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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
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فاضالب  توسعه  و  بهره برداری  معاون      ◄
اینکه  بیان  با  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
در  موردنیاز  فاضالب  شبکه های  درصد   ۵۰
شهر اجرا شده، تصریح کرد: این میزان شبکه 
تحت  را  قم  شهر  جمعیت  درصد   ۴۱ حدود 

است. داده  قرار  پوشش 
به  سخنانی  طی  نظرزاده  مهدی  مهندس 
وضعیت تأسیسات فاضالب شهر قم اشاره کرد 
و گفت : در حال حاضر حدود ۱۰۷۰ کیلومتر 
ظرفیت  با  تصفیه خانه  باب   ۴ و  فاضالب  شبکه 
مدار  در  شبانه روز  در  مترمکعب  هزار   ۱۲۰

دارد. قرار  بهره برداری 
شبکه های  درصد   ۵۰ اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  شده،  اجرا  شهر  در  موردنیاز  فاضالب 
درصد   ۴۱ حدود  شبکه  میزان  این  کرد: 
داده  قرار  پوشش  تحت  را  قم  شهر  جمعیت 

. ست ا
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت 
آب و فاضالب استان قم یادآور شد: از ۲ هزار 
در  نیاز  مورد  فاضالب  شبکه  کیلومتر   ۱۱۵ و 
انجام شده  ۷۰ کیلومتر  تمام شهر، یک هزار و 
باقی مانده  دیگر  کیلومتر   ۴۵ و  هزار  یک  و 

است.
میلیون   ۳۸ از  بیش  تولید  از  همچنین  وی 
گفت:  و  داد  خبر  سال  در  پساب  مترمکعب 
به  آن  مترمکعب  میلیون   ۱۸ میزان  این  از 
صنعت  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  شهرداری، 

است. تخصیص یافته 
و  جمع آوری  تأسیسات  از  نظرزاده 
یکی  عنوان  به  فاضالب  بهداشتی  دفع 
از  و  شهری  زیرساخت های  ضروری ترین 
افزود:  و  یادکرد  توسعه یافتگی  شاخص های 
تصفیه  و  جمع آوری  سامانه های  توسعه 
با  پساب  از  استفاده  و  بازچرخانی  فاضالب، 
مهم ترین  از  مصرف  نوع  با  متناسب  کیفیتی 
ششم  برنامه  در  فاضالب  و  آب  بخش  اهداف 

است. توسعه 

مشکالت  افزایش  استان  آبفای  معاون 
ناشی  برخوردار  کم  مناطق  در  زیست محیطی 
افزایش  و  معابر  در  فاضالب  رهاسازی  از 
در  سازه ها  تخریب  و  ناپایداری  احتمال 
انسجام  به ویژه  باال  تراکم ساختمانی  با  مناطق 
اجرای  اولویت  دالیل  جمله  از  را  خرداد   ۱۵ و 

برشمرد. شهر  در  فاضالب  تأسیسات 
شبکه  کیلومتر   ۲۴۰ وجود  از  همچنین  وی 
گفت:  و  داد  خبر  شهر  در  سیمانی  فرسوده 
جلوگیری  از  به منظور  فرسوده  شبکه  اصالح 
شرکت  ویژه  اولویت های  جزو  آن،  مخاطرات  از 

می رود. شمار  به  فاضالب  و  آب 
هزینه های  و  درآمدها  به  اشاره  با  نظرزاده 
 ۴۵۰ کرد:  اظهار  فاضالب  بخش  ساالنه 
بخش  ساالنه  جاری  زیان  ریال  میلیارد 

توجه  با  اینکه  ضمن  می رود  شمار  به  فاضالب 
فاضالب  خدمات  شده  تمام  تفاوت  قیمت  به 
 ۱۷ مکعب  متر  هر  زیان  فروش  نرخ  متوسط  و 

است. ریال   ۲۰۰ و  هزار 
از  حاصل  درآمدهای  کرد:  تصریح  وی 
درصد   ۳۰ از  کمتر  انشعاب  حق  تکلیفی  تعرفه 
هزینه های اجرای شبکه های فرعی فاضالب را 

می دهد. پوشش 
آبفای  فاضالب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  قم 

توجه  با  گفت:  شهر  فاضالب  تأسیسات  فعلی 
خط  ظرفیت  از  بیش  بهره برداری  و  تکمیل  به 
و  قم  شهر  موجود  تصفیه خانه های  و  انتقال 
مسکن  فاضالب  از  بخشی  اجباری  تحمیل 
امکان  موجود  تأسیسات  و  شبکه  به  مهر 
این  که  ندارد  وجود  توسعه  عملیات  هیچ گونه 
و  زیست محیطی  مشکالت  بروز  احتمال  امر 

دارد. دنبال  به  را  سازه ای  مخاطرات 
شدن  کامل  به  توجه  با  کرد:  تأکید  وی 
تصفیه خانه های  و  انتقال  خطوط  ظرفیت 
موقع  به  تکمیل  شهر،  در  موجود  فاضالب 
پردیسان  فاضالب  انتقال  خط  و  خانه  تصفیه 
ساختمان های  بهداشتی  دفع  و  آوری  جمع  و 
ملی  »نهضت  هکتاری   ۵۶۰ سایت های 
با مشکالت جدی مواجه  مسکن« ممکن است 

. د شو
فاضالب،  بخش  باالی  زیان دهی  نظرزاده 
فاضالب  زیرساخت های  توسعه  چالش های 
مخاطرات  اعتبار،  تأمین  مشکالت  دلیل  به 
فرسوده  فاضالب  شبکه  کیلومتر   ۲۴۰ از  بیش 
تانکرهای  کامل  ساماندهی  عدم  معضالت  و 
حمل سپتاژ و فاضالب های صنعتی را از جمله 

برشمرد. قم  شهر  فاضالب  چالش های 
و  شبکه  اجرای  لزوم  به  اشاره  با  وی 
کرد:  ابراز  پردیسان  برای  فاضالب  تأسیسات 
انتقال  خط  موردنیاز  اعتبار  شده  روز  به  برآورد 
و تصفیه خانه فاضالب ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ویژه  پیگیری های  با  امیدواریم  که  است  ریال 
مسئوالن  و  مجلس  نمایندگان  استاندار، 

شود. محقق  استانی 
شبکه  اجرای  استان  آبفای  معاون 
 ،۶ و   ۳  ،۲ مناطق  در  فاضالب  جمع آوری 
و  پردیسان  در  اصلی  و  فرعی  شبکه  اجرای 
قم  شرقی  رینگ  اصلی  لوله  از  بخشی  خرید 
راستای  در  شده  انجام  اقدامات  از  بخشی  را 
محل  از  شهر  اسالمی  شورای  مجوز  اهداف 
► کرد.   ذکر    ۳ تبصره  قانونی  درآمدهای 

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان عنوان کرد:

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه شبکه فاضالب در ۵۰ درصد از شهر قم اجرایی شد
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دروغ های رسانه ای نفس تازه ای بر پیکر اغتشاشات؛  

وقتی دشمن برای ادامه اعتراضات 
دست به دامن اخبار کذب می شود!                                                    
صفحه 6

مدیرکل ارشاد استان خبر داد:

آیین »مهر سینمای ایران« در قم 
برگزار می شود                                                   
صفحه 2

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

روز جهـانـی 
مدیـر!                                                   
صفحه 7

  

انتظار بیش  ازحد مسافـران در 
ایستگاه های اتوبوس قم!                                                    
صفحه 8

گزیـده خبـرها



حضرت  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون      ◄
مطهر  حرم  مختلف  های  برنامه  )س(  معصومه 
حضرت  آن  ورود  سالروز  از  معصومیه  ایام  در 
کرد. تشریح  را  کرامت  بانوی  شهادت  تا  قم  به 
والمسلمین  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
نشستی  در  دوشنبه  ظهر  احمدی  مهدی 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  جمع  خبری 
مهر  حرم  برنامه های  به  اشاره  با  قم  استان 
حضرت معصومه )س( در ایام معصومیه اظهار 
سالروز  از  معصومیه  ایام  مناسبت  به  داشت: 
شهادت  روز  تا  )س(  معصومه  حضرت  ورود 
در  فرهنگی  برنامه   ۶۰ از  بیش  حضرت  آن 
است. شده  دیده  تدارک  مختلف  بخش های 

حضرت  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون 
معصومه )س( عنوان داشت: فضاسازی مسیر 
آرایی  گل  قم،  به  )س(  معصومه  حضرت  ورود 
ضریح مطهر و تزئین بخش های مختلف حرم و 
حضرت  ورود  نمادین  کاروان  برپایی  همچنین 
این  برنامه های  جمله  از  قم  به  )س(  معصومه 

است. ایام 
شهادت  مناسبت  به  داشت:  بیان  وی 
برنامه هایی  نیز  )س(  معصومه  حضرت 
کریمه  حرم  منور  گنبد  پرچم  تعویض  همچون 
اهل بیت )ع(، حرکت دسته عزاداری خادمان، 
برگزاری مراسم  و  آئین مشعل گردانی  برگزاری 
بانوی  شهادت  روز  و  شب  در  مختلف  عزاداری 

می شود. اجرا  کرامت 
روز  هر  گفت:  احمدی  االسالم  حجت 
پروین  مقبره  محل  در   ۱۹ تا   ۱۶ ساعت  از 
هنرمندان  حضور  با  خطاطی  برنامه  اعتصامی 
نیز  شعرخوانی  محفل  و  می شود  برپا  استانی 
در  قم  به  کرامت  بانوی  ورود  سالروز  شب  در 

می شود. برگزار  مکان  همین 
معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه 
حریم  نمایشگاه  بودن  دایر  به  اشاره  با  )س( 
حرم در پارکینگ شرقی حرم مطهر با محوریت 
دوره  داشت:  بیان  کرامت  بانوی  شخصیت 
معصومه  حضرت  شناسی  شخصیت  آموزشی 
واقع در صحن  نیز در مقبره شهید مفتح  )س( 

می شود. برگزار  ایام  این  در  )ع(  رضا  امام 
در  کتاب  پاتوق  غرفه  اینکه  بیان  با  وی 
کتابخانه  سوی  از  )ص(  اعظم  پیامبر  صحن 
شد،  خواهد  دایر  معصومیه  ایام  در  فاطمی 
اشاره  نیز  ایام  این  در  حرم  موزه  برنامه های  به 
بازدید  برنامه های  اجرای  داشت:  بیان  و  کرد 
کریمه  مقدس  آستان  موزه  در  روایتگری  و 
معلمان  و  آموزان  دانش  ویژه  )س(  بیت  اهل 

ساز«،  تمدن  بانوی  مکتب  »در  طرح  قالب  در 
در  رحمت  نسیم  فصلی  نمایشگاه  برپایی 
موزه،  بها  نیم  بازدید  بلیط  ارائه  فاطمی،  موزه 
موزه  به  تاریخی  آثار  واقفان  و  بانیان  از  تجلیل 
و  تاریخی  نامه های  زیارت  از  رونمایی  فاطمی، 
موزه  برگزاری  فاطمی،  موزه  در  موجود  هنری 

موزه  از  کنندگان  بازدید  برای  کرامت  نسیم 
صنایع  و  هنری  آثار  فروش  گالری  افتتاح  و 
برنامه ها  جمله  از  فاطمی  موزه  در  دستی 

. ست ا
بین  امور  اداره  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
)س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  الملل 
معصومه  دوره  معصومیه  ایام  در  داشت:  ابراز 
 ۶ ۲۹ مهر،  روزهای  در  ویژه خواهران  شناسی 
زبان  به  روزه  هر  معرفت  حلقه های  آبان،   ۱۳ و 
زبان های  به  سخنرانی  مجالس  اردو،  و  عربی 
عربی و اردو هر روز در سالن مراجعات زائران و 
اردو  و  عربی  زبان های  به  عزاداری  مجلس  نیز 

می شود. برگزار  آبان   ۱۴ و   ۱۳ روزهای  در 
کلیپ   ۱۳ افزود:  احمدی  االسالم  حجت 
تایی  و  انگلیسی  اردو،  عربی،  زبان های  به 
)س(  معصومه  حضرت  شخصیت  موضوع  با 

می شود. منتشر  ایام  این  در  و  تولید 
حضرت  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون 
دسته  برپایی  داشت:  بیان  )س(  معصومه 
عزای نوجوانان در حرم مطهر بانوی کرامت در 
نوجوانان  هیئت  برپایی  ایشان،  رحلت  سالروز 
برگزاری  حضرت،  رحلت  سالروز  در  فاطمی 
معصومه  حضرت  شناسی  شخصیت  دوره 
ناشنوایان،  هیئت  توسط  نوجوانان  ویژه  )س( 
به نیابت  اجرای برنامه زیارت معلوالن و زیارت 

اداره  برنامه های  جمله  از  معصومیه  ایام  در 
است. ایام  این  در  مطهر  حرم  خانواده  امور 

خانگی  روضه های  برپایی  کرد:  اضافه  وی 
تبلیغات  دفتر  همکاری  با  کشور  سراسر  در 
حضور  و  حضرت  شهادت  ایام  در  اسالمی 
جریان  هدف  با  استان   ۱۲ در  کریمه  سفیران 

دیگر  از  حجاب  و  فرهنگی  مباحث  سازی 
اداره  سوی  از  شده  دیده  تدارک  برنامه های 

است. مطهر  حرم  خانواده  امور 
امور  حجت االسالم احمدی عنوان داشت: 
معصومه  حضرت  مطهر  حرم  بانوان  فرهنگی 
بصیرتی  نمایشگاه  معصومیه  ایام  در  )س( 
 ۳ اجتماع  آموز،  دانش  دختران  از  پذیرایی  و 
ورود  سالروز  در  بهشتی  دختران  نفری  هزار 
پاسخ  و  پرسش  برپایی جلسات  قم،  به  حضرت 
مراسم  نوجوانان،  ویژه  حجاب  موضوع  با 
نجمه  شبستان  در  خواهران  ویژه  شهادت 
استان  مدارس  به  بانو  سفیران  اعزام  و  خاتون 

می کند. برگزار  را  قم 
حضرت  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون 
زائران  از  پذیرایی  موکب  افزود:  )س(  معصومه 
تا   ۸ از  نیز  )س(  بیت  اهل  کریمه  مجاوران  و 
و  )ع(  االئمه  جواد  صحن های  در  ماه  آبان   ۱۴

بود. خواهد  برپا  )س(  اعظم  پیامبر 
با  نماهنگ   ۲ داشت:  عنوان  ادامه  در  وی 
به  خدمت  برنامه  سه  تولید  بانو،  سالم  عنوان 
کودک،  سطح  سه  در  مسابقه  اجرای  نیابت، 
عکس   ۱۰۰ حدود  تولید  عمومی،  و  نوجوان 
کلیپ  و  پادکست  موشن،  استوری  نوشت، 
جمله  از  را  )س(  معصومه  حضرت  موضوع  با 
► برشمرد.   ایام  این  رسانه ای  برنامه های 

قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل      ◄
قم  در  ایران«  سینمای  »مهر  آیین  برگزاری  از 
و  داد  خبر  سینمایی  سازمان  رئیس  حضور  با 
در  سینما  برتر  فعاالن  از  مراسم  این  در  گفت: 

شد. خواهد  تجلیل  استان 
عموزاده  علی  امیر  بیست،  شهر  گزارش  به 
تشریح  به  خبرنگاران  از  جمعی  با  گفت وگو  در 
ایران«  سینمای  »مهر  آیین  برگزاری  جزئیات 
به دلیل  ویژه برنامه  این  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
تأخیر در  با  اربعین  ایام  و  تقارن روز ملی سینما 
ایران«  سینمای  مهر  »هفته  عنوان  با  و  مهرماه 

می شود. برگزار 
را  ایران  سینمای  مهر  رویداد  برگزاری  وی، 
از  تمرکززدایی  هدف  به  رسیدن  برای  تالشی 
پایتخت و توجه به هنرمندان استانی عنوان کرد 

رویکرد  تحقق  راستای  در  رویداد  این  افزود:  و 
فرهنگ  حوزه  در  سیزدهم  دولت  عدالت محور 
فعاالن  و  تکریم سینماگران، هنرمندان  و  و هنر 
است. شده  دیده  تدارک  سینما  حوزه  استانی 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره 
با  ایران  سینمای  مهر  هفته  رویداد  اینکه  به 
و  فرهنگ  ادارات  و  سینمایی  سازمان  مشارکت 
ارشاد اسالمی در سراسر کشور برگزار می شود، 
تصریح کرد: قم از نخستین استان هایی بود که 
و  کرد  آمادگی  اعالم  رویداد  این  برگزاری  برای 
اعضای  شهریورماه،  اواخر  در  منظور  همین  به 
کمیته هیئت انتخاب به منظور انتخاب و تجلیل 
جلسه  تشکیل  قم  در  سینما  برتر  فعاالن  از 

دادند.
انتخاب  هیئت  اعضای  افزود:  عموزاده 
باتجربه  و  پیشکسوت  فیلمسازان  از  متشکل 
استان و نمایندگان تشکل های سینمایی استان 
آن  نگاه  و  نظر  با  و  کردند  برگزار  جلسه  سه 
کاندیداهای  از  بلندی  لیست  ابتدا  در  عزیزان، 

طور  به  سپس  و  احصا  بخش  هر  در  شایسته 
برگزیدگان  انتخاب  نسبت به  موشکافانه  و  دقیق 

شد. اقدام 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه طی دو سال 

اخیر شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم و برگزاری 
کمرنگ  استان  در  سینمایی  جشنواره های 
فراخوان  اعالم  برای  نیز  و فرصت الزم  بود  شده 
وجود  نیز  استان  فیلمسازان  آثار  دریافت  و 
و  همفکری  با  انتخاب  هیئت  اعضای  نداشت، 
فعاالن  طوالنی،  و  فشرده  جلسات  در  مشورت 

کردند. انتخاب  را  قم  در  سینما  برتر 
شد:  یادآور  قم  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
برای  دقیقی  مالک  و  معیار  اینکه  به  توجه  با 
و  سوابق  نداشت،  وجود  منتخبان  شناسایی 
از  استان  هنرمندان  افتخارات  و  جوایز  و  رزومه 
قرار  بررسی  مورد  انتخاب  هیئت  اعضای  سوی 

شدند. مشخص  منتخبان  نهایت  در  و  گرفت 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم در ادامه 
ایران  سینمای  مهر  آیین  نخستین  برگزاری  از 
روز  عصر  مراسم  این  گفت:  و  داد  خبر  قم  در 
 ۱۷:۳۰ تا   ۱۵ ساعت  از  مهرماه   ۲۷ چهارشنبه 
با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی 
شهر  هنر  و  فرهنگ  تاالر  در  استانی  مسئوالن  و 

می شود. برگزار  قم 
از  مراسم  این  در  کرد:  تصریح  عموزاده 
کارگردانی  رشته های  در  استانی  برگزیدگان 
فیلمنامه نویسی،  بازیگری،  کوتاه،  و  بلند  فیلم 
ویژه  جلوه های  صداگذاری،  گریم،  تدوین، 
سینمادار،  انیمیشن،  فیلمبرداری،  بصری، 
تهیه  و  سینما  پژوهشگران  سینمایی،  آموزشگاه 

شد. خواهد  تجلیل  سینمایی  فیلم  کننده 
پیشکسوت  دو  از  همچنین  افزود:  وی 
و  فرهنگی  سرمایه  عنوان  به  استان  سینمای 
ایثارگر و یک خانواده شهید  هنری، دو هنرمند 

شد. خواهد  تقدیر  استانی  هنرمند 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم در پایان 
از تالش های اعضای هیئت انتخاب رویداد مهر 
برگزاری  اجرایی  عوامل  و  قم  در  ایران  سینمای 

این جشنواره قدردانی کرد.    ►

2سه شنبـه 26 مهر 1401/ شماره 2034 www.gooyeh-qom.comخبر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲7۶۲۵987   

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

برنامه های ایام معصومیه تشریح شد:

اجرای ۶۰ برنامه فرهنگی در سالروز ورود 
مدیرکل میراث فرهنگی قم:حضرت معصومه)س( به قم 

1۰ میلیارد تومان از مصوبه سفر 
رئیس جمهور به میراث فرهنگی 

قم اختصاص یافته است

گفت:  قم  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان  این  به  جمهور  رییس  سفر  مصوبه  محل  از  تومان  ۱۰۰میلیارد 

یافته است. اختصاص  کل  اداره  این  با  مرتبط  های  حوزه  در 
ریال  میلیارد   ۶۰۰ چنین  هم  دولت  داشت:  ابراز  ارجمندی  علیرضا 
مرمت  و  بازسازی  منظور  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبه  قالب  در  دیگر 

کرده است. تعهد  قم  تاریخی  آثار 
در  خوبی  تحول   ، مبلغ  این  اختصاص  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
شاهد  قم  گردشگری  و  تاریخی  اماکن  احیا  و  مرمت  بازسازی،  زمینه 

بود. خواهیم 
گذشته  سال  ماه  دی  جمهور  رئیس    ، رئیسی  ابراهیم  سید  الله  آیت 

کرد. سفر  قم  استان  به  دولت  هیات  اعضای  از  جمعی  با  همراه 
در  افزود:  قم  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
این  ثبتی  و  تاریخی   اثر   ۱۷ مرمت  و  بازسازی  شاهد   ۱۴۰۰ سال 
آثار  دیگر  بازسازی  و  مرمت، احیا  خود  های  برنامه  در  و  بودیم  استان 
را  تاریخی و گردشگری  اماکن  و  تاریخی استان قم مانند کاروانسراها 
خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  و  حقوقی  مشکالت  رفع  از  پس 

