثار  قوی ترین  از  یکی  بی شک  فاخر 
»فصل  می شود؛  محسوب  کشور  هنر  تاریخ  در 
تصویری،  صوتی،  جلوه های  نظر  از  شیدایی« 
کامل  بسته  یک  دیگر  موارد  و  محتوا  کیفیت 

است. هنری  بی نقص 
در  کسانی که  و  عوامل  همه  به  افزود:  وی 
خداقوت  باید  داشته اند  فعالیتی  اثر  این  تولید 
چراکه  کرد  ویژه  تشکر  عزیزان  این  از  و  گفت 
که  بود  دلچسب  آن قدر  زحماتشان  نتیجه 
قرار  تماشاگر  هزاران  استقبال  مورد  شب  هر 
اتفاقات  این که  و  جذاب  دکور  است؛  گرفته 

باعث شد  پیرامون تماشاگر رخ می داد  نمایش 
داده  انتقال  افراد  به  زیبایی  حال  و  حس  که 

شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 

تاریخی و قرآنی  عنوان کرد: در بحث محتوای 
این  در  زیادی  حساسیت های  من  همواره 
»فصل  نمایش  محتوای  در  اما  دارم  مسائل 
مشکلی  و  انحراف  هیچ  خوشبختانه  شیدایی« 
کار  نویسنده  که  بود  مشخص  و  نداشت  وجود 
است. کرده  استفاده  درستی  و  قوی  منابع  از 
سازمان  کارنامه  خصوص  در  ذوالنوری 
به  سازمان  این  گفت:  اوج  رسانه ای  هنری 
سال های  در  انقالبی  مجموعه  یک  عنوان 
نگاه  صرفا  تولیدی  آثار  به  داده،  نشان  اخیر 
بتواند  که  است  این  دنبال  به  و  ندارد  مادی 
تاثیرگذاری  که  کند  تولید  را  محتواهایی 

باشد. داشته  مخاطب  روی  فراوانی 
شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
انقالبی  مجموعه های  کرد:  تصریح  اسالمی 
می کنند  فعالیت  عرصه ای  هر  در  که  دیگری 
کنند  را حفظ  رساالت خود  و  ارزش گرایی  باید 
مبتذل  محتواهای  جایگزین  ارزشمند  آثار  تا 
از  یکی  اوج  سازمان  شود،  دشمنان  و  غربی 
راه  باید در  الگوهای مناسبی است که دیگران 

بردارند. قدم  سازمان  این 

وی ادامه داد: امروزه بسیاری از آثار هنری 
به  هالیوود  اینکه  به  توجه  با  و  شده اند  نخ نما 
امکانات  همه  با  جهانی  استکبار  رسانه  عنوان 
محتواهای  خود  اختیار  در  ظرفیت های  و 

و  ایمان  فرهنگ،  تخریب  جهت  در  مبتذل 
رسانه های  می کند،  تولید  اسالمی  اعتقاد 
نمایش  مانند  محتواهای  تولید  باید  ما  انقالبی 
جنبه  و  هستند  ارزشمند  که  شیدایی«  »فصل 
از  این  چراکه  دهند  افزایش  را  دارند  ممتاز 

می شود. محسوب  ما  جامعه  ضرورت های 
چه  استانی  مسئولین   : کرد  ابراز  ذوالنوری 
در قم و استان های دیگر باید متحد شوند و از 
به دنبال  و گروه هایی که  آثار حمایت کنند  این 
آثار ارزشمند هستند را به شهرهای خود  تولید 
سرمایه  که  مهم  ظرفیت  این  از  و  کرده  دعوت 

کنند. استفاده  می شود،  محسوب  ملی 

»فصل  نمایش  اینکه  خصوص  در  وی 
ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در  شیدایی« 
اظهار  می شود،  اجرا  قم  استان  شهید   6090
شهدای  کنگره  در  خود  عزیز  دوستان  به  کرد: 
آن ها  از  و  می کنم  عرض  خداقوت  قم  استان 
شدند  مهم  اتفاق  این  بانی  که  می کنم  تشکر 
باشند. زیبا  اثر  این  شاهد  قم  شریف  مردم  تا 

با  کرد:  اضافه  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
حفظ  رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه 
نیست؛  شهادت  از  کمتر  شهدا  خاطره  و  یاد 
بتوانیم  که  است  ما  همه  تکلیف  موضوع  این 
زنده  را  مقدس  دفاع  در  عزیزمان  شهدای  یاد 
بعدی  نسل های  به  را  آن ها  پیام  و  داریم  نگه 

دهیم. انتقال  وجوانان 
ایثار،  فرهنگ  کرد:  خاطرنشان  ذوالنوری 
اگر  و  و دفاع مقدس بسیار غنی است  شهادت 
این فرهنگ استفاده  از  ما ده ها سال هم  همه 
این  ما  همه  وظیفه  نیست؛  پایان پذیر  کنیم، 
سوق  فرهنگ  این  به  را  جوان  نسل  که  است 

هیم. د
از  کاری  شیدایی«  »فصل  بزرگ  نمایش 
سفارش  به  و  اوج  رسانه ای  هنری  سازمان 
آستانه  در  )ع(،  ابی طالب  بن  علی  امام  سپاه 
تا  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری 
انتهای  در   19 ساعت  از  شب  هر  مهرماه   26
غدیر  نمایشگاهی  منطقه  قدس،  شهرک 

► است.   قمی  شهروندان  پذیرای 
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از  سال  چندین  گذشت  وجود  با      ◄
شهری،  یکپارچه  مدیریت  طرح  مطرح شدن 
و  بوده  کمرنگ  بسیار  آن  عملیاتی  فاز 
نحوه  از  متضادی  و  متعدد  برداشت های 
اراده  نبود  که  داشته  وجود  نیز  آن  اجرای 
سیاسی  اقتصادی،  مصالح  خاطر  به  سیاسی 
درحالی که  آن هاست،  مهم ترین  اجتماعی  و 
برنامه  از  شهری  یکپارچه  مدیریت  شکل گیری 

است. بوده  تأکید  مورد  توسعه  سوم 
در  بررسی  صف  در  شهری  یکپارچه  قانون 
که  قانونی  است؛  اسالمی  شورای  مجلس 
ضمن  مختلف  ادوار  طی  آن  به  بی توجهی 
مدیریت  به  نابجا  و  موازی  هزینه های  تحمیل 
موجب  رسان،  خدمات  دستگاه های  و  شهری 
است،  شده  مردم  بین  در  نیز  نارضایتی هایی 
حاکم  سیاسی  و  اجتماعی  در وضعیت  هرچند 
همچنان  یکپارچگی  به  دستیابی  کشور  بر 
مسیری  کردن  طی  نیازمند  و  دشوار  بسیار 
بیشتر  نیز  جدید  قانون  هدف  و  است  طوالنی 
است. شهری  مدیریت  بر  هماهنگی  بر  ناظر 
این  از  حاکی  میدانی  های  پایش  و  آمار 
یکپارچه  مدیریت  فقدان  مشکالت  که  است 
و  شهروند  شهر،  حوزه  سه  هر  در  شهری 
کیفیت  افت شدید  دستگاه های شهری، سبب 
بوده  آن  با  مرتبط  و  مختلف  ابعاد  در  زندگی 
اجتماعی،  سرمایه  کاهش  معیوب  سلسله  و 
و  حمل ونقل  محیط زیست،  حوزه  به  آسیب 
هدر  غیرمجاز،  انشعابات  شهرسازی،  ترافیک، 
رفت هزینه های عمومی به خاطر موازی کاری 

است. آورده  وجود  به  را  هماهنگی  عدم  و 
و  دولت  و  کشور  اداره  از  تمرکززدایی 
و  توصیه  از  مردم  به  مردم  خدمات  واگذاری 
بوده  انقالب  ابتدای  از  مسئوالن  تأکیدات 
را  دولت  وظایف  حیطه  به نحوی که  است، 
رسمیت  به  سیاست گذاری  و  نظارت  حوزه 
در  ضعف  بر  همگان  امروز  اما  می شمارد؛ 

اینکه  بر  عالوه  و  دارند  اتفاق نظر  آن  اجرای 
افزایش  شوراها  و  شهری  مدیریت  اختیارات 
تا  شده  سعی  مختلف  ادوار  طی  بلکه  نیافته 
پارلمان های  و  شهری  مدیریت  عمل  محدوده 

یابد. کاهش  محلی 
با وجود گذشت چندین سال از مطرح شدن 
عملیاتی  فاز  شهری  یکپارچه  مدیریت  طرح 
متعدد  برداشت های  و  بوده  کمرنگ  بسیار  آن 
و متضادی از نحوه اجرای آن نیز وجود داشته 
شکل گیری  عدم  آن  اصلی  مانع  دراین بین  که 
برخی  خاطر  به  حاکمیت  در  سیاسی  اراده 
بوده  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مسائل 
یکپارچه  مدیریت  شکل گیری  درحالی که 
بوده  تأکید  مورد  توسعه  سوم  برنامه  از  شهری 

است.
به  اساسی  قانون  اصل   ۱۱ در  همچنین 
پرداخته شده  شهرداری  و  شوراها  اهمیت 
با  اخیر  سال های  طی  درحالی که  است، 
مترقیانه  اصول  این  آن ها،  از  دیگر  تفسیرهای 
به  اختیارات  واگذاری  و  رفته  حاشیه  به 
و  گرفته  قرار  موردتوجه  کمتر  شهرداری ها 
تقلیل  نظارت  حد  در  نیز  شوراها  اختیارات 

است. یافته 
۳۷۰  وظیفه مدیریت شهری

۷ حوزه مسئولیتی،  طبق قانون و بر اساس 
مأموریت   ۳۷۰ از  بیش  امروز  شهرداری ها 
زمان  از  و  دارند  عهده  بر  مختلف  وظیفه  و 
سنگینی  وظایف  شهروند،  هر  فوت  تا  تولد 
و  است  گذاشته شده  شهرداری ها  عهده  بر 
از  درصد   ۴۰ از  بیش  که  بوده  شرایط  در  این 
دارند،  سکونت  کالن شهرها  در  ایران  جمعیت 
کالن شهرها  جغرافیایی  مساحت  درحالی که 

است. کشور  یک سوم  از  کمتر 
که  هستند  باور  این  بر  صاحب نظران 
کالن شهرها  در  شهری  یکپارچه  مدیریت 
آن  نبود  در  و  تبدیل شده  دغدغه  یک  به 

و  می شود  تحمیل  شهر  بر  زیادی  هزینه های 
که  است  مطرح  نیز  سؤال  این  همچنان  البته 
مدیریت شهری تا چه میزان ظرفیت و آمادگی 
را  فعلی  مدیریت  و  ساختار  همین  در  الزم 
یکپارچه  مدیریت  در  اختیارات  تفویض  جهت 

است. کرده  ایجاد  خود  در  را 
حوزه  کارشناسان  گفته  به  همچنین 
مدیریت شهری، شوراها باید نقش یک پارلمان 
کنند  ایفا  آن  ابعاد  تمام  با  را  شهری  و  محلی 
شهرداری ها  بر  نظارت  حوزه  در  تنها  امروز  اما 
یک  شهرداری ها  ساختار  شده اند.  محدود 
که  زمانی  و  است  غیردولتی  عمومی  نهاد 
خدمات رسانی  می خواهد  غیردولتی  یک نهاد 
دارد  زیادی  اهمیت  شهروندان  رضایت  کند 
شود  توجه  آن  به  باید  که  بوده  نکته ای  این  و 
رضایت  کسب  و  شهر  نگه داشتن  زنده  برای  و 
مورد  شهری  پتانسیل های  این  از  باید  مردم 

بگیرد. قرار  استفاده 
و  قم  شهر  اسالمی  شورای  حاضر  حال  در 
شهرداری قم برای مدیریت یکپارچه شهری در 
گاز، مخابرات  برق،  آب،  مانند  زیرساخت هایی 
است  برخوردار  خوبی  ظرفیت های  از  غیره  و 
حال  در  نیز  استان ها  عالی  شورای  رئیس  و 
پایلوت  به صورت  آن  اجرای  پیگیری  و  رایزنی 

است. وزیران  هیات  سطح  در  کشوری، 
مدیران  نظر  با  قانون  این  باوجوداینکه 
مانند  مباحثی  اما  دارد،  فاصله  شهری 
دست  به  محلی  و  کوچک  امور  واگذاری 
می تواند  که  است  آن  برجستگی های  از  مردم 
مدیریت  توسط  را  آن  میزان  و  عوارض  دریافت 

کند. کمتر  شهری 
به باور کارشناسان، با توجه به برداشت های 
عدم  و  شهری  یکپارچه  مدیریت  از  مختلف 
یکپارچه  مدیریت  سیاسی،  اداره  شکل گیری 
و  ملی  عزم  یک  با  باید  کالن شهرها  در  شهری 

► شود.   اجرا  گام به گام  به صورت 

◄    مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
جاری  سال  نخست  نیمه  در  اینکه  بیان  با  قم 
در  توزیع  برای  آب  مترمکعب  میلیون   ۶۸
از  درصد   ۵۷ گفت:  است،  شده  تولید  استان 
 ۱۵ سد  از  درصد   ۱۸ سدکوچری،  از  آب  این 
درصد   ۷ و  شهری  چاه های  از   ۱۸ خرداد، 

است. شده  تأمین  علی آباد  چاه های 
شرکت  مدیرعامل  بختیاری  حسن  مهندس 
اشاره  با  سخنانی  در  قم  استان  فاضالب  و  آب 
در  ویژه  به  کشور  در  آبی  منابع  کمبود  به 
قرار  خشک  و  گرم  منطقه ای  در  که  قم  استان 
ویژگی های  جزو  کم آبی  داشت:  اظهار  گرفته، 
صورت  به  مشکل  این  لذا  است  ما  اقلیم  ذاتی 

دارد. وجود  استان  در  دائمی 
برنامه های  از  را  توزیع  و  تولید  مدیریت  وی 
و  برشمرد  فاضالب  و  آب  شرکت  جاری  سال 
صورت  تالش های  با  راستا  همین  در  گفت: 

فرهنگی  و  مهندسی  فنی،  اقدامات  و  گرفته 
سر  پشت  خوبی  به  را  تابستان  توانستیم 

. شتیم ا گذ
قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
سهم  کاهش  امسال  مشکل  تنها  اینکه  بیان  با 
خاطرنشان  بود،  قم  به  سدکوچری  آب  از  قم 

کرد: با کاهش حجم ورودی آب باالجبار برای 
از  که  زیرزمینی  منابع  از  قم  شهر  آب  تأمین 
استفاده  هستند  برخوردار  باالیی  شوری 
نظر  از  آب  کیفیت  کاهش  باعث  که  کردیم 

شد. شهر  آبرسانی  شبکه  در  شوری 
سال  نخست  نیمه  در  اینکه  بیان  با  وی 
توزیع  برای  آب  مترمکعب  میلیون   ۶۸ جاری  
۵۷ درصد  در استان تولید شده است، گفت:  
سد  از  درصد   ۱۸ سدکوچری،  از  آب  این  از 
۷ درصد  و  از چاه های شهری   ۱۸ ۱۵ خرداد، 

است. شده  تأمین  علی آباد  چاه های 

آب  کامل  سالمت  از  وجود  این  با  بختیاری 
بهداشتی  نظر  از  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  قم 
و  شده  تأیید  و  تضمین  کاماًل  قم  آب  سالمت 
بر  دائمی  و  کامل  نظارت  نیز  زیربط  نهادهای 

دارند. آب  سالمت  روی 
وی با اشاره به مدیریت فشار شبکه در سال 
گرفت  صورت  که  اقداماتی  با  گفت:  جاری 
نداشتیم  شبکه  در  را  آب  قطعی  اینکه  ضمن 
تولید  نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش 
مدیریت  قالب  در  آن  عمده  بخش  که  داشتیم 

افتاد. اتفاق  مصرف 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  نیز  را  شهروندان  همکاری  و  همراهی  قم 
دانست  مؤثر  تولید  کاهش  و  مصرف  مدیریت 
هم  سبز  فضای  بخش  در  داشت:  اظهار  و  
شهرداری  سبز  فضای  مجموعه  همکاری  با 
هنوز  که  هرچند  شده  انجام  خوبی  اقدامات 

دارد. وجود  کار  جای  زمینه  این  در 
آبیاری  شبکه  جداسازی  ضرورت  بر  وی 
تأکید  شهر  بهداشتی  آب  شبکه  از  سبز  فضای 
هزینه های  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و 
آب  از  که  نیست  انصاف  آب  انتقال  و  تولید 

کنیم. استفاده  سبز  فضای  برای  شبکه 
بختیاری طول شبکه آب را در شهر ۲ هزار و 
۲۰۰ کیلومتر اعالم کرد و گفت: از این میزان 
از  و  ۲۰۰ کیلومتر شبکه  فرسوده است  حدود 
نیز  فاضالب  شبکه  کیلومتر   ۷۰ و  هزار  حدود 
شهر  در  فرسوده  شبکه  کیلومتر   ۲۵۰ از  بیش 

وجود دارد.
از  بیش  توسعه  و  اصالح  از  پایان  در  وی 
ماه  شش  در  شهر  در  آب  شبکه  کیلومتر   ۱۶
نخست سال جاری خبر داد که نسبت به سال 
بوده  برخوردار  چشمگیری  رشد  از  گذشته 

► است.  
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402 ارتباط با مدیرمسئول  

09127625987   

آمادگی قم برای اجرای آزمایشی 
تسریع در روند اجرایی شهربازی معارفی قممدیریت یکپارچه شهری

پیشرفت فیزیکی 65 درصدی 
پروژه

با تأمین منابع مالی پروژه شهربازی معارفی، سرعت عملیات عمرانی 
احداث این شهربازی افزایش پیداکرده و تا امروز 65 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
پروژه شهربازی معارفی به عنوان یکی از پروژه های شاخص شهر قم و 
۹۹ در دستور کار قرارگرفته  از سال  تقویت هویت دینی شهر  باهدف 

و تا امروز ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
که  بوده  زیربنا  مترمربع  هزار  هفت  حدود  با  معارفی  شهربازی  پروژه 
حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع سقف آن احداث شده و پروژه در مرحله 

اجرای اسکلت بوده و سطح اشغال آن نیز پنج هزار مترمربع است.
همچنین اعتبار پروژه عددی بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان 
گرفته شده  نظر  در  پارکینگ  واحد   ۹۵ آن  طراحی  در  و  مشخص شده 
است و از مشخصات فنی پروژه می توان استفاده از ۴۱۵ تن میلگرد 

و ۶ هزار و ۲۶۹ مترمکعب بتن ریزی یاد کرد.
آن  اجرای  سرعت  پروژه،  مالی  منابع  تأمین  با  است  ذکر  به  الزم 
استقرار  و  داخلی  فضاسازی  مرحله  وارد  به زودی  و  پیداکرده  افزایش 

می شود. بازی  وسایل 
از  یکی  و  واقع شده  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  در  معارفی  شهربازی 

است. قم  شهر  در  گردشگری  حوزه  در  شاخص  پروژه های 

مدیر منطقه دو شهرداری:
به ددنبال حفظ باغات منطقه 2 

هستیم

مدیر منطقه دو شهرداری قم از تملک باغ مشجری به مساحت 900 
این  گفت:  و  داد  خبر  تومان  میلیارد   22 بالغ بر  بااعتباری  و  مترمربع 

می شود. عمومی  بوستان  به  تبدیل  باغ 
بیان  با  رحیمی  رضا  قم،  شهرداری  دو  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
اینکه سه قطعه باغ مشجر در سطح منطقه وجود داشته که به دنبال 
یک  اقدام،  نخستین  در  داشت:  اظهار  هستیم،  باغات  این  حفظ 
 ۲۲ بالغ بر  بااعتباری  جواداالئمه)ع(  خیابان  محدوده  در  باغ  قطعه 
انتقال  فرایند  اتمام  با  که  شد  انجام  آن  تملک  مراحل  تومان  میلیارد 
به بوستان عمومی، در اختیار شهروندان  اسناد مالکیتی و تبدیل آن 

گرفت. خواهد  قرار 
وی با تأکید بر اینکه این سه باغ در محدوده منطقه دو شناسنامه دار 
این  حفظ  برای  سال  چند  این  در  شهرداری  کرد:  تصریح  شده اند، 

است. عمل آورده  به  آن ها  مالکان  از  را  الزم  حمایت های  باغات 
باغ  به  موسوم  ملک  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
در  مثمر  درخت   ۲۵۰۰ داشتن  و  مترمربع   ۹۰۰ مساحت  به  صادقی 
کرد:  عنوان  است،  واقع شده  مسکونی  متراکم  بافت  در  و  یک  ناحیه 
قلمرو  توسعه  در  سزایی  به  سهم  محله  این  در  محلی  بوستان  ایجاد 
عمومی، کیفیت زیست پذیری و ارتقای نشاط و شادمانی شهروندان 
خواهد داشت که در این راستا تملک سایر باغات موجود، در اولویت 

دارد. قرار  تهاتری  و  غیرنقدی  به صورت  شهری  مدیریت 
آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در  با اشاره ماده۱۳  وی 
اسالمی  شوراهای  و  شهرداری ها  قانون  این  طبق  کرد:  ابراز  شهرها 
شهر،  محدوده  باغات  خرید  با  تا  نمایند  فراهم  شرایطی  باید  شهر 

گیرد. قرار  عموم  اختیار  در  و  احداث  آن ها  در  شهری  بوستان های 
به گفته رحیمی، در این سال ها با کاشت، حفاظت و آبیاری درختان 
تالش  عمومی  بوستان های  و  میادین  معابر،  سبز  فضاهای  توسعه  و 
شهروندان  خواست های  از  یکی  که  سبز  فضای  سرانه  تا  شده  زیادی 

ارتقاء دهیم. حدودی  تا  بوده 

با بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفت؛
پیگیری میدانی مشکالت 