گنجانده ایم.
وی به طرح ویژه مرمت بازار کهنه قم اشاره کرد و گفت: با مرمت این 
بود  خواهیم  قم  مردم  برای  زندگی  سر  و  شادابی  شاهد  تاریخی  بازار 
استفاده  آماده  بازار  نورپردازی، این  و  جداره ها، درها  مرمت  از  پس  و 

شد. خواهد  گردشگران  و  شهروندان  همه 
وی هم چنین به رونمایی و نصب پنجره های چوبی تیمچه فرش بازار 
بزرگ قم اشاره کرد و اظهار داشت: مرمت و بازسازی تیمچه و راسته 
بازار کهنه به عنوان مراکز و اماکن تاریخی، گردشگری و هویتی شهر 
حدود  جمهوری  ریاست  سفر  محل  از  تاکنون  و  دارد  قرار  توجه  مورد 

۱۱۰ میلیارد  ریال برای این اماکن هزینه شده است.
خصوص  در  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
روند بازسازی و مرمت آثار تاریخی گفت: روند بازسازی و نصب چهار 
بازار  سقف  برای  طاقه   ۲۰ بازسازی  و  قم  تیمچه  ارسی  پنجره  و  درب 

دارد. قرار  نهایی  تزئینات  و  مرمت  در دست  نیز  کهنه 

مدیرکل فنی و حرفه ای قم: 
1۰ هزار و ۳1۰ کارآموز قمی 
درنیمه نخست امسال مهارت 

فنی و حرفه ای کسب کردند
کارآموز   ۳۱۰ و  هزار   ۱۰ گفت:  قم  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
این استان در نیمه نخست امسال موفق به گذراندن کالس های فنی 

شدند. مهارتی  آموزش های  کسب  و  حرفه ای  و 
موجب  که  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  افزود:  تقی پور  محمود 
فراگیری مهارت یا ارتقاء مهارت ها می گردد، نقش بسزایی در کاهش 

دارد. بیکاری  نرخ 
و  دانشجویان  موجود،  آمارهای  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
مراکز  ظرفیت  از  توجهی  قابل  سهم  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
داده اند. اختصاص  خود  به  را  استان  این  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
خدمات،  صنعت،  بخش  چهار  در  آموزش ها  این  کرد:  بیان  وی 
در  عمدتا  و  شده  ارائه  متقاضیان  به  کشاورزی  و  هنر  فرهنگ، 

می باشد. تخصصی  و  فنی  حوزه های 
تقی پور با اشاره به مهارت آموزی ۱۰ هزار و ۳۱۰ نفر در نیمه نخست 
امسال، افزود: این آموزش ها در قالب یک میلیون و ۸۴۸ هزار و ۴۷۱ 
این  و حرفه ای  فنی  آزاد  آموزشگاه های  و  نفر ساعت در بخش دولتی 

ارایه شده است. استان 
بخش  در  نفر   ۷۸۵ و  هزار  پنج  شده  یاد  آموزش  از  کرد:  اضافه  وی 
اصناف،  و  صنایع  زندان ها،  پادگان،  در  آموزش  شامل  دولتی 
مراکز هشتگانه   در  ثابت  آموزش های  و  روستاها  در  آموزش  دانشگاه، 
آموزشی که از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۶ نفر زن و سه هزار و ۳۶۲ نفر 

بودند. مرد 
و  فنی  آزاد  آموزشگاه های  در  نفر   ۵۲۵ و  هزار  چهار  وی،  گفته  به 
این  از  که  فراگرفته اند  را  مهارتی  آموزش های  قم  استان  حرفه ای 
بوده اند.    مرد  نفر   ۸۰۶ و  هزار  یک  و  زن  نفر   ۷۱۹ و  هزار   ۲ تعداد 
مهارتی  آموزش های  ارائه  و  مهارت  فاقد  افراد  توانمندسازی  تقی پور 
در راستای یاری رساندن به ایجاد اشتغال پایدار در جامعه و حفظ آن 
را مهم ترین رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور عنوان کرد.

حرفه ای  و  فنی  آموزش های  اغلب  بودن  محور  بازار  به  اشاره  با  وی 
کارآفرین  پرورش  آموزش ها،  این  ویژگی  کرد:  خاطرنشان  استان، 
فنی،  دانش  و  مهارت  کسب  از  پس  افراد  که  معنی  این  به  است؛ 
نهایت  در  یا  و  بود  مناسبی خواهند  به کسب فرصت های شغلی  قادر 

می نمایند. ایجاد  شغلی  فرصت 

»فصل شیدایی« 3 روز دیگر تمدید شد
میزبانی از 93 هزار قمی 

طی 13 شب

کنون  تا  اینکه  بیان  با  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
بیش از 93 هزار نفر بیننده نمایش »فصل شیدایی« بوده اند، گفت: 
این  اجرای  عزیز،  همشهریان  درخواست  و  پرشور  استقبال  علت  به 

شد. تمدید  مهرماه   29 تا  قم  در  نمایش 
با  گفت وگو  در  مقدم  خوش گفتار  علی اکبر  فارس،  گزارش  به 
خبرنگاران، با اعالم اینکه طی 13 شب گذشته، بیش از 93 هزار نفر 
به تماشای سینمایش بزرگ »فصل شیدایی« نشسته اند، عنوان کرد: 
سپاه  پشتیبانی  و  شهدا  کنگره  برنامه ریزی  شورای  تصمیم گیری  با 
امام علی بن ابی طالب )ع(، اجرای سینمایش بزرگ »فصل شیدایی« 

شد. تمدید  قم  در  دیگر  شب   ۳
فیلم،  از  ترکیبی  شیدایی،  فصل  بزرگ  سینمایش  کرد:  بیان  وی 
محیط  در  تماشاچی  هرگاه  و  است  بصری  و  صوتی  جلوه های  و  تئاتر 
را  او  تصویری  صوتی  جلوه های  جهت  چهار  از  می گیرد،  قرار  نمایش 

می کند. احاطه 
نمایش  این  در  گفت:  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
اطهار  ائمه  از  برخی  تاریخ  به  الهی،  انبیای  تاریخ  بازسازی  بر  عالوه 
بن  علی  امام   ۱۷ لشکر  نقش  روایت  به  مخصوصًا  و  )علیهم السالم( 
ابی طالب )ع( و سردار شهید مهدی زین الدین در دوران دفاع مقدس 

است. شده  پرداخته 
»فصل  افزود:  اوج،  رسانه ای  هنری  سازمان  از  تقدیر  ضمن  وی 
شیدایی« نمایشی تاریخی و مناسب برای همه رده های سنی است و 
با انقالب اسالمی و دوران  تاریخ اسالم  ربط دادن آموزه های دینی و 

است. موثری  نوآوری  یک  مقدس  دفاع 
 ۴۰ نمایش،  این  حاشیه  در  همچنین  کرد:  ابراز  مقدم  خوش گفتار 
وغیره  پذیرایی  امدادی،  اجتماعی،  رزمی،  هنری،  فرهنگی،  غرفه 
لشکر  همت  به  غرفه ها  و  نمایش  از  پشتیبانی  زحمت  که  شده  برپا 

می شود. انجام  )ع(  ابی طالب  بن  علی  امام   ۱۷ عملیاتی 
قم  شهرداری  همکاری  با  شهری  درون  اتوبوس های  داد:  ادامه  وی 
»فصل  نمایش  محل  به  شهروندان  انتقال  برای  رایگان  صورت  به 
مسافربری  پایانه  نقاط؛  در  دقیقه   ۲۰ و   ۱۸ ساعت  از  شیدایی« 
میدان  توحید،  میدان  نبوت،  میدان  قائم،  شهر  میدان  پردیسان، 

هستند. مستقر  )ع(  ابراهیم  شاه  امامزاده  و  مطهری 
قم  شهرداری  همکاری  با  شهری  درون  اتوبوس های  داد:  ادامه  وی 
»فصل  نمایش  محل  به  شهروندان  انتقال  برای  رایگان  صورت  به 
مسافربری  پایانه  نقاط؛  در  دقیقه   ۲۰ و   ۱۸ ساعت  از  شیدایی« 
میدان  توحید،  میدان  نبوت،  میدان  قائم،  شهر  میدان  پردیسان، 

هستند. مستقر  )ع(  ابراهیم  شاه  امامزاده  و  مطهری 

مشاور استاندار مطرح کرد؛
مدیران در بزرگداشت یاد شهدا 

در قم کوتاهی نکنند
مشاور استاندار در امور کنگره ملی شهدای استان قم گفت: نباید در 

حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شاهد ترک فعل مدیران باشیم.
استان  شهدای  ملی  کنگره  امور  در  استاندار  مشاور  لطفی  نصرت الله 
قم در جلسه کمیته فضاسازی و تبلیغات محیطی کنگره ملی شهدای 
استان قم که در سالن جلسات امام جواد)ع( استانداری قم برگزار شد، 
مقام  فرموده  طبق  کرد:  اظهار  شهدا  ملی  کنگره  برگزاری  به  اشاره  با 
که  آن هایی  به خصوص  است،  همه  وظیفه  شهدا  تکریم  رهبری  معظم 

سمتی در این نظام دارند.
که  است  سال  چند  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  است،  استان  در  متعدد  اقدامات  انجام  حال  در  و  فعال شده 
کرد: تمام دستگاه ها در برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم سهیم 

. هستند
مشاور استاندار در امور کنگره ملی شهدای استان قم با اشاره به اینکه 
است،  زمینه  این  در  فعالیت  حداقل  اداری  محیط های  در  تبلیغات 
تمام  تا  باشد  گسترده تری  سطح  در  تبلیغات  زمینه  باید  کرد:  مطرح 

بگیرد. را  بوی شهدا  و  رنگ  شهر 
فرهنگ  از  وسیع تر  عرصه ای  هیچ   تبیین  جهاد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
به  باید  انقالب  خاستگاه  به عنوان  قم  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  شهدا 

کند. پیدا  ورود  شهدا  ملی  کنگره  برگزاری  در  شکل  بهترین 
لطفی ادامه داد: شعار "قم، سرآمد شهادت" توسط ولی فقیه مسلمین 
بیان شده و ما وظیفه داریم سرآمد بودن قم را هرچه بهتر معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شاهد 
تمام  باید  با مدیریت شهرداری  تصریح کرد:  باشیم،  مدیران  فعل  ترک 

شهر رنگ و بوی شهدا بگیرد.
مشاور استاندار در امور کنگره ملی شهدای استان قم افزود: تبلیغات 
محله های  بلکه  شود  انجام  شهر  مرکزی  هسته  و  ورودی  در  تنها  نباید 

بگیرند. قرار  توجه  مورد  باید  نیز  حاشیه ای 
باشد،  شهرداری ها  دوش  بر  تبلیغات  بار  تمام  نباید  کرد:  اضافه  وی 
دستگاه ها  تمام  و  باشد  شهرداری  عهده  بر  باید  مدیریت  تنها  بلکه 

باشند. داشته  را  الزم  همکاری 
لطفی با بیان اینکه وظیفه مستقیم بر عهده تمام مدیران دستگاه های 
اجرایی است، یادآور شد: باید هر زائری که وارد شهر قم می شود و تمام 

شهروندان در کوچه ها و محله ها یادی از شهدا را زنده کنند.

خبـر خبـر

مدیرکل ارشاد استان خبر داد:

آیین »مهر سینمای ایران« در قم برگزار می شود



◄    شهرداري قم براي تأمین مالي و اجراي به موقع 
طرح قطار شهري قم اوراق مشارکت به میزان 3200 
بازپرداخت 4 ساله  و  با سود 18 درصد  میلیارد تومان 
منتشر می کند، این اوراق برای بهره برداری از فاز یک 
خط A، احداث و تکمیل فاز دو و خط B قطار شهری 

مصرف خواهد شد.
حوزه  کالن  پروژه  دو  مونوریل  و  شهری  قطار 
گذشته  سال  دی ماه  سفر  در  که  است  قم  حمل ونقل 
جدی  تأکید  و  اهتمام  مورد  استان  به  رئیس جمهوری 
خبری  کنفرانس  در  رئیس جمهور  و  بود  دولتمردان 
تا  مهم  پروژه  دو  این  از  نهایی  بهره برداری  به  نسبت 
ماهه ای  شش  زمان  و  داد  وعده  سیزدهم  دولت  پایان 
انجام  و  آن ها  وضعیت  آخرین  بررسی  جهت  نیز 
تعیین  آن  عمرانی  عملیات  ادامه  و  قانونی  تشریفات 
مورداشاره  سفر  این  مصوبات   ۲۵ و   ۵ بند  در  که  کرد 

است. تأکید  و 
پیشرفت  قم  شهری  قطار  یک  خط  نخست  فاز 
برای  و  داشته  درصدی   ۱۰۰ به  نزدیک  فیزیکی 
گفته  به  که  است  ناوگان  تأمین  معطل  بهره برداری 
تأمین  برای  چندجانبه ای  رایزنی های  شهری،  مدیران 
رام های آن در سطح ملی و بین المللی در جریان است 
به زودی  آن  موردنیاز  رام های  می شود  پیش بینی  و 

بگیرد. انجام  آن  سرد  و  گرم  تست  و  تأمین 
مصوبه ای  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  اخیرًا 

اوراق  تومان  میلیارد   ۳۲۰۰ آن  اساس  بر  که  گذرانده 
انتشار  قم  شهری  قطار  مالی  تأمین  برای  مشارکت 
خط  دوم  فاز  پیشبرد  زمینه  می تواند  که  یافت  خواهد 
مقدس  مسجد  تا  مطهری  میدان  از  قم  متروی  یک 

ببخشد. سرعت  را  جمکران 
سهم مصرف روزانه ۲ میلیون لیتری بنزین در قم

بنابر آمار، روزانه افزون بر ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت 
 ۲ به  نزدیک  قم  سهم  که  می شود  مصرف  کشور  در 
به صورت  دولت  که  و کمکی  یارانه  است،  لیتر  میلیون 
بسیار  بلندمدت  در  می کند  سوخت  تأمین  به  روزانه 
شبکه  توسعه  در  می تواند  که  است  اعتباری  از  بیشتر 

شود. مصرف  عمومی  حمل ونقل 
خودروهای  تعداد  گذشته  سال   ۱۰ در  همچنین 
است  حالی  در  این  و  شده  برابر  سه  قم  در  شخصی 
کسر  و  حذف  پرونده های  تعداد  مدت  این  در  که 
پارکینگ نیز روند فزونی به خود گرفته است؛ این آمار 
و اطالعات همه از به حاشیه رفتن حمل ونقل عمومی 
پرحجم  معابر  در  سواری  خودروهای  بیشتر  جوالن  و 
ترافیکی  گره های  شدن  کورتر  و  شهر  کم ظرفیت  و 

دارد. حکایت 
وضعیت  به  می توان  هم  را  تلخ  حقیقت  این 
 ۲۰ حدود  سهم  که  افزود  قم  حمل ونقل  نگران کننده 
درصدی ناوگان عمومی هم اکنون به کمتر از ۸ درصد 
حمل ونقل  یکپارچگی  در  خوبی  نشانه ای  که  رسیده 

نیست. عمومی 
در  که  بودجه ای  موانع  و  مشکالت  تمام  باوجود 
وجود  قم  شهری  قطار  راه  سر  بر  گذشته  ۱۱سال 
به طول ۴.۶ کیلومتر  فاز نخست خط یک آن  داشته، 
با  می شود  پیش بینی  و  است  بهره برداری  آستانه  در 
شود  اجرا  فاز  وارد  جاری  سال  پایان  تا  واگن،  خرید 
میدان  ایستگاه  که  است  ایستگاه   ۶ شامل  فاز  این   .
به طور  باید  کشاورز  میدان  ایستگاه  و  مطهری  شهید 
عبوری  که  ایستگاه ها  بقیه  و  برسند  پایان  به  کامل 

می شوند. تکمیل  به مرورزمان  هستند، 
طرح های  پیشبرد  در  عامل  مهم ترین  مالی  منابع 
صرف  که  است  شهری  قطار  چون  مانند  کالنی 
نمی تواند  شهرداری  و  استان  این  جاری  بودجه های 
بر  نیز  مشارکت  اوراق  انتشار  و  باشد  آن  پاسخگوی 
افتادن  از  این  از  بیش  تا  انجام گرفته  اساس  همین 
فاصله بین کلنگ تا قیچی این طرح مهم حمل ونقلی 

کند. جلوگیری 
فاز دوم خط یک متروی قم به طول ۵.۱۵ کیلومتر 
تا مسجد جمکران اجرا خواهد شد  از میدان مطهری 
مسیر  طول  حفاری های  مانند  آن  از  مهمی  بخش  که 

است. انجام گرفته 
به  اتکا  با  قطاری  تجهیزات  بومی سازی  روایت 

دانش بنیان شرکت های 
یکی از جلوه های مهم قطار شهری قم، بومی سازی 

تجهیزات با تمرکز بر شرکت های دانش بنیان، با حذف 
ارتجاعی  فوق  الیه های  و  پابندها  لرزه گیر،  فرش 
مترو  احداث  بعدی  پروژه های  در  می تواند  که  بوده 
ضمن  و  برطرف  را  خارج  به  کشور  نیاز  شهرها،  در 
طرح های  پیشبرد  در  سرعت  و  ارزی  صرفه جویی 
نیز  را  مهم  محصوالت  این  صادرات  زمینه  اجرایی، 

نماید. فراهم 
نیز  آور”  کراس   ” سوزن  کامل  پک  همچنین 
از  یکی  توسط  شهری  قطار  جابه جایی  تغییر  برای 
شرکت های دانش بنیان در کشور ساخته و برای اولین 
آن  سرد  و  گرم  تست  و  نصب  قم  متروی  خط  در  بار 
از  فرانسه  کشور  فقط  پیش ازاین  است؛  انجام گرفته 

بود. برخوردار  سوزن ها  این  ساخت  فناوری 
از  پیش ازاین،  که  نیز  تهویه  و  انرژی  تجهیزات 
غربی  اروپایی  کشورهای  سایر  و  سوئیس  کشورهای 
نصب  و  ساخت  طراحی،  از  هم اکنون  می شود  وارد 
بومی سازی  کشور  داخل  در  درصد   ۱۰۰ به صورت 

. د می شو
قطار  تکمیل  و  بهره برداری  که  پیداست  ناگفته 
بهبود  یا  توسعه  در  انقالبی  معنای  به  شهری 
اما  نیست  قم  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  وضعیت 
شبکه  توسعه  در  ریشه ای  و  کالن  مهم،  بسیار  گام 
باکار ویژه های  حمل ونقل عمومی و عدالت اجتماعی 

► است.   زیست محیطی 

مدیریت  مجموعه  تالش  با  قم  صنوف  شهرک      ◄
شهری در سال های گذشته محلی برای تجمع صنوف 
مختلف شهری بوده است و مراحل تکمیل و واگذاری 

با قدرت در حال پیگیری است. این شهرک 
مناطق  و  قم  شهر  داخل  در  آهن فروشی ها  استقرار 
و  مطهری  شهید  متری   ۲۰ خیابان  ازجمله  مسکونی 
در  ساکنان  آسایش  سلب  و  گالیه  باعث  شاهد  بلوار 

است. بوده  گذشته  سال های 
قم،  شهر  اسالمی   شورای  مصوبه  با   ۹۰ سال  از 
مراحل واگذاری زمین به صنف آهن فروشان در دستور 
کار قرار گرفت و مقرر شد مدیر شهرک به صورت مستقل 

نماید. آماده سازی شهرک  به  اقدام  از شهرداری 
صنف آهن فروشان قم، داوطلبانه در شهرک صنوف 
جابجایی  و  انتقال  از  ناشی  سروصدای  تا  حاضرشده 

ببرند. به این شهرک  از داخل شهر  را  تیرآهن ها 
صنوف  از  آهن فروشان  صنف  اینکه  به  توجه  با 
از  بیشتر  بوده،  صنوف  شهرک  به  انتقال  در  پیشگام 
صنوف  شهرک  در  آهن فروش ها  صنف  استقرار  همه 
صنایع  صنوف  شهرک  اما  می شد  مطرح  رسانه ها  در 

است. جای داده  خود  دل  در  نیز  را  دیگری 

شهرک صنوف در کیلومتر ۵ جاده قدیم قم- تهران 
با مساحت ۱۵۷ هکتار در سه فاز طراحی شده که فاز 
نخست آن شامل ۳۸۵ واحد از صنف آهن و فوالد است 
از  واحد   ۲۰۰ و  تکمیل شده  آن  واحد   ۳۱۰ امروز  تا  و 
است  فعال شده  کامل  به صورت  آهن  بازار  مجموعه 
بازار  به  و  تریلی آهن آالت را جابجا  تا ۱۵  و  روزانه ۱۰ 

می رسانند. مصرف 

و  بوده  واحد   ۱۶۰۴ شهرک  این  واحدهای  تعداد 
واحد   ۹۷۶ که  است  واگذارشده  آن  از  واحد   ۱۳۰۰
واحد  از۳۸۵  بیش  و  ساز  پنجره  و  درب  به  مربوط 

هستند. آهن فروش 
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
قم با بیان اینکه در حال حاضر افزون بر ۹۰ درصد از 
صنف آهن فروشان به شهرک صنوف منتقل شده است، 
و  خودرو  نقاشی  صاف کاری،  صنف  باید  کرد:  تصریح 
تعمیرگاه های خودرو هم به این مراکز تخصصی منتقل 

شوند.
پلمب ۱۴۰ واحد آالینده شهری

سال های  طی  کرد:  خاطرنشان  شفیعی  احمدرضا 
و  پلمب  شهری  مزاحم  و  آالینده  واحد   ۱۴۰ اخیر 
شهرک های  به  قانونی  فرآیند  شدن  سپری  با  بعدازآن 

شدند. منتقل  صنوف  و  خودرویی  تخصصی 
پرونده  تشکیل  و  شناسایی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مناطق  عهده  بر  قانون  طبق  آالینده  و  مزاحم  صنوف 
آالیندگی  نوع  پرونده ها،  این  در  گفت:  است،  شهری 
مشخص  مستند   به صورت  و  تفکیک  به  مزاحمت  و 

می شود.

سامانه  با  مردم  تماس  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی، 
مناطق  به  شهروندان  مراجعه   ،۱۳۷ مردمی  ارتباط 
شهری،  مدیران  میدانی  بازدیدهای  و  نواحی  دفاتر  و 
مزاحم  و  آالینده  صنوف  شناسایی  در  مهم  فرآیند  سه 
مشاغل  و  حرف  صاحبان  همچنین  کرد:  ابراز  است، 
نیز می توانند در خصوص رفع آالیندگی و مزاحمت نیز 
اعتراض خود را از طرق قانونی و پیش بینی شده انجام 

دهند.
شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون  همچنین 
آماده سازی  به  با توجه  نیز معتقد است:  شهرداری قم 
خودرویی،  و  صنوف  شهرک  اولیه  زیرساخت های 
معرفی  و  فرهنگ سازی  به  نسبت  باید  شهری  مدیران 
مشاغل  صنوف  انتقال  جهت  زیربنایی  شهرک  دو  این 

باشند. داشته  اهتمام 
مهدی اصفهانیان مقدم با تأکید بر اینکه از ۱۶۰۴ 
واگذاری  واحد   ۱۲۰۰ بر  افزون  صنوف  شهرک  واحد 
شده که حدود ۱۰۰۰ واحد از آن مربوط به صنف در و 
نیز  خودرویی  شهرک  کرد:  اضافه  است،  سازی  پنجره 
تعمیرگاهی،  فاز  ۲۸ هکتار در سه  بالغ بر  در مساحتی 
استانداردها  آخرین  اساس  بر  خدماتی  و  نمایشگاهی 

تکمیل است. در حال 
واحد   ۹۱۱ شهرک  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
واحد   ۲۹۶ و  نمایشگاهی  واحد   ۱۹۷ تعمیرگاهی، 
تمام  کرد:  اذعان  است،  پیش بینی شده  خدماتی 
قرار  مزاحم  و  آالینده  صنوف  تعریف  در  که  مشاغلی 

شوند. منتقل  شهرک  دو  این  به  باید  می گیرند 
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 

به  نسبت  باالدستی  قانون های  داشت:  اظهار  قم 
انتقال صنوف مزاحم و آالینده به این شهرک ها تأکید 
داشته و قوه قضاییه نیز احکام مربوطه را صادر کرده 
و بر این اساس قدرت اجرایی ساماندهی این صنوف 
قانونی  و  حقوقی  پشتوانه  دارای  و  قدرتمند  بسیار 

است.
وجود ۲۶ شغل مزاحم و آالینده

به گفته وی، صدا و آالینده های فیزیکی و شیمیایی 
باالتر از حد استاندارد در حریم شهری از مسائل اصلی 
آالینده  و  مزاحم  صنوف  شناسایی  و  تعریف  در  مهم  و 
ازجمله  ضایعاتی  گاراژهای  افزود:  است،  شهری 
شهری  مزاحمت  یا  آالیندگی  میزان  که  بوده  صنوفی 
آن باید توسط سازمان مدیریت پسماند مشخص شود.

برخی  طبق  اینکه  بیان  با  مقدم  اصفهانیان 
 ۲۶ حدود  شهر،  سطح  در  انجام شده  برآوردهای 
کرد:  عنوان  دارد،  وجود  آالینده  و  مزاحم  شغل 
آن  گستردگی  خاطر  به  مشاغل  این  کامل  ساماندهی 
به همین خاطر  و  و طوالنی است  زمان بر  بسیار  کاری 
ایجاد  با  تا  است  تالش  در  شهری  مدیریت  مجموعه 
خارج  شهر  از  را  مزاحم  صنوف  اولیه  زیرساخت های 

. کند
صنف  انتقال  و  ساماندهی  برای  داد:  ادامه  وی 
را  زمینی  تا  است  تالش  در  شهرداری  نیز  ضایعاتی ها 
این  کردن  خارج  جهت  سفید  کوه  جاده  نزدیکی  در 

نماید. راه اندازی  مشاغل 
تأمین  عدم  قم  صفوف  شهرک  مشکالت  از  یکی 
جاری  سال  مردادماه  اوایل  که  بود  برق  و  روشنایی 
علیرضا مظفری، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره 
بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم از اجرای 
 ۶۳/۲۰ ُپست  از  صنوف  شهرک  به  برق رسانی  پروژه 

داد. خبر  فرهنگیان  کیلوولت 
زیر ساخت های  در  توسعه  میزان  این  وی،  گفته  به 
صنعت برق در قالب پروژه نیرورسانی به شهرک صنوف 
شامل اجرای ۴ کیلومتر شبکه از ُپست برق فرهنگیان 
 ۴ اجرای  همچنین  و  معصومیه  برق  ُپست  سمت  به 
برآورد  با  تا شهرک صنوف  ُپست  این  از  کیلومتر شبکه 
ریالی معادل ۱۰۰ میلیارد ریال به مرحله اجرا در آمده 

است.
محدودیت های  و  تحریم  شرایط  در  گفت:  مظفری 
و  هزینه  با  پروژه  این  بین المللی  اقتصادی 
این  امیدواریم  و  رسیده  سرانجام  به  زیادی  مشکالت 
رضایت مندی  سطح  افزایش  سبب  خدمات رسانی 
به دنبال داشته  را  صاحبان مشاغل در شهرک صنوف 

. شد با
و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم گفت: اصالح 
معابر  و  )ورودی  صنوف  شهرک  روشنایی  سیستم 
و  زیرسازی  صنوف،  شهرک  آب  شبکه  اتصال  بلوار(، 
آسفالت معابر سایت آهن فروشان و آهنگران، احداث و 
بهره برداری از دوربرگردان اختصاصی شهرک صنوف، 
سایت  در  فرسوده  جداول  تعویض  و  جدول گذاری 
و  واحد های خدماتی  احداث  آهن فروشان،  و  آهنگران 
واحد های کارگاهی، اجرای پروژه دفع آب های سطحی 
و…  سبز  فضای  جامع  طرح  اجرای  صنوف،  شهرک 
بخشی از پروژه های عمرانی انجام شده توسط سازمان 
► فردا    قم  است./  بزرگ  شهرک  این  توسعه  جهت 
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شهرداری قم از انتشار 3200 میلیارد تومان اوراق برای تکمیل قطار شهری خبرداد؛

سخنگوی مرکز مدیریت حوزه علمیه خبر داد:● قمی ها در انتظار وعده افتتاح قطار شهری   ●
اجرای برنامه های تحولی رسانه 

ای در حوزه های علمیه 

تحولی  های  برنامه  بعضی  اجرای  از  برته  والمسلمین  االسالم  حجت 
در رسانه حوزه خبر داد و بیان داشت: به زودی شاهد اجرای برنامه 

بود. خواهیم  علمیه  در حوزه های  رسانه  در عرصه  تحولی  های 
از  رونمایی  مراسم  در  برته،  محمدرضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
فضای  و  رسانه  مرکز  در  که  حوزه  خبرگزاری  در  البرز  استان  صفحه 
ضرورت  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  در  علمیه  های  حوزه  مجازی 
راه اندازی رسانه در حوزه، و سبقه آن و با بیان این که توجه به رسانه 
حرکت  آغاز  زمان  از  گفت:  هست  و  بوده  علمیه  حوزه های  ذات  در 
توجه  رسانه  به  نیز  قم  علمیه  حوزه  در  یزدی  حائری  الله  آیت  مرحوم 
های  رسانه  و  مطبوعات  از  علما  سایر  و  ایشان  خود  که  شده  خاصی 
دینی حمایت می کردند و این حمایت همیشه سیر تکاملی و ارتقایی 

است. داشته  علمیه  های  حوزه  در 
آغاز  با  افزود:  علمیه  حوزه های  مجازی  فضای  و  رسانه  مرکز  مسئول 
امام)ره(،  حضرت  حمایت  با  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  و  نهضت 
هم  و  داشتند  توجهی  قابل  پیشرفت  دینی  های  رسانه  و  مطبوعات 
بین  و  داخلی  های  عرصه  در  گسترده  های  فعالیت  شاهد  نیز  اکنون 
حوزه،  رسمی  خبرگزاری  فعالیت  که  هستیم  ها  رسانه  این  المللی 
اطالع  و  رسانه  مدیریت  اینترنتی،  تلویزیون  حوزه،  افق  نامه  هفته 
رسانی و مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه و ده ها مجله و 

هستند. ها  رسانه  این  جمله  از  حوزوی  نشریات 
حجت االسالم والمسلمین برته، توجه به نخبگان جوان حوزه، ارتباط 
تمامی  انتشار  شهرستانی،  و  استانی  علمیه  حوزه های  با  حضوری 
و  برادران  از  اعم  تخصصی  و  علمی  مراکز  و  علمیه  حوزه های  اخبار 
خواهران، بازتاب اخبار فعاالن اجتماعی، راه اندازی پویش های نقد 
از مسئولین و در ادامه به چالش کشیدن آن را از جمله سیاست های 

برشمرد. حوزه  رسانه 
ارشد  مسئولین  نظر  و  نقد  و  پویش  حوزه،  خبرگزاری  مسئول  مدیر 
حوزه را از کارهای خاص و ویژه رسانه حوزه دانست و ادامه داد: این 
کار تنها در این رسانه انجام شده است و نتیجه اش نیز اعتماد طالب 

بوده است. به رسانه حوزه 
تحولی  های  برنامه  بعضی  اجرای  از  برته  والمسلمین  االسالم  حجت 
در رسانه حوزه خبر داد و بیان داشت: به زودی شاهد اجرای برنامه 

بود. خواهیم  علمیه  در حوزه های  رسانه  در عرصه  تحولی  های 
تاثیرگذاری  به  اشاره  با  علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  سخنگوی 
حوزه،  در  آنها  تحول  و  نقش  و  استانی  های  حوزه  مدیریت  از  بعضی 
برای  حوزه  رسانه  با  همکاری  رسانه،  مدیریت  انتظار  شد:  یادآور 

است. بیشتر  گذاری  تاثیر  برای  اخبار  انتشار 

مدیر روابط عمومی حرم بانوی کرامت:
استقبال نمادین از 

کاروان حضرت معصومه)س( 
برگزار می شود

پنجشنبه  روز  در  مردم  حضور  با  حضرت  کاروان  از  نمادین  استقبال 
به سمت حرم مطهر  راه معصومیه  از چهار  ۸ صبح  از ساعت  ۲۸ مهر 

شد. خواهد  برگزار 
حرم  تبلیغات  و  عمومی  روابط  مدیر  قاسمی  علی  حجت االسالم 
به  اشاره  با  ایام معصومیه  آغاز  در نشست خبری  کرامت  بانوی  مطهر 
برنامه های سالروز ورود بانوی کرامت به قم اظهار کرد: در آستانه آغاز 
قم  مقدس  شهر  های  ورودی  مهرماه   ۲۷ چهارشنبه  از  معصومیه  ایام 
و هویت دینی شهر  فاطمی  معارف  با محوریت  با همکاری شهرداری 

شد. خواهد  سازی  فضا  قم 
سالروز  آستانه  در  مهرماه   ۲۷ چهارشنبه  روز  در  همچنین  افزود:  وی 
به شهر مقدس قم حرم مطهر  الله علیها  ورود حضرت معصومه سالم 
آرایی  گل  مطهر  ضریح  و  آیینه  ایوان  ها،  صحن  از  اعم  حضرت  این 

شد. خواهد 
ادامه  کرامت  بانوی  مقدس  آستان  تبلیغات  و  عمومی  روابط  مدیر 
ورود  سالروز  شب  در  ها  مناسبت  و  اعیاد  تمامی  روال  طبق  داد: 
جشنی  مراسم  قم  مقدس  شهر  به  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت 
در شبستان امام خمینی)ره( با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 

شد. خواهد  برگزار  فاطمی  بنی  سیدمحسن  مداحی  و  رفیعی 
وی گفت: یکی از مهم ترین برنامه های سالروز ورود حضرت معصومه 
سالم الله علیها به شهر مقدس قم استقبال نمادین از کاروان حضرت 
روز  در  که  بود  خواهد  میرداماد  سیدمهدی  مداحی  و  مردم  حضور  با 
سمت  به  معصومیه  راه  چهار  از  صبح   ۸ ساعت  از  مهر   ۲۸ پنجشنبه 

برگزار خواهد شد. السالم  امام رضا علیه  حرم مطهر و صحن 

خبـر

آنچه از شهرک صنوف قم باید بدانید

● شهرک صنوف قم روی ریل پیشرفت    ●



◄    بلندیان با تاکید بر اینکه در ناآرامی های 
نه  و  کردند  عمل  خوب  مسئوالن  نه  اخیر 
این  در  باید  کرد:  تاکید  داخلی  رسانه های 
بیشتر  و  بزنند  حرف  کمتر  ما  مسئوالن  شرایط 

کنند. عمل 
امنیتی  اسبق  معاون  بلندیان«  »غالمحسین 
دولت های مختلف  در  وزارت کشور  انتظامی   _
در گفتگو با ایرنا گفت: دشمنان این مرز و بوم 
ایران عمل می کنند؛  با  ارتباط  در  دو طریق  از 
یکی از راه رسانه های خود و امکانات رسانه ای 
و  زبانند،  فارسی  هم  عمدتا  که  اختیارشان  در 
است.  تروریستی  گروهک های  آنها  دیگر  ابزار 
آنها  دو  هر  که  دیدیم  اخیر  ناآرامی های  در 

دهند. انجام  ایران  در  را  اقداماتی  توانستند 
ایجاد  از  دشمنان  هدف  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اظهار  ایران  در  اغتشاش  و  آشوب 
پیشرفت  از  جلوگیری  آنها  هدف  مهمترین 
قله های  به  کشور  رسیدن  و  کشور  توسعه  و 
اگر  است.  غیره  و  اقتصادی  صنعتی،  علمی، 
ایران به این قله ها نرسد، بستر براندازی در آن 

می شود. فراهم 
وجود  جریان ها  این  در  نشانه هایی  البته 
ایران  و  نیستند  بزرگ  ایران  به  قائل  که  دارد 
استراتژی های  از  تقسیم شود. اصوال یکی  باید 
عنوان  به  که  منطقه  در  صهیونیستی  رژیم 
است  این  می کند  عمل  غرب  و  آمریکا  عامل 
خودشان  بین  تا  شوند  کوچک  کشورها  که 
رژیم  ترتیب  بدین  و  بیاید  بوجود  اختالف 
که  بگیرد  قرار  امنیت  حاشیه  در  صهیونیستی 

کنونی  شرایط  در  ایران  تجزیه  موضوع  البته 
نیست. امکانپذیر 

ناآرامی های  در  اینکه  بر  تاکید  با  بلندیان 
نه  و  کردند  عمل  خوب  مسئوالن  نه  اخیر 
این  در  باید  کرد:  تاکید  داخلی  رسانه های 
بیشتر  و  بزنند  حرف  کمتر  ما  مسئوالن  شرایط 
می کنند  هم  اظهارنظری  اگر  کنند.  عمل 
می زند  حرفی  مسئولی  اگر  باشد.  متقن  باید 
بگوید،  سخن  آن  خالف  نباید  دیگر  مسئول 
کنند.  اظهارنظر  راستا  یک  در  همه  باید 
از  برخی  اینکه کارهای مدیریتی  موضوع دیگر 

گرفته  قرار  موجود  شرایط  تاثیر  تحت  مسئوالن 
طور  به  باید  کشور  امور  که  حالی  در  است، 

شود. پیگیری  جدی 
مجازی  فضای  نقش  به  اشاره  با  وی 

فضای  بستن  گفت:  اخیر  اغتشاشات  در 
واتساپ  که  هنگامی  نیست؛  راه حل  مجازی 
جدیدی  راه  باید  شد،  مسدود  اینستاگرام  و 
پیش پای مردم گذاشت که بتوانند کارهایشان 
به  عالقه ای  مردم  دهند.  انجام  بستر  آن  در  را 
اینستاگرام و واتساپ ندارند مردم به دنبال این 

کنند. پیگیری  را  کارهایشان  که  هستند 
ذی ربط  مسئوالن  گذشته  در  متاسفانه 
باید  اکنون  و  کردند  کوتاهی  مجازی  فضای 
انجام  بسیاری  سرمایه گذاری  زمینه  این  در 
شود.  ملی  کامال  باید  مجازی  فضای  و  شود 

به  را  ایران  مردم  اطالعات  واتساپ  ببینید  شما 
اجاره  صهیونیستی  رژیم  به  و  گذاشته  فروش 
فضای  چنین  یک  در  ما  یعنی  است.  داده 

► داریم.   قرار  نامطئنی 
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شکایت فراجا از وکالی ملت 
روی میز هیات نظارت

چهار  علیه  فراجا  شکایت  به  نظارت  هیات  رسیدگی  از  سبزوار  نماینده 
نیست،  قرمز  خط  انتقاد  این که  بر  تاکید  با  و  داد  خبر  مجلس  نماینده 
گفت: اگر انتقادی نسبت به روندها صورت گیرد مشکلی ندارد و طبیعتا 

است. نماینده  حق  انتقاد 
ویدئوهای  که  وقتی  از  یعنی  آن  از  پیش  حتی  و  اخیر  حوادث  پی  در 
فضای  در  ارشاد  گشت  قهری  بعضا  و  سلبی  برخوردهای  از  متعددی 
بسیاری  انتقادات  می کرد،  آزرده  را  مردم  خاطر  و  شده  منتشر  مجازی 
به گشت ارشاد و رویکردهایش شروع شد. انتقاداتی که بعضا از تریبون 
سبب  و  نبود  پلیس  خوشایند  انگار  اما  انتقادات  این  شد.  بیان  مجلس 
رحیمی  جلیل  که  آنطور  شد.  منتقد  نمایندگان  علیه  شکایت  طرح 
جهان آبادی، نماینده تربت جام و تاییاد در مجلس در کانال تلگرامی اش 
نوشته بود، سردار اشتری با ارسال نامه ای به مجلس علیه او، پزشکیان 
سنندج  نماینده  فرشادان  و  چابهار  نماینده  سعیدی  تبریز،  نماینده 
شکایت کرده است. دلیل شکایت نیز مواضع این نمایندگان مجلس در 

است.  بوده  ارشاد  گشت  برخوردهای  و  امینی  مهسا  فوت  قضیه 
از آنجایی که انتقاد حق نماینده است و مردم انتظار دارند که وکالی آنها 
در خانه ملت اوال نسبت به موضوعات مهم روز بی تفاوت نبوده و صدای 
نگرانی  بدون  که  باشند  داشته  را  فرصت  و  امکان  این  دوما  باشند،  آنها 
بزنند؛  را  خود  حرف  داستان ها  این  و  شکایت  و  قانونی  برخوردهای  از 
شاید انتقاداتی به این شکایت بودیم. چنانچه سید مرتضی حسینی در 
نشست علنی دیروز مجلس، طی یک تذکر شفاهی گفت: گویا نیروی 
انتقاد  ارشاد  از عملکرد گشت  از برخی نمایندگان مجلس که  انتظامی 
کرده اند، شکایت کرده است. این عمل یک بدعت و برخالف اصول ۸۴ 

و ۸۶ قانون اساسی است.
قانون  و  دین  اصول  ارشاد جزو  تصریح کرد: گشت  میانه  مردم  نماینده 
اساسی نیست که قابل نقد و بازنگری نباشد، آن اندازه که دشمنان نظام 
از  ای  بهره  انقالب  برداری کردند، دلسوزان  بهره  ارشاد  از وجود گشت 
ای خود  ماده   ۸ فرمان  در  قبل  )ره( ۴۰ سال  امام  نبردند. حضرت  آن 

باشد«. رفتار غیراسالمی داشته  با مردم  ندارد  فرمودند »احدی حق 
بهروز محبی نجم آبادی دیگر نماینده مجلس نیز گفت: قطعا انتقاد خط 
قرمز نیست اما در عین حال هم نباید گذاره نادرستی به پلیس نسبت 

داده شود موضوعی که همه باید آن را رعایت کنند.
وی توضیح داد: در چند وقت اخیر در فضای مجازی از عبارات نادرست 
و دروغ پردازی برای تغییر افکار استفاده شده است و نگرش ها استفاده 
می شود که حاکمیت ها به این مسائل عکس العمل نشان می دهد لذا اگر 
همکاران من مطالب نادرستی گفته که مستند نیست پلیس حق شکایت 
آنها  دارد و این موضوع هم در هیات نظارت مورد بررسی قرار می گیرد 

باید حرفهایشان درست و مستند باشد.
مراقب  باید  ما  همه  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
انتقادها  و  بیاوریم  زبان  به  مستند  و  دقیق  درست،  گذاره ای  که  باشیم 

باشد. دقیق  هم 
نماینده  نباید  آیا  این که  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مجلس درباره روند گشت ارشاد انتقاد کند، اظهار کرد: انتقاد اگر از روند 
باشد بحث دیگری است و قطعا انتقاد از موضوعی حق نماینده است، 
پلیس  نیست.  درست  که  شود  داده  نسبت  پلیس  به  عباراتی  نباید  اما 
روزانه ۳۰ هزار ماموریت انجام می دهد که احتمال خطا هم وجود دارد 
همه باید از نیروهای امنیتی حمایت کنیم این روزها ضرب و جرحی که 
برای پلیس رخ داده نشان می دهد که پلیس ما مظلوم واقع شده است.