واحدهای صنعتی از سوی 
استاندار قم

میدانی  صورت  به  تولیدی،  واحدهای  از  بازدید  طی  قم  استاندار 
کرد. پیگیری  را  استان  اقتصادی  مهم  این بخش  به  مربوط  مشکالت 
شاهچراغی  سیدمحمدتقی  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقتصادی  امور  امیدیان معاون هماهنگی  به همراه محسن  روز جمعه 
صنعتی  شهرک  به  سفر  با  استان  اقتصادی  مدیران  از  جمعی  و 

کرد. بازدید  استان  تولیدی  واحدهای  از  برخی  از  شکوهیه 
از  تولیدی  واحدهای  مدیران  با  گفت وگو  ضمن  بازدیدها  این  در  وی 
مشکالت و موانع آن ها در مسیر تولید مطلع شد که برخی از آن ها را 
در محل از طریق تماس تلفنی پیگیری و برخی دیگر را نیز به صورت 

کرد. مطالبه  مدیران  از  تخصصی 
صنعتی  شهرک  تولیدی  واحدهای  از  بازدید  حاشیه  در  شاهچراغی 
اظهار  تولیدی،  واحدهای  در  آب  مشکل  از  اطالع  از  پس  شکوهیه، 
تسهیل  ستاد  مصوبه  عنوان  به  صنعتی  واحد  این  آب  تامین  کرد: 

شود. تلقی 
وی با اشاره به اینکه این تامین آب از محل آبی که در اختیار شرکت 
شهرک ها بوده انجام شود، مطرح کرد: نه تنها این واحد بلکه مشکل 
برطرف  باید  هستند  مستقر  شکوهیه  شهرک  در  که  واحدهایی  تمام 

شود.
شهرک  در  پساب  انتقال  معارض  مشکل  ادامه  در  قم  استاندار 
هرچه  باید  نیز  مشکل  این  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  شکوهیه 

شود. برطرف  سریع تر 
مقرر  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  با  تلفنی  تماس  طی  است،  گفتنی 
شود  طی  سریع تر  هرچه  موضوع  این  مجوز  صدور  مراحل  که  گردید 
صدور  از  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  صادقی  دقایقی  از  پس  که 

خبرداد. مجوز  آنی 
استاندار  که  شد  مطرح  قیام  انتقال  خط  پروژه  موضوع  نیز  ادامه  در 
قم  فرماندار  حضور  با  جلسه ای  در  پروژه  این  کرد:  خاطرنشان  قم 

شد. خواهد  تکلیف  تعیین 

صنعت گردشگری قم در اختیار 
بخش خصوصی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم گفت: 
است  خصوصی  بخش  اختیار  در  قم  گردشگری  صنعت  از  درصد   ۸۵
گردشگری  های  مجموعه  به  گردشگری  طرح  پنج  امسال  پایان  تا  و 

قم اضافه می شود.
 ۲ هتل،   ۲ جاری  سال  پایان  تا  داشت:  اظهار  ارجمندی  علیرضا 
که  می شود  افتتاح  قم  در  مهمانپذیر  واحد  یک  و  گردشگری  مجتمع 
صورت  هزینه  ریال  میلیارد   ۹۰۰ و  هزار  یک  ها  آن  اندازی  راه  برای 

است. گرفته 
در  نفر   ۱۰۱ اشتغال   زمینه  ها  طرح  این  افتتاح  با  که  شد  یادآور  وی 

می شود. ایجاد  قم  گردشگری  های  مجموعه 
وی به دیگر طرح های حوزه گردشگری استان قم اشاره کرد و افزود: 
 ۴۰ میانگین  پیشرفت  با  گردشگری  حوزه  در  خدماتی  طرح   ۵۸
مهمانپذیر،  زائرسرا،  هتل،  گردشگری،  مجتمع های  شامل  درصدی 
همت  به  استان  سطح  در  راهی  بین  پذیرایی  واحدهای  و  سفره خانه  

است. احداث  دست  در  خصوصی  بخش 
و  ریال  میلیارد  هزار   ۴۲ اعتبار  با  طرح ها  این  داد:  ادامه  ارجمندی 
بهره برداری  به   ۱۴۰۵ پایان سال  تا  نفر  هزار  از سه  بیش  اشتغالزایی 

می رسد.
و  زائر  میلیون   ۲۰ به  نزدیک  حضور  شاهد  ساالنه  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری  طرح های  از  بهره برداری  با  افزود:  هستیم  قم  در  مسافر 

بود. خواهیم  قم  در  مسافران  اقامت  زمان  افزایش  شاهد 

خبـر خبـر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان عنوان کرد:

تولید 68 میلیون مترمکعب آب در نیمه نخست سال جاری در قم



تکمیل  و  اندازی  راه  از  پژوهی  قم   بنیاد  دبیر      ◄
از  بیش  شامل   » شناسی  قم   « تخصصی  کتابخانه 
قم  با  مرتبط  اسناد  برگ  هزاران  و  کتاب  جلد   ۴۰۰

داد. خبر 
به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  ربانی  هادی 
قم  بنیاد  داشت:  اظهار  پژوهی  قم  بنیاد  فعالیت های 
پژوهی در سال ۸۹ با محوریت پژوهش و انتشار کتاب 
تشکیل  قم  پیشینه  فرهنگ  و  تاریخ  حوزه های  در 
شده که البته به موضوعات زمان حال نیز می پردازد.
 ۲۷ تاکنون  داشت:  عنوان  قم پژوهی  بنیاد  دبیر 
و  شده  چاپ  قم  با  مرتبط  موضوعات  در  کتاب  جلد 

است. انتشار  آماده  نیز  دیگر  جلد   ۳۰
نیز  قم  دانشنامه  تدوین  طرح  داشت:  بیان  وی 
این  الزم،  بودجه  تخصیص  صورت  در  که  شده  فراهم 

می گیرد. صورت  نیز  اقدام 
قم  تخصصی  کتابخانه  تکمیل  به  اشاره  با  ربانی 
از  اعم  قم  با  مرتبط  منابع  داشت:  بیان  شناسی 
با  مرتبط  اسناد  و  نقشه  نشریه،  نامه،  پایان  کتاب، 
 ۴۰۰ از  بیش  شامل  که  است  شده  آوری  جمع  قم 
اختیار  در  که  بوده  اسناد  برگ  هزاران  و  کتاب  جلد 

می گیرد. قرار  پژوهشگران 
قم  هفتگی  جلسات  تشکیل  قم پژوهی  بنیاد  دبیر 
افزود:  و  برشمرد  بنیاد  این  فعالیت های  از  را  پژوهی 
و  می شود  برگزار  هفته  هر  شنبه  سه  جلسات  این 

این  در  که  است  شده  برگزار  جلسه   ۴۴۱ نیز  تاکنون 
خصوص  در  متنوعی  موضوعات  و  مطالب  نشست ها 

می شود. مطرح  قم 
دانشجویان  بین  ارتباط  برقراری  داد:  ادامه  وی 
و  است  جلسات  این  برکات  از  پژوهشی  قم  اساتید  و 

ایده نگارش پایان نامه های زیادی در همین جلسات 
به  و  تعریف  گرفته  صورت  که  نظرهایی  تبادل  با 

است. رسیده  سرانجام 
سایت  در  پژوهی  قم  بنیاد  داشت:  ابراز  ربانی 
اطالع  به  را  بنیاد  این  فعالیت های  خود  کانال  و 

های  یاداشت  و  می رساند  شهروندان  و  عالقمندان 
بستر  این  در  نیز  اساتید  و  پژوهشگران  اختصاصی 

است. مطالعه  قابل  و  منتشر 
هزار   ۳ تاکنون  داد:  ادامه  قم پژوهی  بنیاد  دبیر 
شده  بارگذاری  پژوهی  قم  کانال  و  سایت  در  مطلب 
با  شهروندان  آشنایی  برای  خوبی  منبع  که  است 
شهر  حاضر  حال  و  پیشینه  با  مرتبط  موضوعات 

است. قم  مقدس 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: 
پیگیری های  با  قم  شعبه  ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز 
نیز در اختیار  صورت گرفته تشکیل شد و ساختمانی 
حاضر  حال  در  مرکز  این  البته  که  شد  داده  قرار  آنان 

است. شده  تعطیل 
از  شعبه ای  استان ها  بیشتر  کرد:  اضافه  ربانی 
مرکز اسناد و کتابخانه ملی را دارند و وظیفه آنان این 
آرشیو  را در حوزه های مختلف  استان  اسناد  است که 
کنند که انتظار می رود در این حوزه نیز اقدامات الزم 

گیرد. صورت  قم  استان  در 
مفاخر  انجمن  تشکیل  گفت:  قم پژوهی  بنیاد  دبیر 
حال  در  که  بوده  فعال  قبل  سال   ۲۰ از  قم  فرهنگی 
کل  اداره  در  آن  دبیرخانه  که  شده  تعطیل  حاضر 
آنان نیست، در حالی  اولویت کاری  و در  ارشاد است 
که ۲۵ استان این دبیرخانه را به صورت فعال دارند و 

► داریم.   همکاری  آمادگی  زمینه ها  این  در 

با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو      ◄
یک  شیدایی  فصل  نمایش  این که  بیان 
این  فرهنگی است، گفت:  رزمایش موفق 
انقالبی  و  ارزشی  مفاهیم  از  مملو  نمایش 
بدیع  شیوه  یک  آن  اجرای  شیوه  و  است 
قم  مقدس  شهر  در  توانسته  که  است 

کند. جذاب  باالیی  مخاطب 
معصومه آمره در حاشیه اجرای نمایش 
خصوصیتی  کرد:  اظهار  شیدایی«  »فصل 
که این نمایش را متفاوت می سازد، به روز 
و مفاهیم است؛  از نظر تکنیک  کار کردن 
موفق  رزمایش  یک  شیدایی  فصل  نمایش 
خیلی  ارتباط  تماشاگر  و  است  فرهنگی 

نمایش  این  می کند   برقرار  آن  با  خوبی 
است  انقالبی  و  ارزشی  مفاهیم  از  مملو 
است  بدیع  شیوه  یک  آن  اجرای  شیوه  و 
مخاطب  قم  مقدس  شهر  در  توانسته  که 

کند. جذاب  باالیی 
افزود:  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
فصل  و  زمان  در  اثر  این  خوشبختانه 
درآمده  نمایش  به  قم  شهر  در  مناسبی 
نمایش  این  از  قم  مردم  استقبال  و  است 

است. بی نظیر  اتفاق  یک 
مخاطب  نیازسنجی  به  اشاره  با  وی 
با  متناسب  اثر  خلق  و  مفهوم  ایجاد  در 
کرد:  اظهار  ایرانی-اسالمی  فرهنگ 

نمایش  از  مردمی  گسترده  استقبال 
مردم  که  می دهد  نشان  شیدایی«  »فصل 
معنوی،  پرجاذبه  و  خوب  برنامه های  به 
هستیم  شاهد  اکنون  و  هستند  عالقمند 
به معنای  نمایش  این  با تماشای  که مردم 

می برند. لذت  کلمه  واقعی 
می دانم  خود  وظیفه  داد:  ادامه  آمره 
نمایش  این  دست اندرکاران  همه  از  که 
زحمات  این  بابت  و  کنم  تشکر  فاخر 
عرض  نباشید  خسته  آن ها  به  شبانه روزی 
می کنم. از شهروندانی که امکان آمدن به 
به  حتما  می کنم  دعوت  دارند  را  نمایش 

► بنشینند.     نمایش  این  تماشای 

فیلمنامه  دانشگاه،  و  حوزه  استاد      ◄
برگرفته  را  شیدایی«  »فصل  بزرگ  نمایش 
و  دانست  معتبر  روایات  و  آیات  از  شده 
و  جذاب  نمایش،  این  محتوای  گفت: 
پشت  که  می داد  نشان  و  بود  ارزشمند 
این اثر هنری کار علمی و پژوهشی انجام 

است. شده 
رفیعی  ناصر  والمسلمین  حجت االسالم 
»فصل  بزرگ  نمایش  از  بازدید  حاشیه  در 
اظهار  خبری  گفت وگویی  طی  شیدایی« 
به  خانواده ام  همراه  به  امشب  داشت: 
محتوای  آمدیم،  نمایش  این  تماشای 
باعث  که  بود  زیبا  و  قوی  بسیار  نمایش 

خستگی  احساس  ساعته   ۲ زمان  در  شد 
. نکنیم

از  بعد  تئاتر  در  معمواًل  افزود:  وی 
سر  تماشاگر  حوصله  دقیقه   ۳۰ گذشته 
جلوه های  با  شیدایی  فصل  اما  می رود 
زیبای  روایت  و  تصویری  و  صوتی  ویژه 
تا  تماشاگران  همه  که  شده  باعث  راوی 
لحظه آخر با اشتیاق این اثر فاخر را تماشا 

. کنند
المصطفی  جامعه  علمی  هیئت  عضو 
قرآنی  نظر  از  نمایش  این  کرد:  تصریح 
و  بود  ارزشمند  محتوای  دارای  روایات  و 
اسالمی  درست  منابع  از  که  می داد  نشان 

و شیعی برگرفته شده و ثابت شد پشت این 
است. مطرح  علمی  مباحث  هنری،  اثر 

بود  آن طور که مشخص  ادامه داد:  وی 
شیدایی«  »فصل  نمایش  اجرای  از  هدف 
پیامبران  تاریخ  اهم  با  بینندگان  آشنایی 
چون  است  )علیهم السالم(  بیت  اهل  و 
به  مربوط  روایات  و  آیات  از  قصه ها  عمده 

است. شده  الگوبرداری  ائمه)ع( 
به  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
رسانه ای  هنری  سازمان  در  که  دوستانی 
کشیدند  را  نمایش  این  تولید  زحمت  اوج 
این  تولید  امیدوارم  و  می گویم  خداقوت 

► کند.    پیدا  ادامه  آثار  دست 

در  کم بینا  و  نابینا   ۶۵۹ و  هزار   ۲ گفت:  قم  بهزیستی  مدیرکل      ◄
این استان تحت پوشش بهزیستی هستند که ۹۲۹ نفر آنان زن هستند.
در  از خدماتی  نیز همانند شهروندان  نابینایان  افزود:  پهلوانی  مهدی 
الزم  و  نشده  مناسب سازی  آن ها  برای  که  می کنند  استفاده  قم  استان 

دهند. انجام  اقداماتی  قشر  این  حقوق  تامین  برای  مسووالن  است 
بینایی محروم هستند ولی  از نعمت  نابینایان صرفا  این که  بیان  با  وی 
برای  کرد:  اضافه  برخوردارند،  باالیی  توانمندی های  از  موارد  سایر  در 
این  زمینه حضور  باید  اجرایی  نابینایان دستگاه های  از ظرفیت  استفاده 

کند. فراهم  را  در جامعه  قشر 
و  است  نیاز  فیزیکی  و  فرهنگی  بخش   ۲ در  مناسب سازی  گفت:  وی 
باشند. جامعه  برای  ثمر  مثمر  می توانند  نابینایان  باشیم  داشته  باور  باید 
نظر  از  استان  سطح  در  کتابخانه  سه  حاضر  درحال  افزود:  پهلوانی 

است. روشندالن  جامعه  مناسب  تردد  مسیر  همچنین  و  منابع 
برای  را  دسترسی  امکانات  باید  نیز  فیزیکی  نظر  از  کرد:  اضافه  وی 
نابینایان مهیا کنیم که در این زمینه قسمتی  بر عهده اداره کل بهزیستی 

انجام  بینایان   کم  و  نابینایان  منازل  در  که  مناسب سازی  جمله  از  است 
می شود.

در  تسهیل  برای  بسیاری  اقدامات  نیز  شهرداری  کرد:  تصریح  وی 
را  بیشتری  همت  و  هستیم  راه  آغاز  در  ولی  داده،  انجام  نابینایان  تردد 

. می طلبد
گفت:  نابینایان،  جامعه  از  حمایت  بر  تاکید  با  قم  بهزیستی  مدیرکل 
جمع  در  که  رسیده اند  پیشرفت  از  سطحی  به  قشر  این  حاضر  حال  در 

می شوند. حاضر  نخبگان 
۳۸ هزار  برای  بینایی  بیان کرد: سال گذشته غربالگری  ادامه  وی در 

انجام شد. تا پنج سال در استان قم  کودک بین سنین سه 
نابینایی  یا  و  چشم  تنبلی  دارای  کودکان  طرح  این  در  افزود:  وی 
آینده  در  تا  گرفتند  قرار  پوشش  تحت  درمان  برای  و  شدند  شناسایی 

باشند. داشته  کمتری  مشکالت 
پهلوانی با بیان این که خدمات بهزیستی رایگان است ولی کامل کننده 
 *۷۲۴*۹۰۹۰# شماره گیری  با  می توانند  خیران  کرد:  تصریح  نیست، 

واریز  بهزیستی  مددجویان  به  بهتر  خدمات رسانی  برای  را  خود  مبالغ 
► نمایند.   
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دبیر بنیاد قم  پژوهی: 

پرداخت تا سقف 600 میلیون ● کتابخانه تخصصی »قم شناسی« راه اندازی و تکمیل شد   ●
تومان تسهیالت در بافت های 

فرسوده قم

 ۶۰۰ سقف  تا  پرداخت  از  ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
حرم  اطراف  و  قم  فرسوده  بافت های  در  تسهیالت  تومان  میلیون 

داد. خبر  معصومه)س(  حضرت 
برای  باالیی  از ظرفیت  فرسوده  بافت های  اینکه  بیان  با  آیینی  محمد 
ملک   که  کسانی  شد:  یادآور  برخوردارند  نوسازی  تسهیالت  جذب 
بافتهای فرسوده شهری، سکونتگاه های غیررسمی  در محدوده  آنان 
کرده اند،  اقدام  نوسازی  به  نسبت  و  واقع شده  تاریخی  بافتهای  و 
از  دارند  قصد  و  رسیده  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۱۰ به  پروژه شان 
تسهیالت جدید نوسازی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان استفاده کنند.
صرفًا  تسهیالت  سقف  اینکه  بر  تأکید  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
قم  مشهد،  شهر  چهار  مطهر  حرم های  اطراف  در  واقع  واحدهای  به 
شیراز و تهران پرداخت می شود افزود: سقف وام ۴۵۰ میلیون تومان 
بوده اما در چهار شهر مشهد، قم، شیراز و تهران و در محدوده حرم 
و  )ع(  شاهچراغ  حرم  )س(،  معصومه  حضرت  حرم  )ع(،  رضا  امام 
۶۰۰ میلیون تومان رسیده  تا سقف  حرم حضرت عبدالعظیم حسنی 
بانکی  سود  بدون  متقاضیان  کلیه  وام  از  تومان  میلیون   ۱۵۰ که 

می شود. پرداخت 
مبلغ  مابقی  ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
تسهیالت بافت فرسوده ۱۸ درصد خواهد بود که نرخ سود در تهران 
حدود ۱۲ درصد، در کالن شهرها ۱۱ درصد و در سایر شهرها حدود 
۱۰ درصد است؛ عالوه بر این در تهران ۱۵۰ میلیون تومان دیگر از 
میلیون   ۲۰۰ مشهد  و  شیراز  قم،  دیگر  شهر  سه  در  و  تسهیالت  این 
نهادهای  زیرپوشش  متقاضیان  اگر  و  است  درصد   ۹ سود  با  تومان 

بود. خواهد  درصد   ۴ تسهیالت  از  بخش  این  سود  باشند  حمایتی 

مدیر منطقه هفت شهرداری:
پلیس راهور ورود موتورسیکلت 
به پیاده راه های قم را اعمال 

قانون کند

ورود  بودن  غیرقانونی  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
پلیس  و  انتظامی  نیروی  باید  گفت:  راه ها  پیاده  به  موتورسیکلت ها 
را  راه  پیاده  به  موتورسیکلت  ورود  اجازه  و  کرده  قانون  اعمال  راهور 

. هد ند
محمد رمضانی به مشکالت پیاده راه ها و ورود موتورسواران به پیاده راه ها 
اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه شاهد ورود موتورسوارها به پیاده 
این زمینه  پیاده و زائران هستیم که در  با عابران  راه ها و برخورد آن ها 

نیاز به اعمال قوانین داریم.
و  شد  یادآور  را  شهر  مرکزی  هسته  در  موتورسیکلت ها  ساماندهی  وی 
افزود: باوجود ساخت پارکینگ موتورسیکلت و نصب دوربین در مسیر 
پیاده راه ها، اما شاهد عدم رعایت قوانین از طرف برخی از شهروندان 

باشند. به رعایت قوانین مقیدتر  باید موتورسواران نسبت  و  هستیم 
مدیر منطقه هفت شهرداری قم تأکید کرد: شهرداری منطقه و معاونت 
حمل ونقل وظایف خود را در این حوزه انجام داده و باید پلیس راهور 
وارد عمل شده و در صورت تخلف با موتوران برخورد قانونی کند، زیرا 
از محدوده وظایف شهرداری خارج بوده و ما نمی توانیم اعمال قانون 

کنیم.
بخواهیم  اگر  گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را  رو  ویلچر  سامانه  تغییر  وی 
ویلچر  کنیم،  اعمال  راه  پیاده  به  ورود  برای  بیشتری  محدودیت 
اجرای  و  ساخت  اهداف  با  مغایر  این  و  شود  راه  پیاده  وارد  نمی تواند 

کنیم. اعمال  بیشتری  محدودیت  نمی توانیم  و  بوده  راه  پیاده 
اشاره  نیز  راه ها  پیاده  برای  برقی  خودروهای  افزایش  لزوم  به  رمضانی 
ابراز کرد: با شروع به کار خودروهای برقی به هیچ عنوان اجازه ورود  و 
راهور  پلیس  و  انتظامی  نیروی  باز هم  اما  موتورسیکلت داده نمی شود 
باید اعمال قانون کند و اجازه ورود موتورسیکلت به پیاده راه را ندهد.