حادثه زندان اوین به خاطر 
حبس دوتابعیتی ها در آنجا، با 

برنامه قبلی بود
خبرگزاری ایرنا نوشت: آنچه شنبه شب در زندان اوین رخ داد را نباید 
بر  مروری  دانست.  اتفاقی  و  نشده  پیش بینی  رویدادی  یا  حادثه  یک 
آنچه  اوین، نشان می دهد  از شورش در  ابعاد مختلف آن، پیش و پس 
مهار، یا به عبارت دقیق تر خنثی شد، پازلی از نقشه پیچیده گسترش 
به  ضدانقالب  جریان های  که  بود  مسیری  و  کشور  در  اغتشاش ها 
پیش بینی  آن  ادامه  برای  خارجی  اطالعاتی  سرویس های  همراهی 

می کردند.
سوی  از  نماد  به عنوان  اوین  زندان  آشوب ها،  آغاز  ابتدای  از 
در  را  آن  پای  رد  می توان  که  واقعیتی  شد،  مطرح  اغتشاشگران 
بازداشت ها  تعداد  بر  ادامه، هرچه  اولیه جست وجو کرد. در  شعارهای 
قدرت  و  قوت  با  نیز  نمادسازی  می شد،  افزوده  اغتشاشات  میدان  از 
میدان  در  مانده  باقی  نیروهای  این رو  از  می شد.  دنبال  بیشتری 
اتاق عملیات  به عنوان  یا کسانی که در شبکه های مجازی  اغتشاشات 
را  نماد  این  فعالیت می کردند، همواره تالش کردند  اغتشاشات  روانی 

دارند. نگه  تازه  و  برجسته 
در این میان، یک مسأله هم این است که زندان اوین، محل نگهداری 
کشورهای  تابعیت  دارای  جاسوس های  یا  دوتابعیتی  جاسوس های 
غربی است. این نیز به نوبه خود واقعیتی بود که طراحان، جریان های 
نظر  از  اخیر  اغتشاشات  میدانی  و  مجازی  فضای  فعاالن  و  رسانه ای 
دور نداشتند. زیرا می دانستند وقوع هر اتفاقی در این زندان، به دلیل 
شهروند  که  جاسوس هایی  یا  دوتابعیتی  جاسوس های  این  حضور 
کشورهای غربی هستند، حساسیت این کشورها را نیز به دنبال خواهد 

داشت.
این دو، علت های اصلی انتخاب زندان اوین برای شورش بود. زیرا در 
این صورت، هر اتفاقی در این زندان، به سرعت مورد توجه جریان های 
از  اتفاقی بود که پس  این  و  رسانه ای داخلی و خارجی قرار می گرفت 

شورش در اوین کاماًل به واقعیت پیوست.

خبـر

با اجرای قانون جدید چک؛
تعداد زندانیان چک بالمحل از 

۲۵۰۰ نفر به 11۳ نفر کاهش یافت 

و  بانکی  شبکه  و  مرکزی  بانک  توسط  چک  جدید  قانون  اجرای  با 
 ۲ از  بالمحل  چک  جرم  با  زندانیان  تعداد  شده،  انجام  اطالع رسانی 
کاهش   ۱۴۰۱ ۶ماهه  در  نفر   ۱۱۳ به   ۹۶ سال  در  نفر   ۴۸۸ و  هزار 

. فت یا
به گزارش بانک مرکزی، تعداد زندانیان با جرم چک بالمحل در سال 
۴۸۸ نفر بود که این تعداد طی سال های بعد  ۱۳۹۶ برابر دو هزار و 
از آن با روند نزولی مواجه بوده و در سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۷۲۰ 

نفر رسیده است.
که  گذشته  سال  و  نفر   ۹۵۰ برابر   ۱۳۹۸ سال  در  آمار  این  همچنین 
پیدا  کاهش  نفر   ۴۲۷ به  است  چک  جدید  قانون  اجرای  سال  اولین 
جاری  سال  شش ماهه  طی  بالمحل  چک  زندانیان  آمار  است.  کرده 

می باشد. نفر   ۱۱۳ نیز 
برای  پیشگیرانه  اقدامات  گرفتن  نظر  در  با  چک  جدید  قانون 
جلوگیری از صدور چک بالمحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق 
صاحبان  آن  اساس  بر  که  طوری  به  گرفته  نظر  در  چک  ذی نفعان 
بانکی  خدمات  از  بسیاری  از  برگشتی  چک  امضاکنندگان  و  حساب 

می شوند.  محروم 
صدور  و  حساب  هرگونه  افتتاح  امکان  برگشتی  چک  صادرکنندگان 
کارت های  و  حساب ها  تمامی  موجودی  ندارند،  جدید  بانکی  کارت 
هیچ گونه  می شود،  مسدود  چک  کسری  مبلغ  اندازه  به  آنها  بانکی 
یا ریالی به آنها  تسهیالت بانکی، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ارزی 
امکان  نیز  چک  اولین  خوردن  برگشت  از  پس  و  نمی شود  پرداخت 

ندارند. صیاد  سامانه  در  جدید  چک  ثبت 
صدور  خصوص  در  قانون  سخت گیری  به  توجه  با  و  اساس  همین  بر 
شبکه  و  مرکزی  بانک  توسط  آن  مفاد  شدن  اجرایی  و  بالمحل  چک 
چک  جرم  با  زندانیان  آمار  در  مالحظه  قابل  کاهش  شاهد  بانکی، 
بیشترین  قانون  این  اجرای  از  پیش  که  حالی  در  هستیم  بالمحل 
چک  موضوع  با  مرتبط  زندانیان  به  غیرعمد  جرایم  زندانیان  آمار 

داشت. اختصاص 
چک های  با  مقایسه  در  جدید  برگشتی  چک های  تعداد  همچنین 
آمار  آخرین  اساس  بر  که  طوری  به  دارد  معناداری  تفاوت  قدیم 
طرح  چک های  درصد   ۱۲.۸ جاری  سال  مردادماه  طی  منتشرشده 
طرح  چک های  درصد   ۷.۹ تنها  که  حالی  در  شدند  برگشت  قدیم 

است. شده  برگشت  جدید 

خبری خوب برای دارندگان سهام عدالت
سود سهام عدالت دو و نیم 

برابر افزایش یافت

سود سهام عدالت دو و نیم برابر افزایش یافت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: امسال سود 
و  بورسی  شرکت های  حوزه  در  عدالت  سهام  مالکیت  محل  از  مردم 

می یابد. افزایش  برابر  نیم  و  دو  غیربورسی، 
خصوص  در  وگویی  گفت  در  پورابراهیمی  محمدرضا  ایِبنا،  گزارش  به 
سود  اکنون  کرد:  اظهار  بورسی  غیر  شرکت های  سرمایه  افزایش  روند 
شرکت های غیر بورسی درگیر فرایند افزایش سرمایه است که این سود 

است. شده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار   ۴.۵ میزان  به  کل  در 
وی ادامه داد: تا دو هفته آینده فرایند افزایش سرمایه شرکت های غیر 
سود  از  ناشی  منابع  ماه  آبان  اواسط  تا  سپس  و  می شود  انجام  بورسی 

می شود. مشخص  عدالت  سهام  بورسی  غیر  شرکت های  سهام 
سود  زمانی  چه  اینکه  راستای  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
می شود،  واریز  عدالت  سهامداران  حساب  به  بورسی  غیر  شرکت های 
گفت: امسال سود سهام شرکت های بورسی افزایش قابل توجهی داشته 
به طوری که از ۲۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان 
بزنیم، حدود ۷۰  جمع  غیربورسی ها  با سود  اگر  که  کرده  پیدا  افزایش 

می شود. تومان  میلیارد  هزار 
پیشنهادی مطرح شده  اقتصاد  وزارت  در  داد: هفته گذشته  ادامه  وی 
بورسی،  غیر  شرکت های  سهام  سود  پرداخت  پیگیری  با  همزمان  که 
بورسی ها هم سریع تر کارشان نهایی شود و بعد سود شرکت های بورسی 
و غیربورسی در یک بازه زمانی به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

خبـر

واکاوی  نشست  در  گنجی  عبدالله      ◄
کنفرانس  سالن  در  داخلی  رسانه های  عملکرد 
همه  کشور  در  که  این  بیان  با  اطالعات  روزنامه 
ما ۸۵ میلیون نفر منتقد هستیم و پیشنهاد هم 
با  می کنند  فکر  بعضی ها  اظهارداشت:  نداریم، 
کم اهمیت کردن یا پنهان کردن موضوع مشکل 
انتظامی  نیروی  به  نزدیک تر  من  می شود.  حل 
در  موضوعات  شدن  رسانه ای  از  فهم  هستم. 
در  است.  جدی  معضل  یک  ما  امنیتی  سیستم 
بحث اطالع رسانی در روایت اول عقب هستیم. 
پخش  کی  را  سالن  به  امینی  مهسا  آمدن  فیلم 
مهسا  پدر  با  نظامی  های  مقام  صحبت  کردند؟ 
شد.  پخش  پیش  روز  سه  بیمارستان  در  امینی 
من  دیدم  که  را  خانم  به  پلیس  تعرض  کلیپ 
با  این موضوع  درباره  گفتم چرا  و  گرفتم  تماس 
بیانیه  که  بود  آن  از  بعد  نمی زنید؟  حرف  مردم 

دادند. را 
به  اشاره  با  همشهری  روزنامه  مدیرمسئول 
مهسا  ماجرای  از  بعد  توییتر  در  بازخوردش 
من  را  امینی  خانم  موضوع  داد:  توضیح  امینی 
توییت زدم و گفتم ضرب و شتم نشده است. در 
انتظامی  نیروی  از  نفر  سه  دو  با  تخلف  صورت 
اعتراضی نمی کنیم. کسی  ما  اگر برخورد کنند 
ظلمی  اگر  نشود.  رسیدگی  موضوع  این  نگفته 
را  کار  این  که  نفر  سه  دو  است  گرفته  صورت 
صورت  در  حتی  و  ببرند  دادگاه  باید  کرده اند 
آیا  نمی کنیم.  اعتراضی  ما  کنند.  اعدام  لزوم 
این  به  است  گفته  اسالمی  جمهوری  در  کسی 
پدر  با  مصاحبه  اولین  نشود؟  رسیدگی  موضوع 
ایشان را فارس انجام داد و بقیه به او گفتند چرا 

جای  همه  در  پدیده ها  این  از  کردی.  منتشر 
بزند  سیلی  ما  پلیس  اگر  می افتد.  اتفاق  دنیا 
دیگر  جاهای  در  ولی  می شود.  دنیا  اول  خبر 

کرده اند. تمرکز  ما  روی  نمی شود. 
مهسا  درباره  نگاه  سه  که  این  بیان  با  گنجی 
امینی وجود دارد گفت: یک نگاه این است که 
جمهور  فلسفه  نشود  اگر  و  شود  رسیدگی  باید 
که  نگاه  یک  است.  رفته  سوال  زیر  اسالمی 
اجرای  که  است  این  است  طلبان  اصالح  برای 
برای  هم  نگاه  یک  شود.  متوقف  شرعیات 
برود. باید  اسالمی  جمهوری  که   است  دشمن 

اینترنشنال  ایران  نکنید که  تردید  افزود:  وی 
چون  است.  موساد  رسانه ای  بازوی  و  شاخه 
آنجا می زنند. یک  بار  اولین  را  امنیتی  خبرهای 
کنند  هک  را  همشهری  سایت  خواستند  بار 
با  ما  واقع  در  زدند.  را  خبرش  ولی  نتوانستند 

هستیم. مواجه  امنیتی  پروژه  یک 
به  باید  که  این  بیان  با  رسانه ای  فعال  این 
رسیدگی  ما  کلیدواژه  و  شود  رسیدگی  تخلفات 
درباره  خیابان  کف  شعارهای  گفت:  است 
چهار  دولت،  که  اردیبهشت  نیست.  رسیدگی 
قلم کاال را گران کرد، برخی در ۲۱ شهر بیرون 
آنالیز کردم.  هیچ شعاری  را  آمدند. من شعارها 

است. نشده  داده  معیشت  برای 
موضوع ما سرعت است و نه سانسور

ما سرعت  که موضوع  این  بر  تاکید  با  گنجی 
است و سانسور نیست، اظهار داشت: به عنوان 
مدیر رسانه شهادت می دهم که در این حوادث 
سانسور  که  نزد  زنگ  من  به  جا  هیچ  از  نفر  یک 
اجتماع  ولی ذهن  نداشتم.   مورد هم  کن. یک 

این است که بیخ گلوی رسانه دست گذاشتند و 
می دهند. فشار 

این  بیان  با  همشهری  روزنامه  مدیرمسئول 
شکاف  یک  ما  رسانه  و  امنیتی  حوزه  بین  که 
وقتی  خبر  داد:  توضیح  دارد  وجود  جدی 
این  به  نشرش  است،  امنیت  حوزه  به  مربوط 
راحتی نیست. شما به عنوان روزنامه نگار پشت 
تا  خبر  کنید.  روایت  که  نمی دانید  را  پرده اش 
سیستم  در  چون  می برد.  زمان  برسد  رسانه  به 
آبان  در  کنید.  تایید  باید  مرجع  چند  خودشان 
من  کنید.  اعالم  را  کشته   ۱۵۰۰ رویترز    ۹۸
یقه  بگویید.  را  درست  آمار  که  نوشتم  سرمقاله 
سوژه  سی  بی  بی  برای  تو  که  گرفتند  را  من 
و  هزار  روایت های  آن  متاسفانه  ساخته ای. 
پانصد نفر نشست. در سالگرد آبان ۹۸ رحمانی 
در  بار  این  می دهد.  آمار  تلویزیون  در  فضلی 
آمار  تلویزیون  اول  روز  از  امینی  مهسا  ماجرای 
بلوچستان  و  استاندار سیستان  را داد.  کشته ها 
حاکمیت  آمار  فعلی  آمارهای  روایت  داد.  آمار 

است.
امنیتی  اخبار  انتقال  سرعت  به  اشاره  با  وی 
رسانه  و  امنیتی  حوزه  بین  گفت:  رسانه ها  به 
خودش  وقتی  آدم  است.  جدی  شکاف  یک  ما 
ندارد،  نفس  به  اعتماد  بشود  وارد  می خواهد 
باشد  اشتباه  که  بزند  خبری  است  ممکن  چون 
ختم  رسانه  اعتبارسازی  بی  و  عذرخواهی  به  و 
شود. قتل های زنجیره ای سال ۷۷ را رسانه می 
توانست بزند؟ هنوز نمی دانند پشتش چه خبر 
است. رسانه چطور بزند؟ وقتی نمی زند هم می 

► است.    کرده  سانسور  رسانه  گویند 

»غالمحسین بلندیان« معاون اسبق امنیتی _ انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: 
در ناآرامی های اخیر نه مسئوالن خوب عمل کردند و نه 

رسانه های داخلی

در نشست واکاوی عملکرد رسانه های داخلی؛ مطرح شد:

در روایت اول عقب هستیم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402



◄    رییس قوه قضاییه گفت: آنچه در زندان 
عده  دست  به  که  بود  جنایتی  داد  رخ  اوین 

گرفت. صورت  دشمن  عوامل  از  معدودی 
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
با  قضاییه،  قوه  شورای عالی  جلسه  جریان  در 
زندان  از  بخشی  در  داده  رخ  حادثه  به  اشاره 
رخ  اوین  زندان  در  آنچه  داشت:  اظهار  اوین، 
معدودی  عده  دست  به  که  بود  جنایتی  داد 
جریان  در  گرفت؛  صورت  دشمن  عوامل  از 
اقدام  قلیلی  عده  که  بودیم  شاهد  جنایت  این 
منظور  به  که  کردند  کارگاهی  زدن  آتش  به 
آنها  خانواده  به  کمک  و  زندانیان  اشتغالزایی 
سالن  حادثه،  این  جریان  در  بود؛  شده  دایر 
با هدف شکوفایی  که  زدند  آتش  را  اجتماعاتی 
ایجاد شده بود. و آموزش زندانیان  استعدادها 
واقع  در  دشمن  عوامل  داد:  ادامه  وی 
قوت  نقاط  که  گذاشتند  نقاطی  روی  دست 
کردن  بازاجتماعی  امر  در  زندان ها  سازمان 
نیم  و  سال  یک  مدت  طی  است؛  زندانیان 
بهبود  و  ارتقاء  اقدامات بسیاری در حوزه  اخیر 
ابعاد  در  کشور  زندان های  و  زندانیان  وضعیت 
و  اشتغالزایی  از  است؛  گرفته  صورت  مختلف 
مهارت آموزی زندانیان و کمک به خانواده های 
درمانی  و  بهداشتی  وضعیت  ارتقاء  تا  آن ها 
در  بنابراین  کرونا؛  ایام  در  بویژه  مددجویان 
دقیقًا  اوین،  زندان  در  داده  رخ  اخیر  جنایت 
سبب  که  کردند  مبادرت  مراکزی  آتش زدن  به 
ارتقاء وضعیت زندانیان و کمک به خانواده های 

اقدامی  انجام  ضمن  کار  این  با  و  می شد  آن ها 
از  تعدادی  مجروحیت  و  جان باختن  سبب  که 
خانواده های  اضطراب  موجبات  شد  زندانیان 

کردند. فراهم  نیز  را  زندانیان 
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
قضایایی  قبال  در  ما  گفت:  رابطه  همین  در 
زندان  یا همین حادثه اخیر  و  اغتشاشات  نظیر 
احساسی  و  هیجانی  صورت  به  نباید  اوین 
و  مأموران  مردم،  از  اعم  همه  و  کنیم  عمل 
و  اخالقی  و  اسالمی  اصول  باید  زندانبانان 
و  کنند  مراعات  و  لحاظ  را  قانونی  و  انسانی 
بدانیم که هدف و خواست دشمن آن است که 
بگذاریم  زیرپا  را  اخالقمداری  و  قانونمداری  ما 

شد. نخواهد  چنین  قطعًا  که 
مسئوالن  به  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
اطالعات  و  حفاظت  مرکز  و  زندان ها  سازمان 
نیروهای  با همکاری  تا  داد  قوه قضاییه دستور 
در  داده  رخ  جنایت  اصلی  عوامل  امنیتی 
به  را  آنها  و  کنند  شناسایی  را  اوین  زندان 
به  نیز  دادسرا  مسئوالن  و  کرده  معرفی  دادسرا 

کنند. رسیدگی  آنها  پرونده  به  سرعت 
رخ  جنایت  عوامل  بدون تردید  افزود:  وی 
مراکز  برای  را  زمینه  اوین،  زندان  در  داده 
اغتشاش آفرینی  و  جنگ افروزی  دفاتر  و 
فراهم  انگلیسی  و  آمریکایی  و  صهیونیستی 
همان  در  که  کردند  مشاهده  همگان  و  آوردند 
شب وقوع این جنایت، صدای آمریکا و صدای 
ضدایرانی  دفاتر  و  مراکز  سایر  و  انگلیس 

جنگ  اتاق  همچون  اغتشاشات،  ایام  همچون 
کردند. عمل 

موضوع  به  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
توصیه  ضمن  و  پرداخت  نیز  اخیر  اغتشاشات 
با  معترضین  جداسازی  درخصوص  مجدد 

و  شده اند  قتل  مرتکب  که  اغتشاشگر  عناصر 
قرآن و پرچم ایران و اموال عمومی و خصوصی 
اصلی  عناصر  گفت:  کشیده اند،  آتش  به  را 
محاکمه  زودتر  هرچه  باید  اخیر  اغتشاشات 
رعایت  و  قاضی  تشخیص  صورت  در  و  شوند 
برگزار  آن ها علنی  قانونی، دادگاه های  مقررات 
به  اغتشاشگر  عناصر  این  جنایت های  تا  گردد 
سمع و نظر مردم برسد؛ در این زمینه نیز مرکز 
رسانه قوه قضاییه همکاری ها و هماهنگی های 
عمل  به  صداوسیما  و  دادگستری ها  با  را  الزم 

► آورد.   

سه شنبـه 26 مهر 1401/ شماره 2034 www.gooyeh-qom.com سیاسی5

ارتباط با مدیرمسئول  
سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد        تلفن: 09184480402   ۰91۲7۶۲۵987

رای مجلس به افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان در 

نیمه دوم سال 1401

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش 
کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص الیحه دو فوریتی متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده و 
در نهایت با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع کلیات آن 

را به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، کلیات الیحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان 

دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس تصویب شد.
متناسب  فوریتی  دو  الیحه  کلیات  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
به  را  لشگری  و  کشوری  بازنشستگان  و  دولت  کارکنان  حقوق  سازی 

رساندند. تصویب 
گزارش  مجلس  علنی  جلسه  در   اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص الیحه دو فوریتی متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده و 
در نهایت با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع کلیات آن 

را به تصویب رساندند.
بررسی  شوری  دو  صورت  به  الیحه  این  مجلس  رئیسه  هیات  تصمیم  با 

بازگشت. بودجه  و  برنامه  کمیسیون  به  ابهام  رفع  جهت  و  شده 
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مقرر 
شد عالوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به 

حقوقشان افزوده شود.
محسن زنگنه گفت: دستورکار کمیسیون بودجه بررسی جزئیات الیحه 
و لشکری  بازنشستگان کشوری  و  متناسب سازی حقوق کارکنان دولت 
بود که مقرر شد عالوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان، ۵ 

درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حق 
عائله مندی و حق اوالد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش یافت، 
اظهار داشت: حقوق جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به ۵ 
میلیون و ۶۰۰ هزار افزایش یافت و همچنین حقوق افراد تحت پوشش 

نهادهای حمایتی ۳۰ درصد افزایش می یابد.

وزارت ارتباطات: 
محدودیت های اینترنت در سطح 

بین المللی برداشته شده است
اعالم  گزارش یک  به  واکنش  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
برداشته  بین المللی  سطح  در  کشور  اینترنت  محدودیت های  که  کرد 

است. شده 
که  محدودیت هایی  کرد:  اعالم  ارتباطات  وزارت  جماران؛  گزارش  به 
در  و  روزهای گذشته  در  مراجع ذی صالح،  و دستور  به مالحظات  بنا 
اکنون  هم  می شد،  ایجاد  بین المللی  سطح  در  روز  ساعات  بعضی 

است. شده  برداشته 
روزنامه  گزارش  به  واکنش  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
در  اینترنتی«  کارهای  و  کسب  »سرگردانی  عنوان  با  خراسان 

کرد: اعالم  توضیحاتی 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور،  زارع  عیسی  که  طور  »همان 
کنترل  مرکز  افتتاح  مراسم  حاشیه  در  مهرماه   ۱۶ گذشته  شنبه 
ایجاد  کرد،  تاکید  آن  به  دور  از  سنجش  های  ماهواره  عملیات  و 
ارتباطات  وزارت  تصمیم  براساس  خارجی  پلتفرم  دو  برای  محدودیت 
تعیین  کمیته  و  امنیتی  مراجع  تصمیم  به  منوط  نیز  آن  ادامه  و  نبوده 

است. مجرمانه  محتوای  مصادیق 
وی همچنین در روز چهارشنبه ششم مهرماه در حاشیه جلسه هیئت 
دولت درباره محدودیت های اعمال شده برای این دو پلتفرم آمریکایی 
نیست  ارتباطات  وزارت  زمینه  این  در   گیری  تصمیم  مرجع  گفت: 
ذی  مراجع  تشخیص  به  و  کشور  شرایط  به  بنا  محدودیت ها  برخی  و 
محدودیت ها  این  شدن  برداشته  و  است  شده  ایجاد  کشور  در  صالح 

ابالغ کرده است. را  آن  برعهده مرجعی است که محدود شدن 
درباره  مختلف  نوبت های  در  ارتباطات  وزیر  که  این  به  توجه  با  حال 
داشته  صریحی  و  واحد  اظهارنظر  پلتفرم  دو  محدودیت های  وضعیت 
گزارش  ایشان  به  مبهم«  و  متناقض  »اظهارات  عبارت  اطالق  است، 

می رسد. نظر  به  غیرمنصفانه  و  عجیب  کمی  مذکور، 
بستر  بر  داخلی  خدمات  همه  اکنون  هم  خوشبختانه  علی ای حال؛ 
سرویس  و  خدمت  هیچ  و  است  انجام  حال  در  اطالعات  ملی  شبکه 
به  بنا  که  محدودیت هایی  اینکه  ضمن  است.  نشده  مختل  داخلی 
مالحظات و دستور مراجع ذی صالح، در روزهای گذشته و در بعضی 
برداشته  اکنون  هم  می شد،  ایجاد  بین المللی  سطح  در  روز  ساعات 
که  است  مذکور  پلتفرم  دو  برای  موجود  محدودیت  تنها  و  است  شده 
نقشی  و  حاکمیتی  قوانین  نقض  دلیل  به  آنها  درباره  تصمیم گیری 
هستند،  ذی صالح  که  مراجعی  در  باید  داشتند  آشوب  ایجاد  در  که 

گیرد. صورت 

خبـر

ایکس«  »اسپیس  فضایی  استارتاپ      ◄
شدن  ادامه دار  برای  ماسک،  ایالن  به  متعلق 
اوکراین،  به  ماهواره ای  اینترنت  خدمات  ارائه 
به  مالی  کمک های  هزینه  خواست  پنتاگون  از 
یک  که  است  حالی  در  این  بپردازد؛  را  اوکراین 
عدم  به  توییتی  رشته  در  اوکراینی  میلیاردر 

کرد. اشاره  ماسک  صحبت های  شفافیت 
و  روسیه  جنگ  آغاز  از  پس  کوتاهی  مدت 
که  استارلینک  ماهواره ای  اینترنت  اوکراین، 
ساخته  ماسک  ایالن   SpaceX شرکت  توسط 
ارتباط  برقراری  شده است، خدمت رسانی برای 
اینترنتی در این کشور را به وسیله ترمینال هایی 

کرد. آغاز  بود،  شده  فعال  بخش  آن  در  که 
ایالن ماسک و خدمتی  باعث شد  اتفاق  این 
صدر  در  حساس،  برهه  آن  در  داده  انجام  که 
جلب  خود  به  را  مردم  توجه  و  بگیرد  قرار  اخبار 
جنگ  از  ماه   ۸ حدود  گذشت  از  پس  کند. 
قادر  »دیگر  کرد:  اعالم  ماسک  ایالن  اوکراین، 
نیستیم،  اوکراین  در  استارلینک  مالی  تامین  به 
شرکت  بگیرد«.  برعهده  را  هزینه ها  پنتاگون 
رسمًا  پنتاگون  از  نامه  این  در  ایکس  اسپیس 
برای  را  خود  مالی  کمک  تا  کرد  درخواست 
اوکراین  در  استارلینک  سرویس  مالی  تامین 

کند. ارائه 
باره  این  در   CNN که   گزارشی  اساس  بر 
نامه  این  در  ایکس  اسپیس  است،  کرده  منتشر 
و  اوکراین  دولت  بودجه  تا  خواسته  پنتاگون  از 
استفاده نظامی از Starlink که ادعا شده بیش 
از ۱۲۰ میلیون دالر برای بقیه سال خواهد بود 
به  نزدیک  آینده  ماه   ۱۲ برای  است  ممکن  و 
۴۰۰ میلیون دالر هزینه داشته باشد را به عهده 

بگیرد.
موقعیتی  در  »ما  که  است  آمده  نامه  این  در 
به  را  بیشتری  ترمینال های  بتوانیم  که  نیستیم 
را  موجود  ترمینال های  یا  کنیم،  اهدا  اوکراین 
این  کنیم.«  مالی  تامین  نامحدودی  مدت  برای 
اسپیس ایکس  نامه،  این  در  که  است  حالی  در 
کرده  تقاضا  آن ها  از  اوکراین  شده  مدعی 
ترمینال های بیشتر را در کشورشان فعال کنند.

ایالن  ابتدایی  روزهای  گفته های  برخالف 
برای  بشردوستانه  کمک  بر  مبنی  ماسک، 
اوکراین،  مانند  کشورهایی  در  اینترنت  برقراری 
باید  که  کرده  اعالم  امروز  او  امر  تحت  مجموعه 
در  که  چرا  شود  ارائه  خدمات  مدت  این  هزینه 
کشور  این  به  نمی تواند  دیگر  صورت  این  غیر 

دهد. ارائه  خدماتی 
نامه  در  ایکس  اسپیس  شرکت  فروش  مدیر 
در  آشکارا  آمریکا  دفاع  وزارت  به  سپتامبر  ماه 
اینترنت  سرویس  این  هزینه  پرداخت  با  ارتباط 
نیستیم  وضعی  در  ما  است:  نوشته  ماهواره ای 
تا ترمینال های بیشتری به اوکراین خیرات کنیم 
آن  مالی  تامین  به  نامحدودی  دوره  برای یک  یا 

بپردازیم.
فعال  خصوص  در  ماسک  ایالن  ادعای 
ایران  در  استارلینک  ماهواره ای  اینترنت  بودن 

دارد؟ حقیقت 
یکی  توییت  به  پاسخ  در  اخیرًا  ماسک  ایالن 
در  استارلینک  آیا  اینکه  بر  مبنی  کاربران  از 
چند  ایران  »در  گفت  خیر؟  یا  است  فعال  ایران 
دستگاه فعال شده اند«. نقشه ای که برای نشان 
دادن اتصال کشورها به استارلینک را در سایت 
آنچه  برخالف  اما  می دهد،  نشان  مجموعه  این 
اتصال  از  نشانه ای  است،  گفته  ماسک«  »ایالن 
اینترنت ماهواره ای استارلینک ندارد و  به  ایران 

نیست. فعال  ایران  در  امکان  این 
سپتامبر   ۲۳ تاریخ  در  و  این  از  پیش  وی 
کرد  اعالم  بار  نخستین  برای  و  رسما  مهر(   ۱(
ایران  کشور  در  استارلینک  ماهواره ای  اینترنت 
فعال می شود. هر چند او می داند این وعده ای 
شدنی  حاضر  حال  در  حداقل  می دهد  او  که 
به  نیاز  ماهواره ای  اینترنت  به  اتصال  نیست. 
که  دارد  گرانقیمتی  تجهیزات  و  زیرساخت 

نیست. آزاد  کشور،  داخل  به  آن ها  واردات 
البته شایعاتی در خصوص قاچاق چند نمونه 
اینترنت  دریافت  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  از 
نقشه  اما  است  مطرح  ایران  در  ماهواره ای 
می دهد  نشان  استارلینک  سایت  در  موجود 
ایران هنوز اتصالی به اینترنت ماهواره ای ندارد.

اینترنت  اوکراینی:  میلیارد  افشاگری 
نیست  رایگان  ماهواره ای 

»دیمکو  شد،  مطرح  که  مسائلی  بر  عالوه 
ژلوکتنکو« یک میلیاردر اوکراینی که فعال حوزه 
نظامی   خیریه  بنیاد  و  است  اطالعات  فناوری 
با  است،  کرده  پایه گذاری  را   »Dzyga's Paw«
خالف  بر  کرده  افشا  توییت  رشته  یک  انتشار 
استارلینک  ترمینال های  ماسک  ایالن  ادعای 
رایگان  به صورت  و  افراد خریداری شده  توسط 

است. نگرفته  قرار  آن ها  اختیار  در 
بر  تاکید  با  توییت  رشته  این  ادامه  در  وی 
کمک  ماهواره ای  اینترنت  از  استفاده  اینکه 
بیش  من  گفت:  داشته،  جنگ  این  در  شایانی 
از ۵۰ استارلینک خریده و به خط مقدم تحویل 
است.  دالر   ۶۰ ماهیانه  آن ها  هزینه  که  داده ام 
دریافت  برای  کشورها  از  برخی  که  حالی  در 

می کنند. پرداخت  دالر   ۱۲۰ استارلینک 
ترمینال ها  است:  کرده  تاکید  ژلوکتنکو 
توسط افراد داوطلب مانند او و سربازان با هزینه 

کرده اند. تهیه  را  آن  شخصی شان 
بسیار  من  است:  گفته  ادامه  در  دیمکو 
روند  در  واقعی  شفافیت  که  هستم  کنجکاو 
راه اندازی استارلینک اوکراین و تمام هزینه های 
ببینم.  را  می کند  ادعا  ماسک  ایالن  که  پنهانی 
را  دیگر  کشورهای  با  مشابه  بهای  اوکراینی ها 
اوکراین  موضوع  همیشه  اما  می کنند،  پرداخت 

است. بحث  مورد 
را  ترمینال  هزار  ده ها  می گوید  ماسک  ایالن 
به طور رایگان به اوکراین ارسال کرده و خدمات 
شهروندان  اختیار  در  رایگان  صورت  به  هم 
دلیل،  همین  به  و  دارد  قرار  اوکراین  ارتش  و 
اکنون  اما  ده ها میلیون دالر هزینه کرده است، 
اوکراین  در  نظامی  خیریه  بنیاد  یک  بنیانگذار 

است. کرده  رد  را  موضوع  این 
کرده  اشاره  موضوع  این  به  همچنین  وی 
وب سایت  طریق  از  را  ترمینال   ۵۰ از  بیش  که 
استارلینک در کشورهای اروپایی با قیمت ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ دالر خریداری کرده و برای ارسال آن ها 
به اوکراین ۵۰ دالر دیگر هزینه کرده است.   ►

اینترنت رایگان ایالن ماسک؛ دروغ ها و اغراق ها
حداد عادل: می خواهند القا کنند ایران در حال فروپاشی است 

 صدور پیام انقالب، کابوس 
هولناک برای نظام سلطه است

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  رییس 
از  دور  حوادثی  چنین  وقوع  گفت:  کشور  در  اخیر  اغتشاش های 
بشناسد  را  اسالمی  انقالب  ماهیت  فردی  هر  نیست،  و  نبوده  انتظار 
غافلگیر  حوادث  نوع  این  از  باشد،  برده  پی  انقالب  این  عظمت  به  و 

شد. نخواهد 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  رییس 
از  دور  حوادثی  چنین  وقوع  گفت:  کشور  در  اخیر  اغتشاش های 
بشناسد  را  اسالمی  انقالب  ماهیت  فردی  هر  نیست،  و  نبوده  انتظار 
غافلگیر  حوادث  نوع  این  از  باشد،  برده  پی  انقالب  این  عظمت  به  و 

شد. نخواهد 
ائتالف  ابتدای جلسه شورای مرکزی شورای  غالمعلی حدادعادل در 
انقالب  وقوع  با  که  اتفاقی  داشت:  اظهار  اسالمی  انقالب  نیروهای 
اسالمی در دنیای معاصر افتاد ، این بود که این انقالب در برابر تفکر 
حاکم بر دنیای غرب از رنسانس تا امروز که همانا تبلیغ و ترویج ایده 
و  دینی  حکومت  از  نمونه ای  و  ایستاد  بود،  سیاست  از  دین  جدایی 

احیا کرد. را  اسالمی 
اروپا  که  افتاد  اتفاق  حالی  در  اسالمی  انقالب  کرد:  نشان  خاطر  وی 
پایان  به  دینی  حکومت های  دوره  بود  مدعی  اخیر  سال   ۵۰۰ در 
رسیده است. غرب با هر چیزی که مخالف بوده و آن را خطری برای 
خالف  بر  اما  می زند.  عقب ماندگی  و  ارتجاع  مهر  آن  بر  بداند،  خود 
این تصویرسازی غرب، حاال در قرن ۲۰ و ۲۱، حکومت دینی و نظام 
و  کرده  علم  قد  سیاست  از  دین  جدایی  فکر  برابر  در  ایران  اسالمی 

است. کشیده  چالش  به  را  تفکر  این  مبانی 
بودن  جدایی ناپذیر  به  اشاره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
مقابل  نقطه  اسالمی  انقالب  گفت:  مدرنیته،  و  تجدد  از  سکوالریسم 
برای  دینی  حکومت  است.  سیاست  از  دین  جدایی  و  سکوالریسم 
و  ایمان  با  را  مردم  چراکه  است؛  بزرگ  خطر  زنگ  یک  غرب  دنیای 
گسترش  و  صدور  می کند.  دعوت  سیاسی  کنش  به  دینی  انگیزه 
کابوس  یک  امروز،  بشریت  و  اسالم  جهان  برای  اسالمی  انقالب  پیام 
تمام  گذشته،  سال   ۴۳ طول  در  و  است  سلطه  نظام  برای  هولناک 
این  و  بوده  اسالمی  ایران  انقالب  براندازی  و  تضعیف  غرب  تالش 
تالش در دوران جدید در فضای مجازی ظهور و بروز پیدا کرده است.
کاماًل  که  شده  ساخته  ایرانی  مجازی  فضای  در  براینکه  تأکید  با  وی 
مغایر با ایران واقعی است، اضافه کرد: در فضای مجازی و شبکه های 
آن  شده،  استکبار  دنیای  برای  ابزاری  به  تبدیل  امروز  که  اجتماعی 
و  اغتشاش  و  خرابی  جز  ایران  از  که  می سازند  شایعه  و  خبر  چنان 
القا  چنین  می خواهند  آن ها  نیست.  دیگری  خبر  درهم ریختگی 
کنند که ایران بر باد رفته و در حال فروپاشی است. اما ایران واقعی، 
در  باشکوه  و  مقتدرانه  و  است  دشمنان  چشم  خار  که  است  ایرانی 
حال حرکت به سوی اهداف و ارزش های انقالب اسالمی است. این 
نه  و  است  بار  اولین  برای  نه  استکبار  دنیای  طراحی های  و  توطئه ها 

بود. خواهد  آخرین 
خطاب  خود  سخنان  پایان  در  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  رئیس 
به  خود  ُعده  و  ِعده  تمام  با  امروز  دشمن  گفت:  انقالب  نیروهای  به 
باید  اغتشاش ها  و  توطئه ها  این  است.  آمده  اسالمی  انقالب  جنگ 
کشور  پیشرفت  و  مردم  به  خدمت  باید  ما  هدف  کند.  هوشیارتر  را  ما 
حزب  هر  هستند.  شکوهمند  انقالب  این  اصلی  سرمایه  مردم  باشد. 
توطئه  از  باشد،  قدرت طلبی  و  سهم خواهی  دنبال  به  که  جریانی  و 
دشمنان این آب و خاک غافل است. دست هایمان را به هم بدهیم و 
با اخالص و همدلی و اعتمادی که مردم به ما داشته اند، برای تحقق 

کنیم. تالش  سربلند  و  سرافراز  ایرانی 
اسالمی  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  سخنگوی  همچنین 
درخصوص جزئیات جلسه این شورا اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۰ 
در  ائتالف  شورای  نظارت  و  ارزیابی  کارگروه  اعضای  انتخاب  مهرماه 

شد. رأی گیری  کارگروه  این  ترکیب  برای  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
به  نفر   ۵ شورا  مصوب  اساسنامه  طبق  گفت:  رسولی  امیرابراهیم 
کارگروه  این  در  حقوقی  عضو  عنوان  به  نفر   ۶ و  حقیقی  عضو  عنوان 
مجلس  در  ائتالف  شورای  منتخبان  عملکرد  بر  نظارت  به  ۱۱نفره 

پرداخت. خواهند  اسالمی  شوراهای  و  اسالمی  شورای 
حقیقی  اعضای  از  عبارتند  شده  انتخاب  اعضای  کرد:  تصریح  وی 
مهدی چمران، حجت االسالم علی سعیدی، پرویز سروری، حمیدرضا 
ترقی و عباس سلیمی نمین. اعضای حقوقی نیز شامل رئیس شورای 
امور  معاون  ائتالف،  شورای  سخنگوی  ائتالف،  شورای  دبیر  ائتالف، 
امور  معاون  اجتماعی،  شبکه سازی  و  سازماندهی  معاون  بانوان، 

است. استان ها 
وظیفه  محوله  ماموریت  به  بنا  کارگروه  این  افزود:  همچنین  رسولی 
شده  معرفی  افراد  عملکرد  بررسی  به  آیین نامه ای  تدوین  ضمن  دارد 
بوده  مردم  اعتماد  پاسخگوی  بتواند  شورا  تا  بپردازد  ائتالف  سمت  از 
دقیق  های  بررسی  و  مستندات  بر  مبتنی  تصمیماتی  آینده  در  و 

شود. اتخاذ  عملکردی 

خبـر

رییس قوه قضاییه:

حادثه اوین جنایتی بود که به دست عوامل دشمن رخ داد
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دروغ های رسانه ای نفس تازه ای بر پیکر اغتشاشات؛

● وقتی دشمن برای ادامه اعتراضات دست به دامن اخبار کذب می شود!   ●
◄    چرا دشمن و رسانه های ضد ایرانی 
به خورد مخاطب  را  روز دروغ جدیدی  هر 
چهره شان  که  دروغ ها  این  می دهند؟! 
از  بخشی  اعتماد  و  می کند  کدر  را 
چه  می کند  سلب  آنها  از  را  مخاطبان شان 

دارد؟! برایشان  فایده ای 
زینب نادعلی: دروغ های رنگ و وارنگ 
این روزها کم نشنیده ایم، از همان روز اول 
که اغتشاشات را با دروغ شروع کردند و تا 
ویدیوهای  با  دارند  تالش  که  امروز  همین 
از  و غریب شان  دروغ های عجیب  و  جعلی 
اردبیلی،  دانش آموز  فوت  تا  اوین  زندان 
و  دارند  نگه  زنده  را  اغتشاشات  جریان 
نشان دهند هنوز مردم در صف اعتراضات 
هستند. اما چرا؟! چرا دشمن و رسانه های 
به  را  جدیدی  دروغ  روز  هر  ضد ایرانی 
خورد مخاطب می دهند؟! این دروغ ها که 
چهره شان را کدر می کند و اعتماد بخشی 
می کند  سلب  آنها  از  را  مخاطبان شان  از 