خبـر

عضو شورای شهر قم: 

● نمایش »فصل شیدایی« یک رزمایش موفق فرهنگی است    ●

رفیعی:

● »فصل شیدایی« اثری جذاب و با پشتوانه علمی و پژوهشی است    ●

مدیرکل بهزیستی قم:

● 2 هزار و 659 نابینا و کم بینا تحت پوشش بهزیستی قم هستند    ●

اگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۶/۱۴۰۰ج/۵۴۳  شماره  به  قم  خانواده  احکام  اجرای   ۶ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  اکبری  هادی  علیه  اکبری  فاطمه  له 
هزینه  بابت  ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  تمام  سکه  قطعه   ۱۴۰
کارشناسی و نشر اگهی در حق محکوم له و ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ریال نیم عشر در 
 ۱۹ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
۱ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل  ۱۱۳۹۵ اصلی بخش  فرعی از 
اساس  بر  مزایده  روز  در   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی 
فوق  پالک  ششدانگ  سهم  از  علیه  محکوم  بدهی  مقدار  به  سکه  روز  قیمت 
 ۰۰۰۰۵۴۳ کالسه  پرونده  خصوص  در   ، احترام  با  رسید.  خواهد  فروش  به 
خصوص  در  اکبری  هادی  اقای  طرفیت  به  اکبری   فاطمه  خانم  خواهان 
قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۳۹۵/۱۹ ثبتی  پالک  از  ساختمان  باب  یک  ارزیابی 
راست  اول سمت  – فرعی   ۲ – کوچه  آذر  بلوار شهید دل   – آذر  واقع در خیابان 
ان  محل  از   ۳۷۱۴۱  –  ۹۶۱۹۳ پستی  کد   – راست  سمت  بعدی  اول  فرعی   –

۲۰۳ مترمربع  ارائه شده ملک فوق دارای  امد. مطابق مدارک  به عمل  بازدید 
ضربی  طاق  سقف  و  فلزی  ستون  و  باربر  دیوار  اسکلت  با  اعیانی  و  عرصه 
حدود  ارتفاع  با  همکف  در  مترمربع   ۲۰۳ شامل  طبقه  نیم  و  یک  در  اهنی 
 ۶۴ حدود  و  آستر  کاری  سفید  سقف  و  بدنه  و  موزاییک  کف  فرش  با  متر   ۵
برق  انشعاب  دارای  و  متر   ۲/۵۰ حدود  ارتفاع  با  )بالکن(  طبقه  نیم  مترمربع 
در حال حاضر  و  باشد  انتهای ملک می  در  بهداشتی  و سرویس  آب  و  فاز  سه 
مبلغ  با  چوبی  مصنوعات  و  صندلی  و  میز  انبار  عنوان  به  مستاجر  اختیار  در 
مدت  به  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ماهیانه  اجاره  و  رهن  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ، عرصه  شامل  فوق  ملک  ارزش  باشد.  می   ۱۴۰۱/۳/۲۲ تاریخ  از  سال  یک 
موجود  وضعیت  و  مساحت   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  انشعابات  و  اعیانی 
ارزیابی می  ریال  میلیارد  پنج  و  بیست  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا مبلغ 
الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۸/۱۸ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد. 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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اخیر  امنیتی  های  محدودیت  اعمال  از  پس      ◄
همچنین  و  خارجی  های  پلتفرم  محدودسازی  برای 
از  ساعاتی  در  الملل  بین  اینترنت  باند  پهنای  قطع 
کارشناسان  از  بسیاری  کشور،  موبایلی  شبکه  در  روز 
چون  صیانت  طرح  های  ویژگی  برشمردن  با 
گوگل  مجوز،  بدون  خارجی  های  پلتفرم  فیلترینگ 

دست. این  از  مواردی  و  سیف 
از  بسیاری  به  دسترسی  های  پورت  اینکه 
اینترنت  به  دسترسی  و  شده  بسته  ها  فیلترشکن 
در  اما  ادعا  این  است.  رسیده  حداقل  به  الملل  بین 
روزهای گذشته بارها از سوی مقامات مختلف دولتی 
حتی  و  است  شده  تکذیب  مجلس  نمایندگان  و 
انتقاد  با  صیانت  طرح  اصلی  طراحان  از  تعدادی 
آنچه  گویند  می  مجلس  در  شان  نمایندگان  دیگر  از 
شده  اعمال  امنیتی  های  محدودیت  قالب  در  امروز 
اولین  است.  آن طرح  اجرای  و  تصویب  دلیل عدم  به 
هفته  که  بود  تهرانی  آقا  مرتضی  شرایط  این  منتقد 
نماینده  چند  سال  »دو  گفت:  اش  سخنرانی  در  قبل 
مجازی  فضای  از  صیانت  برای  را  ما  طرح  مجلس 

داشتند.« نگه  معطل 
ملی  شبکه  باید  مسئله  حل  برای  داشت  تاکید  او 
پلتفرم های داخلی هم طوری  اطاعات تکمیل شود، 
باشند  واتساپ  از  بهتر  مراتب  به  که  کنند  پیدا  توسعه 
طلبه   ۵ توسط  که  بود  برده  اسم  ایتا  از  نمونه  برای  و 
تهرانی  آقا  دارد.  باالیی  های  قابلیت  و  شده  تولید 
قانون  اجرای  تصویب  و  اتفاق  این  با  بود  کرده  تاکید 
بود. نخواهد  تهدید  یک  مجازی  دیگرفضای  صیانت 

بود  گفته  هایش  حرف  از  بخشی  در  البته  او 
اما شبکه ملی اطالعات که  فیلترینگ راهکار نیست. 
در  و  شد  خواهد  داخلی  ارتباطات  تمام  اصلی  بستر 
پایه  این  بر  خدماتی  های  بخش  اکثر  اخیر  ماهه  یک 
داشته  فیزیکی  توسعه  درصد   ۵۰ اند،  داشته  فعالیت 
تاکید  و  گفته  ارتباطات  وزیر  پور  زارع  را  این  است. 
داشته ۴۰ درصد این پیشرفت در دوره دولت روحانی 
وزیری  است.  داده  رخ  جهرمی  آذری  جواد  محمد  و 
محدودیت  مخالفت  کارشناس  مقام  در  همچنان  که 

هاست.
تالش  با  باید  دارد  اعتقاد  اما  پور  زارع  عیسی 
تکمیل  زودتر  هرچه  اطالعات  ملی  شبکه  بیشتر 
بار تاکید کرده محدودیت  اینکه چند  او به رغم  شود. 
از  مسئولیتش  از  خارج  و  هستند  امنیتی  اخیر  های 
داخلی  های  پلتفرم  از  حمایت  با  که  دارد  تاکید  اما 
پایان  تا  درصد   ۶۰ به  اطالعات  ملی  شبکه  توسعه  و 

کاربران  برای  را  فضایی  تا  کرد  خواهد  تالش  امسال، 
پلتفرم  بستر  بر  را  شان  فعالیت  که  کند  ایجاد  ایرانی 

دهند. ادامه  داخلی  های 
از  رونمایی  مراسم  در  گذشته  هفته  اوایل  او 
گفت  ملی  رسانه  خبرنگار  به  پنجم  نسل  اینترنت 
بین  اینترنت  بر  اعمالی  امنیتی  های  محدودیت  اکثر 
الملل و پلتفرم ها برداشته شده اند غیر از فیلترینگ 
و  واتساپ  یعنی  متا  گروه  آمریکایی  پلتفرم  دو 
برای  پلتفرم  دو  این  کرد  تاکید  پور  زارع  اینستاگرام. 
های  سیاست  به  حداقل  باید  ایران  در  فعالیت  ادامه 
اعمال  تروریسم،  با  مقاتبله  درباره  خود  اعالمی 
بتوانند  تا  باشند  پایبند  خشونت  آموزش  و  خشونت 

کنند. فعالیت  ما  کشور  در 
بهادری جهرمی  توسط علی  او  از  تاکیدی که پس 
کارگروهی  وجود  از  او  شد.  تاکید  دولت  سخنگوی 
بررسی  که  است  این  مسئولیتش  از  بخشی  که  گفت 
در  امنیتی  های  پروتکل  رعایت  عدم  نگذارد  و  کند 
این پلتفرم ها سبب ضربه خوردن به کسب و کارهای 
مردم شود. ولی تاکید کرد این پلتفرم ها برای فعالیت 
در ایران باید حداقل کف قوانین اعالمی خودشان را 
از  البته  که  اتفاقی  باشند.  پایبند  آنها  به  و  بپذیرند 
اما  همچنان  است.  مانده  پاسخ  بی  متا  گروه  سوی 
های  محدودیت  بر  تاکید  مسئولین  این  همه  حرف 
امنیتی و موقت بود. حتی در شرایطی که در روزهای 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  قبل 
پلتفرم  برای  دائمی  تصمیم  هر  برای  بودند  گفته 
و  برگزار  مجازی  فضای  عالی  شورای  جلسه  باید  ها 
آنچه  هم  جلسه  این  پایان  در  اما  شود  گیری  تصمیم 
از محتوای نشست در حضور رئیس جمهور در خبری 
سریعتر  هرچه  توسعه  بر  تاکید  شد،  ای  رسانه  رسمی 
به  وارده  های  آسیب  بررسی  و  داخلی  های  پلتفرم 
بود. هیچ  و کارهای دیجیتال در روزهای اخیر  کسب 
اینترنت  با  رابطه  در  جدید  تصمیمات  به  ای  اشاره 
بین الملل و یا پلتفرم های خارجی در این خبر نبود.

به  صیانت  طرح  حامیان  از  دیگر  یکی  اما  دیروز 
صراحت گفته بود آنچه اجرا می شود فقط محدودیت 
های امنیتی است که تا زمان برداشته شدن شان، به 
همین منوال ادامه پیدا می کند. احمد راستینه عضو 
ماجراهای  با  پیشتر  که  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
ها  زبان  سر  نامش  خادم  عزیزی  برکنار  و  فوتبال 
ها  محدودیت  درباره  جماران  با  گو  و  گفت  در  افتاده 
امنیتی  همگی  ها  محدودیت  این  بود  کرده  تاکید 
البته  او  است.  نشده  اجرا  صیانت  طرح  و  هستند 

به رغم  اینستاگرام  پلتفرم هایی چون  تاکید کرده بود 
بستری  به  مردم  از  زیادی  جمع  معاش  بر  شان  نقش 
کرده  تاکید  و  بودند  شده  بدل  خشونت  ترویج  برای 
پلتفرم  زودتر  هرچه  داده  قول  ارتباطات  وزیر  بود 
را  مردم  کارهای  و  برای کسب  داخلی  های جایگزین 

اتفاقات  دیدگان  زیان  به  هایی  کمک  و  کند  معرفی 
بود. برای جبران خسارت شان سخن گفته  اخیر هم 
برای  اعمالی  های  محدودیت  تداوم  که  درحالی 
و  کسب  از  بسیاری  و  اینترنتی  کارهای  و  کسب 
سنگین  های  هزینه  با  کوچک  دیجیتال  کارهای 
داخلی  های  پلتفرم  همچنان  اما  است  بوده  همراه 
میلیون   ۱۰ زندگی  که  بازار  این  گرفتن  بدست  برای 
اعتماد  این  یا  ندارند  را  است  خورده  گره  آن  به  نفر 
ترین  جدی  جتی  ندارد.  وجود  شاید  ریسک  این  به 
واکنش  در  قبل  روز  دو  مارکت  این  ایرانی  اپلیکیشن 
توانایی  بر  تاکید  ضمن  آمده  وجود  به  ابهامات  به 
اپلیکیشن  و  اینترنت  برای  داده  رخ  اتفاق  از  هایش 
این  خواستار  و  کرده  تاسف  ابراز  المللی  بین  های 
انتخاب  خودشان  مردم  رقابتی  فضایی  در  بود  شده 

. کنند
با این وجود اما به نظر می رسد با توجه به اتفاقات 
کسب  های  چالش  بر  امنیتی  های  حساسیت  اخیر، 

نتواند  ارتباطات  وزارت  اگر  و  اند  یافته  اولویت  کار  و 
پلتفرم های خارجی فعلی را ناچار به پذیرش پروتکل 
واتساپ  و  اینستاگرام  کند،  اعالمی  امنیتی  های 
مردمی  و  شوند  خارج  فیلترینگ  از  است  بعید  دیگر 
به  یا  باید  داشتند  کار  و  کسب  ها  پلتفرم  این  در  که 

فیلترینگ  این  چالش  از  عبور  برای  مسیری  دنبال 
در  که  کنند  مهاجرت  داخلی  های  پلتفرم  به  یا  شوند 
گزینه  شاید  یا  و  ندارند  قطعی  احتمال  شرایطی  هر 
های  فناوری  معاون  اخیرا  که  باشد  همانی  سوم 
مطرح  دبی  تکس  جی  در  ارتباطات  وزارت  نوآورانه 
با  مستقل  ملیتی  چند  های  پلتفرم  ساخت  کرد، 
کدام  دید  اباید  خارجی.  های  تکنولوژی  دارندگان 
و  کنند  می  تارگت  را  ایران  بازار  مستقل  های  شرکت 
آیا نمونه هایی چون یاندکس روسی، وی چت چینی 
آینده  های  ماه  در  که  دست  این  از  هایی  نمونه  یا 
اما  همچنان  کنند.  می  پیدا  کشور  در  فعالیت  اجازه 
است  نشده  گرفته  مدتی  بلند  و  دائمی  تصمیم  هیچ 
مثبت  اثرات  بررسی  برای  رو  پیش  های  گزینه  همه  و 
تا  است  مسئوالن  بررسی  دست  در  کدام  هر  منفی  و 
آن  تا  شود.  گرفته  ها  تصمیم  از  یکی  بزودی  شاید 
زمان اما این حرف موافقان طرح صیانت است:آنچه 

► نیست.   صیانت  طرح  شود،  می  اجرا 

◄    حجت االسالم قمی گفت: به دلیل 
نابسامانی هایی  و  از ضعف ها  بعضی  وجود 
که در عرصه فرهنگ مشاهده می شود باید 
اقدام  آن  جبران  به  و  عذرخواهی  مردم  از 

کرد.
محمد  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی 
انقالبی  بازسازی  منطق  ملی  همایش  در 
سالن  در  که  کشور  فرهنگی  ساختار 
و  صدا  سازمان  المللی  بین  همایش های 
سیما برگزار شد اظهار داشت: حتمًا امثال 
نابسامانی های  من در بعضی از ضعف ها و 
باید  اینکه  از  فرهنگی مقصر هستند و غیر 
تا  باشم  داشته  عهد  باید  کنم  عذرخواهی 
قدری جبران کنیم. متأسفانه این ضرورت 
نشده  گرفته  جدی  باید  که  آنگونه  هنوز 

است.
اشاره  اسالمی  انقالب  دوم  چله  به  وی 
تحول  انقالب  دوم  گام  در  کرد:  عنوان  و 

بدون  این گام  امری ضروری است چرا که 
ساختار  منطق  نیست.  پذیر  امکان  تحول 

چرا  است  نهفته  انقالبی  واژه  در  فرهنگی 
اساسی  بازسازی  این  در  انقالبی  قید  که 

بود. توجه  بی  آن  به  نباید  و  بوده 

حرکت  این  اینکه  بر  تاکید  با  قمی 
انقالبی در بازسازی انقالبی باید مبتنی بر 

گفت:  باشد،  حکمت  و  معنویت  عقالنیت، 
متناهی  اجتماعی  آثار  به  باید  امر  این  در 
فرآیندها،  گیرانه  سخت  و  گذاشت  دست 

ارزیابی  فرهنگ  عرصه  در  را  و…  مؤلفه ها 
یا  داده  رخ  تحول  که  تا مشخص شود  کرد 

. خیر
ادامه  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
فرهنگی  ساختار  بازسازی  تحقق  داد: 
رسانه ای  تبلیغاتی  جنگ  به  توجه  با  کشور 
چرا  است  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  دشمن 
امروز  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  که 
تبلیغاتی  جنگ  به  گذشته  از  بیش  دشمن 
برای  امروز  کند.  قبضه  را  افکار  تا  پرداخته 
به  آن  تحقق  و  بازسازی  این  به  رسیدن 
محتاج  حکیمانه  تحلیل  و  مؤثر  اقدامی 

. هستیم
اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
است،  ساالری  مردم  بر  مبتنی  حکومتی 
نسبت  فرهنگ  عرصه  در  متأسفانه  گفت: 
صورت  توجهی  بی  میانی  حلقه های  به 
ساختار  بازسازی  در  است  الزم  و  گرفته 
فرهنگی کشور نسل جدید مورد توجه قرار 

گیرند و بر روی آنان سرمایه گذاری صورت 
بپذیرد.

خرد  به  توجه  بدون  داد:  ادامه  قمی 
برای  بستری  نمی توان  فرزانگان  و  جمعی 
فراهم  سوی  به  و  کرد  ایجاد  مردم  حرکت 
توانمندسازی  و  رشد  زمینه های  سازی 
و  استعدادها  کشف  برداشت.  خیز  افراد 
تقویت  و  کشور  نقاط  اقصی  در  نخبگان 
مهم  فرهنگی  ساختار  بازسازی  در  آنان 

. ست ا
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
پایان خاطرنشان کرد: انسان های پیشرو و 
بزرگ ساختار مؤثری در ساحت های فردی 
و اجتماعی ایجاد کرده اند و بررسی جدی 
بپذیرد.  صورت  آنان  اقدامات  درباره  باید 
با  مقابله  برای  قرارگاهی  و  ستادی  کار 
و  است  الزم  فرهنگی  و  تبلیغاتی  جنگ 
انقالب  در  پیشران  و  مؤثر  نهادهای  جای 

► است.    خالی  اسالمی 

استان  تیراندازی  هیئت  رئیس      ◄
از  یکی  توسط  دوم  مقام  کسب  از  قم 
تپانچه  رشته  در  قمی  تیرانداز  بانوان 
استعدادهای  المپیاد  مسابقات  بادی 

داد. خبر  کشور  برتر 
گفتگو  در  نژاد  متقیان  محمدجواد 
دوره  سومین  در  داشت:  ابراز  مهر  با 
برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات 
رشته  در  قم  از  حسینی  فاطمه  کشور 
دست  نقره  مدال  به  بادی  تپانچه 

. فت یا
قم  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
تپانچه  انفرادی  بخش  فینال  افزود: 
مسابقات  دوره  سومین  دختران 
در  کشور  برتر  استعدادهای  المپیاد 
طبق  آزادی،  ورزشگاه  خط   ۸۰ سالن 
برگزار  جهانی  مسابقات  جدید  قوانین 
در  قم  استان  حسینی  فاطمه  و  شد 
از  رحمتی  روشا  با  نزدیک  رقابتی 
مدال  به   ۱۲ بر   ۱۶ نتیجه  با  تهران 

کرد. بسنده  رقابت ها  از  دوره  این  نقره 
روشا  از  پس  شد:  یادآور  وی 
از  حسینی  فاطمه  و  تهران  از  رحمتی 
مقام  به  کرمان  از  امیری  پریماه  قم، 

یافت. دست  مسابقات  سوم 
این  رقابت های  گفت:  نژاد  متقیان 
در  پسران  تپانچه  و  تفنگ  در  المپیاد 
در  جاری  مهرماه   ۲۹ و   ۲۸ روزهای 
آزادی  ورزشی  مجموعه  خط   ۸۰ سالن 

► شد.     خواهد  پیگیری  تهران 

رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و      ◄
مقام  کسب  از  قم  استان  پهلوانی  کشتی 
این هیئت  از ورزشکاران  سوم توسط یکی 
در مسابقات کشتی پهلوانی استعدادهای 

داد. خبر  کشور  برتر 

اظهار  مهر  با  گفتگو  در  فردی  امیر 
قم  زاده کشتی گیر  داشت: مهدی حسن 
در مسابقات کشتی پهلوانی استعدادهای 
وزن  برنز  مدال  کسب  به  موفق  کشور  برتر 

شد. کیلوگرم   ۵۰ مثبت 

و  ای  زورخانه  ورزش  هیئت  رئیس 
کرد:  بیان  قم  استان  پهلوانی  کشتی 
مسابقات  در  حالی  در  زاده  حسن 
استعدادهای  المپیاد  پهلوانی  کشتی 
شد  برنز  مدال  کسب  به  موفق  کشور  برتر 

این  در  کشور  سراسر  از  ورزشکارانی  که 
داشتند. حضور  مسابقات 

وی گفت: ورزشکار قمی در دیدار رده 
از  را  قزوین  استان  از  گیری  کشتی  بندی 
پیش رو برداشت و صاحب گردن آویز برنز 

شد.
در  مسابقات  این  شد:  یادآور  وی 
کشتی  تیم  مربیان  و  شد  برگزار  همدان 
حسن  علیرضا  قم  استان  اعزامی  پهلوانی 
► بودند.      جعفریانی  حمیدرضا  و  زاده 

نتیجه ناآرامی ها چه می شود؟

اگر دیدگاه های سیاسی را کنار بگذاریم و نتیجه نهایی که ناآرامی های 
اخیر به دنبال خواهد داشت را بررسی کنیم به نتایج قابل تأملی دست 

پیدا خواهیم کرد.
اعتراضات، ناآرامی ها یا اغتشاشات؛ با هر عبارتی که بخواهیم وضعیت 
در  کنیم،  توصیف  را  گذشته  هفته  چند  طی  امنیتی  نابسامانی های 

داشت. نخواهد  تفاوتی  آن  نتیجه  تحلیل 
ایرانی  گوناگون ذهن عمده جامعه  برهه های  در  که  سوالی همیشگی 
خواهد  کجا  به  غائله  این  آخر  که  است  این  می شود  معطوف  آن  به 

انجامید؟
برای پاسخ به این سوال کمی عقب برمی گردیم. حدود ۱۳ سال پیش و 
در انتخابات ۱۳۸۸، عده ای به هر دلیلی نسبت به نتیجه این انتخابات 