دارد؟! برایشان  فایده ای  چه 
دروغ  ضدایرانی  رسانه های  چرا 

! ؟ یند می گو
دست  بارها  روز  چند  این  حتما 
و  شده  رو  برایتان  ایرانی  ضد  رسانه های 
شده  رسوا  چشمتان  پیش  دروغ هایشان 
بسیار  تالش های  علی رغم  که  رسانه هایی 
جای  به  را  دروغین شان  اخبار  اینکه  برای 
مخاطب  به  درست  و  دست اول  اخبار 
اما چندباری خودشان طبل  کردند  عرضه 
رسوایی شان را به صدا درآورده اند. اما چرا 
این رسانه ها به مخاطب دروغ می گویند؟!
و  مشاور  طاهرنژاد«  »زهرا  دکتر 
می گوید:» در  باره  این  در  روانشناس 
دلیل  به  معموال  دروغ،  انسانی  روابط 
افراد  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  کمبود 
و ناتوانی آنها در حل مسئله ای و تعارضات 
برای  افراد  می شود.  گفته  مشکالت شان  و 
را  تنبیهی  یا  و  کند  کسب  را  نفعی  اینکه 
دفع کند دست به دروغ گویی می زنند! در 
شبکه های  که  سرعتی  دلیل  به  ما  روزگار 
انتشار اخبار دادند سرعت نشر  مجازی به 

رفته«! باال  هم  دروغ  اخبار 
شاخصه  این  هم  ما  دشمن  اتفاقا 

که  دروغ هایی  در  را  منفعت  و  ناتوانی 
نمی تواند  چون  دشمن  دارد.  می گوید 
تهدید  و  تحریم  با  ایران   در  اهدافش  به 
و  دروغ  اخبار  انتشار  به  دست  و...برسد 
اغتشاشات  برای  افراد  از  برخی  تحریک 
داخلی می زند و از این راه منفعت خودش 

می کند! کسب  را 
تازه ای  نفس  رسانه ای  دروغ های 

اغتشاشات! برای 
در این چند روز، پیش آمده اغتشاشات 
دست  افراد  و  می شود  تمام  می شود  آرام 
هیجانی شان  و  احساسی  حرکت های  از 
ضدایرانی  رسانه های  دوباره  اما  می کشند 
اینستاگرام  در  معرکه  آتش بیاران  برخی  و 
پراکنی  دروغ  به  شروع  مجازی  فضای  و 
تکرار  را  عمل  این  آنقدر  و  می کنند 
می کنند تا دوباره جمعی افراد هیجانی از 
خیایان ها  به  اغتشاشگران  همراه  را  مردم 
رسانه ای  دروغ های  چرا  اما  بفرستند. 
دروغگویان  واقعی  چهره  آنکه  جای  به 
اغتشاشات  به  تازه ای  جان  کند  فاش  را 

! ؟ می بخشد
از  می گوید:» یکی  طاهرنژاد  زهرا 
سطح  که  است  این  افراد  بر  دروغ  اثرات 
به  افراد  و  می برد  باال  را  آنها  هیجانات 
این  می کنند.  رفتار  هیجانی  صورت 
منطق  باعث می شود  رفتار کردن  هیجانی 
سه  انسان  مغز  درواقع  بیاید.  پایین  افراد 
است  فیزیولوژیک  الیه اول، الیه  است.  الیه 
که مربوط به خواب، خوراک و...می شود.  
از  متشکل  که  است  هیجانات  بعدی  الیه 
فقط  که  باالیی  الیه  و  است  هیجان  نوع   8
منطق  هستند  برخوردار  آن  از  انسان ها 

است«!
را  با دروغ قدرت تحلیل مردم  رسانه 

می برد! بین  از 
به  اشاره  با  ادامه  در  روانشناس  این 
اغتشاشات  در  مردم  از  برخی  رفتارهای 
الیه  باالی  منطق  می کند:» الیه  بیان 
هیجان  وقتی  گرفته.  شکل  هیجان 
دیگر  آن  باالیی  الیه های  می شود  فعال 
دروغ  یک  وقتی  بنابراین  ندارند.  فعالیتی 
باال  افراد  هیجانات  سطح  می شود.  گفته 

فکر  منطقی  نمی توانند  دیگر  و  می رود 
ممکن  خاطر  همین  به  کنند.  رفتار  و 
در  که  بدهد  بروز  آنها  از  رفتارهایی  است 
همچین  به  دست  اصال  عادی  شرایط 
کاری نمی زنند! هر رفتاری ممکن است از 
غالب  او  بر  که  هیجانی  دلیل  به  آدم  این 
فکر  خوب  نمی تواند  چون  بزند  سر  شده 
گفتن  دروغ  با  که  می دانند  رسانه ها  کند. 
هیجان مخاطب را فعال می کنند و با فعال 
شدن هیجانات قدرت تدبیر و تحلیل را از 
به همین خاطر برخی  افراد می گیرند!  آن 

می شوند.« دشمن  دست  بازیچه 
دنبال  که  اخباری  به  نسبت  روزها  این 
مخاطب شان  که  رسانه هایی  و  می کنید 
باشید  داشته  بیشتری  حساسیت  هستید 
کارشناس ممکن  این  به گفته های  که  چرا 
شگردهای  معرض  در  شماهم  است 

رسانه ای قرار بگیرد و نتوانید هیجانات تان 
کنید. کنترل  را 

رسانه جامعه را نشانه گرفته!
 نگرانی از اتفاقات و رفتار اغتشاشگران 
کرده.  پیدا  راه  ما  همه  زندگی  و  خانه  به 
اعضای  نکند  که   هستیم  این  نگران 
رفتار  گرفتار  روز  طول  در  خانواده مان 

خدایی  و  شوند  اغتشاشگران  وحشیانه 
نکرده بالیی سرشان بیاید. با اینکه شرایط 
حافظ  نهاد های  و  پلیس  لطف  به  جامعه 
این نگرانی در بیشتر  اما  آرام است  امنیت 

می خورد. چشم  به  خانواده ها 
دروغ  می گوید:» اخبار  طاهرنژاد  دکتر 
در  بی اعتمادی  و  ناامنی  احساس  باعث 
اضطراب  ریشه  می شود  جامعه  سطح 
روانشناسی  نظر  از  است.  ناامنی  حس 
می شود  اضطراب  دچار  که  افرادی 
تعادل  اضطراب  ندارند.  امنیت  احساس 
در  خون  مثل  می زند  هم  به  را  افراد  روانی 
رگ های ما جریان دارد و به همه نقاط بدن 
ایجاد  می تواند  اضطراب  می کشد.  سرک 
باعث مشکالت  کند  مو  و  پوست  مشکالت 
و  توجه  و  شود  قلبی  مشکالت  و  گوارشی  
ریشه  کند.اضطراب  مختل  را  افراد  تمرکز 

می شود  محسوب  روان شناسی  اختالالت 
سرچشمه  دروغ  و  ناامنی  احساس  از  که 

می گیرد.«
نقش ما در انتشار اخبار دروغ!

در  که  گروه هایی  در  ما  از  خیلی  گاهی 
اخباری  از  برخی  داریم  مجازی  فضای 
تهدید  جنبه  یا  است  جالب  نظرمان  از  که 

آنها  عزیزان مان  از  محافظت  دلیل  به  دارد 
حواستان  اینکه  مثال  می دهیم!  نشر  را 
شده  خفت گیری  محل  »فالن  در  باشد 
در  خواسته  یا  و  ناخواسته  اینطور  ...«و 
قرار می گیریم.  اخبار کذب  انتشار  زنجیره 
می گوید:»  باره  این  در  نژاد  طاهر  دکتر 
جنبه  ما  دست  به  اخبار  انتشار  گاهی 
خیرخواهی دارد، گاهی هم برای شیطنت 
رقابتی  دلیل  به  گاهی  و  است  جوسازی  و 
اتفاقات  اول  ما راوی  است که می خواهیم 
باعث  دالیل  این  پس  باشیم!  جمع مان  در 
می شود ما قبل از پاالیش خبر و اطمینان 
در  و  دهیم  نشر  را  خبر  آن،  درستی  از 
بگیریم. قرار  کذب  اخبار  انتشار  زنجیره 
خبری  هر  انتشار  به  دست  باشد  یادمان 

نزنیم«!
توصیه  پایان  در  روانشناس  این   

می کند:» در بحث روان شناسی اجتماعی 
در  شاید  می گوید  که  داریم  را  مبحثی 
باشد  بزرگ  و  غیرقابل باور  دروغ  یک  ابتدا 
می شود  باعث  آن  تکرار  و  دروغ  بیان  اما 
هر  باشد  شود.یادمان  باورپذیرتر  مرور  به 
دست  بازیچه  و  نکنیم  منتشر  را  دروغی 

► نشویم«!    دشمن 

فتنه  جریان  در  تجزیه طلبان      ◄
را  کار   2 خود  اهداف  تحقق  برای  اخیر 
از  کشته سازی  کردند؛  پیگیری  همزمان 
قربانی  و  ُترک  تا  بلوچ  از  مختلف  اقوام 
تهییج عواطف  برای  کردن دختران جوان 
وارد  باید دید دختر عرب کی  مردم. حاال 

می شود. تجزیه طلبان  داستان 
کردن  عملیاتی  از  ماه  حدودیک 
ایران  تجزیه  برای  انقالب  ضد  سناریوی 
می گذرد؛ سناریویی که مداقه در آن پرده 
شاید  که  برمی دارد  پیچیده ای  نقشه  از 
ساعت ها  آن  پازل  قطعات  تک  تک  برای 
ضد  امکانات  تمام  و  شده  برنامه ریزی 
بیگانه  اطالعاتی  سرویس های  از  انقالب 
آن  کار  پای  زبان  فارسی  رسانه های  تا 

است. آمده 
جز  هدفی  که  نقشه   این  تسبیح  نخ 
آن  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  تجزیه 
قومیت های  اما  شد  متصور  نمی شود 
زندگی  ایران  در  که  است  مختلفی 

. می کنند
قوم کرد ایران اسالمی از جمله اقوامی 
پان کرد  فشارهای  علی رغم  که  است 
و  دموکرات  و  کومله  و  جدایی طلبان  و 
ارضی  تمامیت  پای  همواره  غیره  و  پاک 
از  آنان  رشادت های  و  ایستاده  ایران 
مقدس  دفاع  دوران  در  که  پیشمرگه هایی 
که  کسانی  تا  بودند  اسالم  رزمندگان  یاور 
شدند  انقالب  ضد  نیروهای  ترور  قربانی 
فراموش  زمین  ایران  مردمان  اذهان  از 

. د نمی شو
واقعه مهسا امینی اما برای ضد انقالب 
دیاری  از  را  فتنه  تا  بود  مناسبی  فرصت 
است  آرامش  در  سالهاست  که  کند  آغاز 
شبکه های  در  کردزبان  رسانه های  البته  و 
آن  مردم  عمومی  اذهان  روی  اجتماعی 
آن  مردم  به  کرده  تالش  و  کرده  عملیات 
مورد  کردستان  استان  که  بقبوالند  دیار 
این  آنکه  حال  است  مسئوالن  بی مهری 
بهره مند  و  پیشرفته  استان های  از  استان 

است. ایران 
مقدمه کار از زمانی که مهسا امینی در 
می شود.  فراهم  بود  بستری  بیمارستان 
مصداقی  تا  است  فرصت  بهترین  حاال 
ضد  رسانه  های  که  روایتی  ابر  برای  عینی 
ارشاد  گشت  واژه  کلید  دو  درباره  انقالب 
»مهسا  شود؛  فراگیر  ساخته اند،  حجاب  و 

ارشاد  به دلیل ضرب و شتم گشت  امینی 
است.« رفته  کما  به  حجاب  خاطر  به 

فراخوان های  روز  همان  عصر  از 
اجتماعی  شبکه های  در  سنگینی 
به  معترضان  تا  می شود  دست  به  دست 
مختلف  شهرهای  در  امینی  مهسا  مرگ 

کنند. برپا  اعتراضی  تجمعات 
فردای آن روز در چندین شهر و استان 
شکل  اعتراضی  تجمعات  تهران  جمله  از 
که  اعتراضات  مرکزی  هسته  می گیرد. 
که  دخترانی  و  جوانان  بیشتر  آن  در 
نقش آفرینی  کرده اند  حجاب  کشف 
اعتراضات  شگرفت  سرعتی  با  می کنند، 
به  تا  می دهد  سوق  اغتشاش  سمت  به  را 
فراجا  ویژه  یگان  فرمانده  سخنان  طبق 
کلید  کشور  اغتشاشات  خشن ترین 

. رد بخو
پرونده  با  مرتبط  نهادهای  اما  همزمان 
را بررسی می کنند  مهسا امینی علل فوت 
تلفنی  تماس  در  جمهور  رئیس  حتی  و 
آنها  از  دلجویی  ضمن  امینی  خانواده  با 

می دهد. پیگیری  قول 
مهسا  مرگ  پرونده  ابعاد  اما  زمان  گذر 

پدر  که  جایی  تا  می کرد،  روشن  را  امینی 
ادعاهای  از  دیگری  از  پس  یکی  مهسا 
هم  دخترش  پذیرفت  و  آمد  کوتاه  خود 
پزشک  نظر  تحت  هم  و  داشته  جراحی 

است. بوده  معالج 
بر  امینی  پدر مهسا  فیلم حضور  انتشار 
آن  بر  که  مواردی  و  جوانش  دختر  بالین 

رسمی  جوابیه  همچنین  می کند  اذعان 
تقریبا  را  آن  پرونده  قانونی  پزشکی 

می کند. مختمومه 
مهسا  ماجرای  ابعاد  شدن  مشخص  با 
اغتشاشگران  صف  شدن  جدا  و  امینی 
انقالب  ضد  شهر  سطح  در  معترضان  از 
در  البته  و  تازه  بهانه ای  با  تا  کرد  تالش 
تفرقه افکنی  آتش  ایران  از  دیگر  گوشه ای 
فروکش  حال  در  که  را  تجزیه طلبی  و 

کند. شعله ور  بود  کردن 
که  قدیمی  پرونده ای  بلوچ؛  دختر 
آمده  پیش  مسائل  با  ارتباطی  کوچکترین 
جمعه  روز  در  ندارد  امینی  مهسا  درباره 
جمعه  نماز  خطبه های  از  پس  مهرماه   8
مولوی  باحضور  که  زاهدان  مسجدمکی 
با  یکباره  به  می شود  برگزار  عبدالحمید 
زاهدان   16 کالنتری  به  مسلحانه  حمله 
تجزیه  برای  انقالب  ضد  سناریوی  به 

می شود. الصاق  ایران 
که  زاهدان،  ناآرامی های  جریان  در 
و  پاساژ  بانک،  کالنتری،   چند  به  آن  در 
مغازه های مردم خسارات جدی وارد شد، 
سیستان  سپاه  اطالعات  سازمان  معاون 

تک تیرانداز  یک  هدف  مورد  بلوچستان  و 
می رسد. شهادت  به  و  می گیرد  قرار 

شناسایی  جسد  دو  جمعه  شامگاه  اما 
بشوید؛  شهر  فضای  از  را  غبار  تا  می شود 
دو  بخش  شه  یاسر  و  ریگی  عبدالمجید 
الظلم  جیش  طلب  تجزیه  گروهک  عضو 
درگیری  های  کشته شدگان  میان   در 

بودند. خیابانی 
نیروهای سپاه  با رشادت  اما  واقعه  این 
مردم  همراهی  عدم  و  انتظامی  و  بسیج  و 
پایان  روز  همان  در  بلوچستان  و  سیستان 
منتفذان  از  برخی  تالش های  و  می یابد 
به  راه  آن  آتش  داشتن  نگه  زنده  برای 

نمی برد. جایی 
روایت  انقالب  ضد  رسانه های  البته 
می کنند  منتشر  واقعه  این  از  را  خود 
شعله   دوباره  فتنه  جان  نیمه  آتش  تا 
شعار  با  فراخوان ها  بار  این  شود؛  ور 
ایران«  تمام  خونین  زاهدان  »سنندج 

می شود. منتشر 
و  ندارد  قدرتی  اما  آتش  خرج  این 
کند؛   همراه  خود  با  را  مردم  نمی تواند 
آمار فوتی های کشور  اما گویا  انقالب  ضد 
آن  برای  و  می کند  استخراج  منابعی  از  را 

می نویسد. سناریو 
نیکا  رمز  با  تا  لرستان  نوبت  حاال 
جوانی  دختر  شوند؛  غائله  وارد  شاکرمی 
مدار  دوربین های  شده  ضبط  تصاویر  که 
سقوط  از  خبر  همسایه ها  روایت  و  بسته 
که  انقالب  ضد  اما  می دهد  ارتفاع  از  او 

این بار هم انتخابی ویژه داشته است،  باز 
می سازد. را  خود  روایت  هم 

را بر سرش  نیکا؛ دختری که سایه پدر 
ندارد به دلیل اختالف با خانواده از مادر 
تهران  به  و  شده  جدا  مادرش  همسر  و 
منزل خاله اش  سکونت  در  و عمدتا  آمده 

شاکرمی. آتش  است؛  داشته 

از  پس  میانه  این  در  شاکرمی  آتش 
سیما  و  صدا  دوربین  مقابل  در  اینکه 
در  می کند  تأیید  را  او  خودکشی  روایت 
تمام  و  معرکه  می شود  آتش  بیار  اما  ادامه 

می کند. رد  را  خود  حرف های 
روش های  از  یکی  فتنه  این  جریان  در 
ضد انقالب برای همراه کردن افراد با خود 
نمونه های  که  است  بوده  تطمیع  و  تهدید 
مختلف آن در در موضع گیری های برخی 

است. مشهود  کامال  هنرمندان 
و  آشوب  جدید  رمز  شاکرمی  نیکا 
می شود  فتنه  این  به  لرستان  مردم  الصاق 
دوباره  جان  تجزیه طلبی  سناریوی  تا 
در  روز  یک  تنها  اما  هم  این بار  بگیرد. 
مردم  و  می گیرد  شکل  تجمعی  لرستان 
نمی کنند.  همراهی  موج  این  با  لرستان 
را  خود  روایت  اما  انقالب  ضد  رسانه های 
می کند  مستمکی  را  آن  و  دارد  ماجرا  از 
دارد. نگه  شعله ور  را  اغتشاشات  آتش  تا 

غائله  وارد  تا  ترک هاست  نوبت  حاال 
است،  غائله  این  کانون  اردبیل  شوند، 
را  عجیب  روایتی  انقالب  ضد  رسانه های 
هم  پان ترک ها  بار  این  می کنند.  مطرح 
با  تا  می آیند  کمک  به  رسانه هایشان  با 
تحریک  را  غیور  ترک های  احساسات  اسرا 

. کنند
عموی  سوی  از  اما  انقالب  ضد  روایت 
نه  و مشخص شد  تکذیب شد  پناهی  اسرا 
اردبیل  شاهد  مدرسه  دانش آموز  او  تنها 
اغتشاشات  به  ربطی  اصال  بلکه  نیست 
بیمارستان  در  بیماری  از  پس  و  نداشته 

است. کرده  فوت  متأسفانه  و  بستری 
روایت سازی  از  پس  اما  اردبیل 
حضور  شاهد  گذشته  روز  انقالب  ضد 
همچنان  فتنه  آتش  تا  بود  اغتشاشگران 
استان های  دیگر  البته  بماند.  روشن 
با  همراهی  هیچ  اما  کشور  تر ک نشین 
نه  نکردند؛  اردبیل  در  اغتشاشگران 
زنجان. نه  و  غربی  و  شرقی  آذربایجان 
هم  کنار  را  پازل  این  قطعات  وقتی 
دقیق  برنامه ریزی  به  باال  از  و  بگذاریم 
حساب شده  انتخاب های  و  ضدانقالب 
آنها را نگاه کنیم و بیش از 17000 دروغ  
را  مدت  این  در  انقالب  ضد  رسانه های 
گام های  می توانیم  کنیم،  مرور  ذهن  در 
ضد  سناریوی  ادامه  برای  نیز  را  بعدی 
► انقالب پیش بینی کنیم؛ دختر عرب!   

سناریو تجزیه طلبان بعد از دختر بلوچ، مهسا، نیکا و اسرا 

● »دختر عرب« کی وارد داستان می شود؟    ●

آقای دایی قهرمان ملی دروغ 
نمی گوید!

را  خود  آب  روی  کف  مانند  که  نیستید  دیگرانی  شبیه  شما  دایی  آقای 
ریخته شده  را شریک خون های  و خود  ایران جدا کردند  ملت  دریای  از 
شما  و  قائلند  احترام  شما  برای  ایران  مردم  کردند.  اغتشاشات  این  در 
دروغ  ملی  قهرمان  نکنید  فراموش  اما  می دانند  خود  ملی  قهرمان  را 

نمی گوید.
ایجاد  برای  و دیار علی دایی جدیدترین هدف ضدانقالب  اردبیل، شهر 
التهاب و تحریک ترک زبانهاست. رسانه های ضدانقالب که این روزها آبرو 
و اعتبار رسانه ای خود را به طور کامل حراج کرده اند و به صورت پر تکرار 
مشغول دروغ پردازی هستند در تازه ترین پروژه خود سراغ اردبیل رفته  اند.
این رسانه ها در سناریوسازی هالیودی مدعی شدند: »مسووالن مدرسه 
شاهد در اردبیل برای آنکه دانش آموزان این مدرسه را به یک راهپیمایی 
حمایت از نظام ببرند مجبور به استفاده از خشونت شدند. این درگیری 
یگان  ادامه  در  و  این مدرسه شد  دانش آموزان دختر  اغتشاش  به  منجر 
به  را  پناهی  اسرا  نام  به  نوجوان  دختر  یک  و  کرد  حمله  مدرسه  به  ویژه 
دختر  فوت  اصل  اما  کنار  به  روایت  این  بودن  هالیوودی  رساند.«  قتل 
دیگری  ماجرای  فوت شد  اردبیل  در  روز  از قضا همان  که  دانش آموزی 
دانش آموز  پناهی  اسرا  آموز،  دانش  این  خانواده  گفته  به  بنا  دارد. 
علت  به  پدرش  فوت  از  بعد  خانواده  عموی  گفته  به  که  است  نوجوانی 
بیماری در بیمارستان فوت کرده و اصال دانش آموز مدرسه شاهد نبوده 

است. نداشته  اغتشاشات  با  هم  ارتباطی  وهیچ  است 
دام  به  ماجرا  این  در  را  برخی  ضدانقالب  رسانه های  سنگین  پمپاژ 
باور  را  روایت سازی دروغ  این  از چهره های معروفی که ظاهرا  انداخت. 
پیج  در  دایی  است.  پرآوازه کشورمان  فوتبالیست  دایی  بود، علی  کرده 
دانشجویان  به  حرمت  هتک  از  ناشی  سکوت   « نوشت:  خود  شخصی 
دانشگاه صنعتی شریف که پایه های علمی و معرفتی خود را در این نهاد 
پرورش داده ام امروز منجر به برخورد با دانش آموزان در یکی از مدارس 
در زادگاهم گردیده، سکوتی که تاوان مرگ دارد و هر روز داغی دیگر بر 
دل جای جای ایرانم می نشاند که حکم خیانت به انسانیت و میهنم را 
دارد. من عضو هیچ گروهی نیستم، من جز کوچکی از این مردم شریف 
به  آقای دایی  هستم که دغدغه هایشان دغدغه من است.«خوب است 
این چند مسئله توجه کنند:آقای دایی، از دانشگاه شریف که بگذریم،  
حتما  شهر  مسووالن  می شدید  جویا  اگر  و  است  خودتان  شهر  اردبیل 
برایتان توضیح می دادند که در این مدرسه چه گذشته است.اینکه شما 
به استناد روایت رسانه های ضدانقالب موضع می گیرید و از اصل ماجرا 
را دچار آسیب می کند  نه تنها سرمایه اجتماعی خودتان  مطلع نیستید 
بلکه باعث می شود شما شریک هر اتفاقی که در اردبیل و دیگر شهرهای 
کشور به سبب این موضع گیری غلط رقم بخورد باشید.آقای دایی شما 
شبیه دیگرانی نیستید که مانند کف روی آب خود را از دریای ملت ایران 
اغتشاشات  این  در  شده  ریخته  خون های  شریک  را  خود  و  کردند  جدا 
را قهرمان ملی خود  برای شما احترام قائلند و شما  ایران  کردند. مردم 

اما فراموش نکنید قهرمان ملی دروغ نمی گوید. می دانند 

شاعر زن آئینی: دروغگویی، 
شایعه پراکنی  و سیاه نمایی  

معاندان، امر بی سابقه ای نیست
نوشت:  اخیر  پردازی های  دروغ  درخصوص  شاعر  نانی زاد،  فاطمه 
فضای این روزهای ما و شایعه پراکنی ها و سیاه نمایی هایی که از سوی 
معاندان به وجود آمده، مطلب تازه و بی سابقه ای نیست. دروغ پراکنی، 
بسیاری  توسط  هم  اخیر  اتفاقات  در  که  نیست  جدیدی  حربه  البته 
از  سوءاستفاده  با  تا  گرفت  قرار  استفاده  مورد  خارجی  شبکه های  از 
نانی زاد  فاطمه  ببرد.  پیش  را  خود  اهداف  رسانه ای  جنگ  از  ناآگاهی 
که آثاری چون »باران بی هوا« و »صحن فیروزه« را در کارنامه ادبی خود 
دارد، نظرش را در خصوص دروغ پراکنی های اخیر در قالب یادداشت 
این  زیر است: فضای  قرار  به  با خبرگزاری فارس در میان گذاشت که 
آمده  وجود  به  که  نمایی هایی  سیاه  و  پراکنی ها  شایعه  و  ما  روزهای 
انقالبم؛  و  ایران  فرزند  افتخار  با  من  نیست.  بی سابقه ای  و  تازه  مطلب 
و مصالحشان  منافع  لحاظ  به  را عده ای  آرمان هایش  که  انقالبی  البته 
تحریف نکرده اند. از زمانی که شخصیت اجتماعی من شکل گرفت و به 
خاطر می آورم تالش بی وقفه ای از سوی دشمن خارجی و البته داخلی 
بوده تا به هر نحوی که می توانند به ایران مقتدر و مظلوم ضربه بزنند. 
در تالش  قوا  تمام  با  کارزار جنگ هستند؛ پس دشمن  امروز رسانه ها 
ابزار سیاه نمایی و تحریف وقایع اذهان را در راستای مطلوب  با  است 
خود جهت دهی کند. فضای روانی حاکم بر جامعه متأثر از همین مهم 
اشاره  و  تأکید  تبیین  جهاد  بر  بارها  و  بارها  آقا  حضرت  که  این  است. 
داشتند، ما متأسفانه آنگونه که شایسته و بایسته بود وارد عمل نشدیم 
شفافیت،  و  صداقت  باشد  یادمان  می شود.  متذکر  را  اهمیت  این  و 
بار  به  دلگرمی  آن  تبع  به  و  داد  خواهد  ما  به  را  ابتکار  و  عمل  میدان 
همه  رغم  علی  کرد.  خواهد  ناامید  را  بیگانه  و  دشمن  که  آورد  خواهد 
آبادی کشور به اجنبی نباید داد   کاستی ها فرصت دخالت را در مسیر 

بیفتد....  اتفاق  اگر  که 
وجود  به  در  سهمی  ما  از  کدام  هر  رسانه ها  تاز  و  تاخت  عرصه  این  در 
فضای  از  را  ما  دلگرمی،  و  صداقت  شفافیت،  داریم.  شرایط  آمدن 
ملتهب این روزها دور خواهد کرد و امنیت روانی را به جامعه باز خواهد 
گرداند. آنچه باید در مقابل چشم همه ما باشد این است که شتابزده، 
نبریم  آن  انتقال  به  دست  خبری  شنیدن هر  محض  به  و  بررسی  بدون 
ملتهب تر  افراطی  مداری های  هیجان  با  را  روزها  این  ملتهب  فضای  و 
ابتدا  این شیوه ندمیم که دودش  به  و اختالف  بر آتش کینه  و  نسازیم 
از  ما دلسوزتر  و کشور  ما  به  و هیچ کس  ما خواهد رفت  به چشم خود 

نیست. ما  خود 

خبـر



و منازعات شکل گرفته  تحوالت دو سال اخیر      ◄
مورد  سرزمین های  بازگشت  موجب  قفقاز  منطقه  در 
به  ولی  شد،  ارمنستان  از  آذربایجان  جمهوری  ادعا 
با عملیات اخیر جمهوری آذربایجان در  نظر می رسد 
اهداف  دارای  سیونیک،  استان  در   ۱۴۰۱ شهریور 
جدیدی  ژئوپولیتیکی  تحوالت  آن  تبع  به  و  جدید 

باشد.
بازیگر  یک  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
هرگونه  از  تاثیرپذیر  و  سو  یک  از  منطقه ای  فعال 
و  رویکردها  منطقه،  این  جدید  تحوالت  و  تغییرات 
موضع  از  گرفته  بر  آن  مبانی  که  خود  خاص  سیاست 
مرزهای  تغییر  عدم  مورد  در  رهبری  معظم  مقام 
می کند. دنبال  را  است،  قفقاز  کشور  غربی  شمال 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  و  رویکرد 
واکنش  و  نقد  با  قفقاز  تحوالت  قبال  در  ایران 
و  رسانه ای  مردمی،  مختلف  محافل  در  مختلفی 
یک  در  راستا  این  در  است.  بوده  روبرو  نخبگانی 
نخبگان  میان  از  نفر   ۳۸۴ میان  از  که  نظرسنجی 
طباطبایی،  عالمه  تهران،  )دانشگاه های  دانشگاهی 
پژوهشگران  کرمانشاه(،  رازی  شیراز،  گیالن،  تبریز، 
قفقاز  مسائل  به  گاه  آ خارجی  سیاست  تحلیگران  و 
است. آمده  دست  به  زیر  نتایج  است  گرفته  انجام 
کلیدی  عنصر  منطقه ای  بازیگران  تحرکات 

ت ال تحو
تشدید  به  پاسخ  در  دهندگان،  پاسخ  از  درصد   ۵۲
بازیگران  تحرکات  قفقاز،  منطقه  در  تنش  جدید  دور 
بیان  تنش  دور جدید  تشدید  دلیل  را  منطقه ای  فعال 
پرونده  در  روسیه  درگیری  نیز  درصد   ۳۱ اند.  کرده 
این  بخش  توازن  نقش  کاهش  موجب  را  اوکراین 
عنوان  قفقاز  در  منازعه  تشدید  نتیجه  در  و  کشور 
یکی  پایبندی  عدم  دهندگان  پاسخ  مابقی  اند.  کرده 
همین طور  و  توافقات  به  طرف  هردو  یا  طرفین  از 
در  تنش ها  تشدید  دلیل  را  بزرگ  قدرت های  مداخله 

اند. دانسته  جدید  دور 
دور  اصلی  بازیگر  صهیونیستی  رژیم  و  ترکیه 

تحوالت جدید 
تحوالت  روند  و  سیر  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۴۱
ترکیه  کشور  منافع  راستای  در  منطقه  جدید 
راستای  در  تحوالت  این  نیز  درصد   ۳۴ می دانند. 
نیز  مابقی  و  می کنند  عنوان  آذربایجان  کشور  منافع 
نکته  میدانند.  بازیگران  سایر  راستای  در  را  روند  این 
پاسخ  از  درصد   ۵۷ که  است  این  دیگر  توجه  قابل 
بر  تاثیرگذاری  بیشترین  دارای  را  ترکیه  دهندگان 
حالی  در  می داند  آذربایجان  دولت  سیاست های 
بیشترین  دارای  را  صهیونیستی  رژیم  درصد   ۲۴
بیان  آذربایجان  دولت  سیاست های  بر  تاثیرگذاری 

را  دیگر  بازیگران  دهندگان  پاسخ  مابقی  و  می کنند 
می کنند. مطرح  میان  این  در 

تمدنی است و  ژئوپلیتیک  ایران در منطقه  اولویت 
منطقه  جایگاه  و  اولویت  از  پرسش  به  پاسخ  در 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  در  قفقاز 
اولویت  بر  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۴۳ ایران، 
بر  درصد   ۲۶ و  ژئواستراتژیکی  و  ژئوپلیتیکی  منافع 
سیاست  در  منطقه  این  تمدنی  و  فرهنگی  اهمیت 
اند.  کرده  تاکید  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی 
اقتصاد و تجارت  بر  ۱۸ درصد  این درحالی است که 
امنیتی  و  سیاسی  منظر  از  اهمیت  بر  درصد   ۱۳ و 
تاکید  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  در 

. شتند ا د
مرزهای  تثبیت  ایران  امنیتی  مالحظه 

است منطقه  ژئوپلیتیک 
تغییر  با  مخالفت  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۵۳
بخش  را  جنوبی  قفقاز  منطقه  ژئوپلیتیک  و  مرزها 
در  ایران  استراتژیک  و  امنیتی  مالحظات  از  مهمی 
درصد   ۱۸ می دانند.  منطقه  جدید  تحوالت  قبال 
تهدیدمحور  حضور  از  ممانعت  دهندگان  پاسخ  از 
تامین  درصد   ۱۵ دولتی،  فرامنطقه ای  بازیگران 
مخالفت  درصد   ۱۴ و  ایران  ژئواکونومیک  منافع 
عنوان  به  را  تجزیه طلبانه  و  قوم مدارانه  تحرکات  با 
استراتژیک  و  امنیتی  مالحظات  از  مهمی  بخش 

می کنند. بیان  جدید  تحوالت  قبال  در  ایران 
لزوم تغییر جهت گیری سیاست خارجی ایران 

فعاالنه بر مبنای اولویت دیپلماسی سیاسی
تاکید  نظرسنجی  این  در  دیگر  توجه  قابل  نکته 
دیپلماسی  اولویت  به  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۵۷
سیاست  با  مرتبط  دستگاه های  سوی  از  سیاسی 
جهت گیری  نوع  از  سوال  به  پاسخ  در  ایران  خارجی 
مالحظات  تامین  برای  دیپلماسی  دستگاه 
در  اند.  کرده  تاکید  قفقاز  منطقه  در  استراتژیک 
 ۱۷ اقتصادی،  دیپلماسی  بر  درصد   ۲۱ که  حالی 

اند. کرده  اشاره  فرهنگی  دیپلماسی  بر  درصد 
دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۴۳ دیگر  سویی  از 
تحوالت  قبال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامات 
طرفی  بی  سیاست  قالب  در  قفقاز  منطقه  اخیر 
درحالی  این  می کنند.  بندی  صورت  منفعالنه 
دیپلماسی  در  را  اقدامات  این  درصد   ۳۱ که  است 
پاسخ  مابقی  می کنند.  بندی  صورت  جانبه  چند 
ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامات  نیز  دهندگان 
قالب  در  را  قفقاز  منطقه  اخیر  تحوالت  قبال  در 
صورت  فعال  طرفی  بی  سیاست  و  پنهان  دیپلماسی 

می کنند. بندی 
اقدامات  تاثیر  مورد  در  پاسخ دهندگان  ۳۹ درصد 

در  کشور  دیپلماسی  دستگاه  گرفته  انجام  تاکنون 
امر  این  که  بیان می دارند  قفقاز  منطقه  تحوالت  روند 
بازیگران  سایر  میان  در  ایران  انفعال  القای  موجب 
اقدامات  بودن  بی تاثیر  بر  درصد   ۳۶ است.  شده 
منطقه  تحوالت  روند  در  کشور  دیپلماسی  دستگاه 
۱۹ درصد  این در حالی است که  تاکید دارند.  قفقاز 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  کمک  به  قائل  بر  نیز 

هستند. تنش  مدیریت 
نهادهای  ناکارآمدی  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۴۶
را  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  بر  موثر 
منطقه  این  در  کنونی کشور  عامل وضعیت کنشگری 
برتری  بر  درصد،   ۳۳ که  درحالی  اند.  کرده  عنوان 
شرایط  تشدید  عامل  عنوان  به  منطقه ای  رقبای 
تحریم ها  نقش  درصد   ۱۱ اند.  کرده  تاکید  کنونی 
دلیل  را  قومی  تنش های  از  نگرانی  نیر  درصد   ۱۰ و 
قفقاز  منطقه  در  کشور  کنونی  کنشگری  شکل 

اند. دانسته 
توصیه  بازدارنده  نظامی   – امنیتی  اقدامات 

ایرانی نخبگان 
 ۴۳ تاکید  نظرسنجی،  این  توجه  قابل  و  مهم  نکته 
درصد از پاسخ دهندگان بر اقدامات امنیتی و نظامی 
اولویت  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  بازدارنده 
ژئوپلیتیکی  تغییرات  با  مقابله  برای  ایران  اقدامات 
دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۲۸ است.  قفقاز  منطقه  در 
ایران،  اسالمی  جمهوری  جانبه  سه  همکاری  بر  نیز 
ایران  اقدامات  اولویت  عنوان  به  ارمنستان  و  روسیه 
دارند.  تاکید  ژئوپلیتیکی  تغییرات  با  مقابله  برای 
همچنین  و  ارمنستان  با  نظامی  همکاری  نیز  مابقی 
اولویت  عنوان  به  را  آذربایجان  با  سیاسی  دیپلماسی 
ژئوپلیتیکی  تغییرات  با  مقابله  برای  ایران  اقدامات 

اند. کرده  عنوان  قفقاز  منطقه  در 
نظرسنجی فوق در مهرماه ۱۴۰۱ از سوی مؤسسه 
و  تهران  ابرار معاصر  بین المللی  و تحقیقات  مطالعات 
در راستای اولویت های پژوهشی و مطالعاتی خود در 
جمهوری  خارجی  سیاست  و  بین الملل  امنیت  حوزه 

اسالمی ایران انجام گرفته است.  ►
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روزجهانی مدیر!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
و  عزل  و  مدیریت  داستان  البته  بود.  مدیر  جهانی  روز  دیروز 
نصب مدیران ) با خدمات مشاوره ای( در همه کشور های دنیا 
اتفاق در مورد  این  نیز  امری رایج و مرسوم است و در کشور ما 
عنوان  به  تصرف!  و  دخل  اندکی  با  البته  دهد  می  رخ  مدیران 
تحت  مجموعه  پیشرفت  اساس  بر  مدیر  موفقیت  دنیا  در  مثال 
سنجیده  مدیر  موفقیت  اینجا  اما  میشود؛  سنجیده  مدیریتش 
پر  و  است  موفقیت  نشانه  بودن  مدیر  خود  بلکه  شود،  نمی 
در  شود.  وصل  تان  سیم  باید  شدن  مدیر  برای  که  است  واضح 
والیت  در  مثاًل  نیست.  شما  جلودار  چیز  هیچ  دیگر  صورت  آن 
ما مدیری که برای تجدید وضو چند دقیقه ای اطاق خویش را 
ترک نمود بعد از مراجعه به دفتر کار خود، مشاهده نمود فردی 
جویا  را  علت  وقتی  است.  نموده  جلوس  ایشان  صندلی  روی 
شد انکشف که ایشان مدیر جدید این مجموعه هستند و در آن 
از  بود که  این  به ذهن مدیر قدیمی رسید  تنها کاری که  لحظه 
مدیر جدید بخواهد که چند لحظه ای از روی صندلی بلند شود 
تا ایشان بتواند الاقل کتش را از روی دسته صندلی بردارد!  یا 
مدیر داریم که چنان به رویکرد آویزان شدن خو گرفته که روی 

است.   کرده  سفید  را  َحشیش«  بُکّل  ُث  یتشَبّ الغِریُق   « هر 
ها وجود داشت  و نصب  این عزل  زمان گذشته هم  در  البته 
ایام  باز می گردد. در آن  و قدمت این ماجرا به سده های قبل 
گرز  نظیر  ابزاری  و  تشکیالت  به  بودن  مجهز  وجود  با  مدیران 
مجبور  هم  باز  ایمنی،  تجهیزات  سایر  و  خود  کاله  و  سنان  و 
شاهنامه  همین  در  آن  منظوم  اسناد  که  بودند  صحنه  ترک  به 

است: موجود  خودمان 
» برفتند با گرزهای گران . . . 
 مدیران یکایک چو شیر ژیان«

 و یا »چو نیمی گذشت از شب دیریاز . . .
 مدیران به رفتن گرفتند ساز«

 و باقی ماجرا... 
تصدی  کسب  برای  بودن  اعتماد  مورد  ما  کشور  در  چند  هر 
در  حقیر  تجارب  به  عنایات  با  ولی  است  کفایت  مدیریت 
بسیاری از علوم ارضی و سماوی و بحری نکاتی را با استحضار 
مدبرانه  و  فرسا  فلک  رهنمود  چند  با  مان  مطلب  و  رسانیم  می 

بندیم:  می  آذین 
باال اشارت  و تخصص: همانطور که در  به مدرک  توجه  الف( 
رفت و همه نیک می دانیم در امر تصدی مدیریت، مورد اعتماد 
کنید  انتخاب  را  هایی  به خدا پست  ترا  ولی  است.  کافی  بودن 
که در آن به اندازه یک قاشق مربا خوری یا بیشتر تخصص هم 
یا دست کم از جلوی اداره مزبور چند باری رد  داشته باشید و 

باشید! شده 
ب( نگه داشتن حرمت کلنگ و قیچی: هر چند ما از کاربرد 
ولی  نداریم  چندانی  اطالع  دور  ازمنه  در  مدیران  سنان  و  گرز 
آنچه عیان است این که »قیچی« و »کلنگ« از ابزارهای اصلی 
خاطر  به  فقط  شوند.  می  محسوب  نوین  مدیریت  کاربردی  و 
داشته باشید در زمان کلنگ زنی یا افتتاح پروژه ها کمی هم از 
تا هر  مختصات فنی و مشخصات ظاهری طرح ها سوال کنید 
چون  نشود.  افتتاح  یا  زنی  کلنگ  جهت  بی  و  خود  بی  طرحی 
بار  یا چندین  بار کلنگ می خورد  اوقات یک طرح چند  گاهی 
افتتاح«،  »پیش  باشید  جریان  در  وجود  این  با  میشود.  افتتاح 
 « و  تکمیلی«  افتتاح   « و  افتتاح رسمی«   « »افتتاح مقدماتی«، 
طرح  یک  های  ویژگی  و  مختصات  از  بعدی«  های  فاز  افتتاح 

است!  ماندگار  و  خوب 
ادامه  و  علم  کسب  از  هیچگاه  انسان  تحصیل:  ادامه  پ( 
مدرک  گور  تا  گهواره  ز  قولی  به  و  بود  نخواهد  نیاز  بی  تحصیل 
بجوی! اما از آنجا که حادثه خبر نمی کند، بهتر است از همین 
احمدی  آقای  قول  به  که  هایی  دانشگاه  این  از  یکی  در  حاال 
در  تا  کنید  نام  ثبت  دهند،  می  جدی«  جدی  »دکترای  نژاد 
به  رسانی  خدمت  اصلی  مانع  را  تحصیل  ادامه  نیاز،  صورت 
خلق در این مقطع زمانی اعالم کنید! البته تصدی پست های 
ادامه تحصیل است و  برای  بهانه  و  انگیزه  بهترین  نیز  مدیریتی 