معترض بودند و به خیابان ها آمدند.
البته نتیجه زد و خورد میان این عده از مردم با نیروهای امنیتی فقط 
خونی نبود که بر زمین ریخته می شد. بلکه نتایج متعدد دیگری را نیز 

به دنبال داشت.
تحریمی  بود  سالی  دو  که  شرایطی  در  و  درگیری ها  این  از  پس  مدتی 
قطعنامه  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  در  نمی شد،  وضع  ایران  علیه 
۱۹۲۹ به تصویب رسید که تحریم های بی نظیری را علیه ایران اعمال 

می کرد.
با تحریم های  آنها با صدور این قطعنامه آغاز شد و  تحریم هایی اعمال 
دیگر ادامه پیدا کرد و اثر غیرقابل انکار خود را بر پیکره اقتصاد ایران 

گذاشت.
شکل  کشور  در   ۹۶ سال  ماه  دی  در  که  است  اعتراضاتی  دیگر  نمونه 
گرانی  وضعیت  به  معطوف  آن،  در  معترضین  اصلی  خواسته  و  گرفت 

بود. تخم مرغ 
وقت  جمهور  رئیس  هم  اعتراضات  این  از  پس  مدتی  گذشت  از  پس 
امریکا از توافق هسته ای خارج شد و این شوک روانی به اقتصاد ایران 

کرد. وارد  ایران  آسیب پذیر  قشر  به  را  مضاعفی  فشاری 
امروز و در سال ۱۴۰۱ اما گشت ارشاد و فوت مهسا امینی مهسا امینی 
به محور ناآرامی ها تبدیل شده است. ناآرامی هایی که هنوز صد درصد 

فروکش نکرده اثرات متعددی را به جای گذاشته است.
ترانزیت  مدت  این  طی  که  است  این  از  حاکی  رسمی  گزارش های 
که  طوری  به  است.  کرده  توجهی  پیدا  قابل  کاهش  کشور  از  عبوری 

کرده اند. گزارش  را  ترانزیت  افت  ۴۰درصد  تا  فورواردرها  برخی 
از  کاال  تنی  میلیون   ۲۰ ترانزیت  برای  هدف گذاری  ناآرامی ها،  بروز 
کشور را به چالش کشیده و دورنمای خوش درآمد حدود ۴۰۰ میلیون 

برده است. زیر سؤال  را  این محل  از  دالری 
یک  در  خیابانی  آشوب های  اگر  داده،  نشان  مطالعات  دیگر  سوی  از 
جامعه ۶ فصل به طول بی انجامد به دلیل عدم اطمینان سرمایه گذاران 
رشد  اقتصادی،  ارتباطات  گسترش  برای  تجار  و  خارجی  و  داخلی 

داد. خواهد  کاهش  درصد   ۱.۵ را  اقتصادی 
 از طرف دیگر اخبار رسمی از پیش قدم شدن دو کشور کانادا و ایاالت 
متحده امریکا برای ماهی گیری از آب گل آلود ناآرامی های داخل ایران 

و اعمال تحریم های بیشتر، حکایت دارد.
هر چه که هست بنا به تجربه تاریخی و آنچه در کشور در جریان است، 
فشار  جز  چیزی  شده  منتج  ناامنی  به  ایران  در  که  اعتراضاتی  پیامد 
قرار  گویی  که  تجربه ای  بود.  نخواهد  ایران  مردم  به  بیشتر  اقتصادی 

نیوز نامه   / آن درس گرفته شود.  از  نیست 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: 
هیچ کس دنبال محدودسازی 

دسترسی به اینترنت نیست
کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
وقتی  اما  نیست  اینترنت  به  دسترسی  محدودسازی  دنبال  کس  هیچ 
برای  بستری  به  پلتفرم ها  و  نیست  پاسخگو  شما  به  پلتفرمی  هیچ 
کشور  امنیت  این  می شوند،  تبدیل  اغتشاشات  و  آشوب ها  طراحی 

می اندازد. مخاطره  به  را  شما 
در  محدودیت  اعمال  درباره  ایسنا  با  گفتگو  در  راستینه  احمد 
دسترسی به اینترنت، با تاکید بر اینکه وقتی فضای مجازی متاسفانه 
به عنوان مهمترین بستر آشوب و ناامنی تبدیل می شود، دیگر فضای 
اجتماعی  و  فرهنگی  مراودات  همچنین  و  اطالعات  و  داده  انتقال 
به  باید  و  است  شدن  قانونمند  نیازمند  مجازی  فضای  گفت:  نیست، 

کنیم. حرکت  آن  بر  قانون  حاکمیت  مشخصًا  و  اصالح  سمت 
پتلفرم های  زمینه  در  افزود:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی نیز باید سریعًا با دعوت نمایندگان آنها برای ایجاد دفاترشان 
در کشور و پاسخگو بودن آنها نسبت به عملکردشان گام برداریم؛ هر 
دارد  را  عملکردش  به  نسبت  پاسخگویی  آمادگی  که  خارجی  پلتفرم 
فعالیت های  توسعه  بستر  نباید  اسالمی  جمهوری  نظام  قوانین  طبق 
غیر قانونی را برای شبکه های معاندین در بستر فضای مجازی فراهم 

کند.
داخلی  پلتفرم های  از  حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  راستینه 
پلتفرم های داخلی که توسط  و  به شبکه ها  باید  فضای مجازی گفت: 
بدهیم. بیشتری  فعالیت  بستر  است،  شده  طراحی  عزیزمان  جوانان 
موافق  هم  »من  اینکه  بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
کردن  قانون مند  و  نظام مند  با  ولی  نیستم  فیلترینگ  و  سازی  محدود 
را  قانونی  خأل  این  که  است  بهتر  افزود:  موافقم«،  مجازی  فضای 
سواد  ارتقای  سمت  به  و  برطرف  مجازی  فضای  عالی  شورای  توسط 
را  ظرفیت  این  خارجی  پلتفرم  که  چنانچه  و  کنیم  حرکت  رسانه ای 
دارد که در اینترنت جهانی بیاید و پاسخگو باشد، این ظرفیت را برای 

کنیم. فراهم  او 

همه اظهارات درباره اینترنت کشور در هفته های اخیرخبـر

● سه سناریوی احتمالی دولت برای واتساپ ، اینستاگرام و اینترنت بین الملل    ●

رییس سازمان تبلیغات اسالمی:

● از ضعف ها و نابسامانی ها در عرصه فرهنگ باید از مردم عذرخواهی کرد    ●

رئیس هیئت تیراندازی استان قم خبر داد؛

● مقام دوم بانوی ورزشکار قمی در تپانچه بادی استعدادهای برتر کشور    ●

در گفتگو یی اعالم شد؛

● کسب مقام سوم ورزشکار قمی در مسابقات کشتی پهلوانی استعدادهای کشور    ●
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کوشکی  محمدصادق      ◄
که  آنهایی  نیست  معلوم  گفت: 
چه  می آیند  خیابان ها  به  اکنون 
بسیار  مطالباتشان  و  می خواهند 

است. نامفهوم  و  مبهم  گنگ، 
چیست؟  جدید  نسل  مطالبات 
آنها چه می خواهند و مسئوالن در 
چه  باید  آنها  خواسته های  قبال 
این  بگیرند؟  پیش  در  رویکردی 
ناآرامی های  زمان  از  پرسش ها 
که  می رسد  گوش  به  بسیار  اخیر 

داد. پاسخ  آنها  به  باید 
فعال  کوشکی،  محمدصادق 
سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  و 
»فردا«  به  موضوع  این  درباره 
هفته  دو-سه  »رخدادهای  گفت: 
مشابه اش  موارد  همه  با  اخیر 
متفاوت  قبل  سال های  در 
مطرح  که  مطالباتی  زیرا  است 
نیست؛  اجرایی  و  دقیق  می شود 
نیست  مشخص  دیگر  سوی  از 
دوره  این  در  مبهم  مطالبات 
بخش  کدام  سوی  از  رخدادها 
اگر  می شود.  مطرح  جامعه  از 
مختلف  بخش های  کنیم،  رصد 
طبقات  تا  باال  طبقات  از  مردم 
بهبود  اصلی شان  مطالبه  پایین 
این  و  است  معیشتی  اوضاع 
که  است  قطعی  آن قدر  موضوع 

با  ندارد  هم  نظرسنجی  به  نیاز 
که  آنهایی  نیست  معلوم  حال  این 
چه  می آیند  خیابان ها  به  اکنون 
بسیار  مطالباتشان  و  می خواهند 
است«. نامفهوم  و  مبهم  گنگ، 

که  »شعارهایی  داد:  ادامه  او 
درهم  و  مبهم  هم  می شود  مطرح 
مثال  گفت  نمی شود  حتی  و  است 
حجاب  بحث  معترضات  تمام 
مطالبات،  اصلی  هسته  دارند. 
و  است  بی هنجار  و  بی هویت 
خطوط  از  یک  هیچ  معترضان 
نه  و  نمی شمارند  محترم  را  قرمز 
خط قرمز دینی دارند، نه قانونی، 
همین  به  منطقی؛  نه  و  عرقی  نه 
مطالبات  به  پاسخگویی  دلیل 
معلوم  اصال  زیرا  نیست  میسر  آنها 

می خواهند«. چه  نیست 
همچنین  سیاسی  فعال  این 
بیان کرد: »در سال 98 درون مایه 
برخی  و  بود  اقتصادی  اعتراضات 
به  سوخت  گران شدن  دلیل  به 
آنچه  اما  بودند  آمده  خیابان 
است.  گنگ  می بینیم  امروز 
کنونی  اعتراضات  می گویم  وقتی 
است  آشفته  یعنی  است  بی هنجار 
اساسا  که  باشد  ناهنجار  آنکه  نه  و 
نمی دانیم  واقعا  است.  بی هنجار 
می آیند  خیابان  به  که  کسانی 

چیست.  حسابشان  حرف 
حجاب  آزادی  خواسته شان 
است  این  اگر  و  نمی دانیم  است؟ 
می شود؟  اکتفا  همین  به  آیا 
دانشجویان  برخی  اخیرا  مثال 

سلف های  دانشگاه  بعضی  در 
کرده اند.  مختلط  را  غذاخواری 
یعنی  چیست؟  معنایش  این  خب 

نمی دانیم«. می خواهند؟  چه 
دهه  درباره  پایان  در  کوشکی 
دهه  »نسل  گفت:  هشتادی ها 
ناکارآمدی  قربانی  هشتادی ها 
هستند.  فرهنگی   مسئوالن 
نیازهای  به  که  است  این  واقعیت 
داده  متناسب  پاسخ  آنها  فکری 

نشده است. مسئوالن سال هاست 
که همه وقت خود را صرف مسئله 
اقتصاد کرده اند که البته در حوزه 
و  نداشته اند  ویژه ای  دستاورد  هم 
رها  را  فرهنگ  حوزه  کلی  طور  به 

برای  تعهدی  کرده اند. رسانه ملی 
فکری  نیازهای  به  پاسخگویی 
احساس  خود  در  جدید  نسل 
آن سو  از  هم  سینما  نمی کند. 
برای  خوبی  اثر  هیچ  و  رهاست 
و  است  نشده  ساخته  نسل  این 
دچار  آنها  است  دلیل  همین  به 
نسل  این  شده اند.  بی هنجاری 
حوزه  در  مسئوالن  غفلت  قربانی 

► هستند«.   فرهنگی 

خواندن  حتما  گفت:  امیری فر  عباس      ◄
جوانان  توسط  مطهری  شهید  حجاب  کتاب 

بود. خواهد  ارشاد  گشت  از  مؤثرتر  بسیار 
گرچه  جوانان  روزهای  این  مطالبات 
نظر  به  اما  است،  مبهم  و  نیست  مشخص 
در  هم  فرهنگ  حوزه  مسئوالن  می رسد 
شناسایی  برای  همتی  سال ها  این  تمام 
ویژه  به  نداشته اند؛  جوانان  خواسته های 
خود  از  پیش  نسل های  با  که  هشتادی ها  دهه 
آن  پرسش  حال  دارند.  آشکاری  تفاوت های 
است که برای درک مطالبات آنها چه باید کرد؟
مسائل  تحلیلگر  و  فعال  امیری فر،  عباس 
»تردیدی  گفت:  موضوع  این  درباره  سیاسی، 
وجود  اعتراض  جامعه  در  که  نیست  این  در 
توجه  اعتراضات  به  باید  هم  مسئوالن  و  دارد 
در  بحثی  و  است  مردم  حق  اعتراض  کنند. 
درباره  و  بهانه ای  هر  به  اینکه  اما  نیست  این 
نشانه  را  نظام  اصل  اعتراض ها  موضوعی  هر 
و  تخریب  و  آتش زدن  نیست.  معقول  برود، 
نباید  جوانان  و  نیست  اعتراض  آشوبگری 
باید  پس  بخورند.  را  معاند  شبکه های  فریب 
میان معترضان و آشوبگران تمایز قائل شویم«.
انجام  در  باید  هم  »مسئوالن  داد:  ادامه  او 
وظایفشان طوری رفتار کنند که مردم احساس 

فراموش  کوخ نشینان  از  حمایت  شعار  نکنند 
که  هستیم  ما  خود  این  واقع  در  است.  شده 
سوی  از  که  تخریب هایی  از  بخشی  جلوی  باید 
دیگر  بیان  به  بگیریم؛  را  می شود  معاندان 
دهند  انجام  خوب  را  کارشان  مسئوالن  وقتی 
نباید  می شود.  کمتر  دشمنان  بهانه های 
کاخ نشین  افراد  برخی  که  شود  داده  اجازه 
دسِت کم  یا  بگیرند  برعهده  را  مسئولیت ها 
را  قانونی  حق  این  و  می تواند  رئیسی  آقای 
تابعیت  فرزاندنشان  که  افرادی  بگوید  که  دارد 
برکنار  مسئولیت  از  دارند  را  دیگر  کشورهای 
باشد،  پیش  در  رویکردی  چنین  اگر  می شوند. 
جنس  از  مسئوالن  می کنند  احساس  مردم 

هستند«. خودشان 
کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
می کنند.  کم کاری  فرهنگی  »دستگاه های 
و  دارد  وجود  فرهنگی  دستگاه  همه  این 
از  کاری  اما  می گیرند  هم  کالن  بودجه های 
آنها نمی بینیم. آموزش و پروش در دوازده ساِل 
که  می بینیم  اما  دارد  حضور  جوانان  زندگی 
ارزش های  از  درستی  درک  هشتادی ها  دهه 
موضوعات  در  باید  ندارند.  اسالمی  انقالب 
نیست  نیازی  و  کرد  فرهنگی  کار  فرهنگی 
پیگیری  انتظامی  قوای  سوی  از  همه چیز 

. » د شو
کرد:  اظهار  حجاب  موضوع  درباره  او 
حج  به  کاروان ها  با  هستم.  حج  روحانِی  »من 
رعایت  را  حجابش  خانمی  بار  یک  می روم. 
که  گفتم  او  به  مالیم  زبان  با  من  نمی کرد. 
حجاب  که  است  خوب  معنوی  مراسم  این  در 
دیدم  برمی گشتیم  وقتی  باشید.  داشته  کامل 
با  است.  کرده  رعایت  را  حجابش  خانم  آن  که 
و  فرهنگی  مسائل  نمی شود  که  ببند  و  بگیر 

انداخت«. جا  مردم  برای  را  دینی 
فرهنگی  »مسئله  گفت:  پایان  در  امیری فر 
و  است  مربوط  فرهنگی  نهادهای  به  قاعدتا 
نیروی انتظامی نباید به آن ورود کند. می شود 
هم  آن  ارشاد  گشت  متولی  نهاد  این  از  بعد 
نهادی  می دیدیم  کنون  تا  که  شکلی  به  نه 
نداشته  هم  بازداشت  حق  که  باشد  فرهنگی 
با  هم  آن  و  ساده  تذکر  یک  به  صرفا  و  باشد 
است  بهتر  نظرم  به  کند.  بسنده  مناسب  لحنی 
کنون  تا  که  شیوه ای  با  ارشاد  گشت  جای  به 
حجاب  موضوع  در  فرهنگی  مسئوالن  دیده ایم 
شهید  حجاب  کتاب  که  بگویند  جوان ها  به 
این  خواندن  حتما  که  بخوانند  را  مطهری 
گشت  از  مؤثرتر  بسیار  مطهری  شهید  از  کتاب 

► بود«.    خواهد  ارشاد 

محمدصادق کوشکی:

برگزاری تجمع نیاز بهرخدادهای اخیر با همه موارد قبل متفاوت است 
قانون دارد؟

نیازی  اعتراضی  تجمعات  برگزاری  که  کرد  تاکید  نماینده مجلس  یک 
اصل  طبق  که  کرد  تاکید  همچنین  او  ندارد.  جدید  قانون  تصویب  به 

به اخذ مجوز ندارد. نیازی هم  و  آزاد است  این تجمعات  قانون 
البته  که  بودیم  کشور  در  ناآرامی هایی  شاهد  گذشته  هفته  چند  طی 
استقبال  عدم  همین  هم  شاهدش  شد،  مدیریت  و  کرد  فروکش 

سازان. جنجال  دیروز  فراخوان  از  گسترده 
گشت  از  که  تذکری  پیرو  امینی  مهسا  که  شد  شروع  وقتی  از  ماجرا 
ارشاد گرفت و حضورش در مراکز مربوطه و البته به دالیلی که پزشکی 
رویه  از  قبلی  انتقادات  گذشته.  است،در  داده  شرح  پیش تر  قانونی 
حوزه  این  عملکرد  به  اعتراضاتی  و  شده  ضمیمه  نیز  ارشاد  گشت 
اصطالح  و  دشمنان  و  خارج نشینان  برخی  معمول  طبق  کرد.  بروز 
و  شده  سوار  انتقادات  و  اعتراضات  موج  بر  تمام  سرعت  با  براندازان 
و  کلی هزینه  و  بدل  اغتشاشات  به  را  اعتراضات  کردند.  پا  به  جنجال 

کردند. تحمیل  مملکت  و  ملت  به  خسارت 
در این اوضاع بود که برخی شرایط پیش آمده را ناشی از عدم برخورد 
کار  در  قوانینی  اگر  که  کردند  تاکید  و  دانسته  اعتراضات  با  مناسب 
بود که طبق آن معترضان - در هر موضوعی - به مکان های مشخص 
رفته و تجمعات دارای مجوز خود را برگزار می کردند و نیروی انتظامی 

هم حافظ آنان بود؛ کار به اینجا نمی رسید.
برگزاری  برای  قانون گزاری  موضوع  که  بود  شکل  این  به  واقع،  در 
تجمعات اعتراضی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. اما آیا واقعا در 
یا اجرای قوانین موجود کفایت  نیاز به قوانین تازه داریم؟  این بخش 

می کند؟
اصل  بر  تاکید  با  او  است.  دوم  گزاره  به  قائل  قزلجه  نوری  غالم رضا 
این  کیفیت  که  نشده  گفته  اصل  این  »در  گفت:  اساسی  قانون   ۲۷
برگزاری  برای  تا  شود  نوشته  قانونی  و  کند  تعیین  قانون  را  موضوع 
برای  باشد  قرار  که  قانونی  افزود: هر  اخذ شود«. وی  تجمعات مجوز 
این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در 

کند. تبعیت  شده،  لحاظ  اساسی  قانون 
اغتشاش گر  از  معترض  تشخیص  راه های  به  اشاره  با  قزلجه  نوری 
کشور  در  مقرراتی  و  فرآیند  روند،  به  که  است  کسی  معترض  گفت: 
جنبه  اعتراض  این  وقتی  ولی  می کند  اعالم  را  آن  و  دارد  اعتراض 
افراد، تخریب اموال عمومی و هنجار شکنی در جامعه پیدا  به  تعدی 

می گیرد. خود  به  ناآرامی  و  اغتشاش  شکل  دیگر  زمان  آن  کند، 
فعالیت  برای  الزم  بستر  وجود  »لزوم  بر  تاکید  با  مجلس  نماینده  این 
صنفی  و  اجتماعی  سیاسی،  مختلف  کانون های  و  گروه ها  احزاب، 
نظرات خود  نقطه  بیان  برای  و محلی  مردم محفل  افزود:  در جامعه« 
مجلس  اگر  کنند؛  بیان  را  آن ها  نظرات  باید  نمایندگان  و  می خواهند 
مجامع  و  کمیته ها  احزاب  اگر  و  باشد  مردم  نظرات  کننده  منعکس 
سیاسی  مسائل  در  مختلف  کانون های  و  باشد  فعال  عمومی شان 
مطرح  را  نظرات شان  نقطه  آنجا  در  مردم  باشند،  فعال  اجتماعی  و 

نمی شود. کشیده  اینجاها  به  کار  دیگر  و  می کنند 
به قانون جدید نیست نیازی  برگزاری تجمعات  برای 

سیاسی  فعال  یک  پیشنهاد  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  قزلجه  نوری 
برگزاری تجمعات  و تصویب طرح  پیگیری  بر  یازدهم مبنی  به مجلس 
این که »بر اساس قانون اساسی راهپیمایی و تجمع بدون  بر  تاکید  با 
دهند«،  انجام  را  کار  این  می توانند  مردم  و  است  آزاد  سالح  حمل 
در  و  نداریم  دیگری  قانون  به  نیاز  تجمعات  برگزاری  برای  گفت: 
این موضوع مورد توجه قرار گرفته  به وضوح  ۲۷ قانون اساسی  اصل 
مسائل  و  اعتراضات  مجلس  جلوی  در  روز  هر  پیشتر  نیز  مردم  است. 
برای  محلی  اسالمی  شورای  مجلس  جلوی  می کردند.  مطرح  را  خود 
آنجا  در  و  شده  مشخص  آنان  دیدگاه های  بیان  و  مردمی  اعتراضات 
شعار  و  اینجا  بیایند  می توانند  مردم  است؛  شده  گذاشته  تریبون 
انجام  همواره  نیز  کار  این  و  بگویند  را  نظرات شان  نقطه  و  بدهند 

می شود.
تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض

می توانند  احزاب  اساسی  قانون  طبق  نیز  االن  کرد:  تاکید  وی 
زمینه  این  در  کنند؛  تجمعات  برگزاری  به  اقدام  و  دهند  درخواست 
اقدام  باید  مجلس  نمی شود،  اجرا  قانون  اگر  حال  دارد  وجود  قانون 

نیست. قانون گذاری  به  نیازی  دیگر  و  دهد  انجام  نظارتی 
به  کسی  اگر  کرد:  عنوان  مجلس  والیی  مستقلین  فراکسیون  رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند و بگویند که به عنوان فالن حزب از 
وزارت خانه  این  و  کردم  تجمع  و  راهپیمایی  درخواست  کشور  وزارت 
موضوع  به  کمیسیون  این  صورت  آن  در  است،  نکرده  موافقت 
به مجلس گزارش می کند. را در قالب یک گزارش  و مراتب  رسیدگی 
اعالم شرط اخذ مجوز برگزاری تجمعات یعنی اعمال محدودیت برای 

اجرای یک اصل قانون اساسی
نوری قزلجه همچنین درباره اعالم وزارت کشور مبنی بر نهایی شدن 
قانون   ۲۷ اصل  کرد:  اظهار  تجمعات،  برگزاری  قانون  پیش نویس 
حمل  بدون  راهپیمایی ها،  و  اجتماعات  »تشکیل  می گوید  اساسی 
سالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است«؛ در این 
اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی 
هر  بنابراین  شود؛  اخذ  مجوز  تجمعات  برگزاری  برای  تا  شود  نوشته 
باید  نظر گرفته شود،  در  قانونی  این اصل  برای  باشد  قرار  که  قانونی 
تبعیت کند. لحاظ شده،  اساسی  قانون  در  که  آزادی  از همان درجه 
نیاز  تجمعات  برای  که  آمده  قانون  اصل  در  وقتی  کرد:  تصریح  وی 
محدودیت  اعمال  یعنی  مجوز  اخذ  شرط  اعالم  نیست،  مجوز  اخذ  به 
برای اجرای یک اصل قانون اساسی؛ اگر در پیش نویس دولت چیزی 

قانون است. اساسی مطرح شود، خالف  قانون   ۲۷ خالف اصل 

کنعانی مقدم:
دبیر ستاد امر به معروف 

نمی تواند به جای مجلس قانون 
وضع کند

کنعانی مقدم با انتقاد از مواضع تند و اختالف افکن دبیر ستاد امر به 
کلی  سیاست های  با  اینچنینی  مواضع  گفت:  منکر  از  نهی  و  معروف 

امر به معروف مغایرت دارد و مصداق بنزین روی آتش ریختن است.
خود  تالش  تمام  اخیر  هفته های  طی  مختلف  بخش های  در  مسئوالن 
نیز  خسارت  کمترین  و  برگردد  کشور  به  آرامش  تا  گرفته اند  کار  به  را 
متوجه  اصال  انگار  اما  برخی  مردم شود.  متوجه  در حوزه های مختلف 
نظر  اظهار  نسنجیده  چنان  و  نبوده  شرایط  و  موضوع  حساسیت 
می کنند که گویی بنزین بر آتش می ریزند. مصداق هم همین اظهارات 
از  از منکر که سبب شده  نهی  و  به معروف  امر  دبیر جوان ستاد  اخیر 
انگار  اما  بوده  بسیار  او  به  انتقادها  بگیرد.  قرار  نقد  و راست مورد  چپ 
مقدم،  کنعانی  ندارد.حسین  رویه  تغییر  و  عذرخواهی  برای  قصدی 
منتقد  سیاسیون  جمله  از  سبز  حزب  دبیرکل  و  اصولگرا  سیاسی  فعال 
مواضع اخیر وی است. او در گفت وگو با »فردا« گفت: به نظر می رسد 
مواضعی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اتخاذ می کند مصداق 
آرامش  به  نیاز  ما  یعنی در شرایطی که  آتش ریختن است.  بنزین روی 
و عبور از بحران داریم، چنین موضع گیری هایی عمدتا شرایط را بدتر 
به  امر  کلی  سیاست های  با  مواضعی  چنین  حال  عین  در  می کند. 

دارد. نیز  مغایرت  منکر  از  نهی  و  معروف 
به  می کند،  تامین  راه  این  از  را  خود  زندگی  درآمد  هرحال  افزود:  وی 
خاطر حجاب یک خانم و به خاطر اینکه او باید جریمه بدهد با مسافر 
مطرح  و  است  غلط  سیاست  و  روند  این  کند.  مگو  بگو  و  شود  درگیر 
که  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بحث  با  شرایط  این  در  نیز  آن  کردن 
شامل تذکر لسانی و هماهنگی است ، مغایرت دارد. حتی رهبری هم 
گفته اند که برای امر به معروف و نهی از منکر باید تذکر داد و عبور کند 

نشد. درگیر  و 
کنعانی مقدم ادامه داد: نمی دانم این دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
عنوان  به  که  می خواهد  و  می گیرد  را  فتواها  این  کسی  چه  از  منکر  از 
یک قانون مطرح کند. بالخره جریمه کردن مردم نیاز به قانون دارد و 
از  زمینه  این  در  نمی تواند  تشکیالتی  و هیچ  کند  تصویب  باید  مجلس 

کند. ایجاد  قانون  خودش 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  در  که  افرادی  کرد:  تاکید  وی 
هایی  سیاست  آیا  که  دهند  پاسخ  جامعه  به  باید  هستند  سیاست گزار 
مثل گشت ارشاد و ... مصوب و قانون است یا خیر؟ اگر قانون است و 
ایراد دارد باید چطور برای رفع ایرادات آن اقدام کرد؟ اینکه ما مردم را 
در مقابل نیروی انتظامی که حافظ امنیت و سالمت کشور است، قرار 
نیروهای  باشیم که  این  به دنبال  باید  ما  و  دهیم سیاست غلطی است 
مقابل  در  نه  و  باشند  داشته  جای  مردم  قلب  در  ما  امنیتی  و  نظامی 

مردم.

 جزئیات طرح اصالح ساختار 
گشت ارشاد

تاثیر  را تحت  ارشاد مسئولین کشور  رفتار گشت  اخیر درباره  اتفاقات 
واکنشی  در  ملت  نماینده  عنوان  به  نیز  مجلس  و  است  داده  قرار 

است. شده  ارشاد  گشت  مرسوم  ساختار های  اصالح  خواستار 
گشت  ساختار  اصالح  درباره  مجلس،  نماینده  شادمهر،  امانقلیچ 
آقای  را  طرح  »این  گفت:  »خبرسراسری«  به  مجلس  سوی  از  ارشاد 
گشت  حوزه  در  ساماندهی  و  اصالحات  که  کردند  عنوان  قالیباف 
نشده  وصول  اعالم  صحن  به  طرح  این  هنوز  اما  بگیرد  صورت  ارشاد 
نظارتی  بعد  در  و  است  خوبی  طرح  اما  پیگیری اند  حال  در  و  است 
هفت  و  نیست  انتظامی  نیروی  آن  متولی  فقط  نیز  ارشاد  گشت 
دستگاه در آن دخیل هستند و ساماندهی آن حتما باید شکل بگیرد 
نیز  انتظامی  و نیروی  باید همه دستگاه ها ورود کنند  به نظارت آن  و 
باید ورود  و بخش های فرهنگی  برآید  امر مهم  این  از پس  تواند  نمی 

. » کنند
افزود:  اعتماد عمومی  و  ادامه درباره کاهش سرمایه اجتماعی  او در 
»اعتمادسازی امروز یک امر اساسی در تمامی ارکان است. مردم نیز 
سوی  از  باید  و  گیرند  می  شکل  بلندپایگان  های  سیاست  اساس  بر 
و  کنند  جلب  را  مردم  اعتماد  و  بگیرد  صورت  اعتمادسازی  مسئولین 
خود  ابعاد  در  باید  کدام  هر  وغیردولتی  دولتی  های  دستگاه  تمامی 
وجود  اعتماد  نیز  واکسن  حوزه  در  کنند.مثال  جلب  را  مردم  اعتماد 
برکت  اند؟گفتم  زده  واکنسی  به شما چه  فرزند من می گفت  نداشت 
دبستانی  بچه  یک  اید؛یعنی  زده  دیگری  واکسن  حتما  خیر  گفت 
مسئولین  سوی  از  روز  هر  حدیث  و  حرف  هزاران  و  ندارد  باور  هم 
شنیده می شود که مردم نمی دانند کدام درست و غلط است.وقتی 
نمی  باور  دیگر  مردم  زند  می  را  خواهد  می  حرفی  هر  مسئولی  هر 
حق  حرف  مسئولین  از  باید  و  اند  شده  خسته  دروغ  از  کنند.مردم 
بشنوند.باید یک نظارتی صورت بگیرد که جلب اعتماد عمومی مردم 

کنند«. تقویت  را 
شدن  وصل  به  نسبت  مجلس  پیگیری  درباره  پایان  در  شادمهر 
اگر  اند  بررسی  حال  در  مسئول  های  دستگاه  »گویا  گفت:  اینترنت 
الله بگویند من خودم  هم خبرنگاران و مردم طرح خاصی دارند بسم 
مرکز  همراهی  با  تا  است  منتظر  کنم،مجلس  می  پیگیری  مجلس  در 
پژوهش ها کاری بکند.از وزیر کشور هم سوال شده است و گویا زمان 
اند و کسب  ناراحت  باید حل شود مردم  از اساس  اما  اند  بندی کرده 
به  اند  گفته  هم  مسئولین  است  خوابیده  شان  اینترنتی  های  کار  و 
اتفاق  این  زمان  چه  نیست  معلوم  اما  شود  می  برقرار  اینترنت  زودی 

دهد«. رخ 

خبـر خبـر

عباس امیری فر:

دستگاه های فرهنگی کم کاری کرده اند

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۶/۱۴۰۱ج/۱۱  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۶ شعبه  در 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  سپهوند  ایوب  علیه  موحد  عرفه  له 
در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  سکه   ۱۴
شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰تومان  عدد   ۵ تعداد  اداری  میز   -۱ است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
اداری  کمد   -۳ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان  عدد   ۷ مدیریتی  گردان  صندلی   -۲
عدد   ۸ انتظار  گردان  صندلی   -۴ ۳/۴۰۰/۰۰۰تومان  عدد   ۲ اف  دی  ام 
۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۵- مبل اداری نیم ست ۱/۶۰۰/۰۰۰تومان ۶- دستگاه 
پرینتر   -۷ ۹/۵۰۰/۰۰۰تومان   BIZBUB مدل  کونیکا   A۳ رنگی  پرینتر  کپی 
 canoon مارک  رنگی  پرینتر   -۸ ۸/۹۰۰/۰۰۰تومان  کاره   ۴ پانوسونیک 
۵/۱۰۰/۰۰۰تومان ۹- سیستم کامپیوتر کامل با هارد ۱ ترابایت و رم ۸ گیگ 
عدد  سه   LG اینچ   ۱۷ مانیتور   -۱۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  دستگاه  دو 
 -۱۲ ۹۰۰/۰۰۰تومان  پرتابل  ابی  کولر   -۱۱ ۴/۸۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا 
اکسیژن  ماسک   -۱۳ ۱/۷۰۰/۰۰۰تومان  ای  شومینه  برفاب  گازی  بخاری 
 ۱۰۳۰ تعداد  طبی  بند  کمر   -۱۴ ۳۳۰/۰۰۰تومان  عدد   ۲۲۰ تعداد  کوید 
عدد   ۲ مبلی  جلو  عسلی  میز   -۱۵ ۱۲۳/۶۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد 

فوق  موارد  گردید  مقرر  ۲۰۰/۰۳۰/۰۰۰تومان  کل  جمع  ۱/۴۰۰/۰۰۰تومان 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ ساعت ۱۲ الی ۱۲/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده  از مورد مزایده  این اجرا  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

 تأثیر یوگا و مراقبه بر سالمت جسم و روان 

● نگاه علمی دقیق تر به این تمرینات کهن    ●
معصومه   - گویه  اختصاصی      ◄

نیا ربیع 
از آنجا که زندگی مدرن انواع فشارهای 
دارد،  همراه  به  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
این  میزان  تا  است  راهی  دنبال  به  انسان 
این  به  دهد،  کاهش  را  استرس  و  فشارها 
مناسب  تکنیکی  مراقبه  و  یوگا  منظور، 
ها  نگرانی  کاهش  و  ذهن  رهایی  برای 

است.
مشابهی  فواید  دو  هر  مراقبه  و  یوگا 
بهبود  به  مختلفی  های  روش  به  که  دارند 

کنند. می  کمک  روان  و  جسم  سالمت 
به گزارش پایگاه اینترنتی الیو ساینس، 
و  ذهن  روی  اساسًا  مدیتیشن  و  مراقبه 
کار می کند، حال  انسان  الگوهای فکری 
بدنی  تمرینات  و  حرکات  شامل  یوگا  آنکه 
اندام  تناسب  بهبود  به  تواند  می  که  است 
نیست  معنا  بدان  این  البته  کند.  کمک 
و  گذارد  نمی  اثر  انسان  ذهن  بر  یوگا  که 
بخشد.  نمی  بهبود  را  شما  روان  سالمت 
یوگا می  از آن است که  پژوهش ها حاکی 
داشته  روان  سالمت  بر  مثبتی  تأثیر  تواند 
باشد و مراقبه نیز می تواند از نظر جسمی 

باشد. مفید  انسان  برای 
مراقبه  یا  یوگا  انجام  فکر  به  اگر 
بهترین  بخواهید  است  ممکن  هستید، 
کنید.  بررسی  را  یوگا  موجود  زیراندازهای 
تمرین  برای  راحت  زیرانداز  یک  داشتن 
است  ممکن  همچنین  و  است  عاقالنه 
نیاز  یوگا  لوازم  یا  مراقبه  بالشتک  یک  به 
های  حرکت  آن  کمک  به  تا  باشید  داشته 

دهید. انجام  را  پیچیده تر 
مراقبه ثابت شده  تاثیر 

مختلف،  های  پژوهش  نتایج  اساس  بر 
و  تنش  های  نشانه  می تواند  مراقبه 
روان  سالمت  و  دهد  کاهش  را  اضطراب 
بر  زیادی  فواید  مراقبه  بخشد.  بهبود  را 
منتشر  پژوهشی  دارد.  جسمانی  سالمت 
که  داد  نشان  مکمل،  طب  مجله  در  شده 
ما  تنفس  و  قلب  ضربان  تواند  می  مراقبه 
را  به طور موقت کاهش دهد. این موضوع  
کاهش  برای  مراقبه  که  دهد  می  نشان 
به  بدن  کردن  وارد  و  سمپاتیک"  "فعالیت 
استرس  صورتیکه  )در  استراحت  حالت 

است. مفید  دارید(، 
را  ها  ژن  تواند  می  همچنین  مراقبه  
که  افرادی  آزمایشات،  طبق  دهد.  تغییر 
انجام  مراقبه  ای  هفته   8 دوره  یک  در 
ژنی   172 بیان  در  تغییر  شاهد  دادند، 
بودند که التهاب، ریتم شبانه روزی بدن و 
این  کنند.  می  تنظیم  را  گلوکز  متابولیسم 

است. خون  فشار  کاهش  به  مربوط  امر 
یوگا  ثابت شده  تاثیر 

ارائه  یوگا  از  که  فوایدی  به  توجه  با 
به  ندارد،  مراقبه  با  چندانی  تفاوت  شده، 

روان. سالمت  مورد  در  ویژه 
مطالعات  از  شده  منتشر  نتایج 
انجام  که  داد  نشان  بالینی  کارآزمایی 
در  را  افسردگی  عالئم  منظم  طور  به  یوگا 
گروهی از بزرگساالن کاهش داده و سطح 
طور  به  که  زنانی  از  گروهی  در  اضطراب 
می  شرکت  یوگا  های  کالس  در  منظم 

است. یافته  کاهش  کردند 
فیزیکی  فواید  یوگا  حال،  این  با 
توان  نمی  مراقبه  با  که  دارد  بیشتری 
منتشر  های  پژوهش  طی  رسید.  آن  به 

بهبود  را  عروق  و  قلب  سالمت  یوگا  شده، 
 - قلبی  عملکردهای  ضعف  و  بخشد  می 
کاهش  را  سن  افزایش  به  مربوط  عروقی 

دهد. می 
بهبود  را  پذیری  انعطاف  همچنین  یوگا 
یوگا،  المللی  بین  نشریه  بخشد.  می 
داد  نشان  که  کرد  منتشر  را  پژوهشی 
پذیری  انعطاف  در  توجهی  قابل  پیشرفت 
ای  هفته   10 دوره  یک  که  ورزشکارانی 

شد. حاصل  بودند،  کرده  کار  یوگا 
بر  هفته   16 طی  که  دیگری  تحقیقات 
شد،  انجام  مزمن  درد  کمر  با  افراد  روی 
شدت  در  کنندگان  شرکت  که  داد  نشان 
از  استفاده  و  عملکردی  ناتوانی  درد، 
را  توجهی  قابل  کاهش  مسکن  داروهای 

کردند. اعالم 
یوگا و مراقبه از هم جدا نیستند

خاصی  سطح  به  مراقبه  هم  و  یوگا  هم 
امکان  این  که  دارند  نیاز  توجه  و  تمرکز  از 
لحظه حال  در  تا حضور  کند  فراهم می  را 
حال  لحظه  از  گاهی  آ این  کنید.  تجربه  را 
از  رهایی  ذهن،  کردن  آرام  به  که  است 
کمک  نگرانی  رفع  و  افسردگی  احساس 

تا  کند  می  کمک  روند  این  کند.  می 
و  تنفس  پاراسمپاتیک،  عصبی  سیستم 
را  استرس  سطح  و  شود  فعال  گوارش، 
پایین  را  قلب  ضربان  و  دهد  می  کاهش 

آورد. می 
کردن  متمرکز  دلیل  به  واقع   در  یوگا 
مهارت  از  بدن،  وضعیت  حفظ  به  توجه 
حالی  در  کند.  می  استفاده  مراقبه  های 
می  نگه  ثابت  را  بدن  وضعیت  و  حالت  که 
بر روی بعد عاطفی وجود و تنفس  دارید، 
که  آنچه  مانند  کنید،  می  تمرکز  خود 
تنفسی  مدیتیشن  طول  در  است  ممکن 
 ، مراقبه  همانند  درست  دهید.  انجام 
های  نگرانی  کاهش  به  تواند  می  هم  یوگا 
در  و  کند  کمک  روان  سالمت  به  مربوط 
تغییر افکار و عادات ما موثر باشد. یوگا نه 
تمرین  یک  بلکه  فیزیکی  تمرین  یک  تنها 

باشد. می  نیز  ذهنی 
استاد  رابینسون،  سارا  ما،  کارشناس 
مدرک  دارای  که  ای  نویسنده  و  یوگا 
علوم  و  روانشناسی  در  ارشد  کارشناسی 
یک  »به عنوان  می گوید:  است،  اعصاب 
آیین  یوگا  که  می گویند  بسیاری  تمرین، 
حالت های  اندازه  به  را  مراقبه  و  تمرکز 
گاهانه که از نظر بصری  فیزیکی و تنفس آ
خود  در  است،  واضح تر  کارشناسان  برای 
مانند  یوگا،  محسوس  فواید  ثبت  دارد. 

کیفی،  لحاظ  از  ها  پنجه  لمس  توانایی 
که  آرامشی  میزان  برآورد  از  تر است  آسان 
کاوش  کنید.  می  احساس  مراقبه  از  بعد 
چالش  همیشه  داخلی  های  شیوه  در 

بود. خواهد  برانگیزتر 
بر  دو  هر  مراقبه  و  یوگا  تأثیرات 
رفتاری  و  شناختی  مختلف  عملکردهای 
مغز  ساختاری  تغییرات  است.  زیاد  بسیار 
سالمت  مزایای  تا  آن  عملکرد  بهبود  و 
و  اضطراب  های  نشانه  کاهش  روان، 
مراقبه  و  یوگا  اثرات  از  همه  تمرکز  افزایش 

. هستند
تمرین  مقدار  چه  اثرات  دیدن  برای 

است؟ الزم 
بیشتر  چه  هر  دیگری،  کار  هر  مانند 
مغز  شوید.  می  بهتر  آن  در  کنید،  تمرین 
که  همانطور  کند.  می  کار  جسم  مانند 
سازی  عضله  به  باشگاه  در  تمرینات  تکرار 
به  مراقبه  و  یوگا  تکرار  می کند،  کمک 
افزایش تمرکز و آمادگی جسمانی و روانی 

است. کننده  کمک  ما 
باره  این  در  را  نظر خود  رابینسون  سارا 
کردن  نیکو  "کار  المثل  ضرب  گفتن  با 
می  اشتراک  به  ما  با  است"  کردن  پر  از 
گذارد. مانند بسیاری از تمرینات ورزشی، 
و  است  آل  ایده  هفته  در  بار  چندین 
► میبخشد.     بهبود  را  شما  توانایی 

شعار زن ، زندگی ، آزادی ، 
دروغ یا واقعیت؟

اجتماعی و  اختصاصی گویه - خدیجه میرشاهی فعال فرهنگی 
مرگ  ماه  شهریور  پایانی  ی   دهه  در  دانید،  می  که  طور  همان 
مربوط  ارشادی   جلسات  از  یکی  در  امینی  مهسا  مرحومه  مشکوک  
واقعیت  در  تحقیق  بدون  عده ای  که  شد  ای  بهانه  ارشاد  گشت  به 
و  رفتارهای ساختار شکنانه  با  مقام معظم رهبری  فرموده  به  و  ماجرا 

نشینان خارج  ریزی  برنامه  با  و  شده  هدایت   شعارهای 
بیایند  از شهرهای کوچک و بزرگ  انقالب به خیابانهای تعدادی  ضد 
و  نظام  اساس  به  امینی  مهسا  درگذشت  به  اعتراض   پوشش  در  و 
بین  این  در  و  ببرند  فقیه و…هجوم  و اصل  والیت  جمهوری اسالمی 
شعارهای زیبا و مردم فریبی سر دهند.  اما هنگامی که به رفتار این 
مدعیان آزادی دقیق می نگریم موارد تناقض فراوانی می توان یافت 
در  شدت  به  آزادی  زندگی،  زن،  مثل  شعارهایی   می کند  ثابت  که 
تصاویری  و  ها  فیلم  به  اگر  مانند.  می  باقی  فریبنده   شعارهای  حد 
شده  پخش  معاندین  و  مخالفین  های  رسانه  حتی  ها  رسانه  از  که 
شعار  این  بخش  سه  هر  که  یافت  درخواهیم  کنیم  نگاه  دقیق   است 

. است  شده  لگدمال   شدت  به  حتی  و  شده  نقض  مدعیان 
می  زن  از  طرفداری  یعنی  شعار  این  بخش  ترین  اساسی  به   ابتدا 
داشته  کرامت  باید  زن  که  آید  می  بر  شعار  این  ظاهر  از  پردازیم. 
پویاترین  به  اسالم  دین  در  مهم  این  که  شود  داشته  ارزش  و  باشد 
 ، زنان  به  حمله  آیا  اما  است.  شده  دانسته  بزرگ  موازین،  بهترین  و 
کرامت  و  ارزش  زنان محجبه  زدن  و کتک  آنان  از سر  برداشتن  چادر 
زن  را حفظ می کند و یا حتی زنی که خود حجاب از سر بر می دارد 
و  ارزش  می کند  عریان  عمومی  انظار  در  را  خویش  آن  از  بدتر  یا  و 

می کند؟ حفظ  را  زن  کرامت 
کدام  از  شعار  این  مدعیان  است.  زندگی  سوال  این  دوم  بخش 
به  حمله  یا  و  خواهد  نمی  امنیت  زندگی  آیا  می زنند؟  حرف  زندگی 
ایجاد  و  خصوصی  اموال  و  مال  زدن  آتش  و  اجتماعی  ساختارهای 
ناامنی در جامعه به  زندگی رونق  می بخشد یا  آن را از حرکت سالم 
باز می دارد؟ در کجای دنیا سراغ دارید که با چند پاره  کردن کشور 

کنند؟ ضمانت   را  سالم  زندگی  بتوانند  نزاع  و  درگیری  و 
می  ما  ی  همه  یقین  به  است.  آزادی  شعار   این  دیگر  مهم  بخش 
دانیم که کشور  ما برای  آزادی از سلطه استکبار و گردنکشان جهانی 
ملت  این  و  است  نموده  پرداخت  را  سنگینی   تاوان  چه  داخلی  و 
آیا  است.  نموده  کشور  آزادی  راه  فدای  را  خود  ی  انسان ها  بهترین 
آتش کشیدن  و  آنان  کشیدن  از سر  زنان محجبه  و چادر  به  با حمله 
آزادی  هستند   آزادی   و  امنیت  حافظ  که  انتظامی  نیروی  مامور 
دیگران حفظ می شود؟ و یا این که مدعیان آزادی به زور و ستم  می 
اکثریت  اینکه  بدون  کنند  تحمیل  دیگران  به  را  خود  عقیده  خواهند 

نمایند؟  رفتار  قانون  مطابق  یا   و  باشند  داشته  را  جامعه 
از سیمای سراسری نشان می دهد که  از تصاویر پخش شده  در یکی 
حلقه   از  فرار  در  و  کنند  می  اش  دوره  و  کشند  می  زنی  سر  از  چادر 
کاملتر یک  تا هر چه  کنند  او حمله می  به  نفر  باز چند  اغتشاشگران 

آیا آزار کنند.  و  اذیت  را  خانم 
می خواهند آزادی را به  او  هدیه بدهند آن هم با زور و اجبار؟

آمده  خیابان  به  امینی  مهسا  از  دفاع  در  اینان   که  کنیم  باور  چگونه 
به  را  و در همان حال خانم دیگری  زنان هستند  آزادی  و مدعی   اند 

آزار و  شدت اذیت 
می رسانند؟ یک  پاسخ به این سواالت همیشه وجود دارد و آن اینکه 
در  نظام سلطه که  منافقین  از دست پروردگان این استکبار هستند 
وجود  ارزشمند  زندگی   و  زن  از  طرفداری  و  آزادی  ادعای  همیشه 

دارد.
زن  کرامت  و  ارزشمند  زندگی  و  آزادی  که  است  این  ماجرا  واقعیت   
برای  از آن فقط  این مدعیان فریبی و دروغی بیش نیست که  نزد  در 

کند.  می  ابزاری  استفاده  دیگران  بر  سلطه  و  عمومی  افکار  فریب 

یادداشت

◄    معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت 
سوم  ابزار  رسانه  گفت:  گفت وگو،  و  اقناع  قدرت 
سواد  افزایش  و  می َشود  محسوب  جهان  قدرت های 

است. اهمیت  حائز  آموزان  دانش  رسانه ای 
اصالت  اجتماعی  شبکه های  برخی  پور:  یامین 

ندارند قبول  را  خانواده  
ورزش  وزیر  جوانان  امور  معاون  یامین پور  وحید 
جشنواره  دوره  چهارمین  اختتامیه  در  جوانان  و 
خبرگزاری  در  که  دانش آموزی)رسانش(  رسانه های 
در  امروز  که  جمعی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  فارس 
یاد  به  را  من  و  است  مهمی  جمع  دارند  حضور  آن 
رسانه  حوزه  در  دانش آموزی  فعالیت  که  نوجوانی ام 
اسالمی  انجمن  رئیس  زمان  آن  می اندازد.  داشته ام 

بود. دیواری  روزنامه  ما  رسانه  و  بودم  دبیرستان 
همراه  تلفن  که  باری  اولین  همچنین  افزود:  وی 
می گذشت.  سال  سه  دانشجویی ام،  زمان  از  داشتم 
که  خریدم  را  همراه  تلفن  گوشی  اولین  زمان  آن 
نداشت.  دیگر  قابلیت  و  می خورد  زنگ  فقط  البته 
و  تلفن همراه  آینده  15 سال  تا   10 تصور نداشتم که 
و  را در کل جهان خواهند داشت  اینترنت چه قدرتی 

دهند. می  قرار  تحت تأثیر  را  بشر  زندگی 
مورد  در  داد:  ادامه  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
سال  بیست  هستیم  آن  در  حاضر  حال  در  که  جهانی 

نوجوان  با نسل  ما  و نسل  نداشتم  پیش هیچ تصوری 
در  و  است  موبایل  بدون  زندگی  در  آن  تفاوت  امروزی 
کردیم. تجربه  را  موبایل  بدون  و  با  زندگی  دو  ما  واقع 

قدرت  در  رسانه  پررنگ  نقش  به  اشاره  با  یامین پور 
آن  مهمترین  و  بشری  دعوای  اولین  گفت:  جهانی 
پس از خلقت بشر دعوا بر سر قدرت بوده و در گذشته 
تنها زر و زور عامل قدرت بود ولی اکنون ابزار سومی 
بر آن اضافه شده که آن قدرت اقناع و گفت وگو است 
و به عبارتی رسانه ابزار سوم قدرت محسوب می شود.
شبکه های  دوران  در  اکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
جهان  موازات  به  جهانی  و  هستیم  جهانی  اجتماعی 
حاکمیتی  آن  شهروندان  که  دارد  وجود  واقعی 
شبکه های  شهروند  و  می پذیرد  ملی  حاکمیت  موازی 
جهان  در  حاکمیت ها  دیگر  لذا  جهانی اند.  اجتماعی  

ندارند. گذشته  مانند  جغرافیایی  معنای 
معاون وزیر ورزش و جوانان  گفت: به  عبارتی همه 
اجتماعی  شبکه های  اکانت های  که  جهان  در  افراد 
دوتابعیتی  دارند  اینستاگرام  و  توئیتر  مانند  جهانی 
است  اهمیت  حائز  این  حاال  و  می شوند  محسوب 
دانش آموزان  شما  جمله  از  ایران  در  مثال  کاربران  که 
تابعیت  کرده اید،  آغاز  را  خود  رسانه ای  فعالیت  که 
جمهوری اسالمی را بیشتر پذیرفته اید یا شبکه ای که 

هستید؟ آن  مجازی  شهروند 

ایران،  اسالمی  جمهوری  گفت:   ادامه  در  وی 
از  برخی  ولی  می داند  ارزش  را  عفاف  و  حجاب 
را مطرح می کنند که  این قضیه  اجتماعی  شبکه های 
خانواده اصالت ندارد و حجاب و عفاف ارزش نیست. 
دغدغه  ملی  حاکمیت های  جهان،  سراسر  در  اکنون 

اینکه  مگر  دارند  را  شهروندانشان  رفتن  دست  از 
باشند. اجتماعی شان  شبکه  مالک  خودشان 

که  جلسه  در  حاضر  دانش آموزان  به  خطاب  وی 

گفت:  کرده اند،  شروع  را  خود  رسانه ای  فعالیت 
کنش گری  نوع  خطیرترین  ندانسته  یا  دانسته  شما 
دیگر  کاربران  از  بسیاری  امروزه  کرده اید.  انتخاب  را 
کامل  و  نمی کنند  مراجعه  خبری  سایت های  به 
مانند  خبرگزاری  شده اند.  اجتماعی  فضای  وارد 
شبکه  فضای  وارد  درستی  به  هم  فارس  خبرگزاری 
این  در  را  خود  رسانه ای  فعالیت  و  شده  اجتماعی 

است. کرده  تر  پررنگ  راستا 
جهانی  رسانه ای  جهان  اینکه  بیان  با  یامین پور 
شما  امیدوارم  گفت:  است،  خروش  و  پرجوش 
با  خروش  و  پرجوش  جهان  این  از  دانش آموزان 
مسخ شدگان  جزو  و  کنید  عبور  سالم  و  موفقیت 
همچنین  نگیرد.  قرار  اجتماعی  شبکه های  برخی 
در  مسخ شدگان  زمره  در  و  باشید  تأثیرگذاران  جزو 

نگیرید.  قرار  اجتماعی  شبکه های 
کرد  اشاره  عمومی  افکار  هدایت  اهمیت  به  وی 
افکار  هدایت  پیامبران،  مأمور  مهمترین  گفت:  و 
مورد  نیز  گذشته  از  مسأله  این  و  است  بوده  عمومی 

است.  گرفته  قرار  توجه 
ضرورت  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
این  گفت:  آموزان  دانش  رسانه ای  سواد  افزایش 
موضوع الزم است که بیش از گذشته مورد توجه قرار 

► گیرد.   

کودکان  تربیت  از  بخشی      ◄
والدین  های  صحبت  و  رفتار  در 
حواستان  پس  گیرد  می  صورت 
رازهایی  و  کنید  جمع  خوب  را 
را  فرزندتان  رفتار  که  مگویید 
را  داد  خواهد  قرار  شعاع  تحت 

. سید بشنا
غذای  خیلی  هم  شما   -۱
دارید دوست  فود  فست  و  ناسالم 
های  عادت  معموال  کودکان 
می  الگو  والدینشان  از  را  غذایی 
از  مادر  یا  و  پدر  وقتی   . گیرند 
 … و  کلوچه  و  چرب  های  چیپس 
فرزندشان  به  هرچند  خورند  می 
اهمیت غذای سالم را تعلیم دهند 

ندارد. اثری 
۲- چه بخورید و چه نخورید

اگر  نگویید  واضح  آنها  به 
اتفاقی  چه  نخورید  سبزیجات 
حائز  بسیار   . افتد  می  برایتان 

از  ها  آن  به  که  است  اهمیت 
مواد  این  که  دهید  تعلیم  کوچکی 
می  تاثیر  رژیم  تنظیم  روی  چگونه 

. رد ا گذ
تولد  از  مقدار  چه  اینکه   -۳

دید آسیب  کودکتان 
که  ندارید  دوست  شما 
نتیجه  در  و  را مقصرکنید  کودکتان 
آسیب  مادر  که  است  واقعیت  این 

بیند. می 
همسرتان  با  که  دعواهایی   -۴

اید داشته 
اشتباهات  مورد  در  وقت  هیچ 
صحبت  کودکتان  با  همسرتان 
و  دهد  می  رخ  دعوا   . نکنید 
شما  اما  هستد  شاهد  کودکتان 
ستیز  و  حل  ی  نحوه  آنها  به  باید 
تعلیم  را  احساسات  با  رویارویی  و 

. هید د
را  منزل  کارهای  مقدار  ۵-چه 

شمارید می  کوچک 
های  ظرف  از  پر  سینک  کسی 
را  لباس  تپه  یک  شستن  و  کثیف 
این  مهم  بخش  اما  ندارد  دوست 
را  مسئولیت  کودکان  به  که  است 
روزانه  های  کاری  که  دهید  تعلیم 

دهند. انجام  و  بگیرند  یاد  را 
و  حال  نگران  مقدار  چه   -۶

هستید آنها  آینده 

می  مادر  پدرو  اینکه  از  بعد 
کنید  باور  که  است  سخت  شوید 
فرزندتان  از  بیشتر  را  چیزی 
همین  به  باشید.  داشته  دوست 
با  همیشگی  ترس  یک  منظور 
حائزاهمیت  بسیار  شماست. 
نگرانی  از  کودکانتان  که  است 
امنیت  و  سالمت  با  رابطه  در  شما 
آنها  برای  نگرانی  این  نشوند  گاه  آ

است. مخرب 
زدن  فریاد  از  مقدار  چه   -۷

هستید متنفر 
سر  که  است  سخت  بسیار 
بسیار  اما  بزنید  فریاد  کودکتان 
بیاموزید  آنها  به  که  است  مهم 
چیزی  چه  و  خوب  چیزی  چه 
فریاد  از  بعد  نباید  ولی  است  بد 
کار  این  از  چقدر  که  بگویید  زدن 
آموزید  می  او  به  که  چرا  متنفرید 
را  نازیباست  که  کاری  راحتی  به 

دهد. انجام 
مالی ۸- مشکالت 

و  استرس  پر  زندگی  اگر  حتی 
از لحاظ مالی دارید سعی  سختی 
کودکانتان  برای  را  وضعیت  کنید 
با  را  آنها  و  دهید  جلوه  طبیعی 
کنید. آماده  پولی  بی  برای  عالقه 
می  خوشحال  مقدار  چه   -۹
خوابند می  آنها  زمانیکه  شوید 

انتهای روز  وقتی کودکانتان در 
بسیارمناسبی  زمان  خوابند  می 
به  و  کنید  استراحت  که  است 
رسیدگی  خود  روزمره  کارهای 
همسرتان  با  را  خلوتی  و  کنید 
زمان  این  چه  اگر  باشید.  داشته 
اوقات  بهترین  جز  است  ممکن  ها 
کودکتان  ندهید  اجازه  اما  باشد 
است  ممکن  چون  شود  متوجه 

بشکند. کوچکش  قلب 
اوقات  بعضی  مقدار  چه   -۱۰

است داشته  ضعف  زندگیتان 
کنیم  تظاهر  داریم  دوست  همه 
عنوان  به  اما  داریم  چیز  همه 
دارد  وجود  هم  چیزهایی  والدین 
کودکانتان  به   . نشده  محقق  که 
و  آنها  کردن  بزرگ  دهید  نشان 
تمیز  از  تر  مهم  ها  آن  ی  حافظه 
محیا  است./  آشپزخانه  کردن 

► نیوز    

یامین پور:

●  برخی شبکه های اجتماعی اصالت خانواده  را قبول ندارند    ●

●  رازهایی که هرگز نباید به کودکان بگویید    ●



یکشنبـه 24 مهر 1401/ شماره 2032 www.gooyeh-qom.com بین الملل7
رأی الیوم

● آیا عربستان سعودی به نظام جهانی جدید به رهبری روسیه و چین می پیوندد؟   ●
◄    اینگونه به نظر می رسد که اعراب حوزه 
امارات،  آنها عربستان،  و در رأس  فارس  خلیج 
استراتژیک  اشتباه  یک  تصحیح  عمان  و  کویت 
آمریکا  با  طرفه  یک  اما  قوی  روابط  برقراری  در 
به همین  و  داده اند  قرار  کار خود  در دستور  را 
جهانی  نظم  به  شدن  ملحق  درصدد  منظور 

هستند. چین  و  روسیه  رهبری  به  جدید 
روزنامه رأی الیوم در یادداشتی در سرمقاله 
مبنی  پالس  اوپک  اخیر  تصمیم  درباره  خود 
موضع  و  آتی  مرحله  در  نفت  تولید  کاهش  بر 
این  درپی  عربستان  قبال  در  آمریکا  گیری 
و  عربستان  روابط  روزها  "این  نوشت:  تصمیم 
آمریکا در آستانه فروپاشی است و ممکن است 
استراتژیک  و  راهبردی  ائتالف  یک  حالت  از 
به  پابرجا بوده است  که نزدیک به هشتاد سال 
از  حالت خصومت و شاید به تقابل در بسیاری 

شود. تبدیل  عرصه ها 
از  آمریکا  خشم  اتفاق؛  این  اصلی  دلیل 
تصمیم اخیر سازمان اوپک پالس برای کاهش 
دو میلیون بشکه ای تولید نفت است که درواقع 
دولت  میل  و  خواسته  با  مخالف  تصمیمی 
تولید  افزایش  خواستار  پیشتر  که  بود  آمریکا 
راستای  در  قیمت ها  کاهش  و  تورم  مهار  برای 
اوکراین  جنگ  مالی  تامین  بر  منفی  تاثیر 
رئیس جمهوری روسیه  پوتین،  توسط والدیمیر 
بحران های  از  غرب  اقتصاد  نجات  همچنین  و 

بود. شده  سوخت  زمینه  در  پیچیده 
ارتباطات  هماهنگ کننده  کربی،  جان 
در  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  در  راهبردی 
)جو  جمهور  رئیس  که  گفت   CNN با  مصاحبه 
به  باید  ما  که  است  گفته  صراحت  به  بایدن( 
ادامه  عربستان  با  خود  روابط  مجدد  ارزیابی 
پی  در  مجدد  ارزیابی  این  به  اکنون  و  دهیم 
نیاز  نفت  تولید  کاهش  برای  اوپک  تصمیم 

. ست ا
دموکرات  رئیس  منندز،  باب  همچنین 
روز  آمریکا  سنای  خارجی  روابط  کمیته 
متحده  »ایاالت  گفت:  بیانیه ای  در  دوشنبه 
با  خود  همکاری  جنبه های  تمام  فورًا  باید 
همکاری  هرگونه  جمله  از  سعودی،  عربستان 
فراتر  امنیتی  همکاری  و  تسلیحاتی  فروش  در 
ایاالت  منافع  و  پرسنل  از  دفاع  برای  آنچه  از 

کند«. متوقف  است،  ضروری  متحده 
پالس  اوپک  تصمیم  که  گفت  همچنین  وی 

است. کرده  ناامید  را  بایدن 
نمایندگان  از  گروهی  حال،  همین  در 
از  را فراتر  پا  تام مالینوفسکی  به رهبری  کنگره 
مشترک  بیانیه ای  در  و  گذاشته  انتقادات  این 
از  آمریکا  نیروهای  کردن  خارج  خواستار 
همچنین  شدند.  امارات  و  سعودی  عربستان 
خواستار  کنگره  دیگر  نماینده  گاِلگو"  "روبن 
پاتریوت  موشکی  سامانه های  بازگرداندن 

است. شده  سعودی  عربستان  از  کشورش 
آنها  "اگر  است:  گفته  باره  این  در  وی 
ترجیح  حد  این  تا  را  روس ها  )سعودی ها( 
بسیار  نظامی  فناوری  از  می توانند  می دهند، 

کنند." استفاده  خود  اعتماد  قابل 
عربستان  که  می کند  احساس  واشنگتن 
سعودی با حمایت از تصمیم اوپک پالس برای 
پوتین  با  کامل  هماهنگی  و  نفت  تولید  کاهش 
خنجر  آمریکا  قلب  به  حساس،  برهه  این  در 
در  روسیه  موضع  به  تصمیم  این  و  است  زده 
زمان  از  چراکه  می کند؛  کمک  اوکراین  جنگ 
میلیارد   ۱۲۰ لحظه  بدین  تا  جنگ  این  آغاز 
بایدن  تقاضای  گرفتن  نادیده  دلیل  به  دالر 
دو  یعنی  میزان  همان  به  تولید  افزایش  برای 
روز و همچنین تصمیم گیری  میلیون بشکه در 
اولین  برای  آمریکا  به  وابستگی  عربستان بدون 

است. شده  سرازیر  روسیه  خزانه  به  بار، 
پایان  در  سعودی  عربستان  وزیران  شورای 
چالش  بیانیه ای  خود  سه شنبه  هفتگی  نشست 
محوری  نقش  از  آن  در  و  کرد  صادر  برانگیز 
ثبات  و  تعادل  به  دستیابی  در  پالس  اوپک 
این  کرد.  قدردانی  نفت  جهانی  بازارهای  در 
آمریکا  هجمه  به  قوی  واکنش  منزله  به  بیانیه 
با آن بوده  علیه ریاض و اشاره به قطعی روابط 
بر  سطح  باالترین  در  تاکید  یک  همچنین  و 
عدم بازنگری در این تصمیم و حرکت در همان 
است. صحیح  راهبردی  گزینه  عنوان  به  مسیر 
اینگونه به نظر می رسد که رهبری عربستان 
و  کشورش  منافع  است  گرفته  تصمیم  سعودی 
و  دهد  قرار  اولویت  در  را  مردمش  آینده  و  رفاه 
به نظام جهانی جدید به رهبری روسیه و چین 
بپیوندد و ائتالف خود با نظام جهانی "آشفته" 
چراکه  کند؛  تضعیف  آمریکا  رهبری  به  قدیمی 
و  چین  به  کشور  این  نفت  صادرات  بیشتر 
عالوه  است.  شرقی  آسیای  منطقه  کشورهای 
بر این، تسلیحات چینی و روس در بسیاری از 
همین  و  شده اند  پیشرفته تر  نظامی  بخش های 
سعودی ها  و  ریاض  برای  را  امکان  این  مسئله 
احتمالی  خأل  هرگونه  تا  می کند  فراهم 

کنند. جبران  را  آمریکایی  سالح های 
عنوان  به  امارات  با  رابطه  در  موضوع  این 
صدق  نیز  پالس  اوپک  در  شریک  سومین 

از  آمریکا  کنونی  دولت  که  به ویژه  می کند، 
به رغم   "۳۵-F" رادارگریز  هواپیمای  فروش 
است  کرده  خودداری  آن  به  قبلی  دولت  تعهد 
زاید،  بن  محمد  انجام  درحال  سفر  شاید  و 
رئیس امارات به روسیه، یک پیام اعتراضی در 
پیش رو  تغییر  برای  آغازی  نقطه  و  راستا  این 

. شد با
به  )فارس(،  خلیج  حوزه  عرب  کشورهای 
شروع  عمان،  و  کویت  امارات،  عربستان،  ویژه 
برقراری  در  استراتژیک  اشتباه  یک  تصحیح  به 
روابط قوی اما یک طرفه با آمریکا و در راستای 
این  دلیل  به  آنها  چراکه  کرده اند؛  آن،  منافع 
برای  نفت  پایین  قیمت های  حفظ  و  اشتباه 
ترلیون ها  اروپا،  و  آمریکا  اقتصاد  به  خدمت 
رسیدن  حداقل  به  با  و  دادند  دست  از  را  دالر 
با  مذکور  کشورهای  بودجه  و  خزانه  نفت  بهای 
در  دالری  میلیارد  ده ها  هنگفت  کسری های 

شد. مواجه  سال 
تسلیحات  فروش  توقف  به  آمریکا  تهدید 
کردن  خارج  و  امارات  و  کویت  عربستان،  به 
نیروهایش از این کشورها، قطعا در میان مدت 
بود؛  خواهد  کشورها  این  نفع  به  بلندمدت  و 
یمن  جنگ  در  ویژه  به  تسلیحات  این  چراکه 
علی رغم   و  دادند  نشان  را  محدودی  کارایی 
اغلب  توجه،  قابل  غیر  و  هنگفت  هزینه های 
► ایسنا    هستند."/   پیشرفته  فناوری  فاقد 

◄    یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ژئوپلیتیک 
روسیه  امروز  گوید:  می  اوکراین  جنگ  سرانجام  درباره 
توان  می  دارند  عقیده  غرب  و  اوکراین  و  است  ضعف  در 
سرزمین های اشغال شده یا بخش هایی از این سرزمین 
ای  مرحله  به  جنگ  خواهد  می  غرب  گرفت.  پس  را  ها 
شود  تضعیف  شدت  به  روسیه  داخل  در  پوتین  که  برسد 
شود. روسیه  در  قدرت  جابجایی  به  منجر  وضعیت  این  و 
عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با شفقنا در خصوص 
داشت:  اظهار  انجامد؟  می  کجا  به  اوکراین  جنگ  اینکه 
بخاطر  ابتدا  داد  رخ  اوکراین  جنگ  در  که  اخیر  تحوالت 
از  ها  روس  وقتی  داد.  رخ  جنگ  در  که  است  بن بستی 
به شرق  را  نیروهای خود  و  نشستند  نزدیکی کی ف عقب 
آوردند اوکراین متوجه شد روسیه دارای نقاط ضعف قابل 
کمک  غرب  زمان  آن  از  است.  نظامی  زمینه  در  توجهی 
سالح  کردند  سعی  و  کرد  بیشتر  اوکراین  به  را  خود  های 
هدف  در  روسیه  تا  بدهند  اوکراین  به  ای  پیشرفته  های 
دست  به  موفقیتی  است  شرقی  مناطق  تصرف  که  خود 
این  در  شد.  روبرو  بن بست  با  نیز  شرق  در  روسیه  نیاورد. 
شرایط طبیعتا کمک های غرب به اوکراین بیشتر شد، به 
گرفت  قرار  نسبی  تهاجمی  حالت  در  اوکراین  که  نحوی 
بود  درآورده  خود  اشغال  به  روسیه  که  را  هایی  بخش  و 

گرفتند. پس 
دفاعی  حالت  و  اوکراین  تهاجمی  حالت  افزود:  وی 
و  ها  سرباز  فرار  و  روسیه  ارتش  در  نظمی  بی  با  روسیه 
عدم عالقه سربازان جدید برای اعزام به جنگ و مخالفت 

روسیه  بعد  به  آن  از  شد.  تشدید  جنگ  با  روسیه  مردم 
مذاکره  دارد  دست  در  که  مناطقی  درباره  گرفت  تصمیم 
غرب  چون  ولی  کردند  مذاکره  و  گو  و  گفت  چند  کند. 
است،  شده  ها  درگیری  این  وارد  مستقیم  غیر  طور  به 
شرط  یک  گذاشت.  شرط  و  نپذیرفت  را  مذاکره  اوکراین 
شرط  و  برود  بیرون  اوکراین  خاک  از  روسیه  که  بود  این 
پوتین مذاکره نمی کنیم  با  ما  این است که  دوم زلنسکی 
این  نشینیم  می  گو  و  گفت  به  بعدی  جمهور  رئیس  با  و 
کمک  و  ها  سالح  به  اوکراین  پشت  که  دهد  می  نشان 
سرزمین  تا  که  نیست  آماده  و  است  گرم  غرب  مالی  های 
طبیعتا  که  شود  ای  مذاکره  وارد  نگرفته  پس  را  هایش 
و شبه جزیره  اشغالی  مناطق  بدهد  باید  که  اولین چیزی 
این  اوکراین  تهاجمی  حالت  به  توجه  با  لذا  است  کریمه 
این  ادامه داشتن  با  آمد که  پیش  برای روس ها  احساس 
غیر  تهاجمی  فاز  وارد  لذا  باشند  جنگ  بازنده  شاید  روند 
جبهه ای شدند و در میدان حضور خود را خدمت کردند 
و ذهن اوکراینی ها را به مناطقی دیگر مثل جنگ شهری 
مثل  ها  شهر  حجم  پر  و  قوی  باران  موشک  لذا  کشیدند 
و  برق  و  انرژی  به  مربوط  های  زیرساخت  زدن  و  اف  کی 
که  گرفت  قرار  روسیه  کار  دستور  در  چنینی  این  مسائلی 

کرد. می  مجبور  مذاکره  به  را  اوکراین  واقع  در 
غرب  که  بینند  می  روس ها  طبیعتا  کرد:  تصریح  وی 
و  روسیه  بین  درگیری  این  و  کند  می  کمک  توان  تمام  با 
شود.  می  انجام  اوکراینی  سربازان  کمک  با  و  است  ناتو 
این رو بحث سالح های هسته ای غیر متعارف مطرح  از 

سالح  این  از  کند  بیشتری  پیشروی  اوکراین  اگر  که  شد 
استفاده می شود روس ها برای اینکه مناطقی که اشغال 
کرده اند را از دست ندهند رفراندومی برگزار کردند و این 
مناطق را جزو خاک روسیه اعالم کردند تا چنانچه حمله 
در  بگیرد  صورت  مناطق  این  به  گیری  بازپس  برای  ای 
آن  در  بتوانند  و  شود  تلقی  روسیه  خاک  به  حمله  واقع 
زمان از سالح های غیر متعارف استفاده کنند.امروز این 
مذاکره  آماده  اوکراین  که  دارد  قرار  وضعیتی  در  بحران 
تهاجمی  حالتی  در  روسیه  به  نسبت  غرب  چون  نیست 
جنگ  طرفی  از  و  است  آماده  روسیه  طرفی  از  دارد  قرار 
کم  ها  جبهه  در  اینکه  برای  روسیه  و  رسیده  بن بست  به 
اگر  دید  باید  حال  است.  شده  شهری  جنگ  وارد  نیاورد 
متعارف  غیر  های  سالح  از  روسیه  آیا  بدترشود  اوضاع 

نه؟ یا  کند  می  استفاده 
اخطار  خصوص  این  در  آمریکا  داد:  ادامه  راد  فرجی 
این  از  ها  روس  است  ممکن  که  شده  گفته  و  است  داده 
شرایط  دنیا  در  صورت  این  در  کنند  استفاده  ها  سالح 
فاز  وارد  نظامی  میدان  در  و  آید  می  بوجود  ای  پیچیده 
این  من  تحلیل  شویم.  می  المللی  بین  پیچیده  سیاسی 
انجام  است که اگر روسیه چنین کاری بکند خبط بزرگی 
سیاست  و  دنیا  در  که  جوی  با  ها  آمریکایی  داد.  خواهد 
با  مقطع  این  در  توانند  می  کنند  می  ایجاد  الملل  بین 
از  را  این حرکت روس ها روسیه  با  به مخالفت همه  توجه 
قانونی  صورت  به  چه  حال  کنند.  اخراج  امنیت  شورای 
چون  و  است  شده  آماده  جو  این  چون  قانونی  غیر  چه  و 

بر  را  مختلفی  های  قطعنامه  ندارند  را  روسیه  وتو  دیگر 
نظر  از  را  روسیه  واقع  در  و  کنند  می  تصویب  روسیه  علیه 
اقتصادی فلج می کنند از این رو در حال ورود به مرحله 
آتش بس  به  همه  که  است  این  راه  هستیم.  خطرناکی 

بشود. مذاکراتی  فاز  وارد  بحران  و  کمک کننده 

احتمال جابجایی قدرت در روسیه
حالت  اوکراین  امروز  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
چنین  امروز  کنم  نمی  تصور  من  دارد  نسبی  تهاجمی 

بپذیرد و می خواهد روسیه در شرایط دفاعی  را  شرایطی 
و ضعف کامل قرار بگیرد و در آتش بس و مذاکرات امتیاز 
غرب  و  اوکراین  و  است  ضعف  در  روسیه  امروز  بدهد. 
عقیده دارند می توان سرزمین های اشغال شده یا بخش 
را پس گرفت. غرب می خواهد  ها  این سرزمین  از  هایی 

به  روسیه  داخل  در  پوتین  که  برسد  ای  مرحله  به  جنگ 
جابجایی   به  منجر  وضعیت  این  و  شود  تضعیف  شدت 

► قدرت در روسیه شود.    

◄    حسین فاطمی، روزنامه نگار
رئیس  تعیین  با  گذشته  هفته  روزهای  واپسین  در 
عراق  تحوالت  در  جدیدی  صفحه  وزیر  نخست  و  جمهور 
باز شد. سرانجام پس از بن بستی یک ساله مجلس عراق 
در جلسه پنج شنبه گذشته خود با 162 رای عبداللطیف 
به  و  کرد  انتخاب  کشور  این  جمهوری  ریاست  به  را  رشید 
شدن  مکلف  نامه  عراق،  جدید  جمهور  رئیس  آن  دنبال 
جدید  وزیر  نخست  عنوان  به  را  السودانی  شیاع  محمد 

داد.  تحویل  او  به  دولت  تشکیل  برای 
رئیس جمهور جدید عراق کیست؟

حزب  عضو   ،1944 سال  متولد  رشید  عبداللطیف 
اتحادیه میهنی و از چهره های نزدیک به »جالل طالبانی، 
رئیس جمهور جدید  باجناق وی است.  و  این حزب  رهبر 
عراق در سلیمانیه به دنیا آمده و از چهره های بنیان گذار 
و  لندن  در  حزب  این  نماینده  و  میهنی  اتحادیه  حزب 
وزیر   2010 تا   2003 سال   از  بود.او  اروپایی  کشورهای 
عبداللطیف  عراق  دولت  چنین  هم  بود.  عراق  آبی  منابع 
رشید را به عنوان نامزد این کشور برای دبیر کلی سازمان 
فائو معرفی کرد. رشید از سال 2010 مشاور ارشد رئیس 
به  نیز  عراق  اخیر  انتخابات  در  و  است  عراق  جمهور 

شد. نامزد  مستقل  صورت 
مهندسی  رشته  تحصیل کرده  رشید  عبداللطیف 
و  است  دکتری  رتبه  تا  منچسر  دانشگاه  در  آبی  منابع 
فعالیت  عرصه  این  در  بین المللی  مهم  شرکت های  در 
را در  این عرصه  پروژه هایی در  و مدیر اجرای  کرده است 
این حوزه  بر  است. عالوه  بوده  یمن، سومالی  عربستان، 
ها، رشید به هنرهای تجسمی عالقه جدی دارد تا جایی 
که در سال 2014 یک گالری برای حمایت از هنرمندان 

کرد. افتتاح  سلیمانیه  در  جوان 
  حاشیه ای مهمتر از متن

نظران  صاحب  و  کارشناسان  از  بسیاری  آنکه  وجود  با 
برهم  بین  را  عراق  جمهوری  ریاست  برای  اصلی  رقابت 

ریبر  و  میهنی  اتحادیه  اصلی  نامزد  عنوان  به  صالح 
می  عراق  کردستان  دموکرات  حزب  جدی  کاندید  احمد، 
کاخ  کلیددار  رشید  عبداللطیف  ناگاه  به  اما  دانستند، 

شد.  بغداد  السالم 
گسترده  سابقه  وجود  با  رشید  که  است  حالی  در  این 
ریاست  برای  حزب  این  نامزد  میهنی،  اتحادیه  حزب  در 
برگزاری  از  پیش  ساعت  چند  فاصله  به  و  نبود  جمهوری 
جمهور  رئیس  انتخاب  برای  پارلمان  شنبه  پنج  جلسه 
از  که  کرد  اعالم  کردستان  دموکرات  حزب  عراق، 

به  و  می کند  نظر  صرف  احمد(  )ریبر  خود  اصلی  نامزد 
می دهد. رأی  رشید  عبداللطیف 

چارچوب  عضو  گروه های  برخی  راستا  همین  در 
هماهنگی با محوریت ائتالف دولت قانون و شخص نوری 
که  کردند  اعالم  نیز  ائتالف  این  رهبر  عنوان  به  المالکی 
آنها هم برای ریاست جمهوری، عبداللطیف  گزینه نهایی 

است. رشید 

با این حال چهارشنبه شب بافل طالبانی، رئیس حزب 
خواست  هماهنگی  چارچوب  اعضای  از  میهنی  اتحادیه 
که به وعده خود پایبند باشند و به نامزد اصلی این حزب 
به گروه های  بافل طالبانی  یعنی برهم صالح رأی دهند. 
میهنی  اتحادیه  حزب  که  شد  یادآور  هماهنگی  چارچوب 
)چارچوب  جریان  این  کنار  در  شرایط  سخت ترین  در 
آنها  اصلی  نامزد  از  باید  هم  آنها  و  ایستاد  هماهنگی( 

نشد.  چنین  نهایت  در  که  کنند  حمایت  صالح(  )برهم 
نور  روی  تک  با  دارد  حکایت  واصله  اخبار  که  آنگونه 
ائتالف  المالکی و دور زدن جریان چارچوب هماهنگی و 
با حزب دموکرات کردستان عراق و شخص مسعود بارزانی  
تنها به فاصله چند ساعت قبل از شروع جلسه پنج شنبه 
نظر  اختالف  و  شکاف  نوعی  رشید  انتخاب  برای  پارلمان 

است.   شده  ایجاد  هماهنگی  چارچوب  در  جدی 
نامزد اصلی حزب  آنکه  و علی رغم  تفاسیر  این  تمام  با 
عراق  جمهوری  ریاست  پست  به  مجددا  میهنی  اتحادیه 
نرسید، اما رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان انتخاب 
حزب  و  خود  برای  بزرگی  پیروزی  را  رشید  عبداللطیف 

دانست.  متبوعش 
میهنی کردستان،  اتحادیه  رئیس حزب  بافل طالبانی، 
با  میهنی  اتحادیه  حزب  نهایت  »در  نوشت:  پیامی  در 
خود  ملی  تصمیم  بر  و  شد  پیروز  توطئه ها  همه  وجود 
عبداللطیف  به  عراق  مجلس  اعتماد  رأی  ماند.  استوار 
آغاز  از  که  است  مبارزانی  ترین  قدیمی  از  که  رشید 
پیروزی  داشت،  حضور  میهنی  اتحادیه  حزب  تشکیل 
اتحادیه میهنی است.  و  روند سیاسی  و  برای ملت  بزرگی 
من اطمینان دارم که وی نقش مهمی در حل مسائل مهم 
سیاسی و ملی و فعالیت سازمانی خواهد داشت و از این 

آمد.« خواهد  بیرون  موفق  عرصه 
نچیروان  بارزانی،  مسعود  طالبانی،  بافل  بر  عالوه 
بارزانی، مسرور بارزانی، هوشیار زیباری، نوری المالکی، 
و  العامری  هادی  صالح،  برهم  الکاظمی،  مصطفی 

عنوان  به  رشید  عبداللطیف  انتخاب  حکیم  سیدعمار 
گفتند.  تبریک  وی  به  را  عراق  جدید  جمهور  رئیس 

مقامات  و  سران  عراقی  های  شخصیت  بر  عالوه 
ابراهیم  سید  از  ای  فرامنطقه  و  ای  منطقه  کشورهای 
سلطان  طارق،  بن  هیثم  تا  ایران  جمهور  رئیس  رئیسی، 
 ... و  بغداد  در  آمریکا  سفیر  رومانوسکی  الینا  عمان،  
تبریک  وی  به  را  رشید  عبداللطیف  جمهوری  ریاست  هم 

  . گفتند
 عراق و نخست وزیر جدید 

از انتخاب عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق  پس 
جدید  وزیر  نخست  عنوان  به  را  السودانی  شیاع  محمد 

کرد.    دولت  تشکیل  مامور  کشور  این 
تشکیل  مامور  وزیر  نخست  السودانی،  شیاع  محمد 
در  میسان  استان  در   1970 سال  در  عراق  جدید  کابینه 
لیسانس  دارای  است.وی  شده  متولد  کشور  این  جنوب 

است. کشاورزی  علوم 
مرکز  العماره،  فرماندار  عنوان  به  تر  پیش  السودانی 
آن  بر  عاله  است.  بوده  کار  به  مشغول  میسان،  استان 
محمد شیاع السودانی در پست هایی چون وزارت حقوق 
عدالت،  و  بازپرسی  عالی  سازمان  ریاست  معاونت  بشر، 
سازمان  ریاست  معاونت  و  کشاورزی  وزارت  معاونت 

است.  کرده  فعالیت  سیاسی  زندانیان 
وزارت  معاونت  مهاجرت،  وزارت  معاونت  چنین  هم 
وزارت  معاونت  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  دارایی، 
کارنامه  در  نیز  عراق  صنایع  وزارت  معاونت  و  تجارت 
مدیریتی نخست وزیر جدید عراق دیده می شود. وی در 
به عنوان نخست  انتخاب  از  نخستین اظهارنظر خود پس 
در  را  جدید  »کابینه  گفت:  کابینه  تشکیل  مامور  وزیر 

کرد.« خواهد  ارائه  ممکن  زمان  ترین  نزدیک 
  دولت قوی یا ضعیف؟

اعتقاد  عراق  مسائل  ناظران  و  تحلیلگران  از  برخی 
خواهی  سهم  واسطه  به  هم  السودانی  دولت  که  دارند 

ساختاری  فساد  نیز  و  قدرت  های  جناح  و  ها  جریان 
دولت  از  قدرتمندتر  دولتی  تواند  نمی  کشور  این  در 
احتما  بدبینانه  سناریوی  یک  در  حتی  و  باشد  الکاظمی 
پیشین  وزیر  نخست  عبدالمهدی،  عادل  سرنوشت  تکرار 

دانند. می  جدی  السودانی  برای  را  عراق 
با این حال محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مامور 
با  خود  سخنرانی  نخستین  در  عراق  جدید  دولت  تشکیل 
برای  را  خود  تالش  نهایت  من   « کرد:  تاکید  عراق  ملت 
تشکیل دولتی قوی و با اراده برای اجرای اهداف و برنامه 
هایش از طریق همراهی نیروهای سیاسی با نامزد کردن 
بتوانند  که  پاکدست  و  ای  حرفه  شایسته،  های  شخصیت 
بست.  خواهم  کار  به  دهند،  انجام  را  هایشان  مسئولیت 
چرا که انتظار ملت مان در این لحظه مهم بسیار طوالنی 
شده و بر رنج آنها افزوده شده است به خصوص دو طبقه 
متوسط و فقیر که طی سال های گذشته بیشترین آسیب 

را دیده اند«.
به  اجازه   « گفت:  ادامه  در  عراق  جدید  وزیر  نخست   
چرا  دهیم  نمی  را  سیاستمان  در  دیگران  راندن  حاشیه 
کرده  ایجاد  شکاف  حکومتی  نهادهای  در  اختالفات  که 
و فرصت های بسیاری برای توسعه، سازندگی و بازسازی 

است.« برده  بین  از  را  عراق  در 
ساعات  از  ما  »فعالیت  داشت:  اظهار  السودانی 
گرایانه  واقع  ای  برنامه  براساس  شدن،  مکلف  نخست 
های  بخش  فعالسازی  هدف  با  اقتصادی  اصالحات  که 
متنوع  و  خصوصی  بخش  از  حمایت  زراعت،  و  صنعت 
زیستی،  محیط  پیامدهای  حل  درآمدی،  منابع  سازی 
را  آبی  منابع  حفظ  و  هوایی  و  آب  تغییرات  زایی،  بیابان 

شود.« می  آغاز  کند،  می  اتخاذ 
عراق  در  جدید  کابینه  تعیین  پروسه  دید  باید  حال 
شد  خواهد  خواهی  سهم  گرفتار  پیشین  ادوار  مانند  به 
 / خیر؟  یا  آمد  خواهد  کار  روی  ضعیفی  دولت  نهایتا  و 

► ایرانی    دیپلماسی 

فرجی راد: 

● دواحتمال پیش رو برای روسیه ، جابجایی قدرت واخراج  از شورای امنیت      ●

صفحه ای جدید در تحوالت عراق 

● خنجر از پشت نوری المالکی به چارچوب هماهنگی     ●

جنگ اوکراین درگیری بین روسیه و ناتو است و با کمک سربازان اوکراینی انجام می شود
اوکراین آماده مذاکره نیست چون غرب نسبت به روسیه در حالتی تهاجمی قرار دارد

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

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
۱ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۲۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۹ مهناز 
 ۱۴۹/۵۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمد  فرزند  پیامی 
مترمربع پالک شماره ۸۹ فرعی از ۱۹۳۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از روح اله زند وکیلی صفحه ۴ دفتر ۲۷۶.) م الف ۱۴۷۷۹( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۸۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۲۱۶ شماره  رأی   -۲

معصومه آذرنیا فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۸/۳۰ 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۹۰ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )۱۴۷۸۰ الف  م   (.۶۷ دفتر   ۲۵۹ صفحه  خطیبی  سیما  از  الواسطه 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۶۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۸۶۴ شماره  رأی  ۳ـ 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اله  فضل  فرزند  فضلی  مردعلی 
۴۹۹/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۰۹۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

 )۱۴۷۸۱ الف  م   (.۴۲۷ دفتر   ۲۵۱ و   ۲۴۵ و   ۲۴۸ قطعی صفحه 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 

صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاریخ  از  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 

توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۷/۹

تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

»گویه« بررسی کرد:

● طرح های مرحله ای دشمن برای تداوم آشوب ها     ●
◄    اغتشاشات یکماه اخیر در کشور به مانند همه 
بوده است که  تلخی  تبعات  و  آثار  ناامنی دارای  موارد 
تعداد  مجروحیت  و  شهادت  به  توان  می  آنها  صدر  در 
و  پلیس  جوانان  و  امنیت  حافظ  نیروهای  از  زیادی 

کرد. اشاره  بسیجی 
طلبه  زاهدلویی  مهدی  مظلومانه  شهادت 
اقدامات  ترین  بار  خشونت  از  یکی  بسیجی  داوطلب 
اغتشاشگران در کشور بود که متاسفانه آنطور که الزم 
بود حجم این جنایت برای مردم تصویر و بازگو نشد و 
در عوض هزاران دروغ دیگر نزد مردم برجسته گردید.
تجارب فتنه ها و ناامنی های چند دهه اخیر نشان 
گروه  و  افراد  ها،  آشوب  گسترش  هنگام  به  دهد  می 
های متعدد بزهکار و مخرب در الیه های جامعه فعال 
شده و از این فرصت ها برای جرایم خود استفاده می 

کنند.
و  فتنه  مهار  بر  اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  تمرکز 
از برخی حوزه ها  آشوب بطور طبیعی احتمال غفلت 
زمینه  این  از  نیز  تبهکار  افراد  و  دهد  می  افزایش  را 

برند. می  بهره  خود  اقدامات  توسعه  برای  احتمالی 
نزدیک  که   88 سال  های  آشوب  و  فتنه  جریان  در 
کشور  ای  هسته  دانشمندان  یافت  تداوم  سال  دو  به 
ترور شدند که به اعتقاد برخی کارشناسان و ناظران به 
ایجاد  خالءهای  برخی  از  دشمن  استفاده  سوء  دلیل 

بود. شده 
طلبان  آشوب  و  ضدانقالب  های  جریان  بررسی 
آشکار می سازد آنها تالش می کنند تا موج اغتشاش 
تداوم  گوناگون  های  بهانه  و  اشکال  به  را  ها  ناامنی  و 

کنند. اضافه  ها  خشونت  بر  روز  به  روز  و  دهند 
مسیر  این  در  نیز  اخیر  های  آشوب  نقشه  و  شکل 
و  تحرکات  تمام  با  اساسی  های  تفاوت  و  گرفته  قرار 

دارد. گذشته  های  سال  های  اغتشاش 
حافظ  نیروهای  از  تن  دو  شهادت  خبر  جمعه  روز 
امنیت در بیرم الرستان استان فارس منتشر شد که به 
اند  بوده  شعارنویسی  مشغول  که  افرادی  گلوله  ضرب 

به شهادت می رسند. این نمونه حوادث در هفته های 
در  ناامنی  پراکندن  برای  نشان می دهد دشمن  اخیر 

دارد. برنامه  نیز  کوچک  شهرهای 
انتظامی  ویژه  یگان های  فرمانده  رابطه  این  در 
افراد  اخیر  روز های  آشوبگران  است:  گفته  کشور 
عادی نبودند؛ آموزش دیده تظاهرات برق آسا و بزن در 
نفره موتوری، مجهز   ۴ تا  تیم های سه  بودند که در  رو 
و  نارنجک  بنزین،  با خودشان  به سالح سرد و گرم که 
را  بانکی  شیشه  یا  و  زده  آتش  سریع  داشتند؛  سالح 

می رفتند. و  می شکستند 
ویژه  یگان های  فرمانده  کرمی  حسن  سردار   
با  فراجا  هفته  در  ویژه  یگان  افزود:  کشور  انتظامی 
خود  خدمتگزاری  نهایت  خیابان ها  و  معابر  در  حضور 
را به صورت ملموس به مردم نشان داد و مردم دیدند 
احساس  و  امنیت  ایجاد  برای  فرزندان شان  که چگونه 
می دانید  که  همانطور  هستند.  مردم  خادم  امنیت 
توجه  با  ویژه  یگان  و  است  امنیت  مردم  نیاز  مهمترین 
تا  به شرایط موجود و در فضای فعلی وارد صحنه شد 
جریانات  تحت الشعاع  اخیر  روز  چند  در  که  را  امنیت 
کند.  تأمین  است،  شده  واقع  اخیر  جوسازی های  و 
باید بگویم پلیس در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار 
نکرد و با تمام توان و رعایت اقتدار و هوشمندی برای 

دارد. و  داشته  حضور  صحنه  در  مردم  امنیت  تأمین 
دوم  را  ناآرامی ها  کردن  فروکش  بنده  گفت:  وی 
مهرماه اعالم کردم؛ چرا که پلیس ویژه این توانمندی 
امنیتی  و  را در بعد پلیسی  اینگونه حوادث  را دارد که 
کمتر از ۶_۵ روز جمع کند؛ اگرچه حواشی و تبعات 
یگان  به  مربوط  آنچه  اما  بکشد،  طول  مدتی  شاید  آن 
قضیه  که  گفت  باید  است،  اخیر  ناآرامی های  در  ویژه 
پایان یافته است و افرادی که هم اکنون  جمع شده و 
آدم های  گرفته اند  قرار  اسالمی  جمهوری  مقابل  در 
هستند؛  اعتقادی  و  فکری  پشتوانه  بدون  و  احساسی 
هستند  دنیوی  منافع  دنبال  یا  گرفته  پول  که  افرادی 
عمل  احساسی  ندارند  اعتقادی  پشتوانه  چون  و، 

. می کنند
اگر  افزود:  کشور  انتظامی  ویژه  یگان های  فرمانده 
آن  آنکه  کنید  نگاه  معاند  شبکه های  جریان سازی  به 
سوی مرز ها و دریا ها در یک استودیو نشسته می گوید 
پول هایی  واسطه  به  و  نشسته  آنجا  خودش  »بروید«؛ 
برای  بروید؛  که  می دهد  دستور  می کند،  خرج  که 
به ازای آن پولی  همین است که دستگیرشدگان فقط 
از  یکی  مثال  کرده اند؛  خدمت  می گویند  گرفته اند  که 
اپل  گوشی  دریافت  ازای  به  که  گفت  دستگیرشدگان 
برایشان خدمت کرد، یک روز در خیابان و اغتشاشات 
بود و دیگر هم کاری به کارشان و شرکت در اغتشاشات 
نداشت. در صورتی که پلیس و سایر نیرو های امنیتی 
با  و  داشته  اعتقاد  خود  فعالیت  و  حضور  به  نظامی  و 
پیروان  ما  که  چرا  می شوند  حاضر  مأموریت  سر  ایمان 
مکتب شهید سلیمانی هستیم و برای دفاع از اسالم و 

نمی شناسیم. جان  از  سر  انقالب 

که  پلیس  ویژه  یگان  خدوم  فرمانده  های  دیدگاه 
داشته  قرار  اخیر  های  ناامنی  با  مبارزه  مقدم  خط  در 
نوید دهنده بازگشت آرامش به کشور است اما دشمن 
اقدام می  آن  به چالش کشیدن  برای  نقطه  در همین 

. کند
بدخواه  و  بیگانه  محافل  رسد  می  نظر  به  بدیهی 
نیازمند  ها  خیابان  به  مردم  کشاندن  برای  برای 
اجرای ده ها برنامه و تداوم تنش هستند تا به جوانان 
بوده  بخش  نتیجه  آنان  حضور  کنند  اثبات  معترض 
است و باید به نقش آفریتی در کف خیابان و مدرسه و 

دهند. ادامه  دانشگاه 
ریز  تبهکار  های  گروه  و  باندها  پیوند  منظر  این  از 
و  سوءاستفاده  برای  ها  ناامنی  صحنه  با  درشت  و 
تواند  می  خود  های  جنایت  و  جرم  و  سرقت  اجرای 
گیرد  قرار  برداری  بهره  مورد  دشمنان  توسط  براحتی 

► است.   مضاعف  هوشیاری  نیازمند  که 

بعد از »ازدواج« 
می تـــوان شب را با دوستــان 
دوران »مجردی« صبح کرد؟

در  می توانند  ازدواج  از  پس  افراد  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس،  یک 
ارتباط  خود  مجردی  دوران  دوستان  با  مشترک  زندگی  چارچوب 
یا چند شب در  اینکه زوجین یک  باشند، در عین حال گفت:  داشته 
با دوستان خود سپری کرده و حتی برای خواب منزل  یا ماه را  هفته 

دارد. همسر  با  آنها  توافق  به  بستگی  نیایند؛ 
دکتر محمد ابراهیم تکلو در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال 
که آیا زوجین می توانند پس از ازدواج یک یا چند شب در هفته یا ماه 
با دوستان دوران مجردی خود سپری کرده و حتی برای خوابیدن  را 
با  افراد  توافق  به  بستگی  موضوع  این  کرد:  اظهار  نیایند؟،  منزل 
همسر دارد و نمی توان نسخه واحدی برای تمام زوجین پیچید چراکه 

افراد صدق نمی کند. امر واحد در مورد همه  یک 
این روانشناس با بیان اینکه بسیار مهم است افراد هم پیش از ازدواج 
نظیر  مسائلی  درباره  مشترک  زندگی  خالل  در  ازدواج  از  پس  هم  و 
تصمیم  جانبه  یک  و  برسند  تفاهم  به  خود  همسر  با  شده  یاد  مورد 
یک  افراد  برای  است  ممکن  بعضا  مثال  برای  کرد:  تصریح  نگیرند، 
سفر تحصیلی یا دانشجویی و کاری پیش آید که تنها یک بار در سال 
امکان دارد رخ دهد و ممکن است افراد برای یک یا چند شب منزل و 
در کنار همسر نباشند. حتی چنین مواردی که علت نیامدن افراد به 

شود. انجام  همسر  اطالع  با  باید  نیست،  هم  تفریحی  منزل 
همسر  واضح  و  کامل  باید  افراد  مواردی  چنین  در  داد:  ادامه  تکلو 
خود را در جریان برنامه کاری یا تحصیلی و... قرار دهند. شاید برای 
چنین  در  باشد.  یا  و  نباشد  قبول  قابل  موضوع  این  همسران  برخی 
با  و جزئیات سفر می توان  ابعاد  تمام  بیان  و  با شفاف سازی  مواردی 
توافق رسید. گاهی در برخی شرایط حتی الزم است پیش  به  همسر 
از سفر درباره همسفران و اینکه با چه افرادی به سفر می رویم و چند 
شفاف  همسر  برای  دارند  شرایطی  چه  ما  همسفران  و  می مانیم  روز 
دیگر  موارد  در  بداند.  را  مسائل  این  دارد  حق  او  چراکه  کنیم  سازی 
دوستان  با  را  شب  چند  یا  یک  دارند  قصد  تفریح  برای  افراد  که  هم 
را  کار  این  همسر  توافق  با  و  سازی  شفاف  با  باید  کنند  سپری  خود 

دهند. انجام 
یک  خودرایی  با  و  همسر  توافق  جلب  بدون  افراد  اینکه  وی،  گفته  به 
شفاف  همسر  به  خود  رفتار  این  درباره  و  نیایند  منزل  را  شب  چند  یا 
سازی انجام ندهند، مغایر با زندگی زناشویی است چراکه بعد ازدواج 

باشد. مشترک  صورت  به  باید  کارها  اغلب 
بدون  افراد  نیامدن  منزل  شب  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
یادآور  می کند،  مواجه  تنش  با  را  زندگی  دهد،  رخ  همسر  با  توافق 
که  نیست  معنا  این  به  مشترک  زندگی  تشکیل  و  زناشویی  رابطه  شد: 
ارتباطات  باید  بلکه  شویم  متاهلی  زندگی  به  محدود  ازدواج  از  پس 
مجردی  دوران  با  ارتباطات  این  اندازه  و  حد  اما  کنیم  حفظ  را  خود 

می کند. فرق 
تنها  ازدواج  از  پس  ما  کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان  پایان  در  تکلو 
رو  این  از  نیست.  خودمان  با  فقط  زندگی مان  مسئولیت  و  نیستیم 
آن  زناشویی  زندگی  در  باید  که  می شویم  مواجه  هایی  محدودیت  با 
محدودیت ها را لحاظ کنیم. با این وجود این امر به این معنی نیست 
بریده  خود  ازدواج  از  قبل  ارتباطات  تمام  از  کامال  ازدواج  از  پس  که 
برقرار  آن  در  نسبی  تعادل  که  است  زندگی  باکیفیت  زندگی  شویم. 
حفظ  را  خود  پیشین  ارتباطات  افراد  حالی  در  ازدواج  از  پس  و  باشد 
وارد  خللی  آنها  زناشویی  رابطه  به  که  هست  حواسشان  که  می کنند 

نشود. 

اجتماعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۱ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۹/۱۴۰۰ج/۹۳۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۹ شعبه 
و  حسینی  حسین  غالم   ، رضائی  داود  علیه  رضائی  حسین  محمد  له 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  موسوی  امیر  و  مجیدی  علیرضا 
نیم  ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۲۱/۵۴۸/۴۱۶/۴۶۳ریال 
اعیانی  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
پالک ثبتی ۲۴۵۹/۲۲ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح 
 ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۴۰۳۰۲۹۷ ابالغیه  پیرو  احتراما  است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
در   ۰۰۰۰۹۳۶ بایگانی  شماره  با  پرونده  موضوع   ۱۴۰۱/۴/۲۲ مورخه 
خصوص دعوی محمد حسین رضایی به طرفیت داوود رضایی و امیر مسعودی 
بر مطالعه وجه چک و مطالعه خسارت دادرسی  و غالم حسین حسینی مبنی 
توقیفی  ملک  محل  از  الزم  هماهنگی  از  پس   ، تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و 
مورد نظر به ادرس خیابان تولید دارو – کوچه ۲۲ – کوچه شهید محمد صادق 
پالک  و   )۴۷۱۸۷۷۳۷۴۸ ۳۷۱۸۷۷۳۷۴۹و  پستی  )کد   ۲۲ پالک   – میرزایی 
با  ملک  انطباق  از  پس  و  بازدید  قم  دو  بخش  اصلی   ۲۲/۲۴۵۹ فرعی  ثبتی 
سند و معاینات الزم و تحقیقات میدانی پیرامون قیمت امالک مجاور ، مراتب 
ثبتی  مشخصات  گردد.  می  اعالم  زیر  شرح  به  ان  ارزیابی  و  ملک  مشخصات 
ملک : ۲۴۵۹/۲۲ اصلی بخش دو قم با عرصه ۲۰۰ مترمربع موقوفه خاص و 
۲ فرعی – شرقا  ۸ متر پی اشتراکی به زمین به پالک  حدودات شماال به طول 
به طول های ۱۲ و ۱۳ متر پی اشتراکی به زمین های ۲۴ و۲۳ فرعی – جنوبا 
زمین  با  اشتراکی  پی  متر   ۲۵ به طول  غربا   – متری   ۸ به شارع  متر   ۸ به طول 
شمالی   – ملکی  اعیان  و  موقوفه  نظر  مورد  ملک  زمین  باشد.  می  فرعی   ۲۱

بنایی  از نوع مصالح  ساز به صورت منزل مسکونی دارای سه طبقه ساختمان 
همکف   – کامل  مسکونی  واحد  یک  صورت  به  مترمربع   ۸۸ زیرزمین  ساده 
دارای  مسکونی  کامل  واحد  یک  صورت  به  مترمربع   ۷۲ اول  و  مترمربع   ۱۲۸
تراورتن  سنگ  ساختمان  نمای  پوشش  است.  اشپزخانه  و  بهداشتی  سرویس 
و سقف طبقه فوقانی سبک شیروانی و دارای بهار خواب و پوشش کف حیاط 
پنجره ها فلزی ساده  و  و درب  اول سرامیک  و  و کف داخل همکف  موزاییکی 
قدمت  است  ساده  بقیه  و  حجمی  گچبری  دارای  سقف  همکف  طبقه  در  و 
انشعابات  دارای  ملک  این  و  است  سال   ۳۲ حدود  همکف  و  زیرزمین  ساخت 
بهره  حال  در  و  مستاجر  دارای  اکنون  و  عدد  یک  کدام  هر  گاز   – برق   – اب 
پالک  خانه  ششدانگ  اعیانی  همگی  و  تمامی  اسناد  مطابق  است.  برداری 
فرزند غالمعلی صلح گردیده است  اقای علیرضا مجیدی  به   ۲۴۵۹/۲۲ ثبتی 
۱۳۶۸/۱۰/۱۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره   -۶۲۳۹۹ و اجاره نامه شماره 
بنا  – قدمت  – کمیت و کیفیت  به موقعیت  با توجه  لذا  ۶ قم تنظیم شده است. 
 -۱ – نوع مالکیت عرصه و اعیان و .. ارزیابی ان به شرح زیر اعالم می گردد. 
پذیره  حق  )مطابق  موقوفه  مترمربع   ۲۰۰ مساحت  به  عرصه  بابت  پذیره  حق 
 )۱۴۰۱/۴/۲۱ مورخ  ۳۴۷/م  نامه  شماره  به  بزاز  احمد  مال  موقوفه  اعالمی 
هر  قرار  از  مترمربع   ۸۸ حدود  زیرزمین  ساختمان   -۲ ۹۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ساختمان   -۳ ۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع 
جمعا  ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۲۸ همکف 
هر  قرار  از  مترمربع   ۷۲ اول  طبقه  ساختمان   -۴ ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
محوطه   -۵ ۲/۶۶۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع 
هر  برق  و  گاز  و  اب  امتیاز   -۶ ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  سرپله  و  سازی 

فوق  ملک  عادله  قیمت  براورد  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  عدد  یک  کدام 
دویست  و  میلیارد  یک  معادل  ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  الذکر 
حسب  مستاجر  خصوص  در  ضمنا  گردد.  می  تقویم  و  ارزیابی  تومان  میلیون 
سال  چند  و  ندارم  کتبی  نامه  اجاره  نمود  اظهار  متصرف  کارشناسی  اعالم 
طرف  از  ملک  و  کنم  می  نگهداری  محل  از  و  هستم  ساکن  اینجا  در  است 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  است.  شده  سپرده  من  به  نزدیکمان  اقوام 
تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به 

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

فکری  پرورش  کانون      ◄
قم  استان  نوجوانان  و  کودکان 
عصر پنجشنبه ۲۱مهرماه مصادف 
اکرم  با شب والدت حضرت رسول 
السالم،  علیهما  صادق  امام  و 
شادپیمایی  مراسم  برپایی  با 
و  عروسک ها  همراه  به  کودکان 
کارتونی  و  نمایشی  شخصیت های 
ویژه  به  قم،  علوی  بوستان  در 
خود  کودک  ملی  هفته  برنامه های 

بخشید. پایان 
حضور  با  که  مراسم  این  در 
بود،  همراه  خانواده ها  گسترده 
نوجوانان،  کودکان،  کاروان 

شهربازی  از  و....  عروسک ها 
را  علوی  بوستان  ورودی  در  تا 
آن  از  پس  و  کردند  شادپیمایی 
متنوع  برنامه های  اجرای  به 
ویژه  ورزشی  و  هنری  فرهنگی، 
پرداختند. نوجوانان  و  کودکان 
باستانی  ورزش  سرود،  اجرای 
و  مدیحه سرایی  کودکان، 
اجرای  نوجوانان،  مولودی خوانی 
سرود  گروه  اجرای  و  مسابقه 
دیگر  از  استان  ناشنوای  کودکان 
بود. شادپیمایی  این  برنامه های 

لباس های  با  کودکان  حضور 
از  مختلف  قومیت های  و  بومی 

دیده  تدارک  برنامه های  دیگر 
جایگاه  در  حضور  با  که  بود  شده 
حافظان  و  پلیس  از  تقدیر  به 
پرداختند  عزیزمان  میهن  امنیت 
جمعی  صورت  به  نیز  پایان  در  و 
بازخوانی  را  فرمانده  سالم  سرود 

. ند کرد
به  برنامه  این  است  گفتنی 
قم  فکری  پرورش  کانون  همت 
مختلف  دستگاه های  مشارکت  با 
فرهنگی  سازمان  همچون  استان 
پرورش،  و  آموزش  قم،  شهرداری 
بازیافت  سازمان  انتظامی،  نیروی 

► شد.     برگزار  و.... 

●  شادپیمایی کودکان و عروسک ها در بوستان علوی قم    ●