بدانند! را  طالیی  ایام  این  قدر  دوستان  شود  می  توصیه 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

بر اساس یافته های نظرسنجی یکی از مراکز پژوهشی کشور انجام شد:

● هشدار جدی نخبگان نسبت به چشم  انداز امنیتی و ژئوپلیتیک تحوالت جدید قفقاز   ●

◄    پارلمان بریتانیا به نقل از گزارشگر ویژه سازمان 
تا  هستند  این  دنبال  به  طالبان  که  است  گفته  ملل 
زمینه  در  گزارش  کنند.  طرد  جامعه  از  کاماًل  را  زنان 
زنان  بر  طالبان  سوی  از  وضع شده  محدودیت های 
اجباری  ترک  شامل  محدودیت ها  این  که  می گوید 
شود. می  عام  مالء  در  صورت  پوشش  الزام  و  وظیفه 
وعده های  رغم  به   که  می گوید  بریتانیا  پارلمان 
دولت  این که  بر  مبنی  طالبان  رهبری  سوی  از  اولیه 
دولت  یک  گروه  این  بود،  خواهد  فراگیر  افغانستان 
سلطه  تحت  که  کردند  اعالم  را  مردانه  کاماًل  موقت 
اعضای تندرو و ارشد جنبش اصلی طالبان و حامیان 

دارد. قرار  آنان  کلیدی 
سایت مجلس نماینده گان بریتانیا روز دوشنبه، ۱۸ 
مهر، اعالم کرده است که اکثر منصوبان کابینه طالبان 
شامل تحریم های سازمان ملل هستند و شبکه حقانی 
به عنوان  دارد،  طالبان  رژیم  در  توجهی  قابل  نفوذ  که 
و  بریتانیا  متحده،  ایاالت   در  تروریستی  سازمان  یک 

می شود. شناخته  اروپا  اتحادیه 
حقانی،  سراج الدین  که  است  افزوده  گزارش  این 
فدرال  پولیس  تعقیب  تحت  نیز  طالبان  داخله  وزیر 

دارد. قرار  )اف بی آی(  امریکا 

در این گزارش همچنین آمده است که تاکنون بیش 
از یک سال می شود که اعضای دولت موقت طالبان در 
پست هایشان باقی مانده اند؛ در حالی که افغانستان با 

بحران های متعددی مواجه شده است.
دست  به  زمان  از  طالبان  گزارش،  این  اساس  بر 

گرفتن قدرت، بر تحکیم دولت موقت شان، به رسمیت 
متمرکز  کمک ها  دریافت  و  بین المللی  شدن  شناخته 

بوده اند.
جناح های  بین  نظر  اختالف  حال،  این  با 
افزایش  و  طالبان  گروه  میان  در  رقیب  ایدئولوژیک 

ادعاهایی  به  آنها،  صفوف  میان  در  قومی  شکاف های 
منجر  ناسازگار  و  غیرشفاف  حکومت داری  بر  مبنی 

است. شده 
سازمان  ویژه  گزارشگر  از  نقل  به  گزارش  این 
تا  هستند  این  دنبال  به  طالبان  که  است  گفته  ملل 
زمینه  در  گزارش  کنند.  طرد  جامعه  از  کاماًل  را  زنان 
زنان  بر  طالبان  سوی  از  وضع شده  محدودیت های 
اجباری  ترک  شامل  محدودیت ها  این  که  می گوید 
شود. می  عام  مالء  در  صورت  پوشش  الزام  و  وظیفه 

که  آمده  همچنان  گزارش  این  دیگر  بخش  در 
کمک های  نیازمند  افغانستان  جمعیت  درصد   ۵۹

هستند. بشردوستانه 
تحریم ها  ادامه  که  می افزاید  زمینه  این  در  گزارش 
مرکزی  بانک  دارایی  به  دسترسی  عدم  و  طالبان  علیه 
می شود،  نگهداری  کشور  از  خارج  در  که  افغانستان 

است. کرده  محدود  یا  پیچیده  را  ها  کمک  ارسال 
مسلط  افغانستان  بر  طالبان  پیش  سال  یک  حدود 
شدند و از جامعه جهانی خواستند که به شرط پذیرش 
مقررات شرعی ای که آنان می گویند و احترام به قوانین 
تعامل داشته  با حکومت جدیدشان  و مقررات مذهبی 

باشند./ دیپلماسی ایرانی     ►

از  غرب  حمایت  ادامه  در      ◄
اروپا  اتحادیه  ایران،  در  اخیر  اغتشاشات 
ایران،  ارتباطات  وزیر  علیه  را  تحریم هایی 
و  انتظامی  نیروی  اخالقی،  امنیت  پلیس 

کرد. اعمال  سپاه  سایبری  بخش 
اغتشاشات  از  غرب  حمایت  ادامه  در 
از  فرانسه  خبرگزاری  ایران،  در  اخیر 
سوی  از  ایرانی  ضد  تحریم های  اعالم 

داد. خبر  اروپا  اتحادیه 
اروپا  اتحادیه  گزارش،  این  طبق 
عیسی  علیه  را  تحریم هایی  اکتبر(   ۱۷(
پلیس  ایران،  ارتباطات  وزیر  زارع پور 
سپاه  سایبری  بخش  و  اخالقی  امنیت 

کرد. اعمال  پاسداران 
خبرگزاری،  این  گزارش  به 
فهرست  گفتند  اروپایی  دیپلمات های 
توسط  که  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
نشست  از  پیش  عضو  کشورهای  سفرای 
قرار  توافق  مورد  خارجه  وزیران  امروز 
را  نهاد  چهار  و  ایرانی  مقام   ۱۱ گرفت، 
ممنوعیت  مشمول  که  می شود  شامل 
شدن  مسدود  و  اروپا  اتحادیه  روادید 

شد. خواهند  دارایی ها 
است  آمده  اروپا  اتحادیه  بیانیه  در 

نفر  دو  و  ایران  اخالقی  امنیت  »پلیس 
رستمی  محمد  آن  کلیدی  چهره های  از 
قرار  تحریم  تحت  میرزایی  احمد  حاج  و 
همچنین  بیانیه،  این  طبق  گرفتند«. 
روسای  از  نفر  چند  و  انتظامی  نیروی 
آنچه  در  نقششان  دلیل  به  آن  محلی 
تحریم  شده،  ادعا  اعتراضات«  »سرکوب 

. ند شد
احتساب  با  اروپا،  اتحادیه  بیانیه  طبق 
حقوق  تحریم های  جدید،  تحریم های 
در  اکنون  ایران  علیه  بروکسل  بشری 
نهاد  هشت  و  فرد   ۹۷ شامل  مجموع 

. د می شو
گزارش  همچنین  فرانسه  خبرگزاری 
در  هم  بسیج  نیروی  روسای  نام  داد 
این  رسمی  روزنامه  در  که  فهرستی 
اتحادیه اروپا منتشر شده، دیده می شود.

را  قطعنامه ای  نیز  اخیرًا  اروپا  اتحادیه 
صادر  ایران  داخلی  اوضاع  خصوص  در 
ناصر کنعانی سخنگوی  واکنش  با  که  کرد 
این  و  شد  روبرو  ایران  خارجه  وزارت 
و  خواند  ارزش  بی  و  مردود  را  قطعنامه 
منافع  و  احترام  اساس  بر  ایران  گفت: 
تمامی  با  دوسویه  تعامل  آماده  متقابل، 

تالش  هرگونه  برابر  در  اما  طرف هاست، 
اقدامات  به  توسل  یا  فشار  اعمال  برای 
قاطعانه  ایران،  مردم  علیه  کننده  محدود 
متناسب  و  متقابل  پاسخ  و  ایستاده 

داد. خواهد 
از  پیش  هم  کانادا  و  انگلیس  آمریکا، 
ایران،  در  اخیر  اغتشاشات  پی  در  و  این 
علیه  بهانه  همین  به  را  تحریم هایی 

کردند. اعمال  ایرانی  نهادهای  و  مقامات 
کنعانی  ناصر  فارس،  گزارش  به 
نشست  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اعالم  از  پیش  که  خبرنگاران  با  هفتگی 
شد،  برگزار  اروپا  اتحادیه  تازه  تحریم های 
اروپا  مواضع  با  ارتباط  در  داشت:  اظهار 
کردیم  بیان  صراحتا  را  خود  دیدگاه های 
تماس های  در  هم  و  جلسه  این  در  هم 

ایران  خارجه  وزیر  بین  تلفنی  مختلف 
ما  بورل.  آقای  و  اروپایی  همتایان  با 
عقالنیت  به  دعوت  را  اروپایی  طرف های 
خودشان  شعارهای  به  این که  و  می کنیم 

باشند. پایبند 
تأکید  گفت وگوها  همه  در  گفت:  وی 
موضع  از  اروپایی  طرف  چنانچه  شده 
ایران  باشد،  تعامل  آماده  متقابل  احترام 
در  ولی  است  همکاری  و  تعامل  آماده 
جویانه،  مداخله  رفتاهاری  اتخاذ  صورت 
و  سیاست ها  از  استفاده  و  گزینشی 
متناسب  واکنش  ایران  دوگانه،  معیارهای 
در  این  داد.  خواهد  نشان  متقابل  و 
اروپایی  کشورهای  تک  تک  با  ارتباط 
که  موضعی  درباره  هم  و  می کند  صدق 
می خواهد  اروپا  اتحادیه  می شود  گفته 

می کند. صدق  نیز  کند  اتخاذ 
جمهوری  کرد:  تصریح  کنعانی 
اقدام  و  تصمیم  با  متناسب  ایران  اسالمی 
اقدام  و  می گیرد  تصمیم  بالفاصله  آن ها 
گفت وگوهایی  نتیجه  امیدواریم  می کند 
تا االن انجام شده باعث شود اتحادیه  که 
در  و منطقی  و سیاست معقول  رفتار  اروپا 

► باشد.      داشته  ایران  قبال 

روزنامه 8 صبح )افغانستان( به نقل ازمجلس نمایندگان بریتانیا:  

● طالبان دولتی کامال مردانه ساخته است    ●

● تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در حمایت از اغتشاشات    ●
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قم   شهرسازی  و  راه  اداره کل  مسکن  معاون      ◄
نهضت  طرح  در  زمین  واگذاری  نحوه  خصوص  در 
یک  اندازه  به  زمین  ارزش  اگر  گفت:  مسکن  ملی 
سوم هزینه ساخت یا کمتر شود این زمین اجاره ۹۹ 
ساله خواهد بود و در غیر این صورت یعنی اگر زمین 
هزینه  باید  متقاضیان  باشد،  داشته  باالتری  ارزش 

نمایند. پرداخت  را  زمین  خرید 
ساختمان  و  مسکن  معاون  حسینی  روح الله 
اظهار  گفتگویی   در  قم  شهرسازی  و  راه  اداره کل 
اقدامات  از  یکی  مسکن  ملی  نهضت  طرح  کرد: 
که  است  رئیسی  آیت الله  دولت  توسط  شده  انجام 
اجرایی شده  در  نیز  قم  در  با سراسر کشور،  همزمان 
این  در  استان  در  که  افرادی  بین  از  امروز  تا  و  است 
تایید  نفر   ۸۳۷ و  هزار   ۵۶ کرده اند  ثبت نام  طرح 

واریز  مبالغی  افراد  این  از  نفر   ۷۱ و  هزار   ۳۵ و  شده 
. ند شته ا ا د

وی درجواب این سوال که آیا اراضی طرح نهضت 
ملی مسکن اجاره 99 ساله خواهد بود یا باید توسط 
قرارداد  اصوال  گفت:  شود،  خریداری  متقاضی 
اراضی به دو دسته فروش اقساطی و اجاره ۹۹ ساله 
اندازه یک سوم  به  اگر ارزش زمین  تقسیم می شود.  
هزینه ساخت یا کمتر شود این زمین اجاره ۹۹ ساله 
زمین  اگر  یعنی  صورت  این  غیر  در  و  بود  خواهد 
هزینه  باید  متقاضیان  باشد،  داشته  باالتری  ارزش 

نمایند. پرداخت  را  زمین  خرید 
پروژه های  اراضی  حاضر  درحال  افزود:  حسینی 
اقساطی  فروش  صورت  به  پردیسان  شهرک  داخل 

بدهند. را  زمین  هزینه  باید  متقاضیان  و  است 

قم  شهرسازی  و  راه  اداره کل  مسکن  معاون 
قانون  تحت  پروژه   جدیدترین  کرد:  خاطرنشان 
نهضت ملی مسکن در شهر قم اراضی ۵۶۰ هکتاری 
که   شده  واقع  ورجان   - پردیسان  جاده  ابتدای  در 

می شود. ساله   ۹۹ اجاره  قانون  مشمول 
مربوطه  مسئولین  تصمیمات  طبق  داد:  ادامه  وی 
و  آماده  واحد  هزار   ۳۲ اراضی  این  در  که  شده  مقرر 
این  پایان  تا  امیدواریم  و  شود  داده  تحویل  مردم  به 

برسد. بهره برداری  به  دولت 
ملی  نهضت  طرح  وضعیت  به  اشاره  با  حسینی 
فقط  طرح  این  گفت:  قم  شهرستان های  در  مسکن 
شهرستان های  در  بلکه  نیست  قم  شهر  به  مختص 
نفر در   ۷۸۳ و  امروز هزار  تا  و  اجرا می شود  تابعه هم 

کرده اند. نام  ثبت  قم  شهرستان های 

وی در پایان افزود: در شهرستان های قم در مجموع 
تاکنون 524 نفر نیز بررسی و تایید شده اند.    ►

قدردانی 11۰ دانش آموز قمی 
از خدمات نیروی انتظامی

فرماندهی  مرکز  در  حضور  با  قمی  بسیجی  آموزان  دانش  از  جمعی 
کردند. قدردانی  نیرو ها  این  خدمات  از  استان  ویژه  یگان 

در مرکز  با حضور  قم  استان  آموزان بسیجی  از دانش  نفر   ۱۱۰ امروز 
فرماندهی یگان ویژه از زحمات و خدمات این نیرو در برقراری نظم و 

قدردانی کردند. در  امنیت 
نیرو های  مشترک  صبحگاه  با  نمادین  صورت  به  که  مراسم  این  در 
با  آموزان  دانش  شد،  برگزار  آموزی  دانش  صبحگاه  با  ویژه  یگان 
جایگاه  مقابل  از  و  قدردانی  ویژه  یگان  ویژه  خدمات  از  سرود  اجرای 

رفتند. رژه 
روی  بر  گمنام  شهید  یک  پاک  پیکر  مراسم  این  در  است  گفتنی 

شد. تشییع  ویژه  یگان  نیرو های  دستان 

معرفی دختران خردسال برتر 
تکواندوی قم

تکواندوی  خردساالن  اردویی  درون  انتخابی  رقابت های  برتر  دختران 
شدند. معرفی  قم  استان 

گفت:رقابت های  قم  استان  تکواندوی  هیئت  ،سرپرست  زاده  قلی 
انتخابی درون اردویی استان قم در رده سنی خردساالن و  تکواندوی 
در گروه دختران در خانه تکواندوی شهیدان برجعلی زاده برگزار شد.
ذیل  شرح  به  مختلف  اوزان های  در  برتر  نفرات  پیکار ها  این  پایان  در 

شدند؛ مشخص 
نازنین زهرا حکیمی فر وزن ۲۶- کیلوگرم: 

 وزن ۲۸- کیلوگرم: هانیه پاداش خواه آالنق
۳۰- کیلوگرم: نهال فتحی آشتیانی  وزن 
۳۳- کیلوگرم: یاسمن شاه محمدی وزن 

 وزن ۳۶- کیلوگرم: بهار زفرقندی نیرآبادی
 وزن ۴۰- کیلوگرم: بهاره عاشوری
۴۴- کیلوگرم: سوگل حیدرلو وزن 

آنا صنعت قم مغلوب زندی بتن 
کالردشت شد

بتن  زندی  برابر  یک،  بر   ۵ سنگین  نتیجه  با  قم  فوتسال  نماینده 
داد. شکست  به  تن  کالردشت 

برابر  خانه  از  بیرون  دیدار  در  قم(  )فردوس  صنعت  آنا  فوتسال  تیم 
مغلوب  یک  بر   ۵ نتیجه  با  مازندران  نماینده  کالردشت،  بتن  زندی 

. شد
نماینده فوتسال قم با این شکست و ۶ امتیاز در رده سیزدهم جدول 

باقی ماند. باشگاه های کشور  برتر  چهارده تیمی لیگ 
رضا کرد ۳ گل و ابوالفضل افضلی و علی اسماعیلی هر کدام یک گل 

برای نماینده مازندران به ثمر رساندند.
مهدی وفایی تک گل نماینده قم را در این دیدار وارد دروازه نماینده 

مازندران کرد.

خبر

و  عمران  کمیسیون  رییس      ◄
حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم 
از تصویب بسته های سرمایه گذاری 
قم  شهر  اسالمی  شورای  در 

خبرداد.
در  دهناد  محمدحسین  سید 
اهمیت مشارکت  جمع خبرنگاران، 
از  حمایت  و  خصوصی  بخش 
قرار  موردتوجه  را  سرمایه گذاری 
افزایش  به  توجه  با  افزود:  و  داد 
مجموعه  روزافزون  هزینه های 
جز  چاره ای  شهری،  مدیریت 
متنوع  خدمات  از  حمایت 
توسعه  مسیر  در  سرمایه گذاری 

نیست. شهری 

و  عمران  کمیسیون  رییس 
حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم 
ادامه داد: برای اینکه توسعه شهری 
الزم  بگیرد،  قرار  مطلوبی  مسیر  در 
بخش  از  حمایت  قالب  در  تا  است 
توجیه  دارای  پروژه های  خصوصی 
توریستی  جذابیت  و  اقتصادی 

شود. تعریف 
تصویب  به  اشاره  با  وی 
بسته های سرمایه گذاری در شورای 
اسالمی شهر قم، خاطرنشان کرد: 
سرمایه گذاری  بسته  این  قالب  در 
دارای  سرمایه گذاری  حوزه های 
بخش  با  قم  شهرداری  قابلیت 
فرصت های  و  شناسایی  خصوصی 

مشخص  آن ها  در  سرمایه گذاری 
. د می شو

شورای  کرد:  اضافه  دهناد 

است  تالش  در  قم  شهر  اسالمی 
بخش  سرمایه گذاری  ریسک  تا 
خصوصی را کاهش دهد و اطمینان 

و ضمانت ضمنی به سرمایه گذاران 
بوستان ها  شهری،  خدمات  بدهد؛ 
مباحث  کنار  در  سبز  فضای  و 
ظرفیت های  از  تفریحی  و  تجاری 

است. قم  سرمایه گذاری  مهم 
شهر  اسالمی  شورای  عضو 
را  قم  در  پارکینگ  مشکالت  قم 
شد:  یادآور  و  داد  قرار  موردتوجه 
به خودی خود  پارکینگ  احداث 
بخش  سرمایه گذاران  برای 
از  انتفاع  عدم  خاطر  به  خصوصی 
الزم  و  نیست  جذابیت  دارای  آن 
جهت  جذابی  مدل های  تا  است 
توسط  این حوزه  در  سرمایه گذاری 

شود. تعریف  شهری  مدیریت 

وی اذعان کرد: احداث اسکلت 
واگذاری  همراه  به  سفت کاری  و 
زمین توسط شهرداری و پیش بینی 
جرائم  از  استفاده  و  تجاری  فضای 
شورای  مدل های  از  پارکینگ  کسر 
بخش  با  مشارکت  در  قم  شهر 
پارکینگ  احداث  جهت  خصوصی 

است.
دهناد همچنین با اشاره به ورود 
تأمین اعتبار طرح های  دولت برای 
وضعیت  داشت:  اظهار  قم،  ریلی 
تأمین  زمینه  در  امیدوارکننده ای 
ناوگان قطار شهری، ناوگان عمومی 
به  قم  مونوریل  هزینه های  تأمین  و 

► وجود آمده است.   

و  سرمایه گذاری  امور  مدیرکل      ◄
ما  رسالت  گفت:  قم  استانداری  اشتغال 
مشکالت  رفع  و  دستگاه ها  از  مطالبه گری 

است. سرمایه گذاران 
امور  مدیرکل  مهر  شهیدی  ابوالفضل 
قم  استانداری  اشتغال  و  سرمایه گذاری 
فعالیت های  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو  در 
در  اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  دفتر 
اظهار  اشتغال  و  سرمایه گذاری  حوزه  دو 
و  دو بخش داخلی  در  کرد: سرمایه گذاری 
اصلی  نماینده  که  می شود  انجام  خارجی 
استان ها،  در  خارجی  سرمایه گذاری 

است. دارایی  و  اقتصاد  اداره کل 
اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  مدیرکل 
در  دفتر  این  داد:  ادامه  قم  استانداری 
چون  مباحثی  خارجی  سرمایه گذاری 
دنبال  را  نظارت  و  پیگیری  هماهنگی، 
می  کند ولی در امور اجرایی زیاد ورود پیدا 

. نمی کند

داخلی  سرمایه گذاری  مقایسه  در  وی 
و  حجم  ازنظر  کرد:  مطرح  خارجی،  با 
تعداد سرمایه گذارهای خارجی در مقایسه 
کمتری  تعداد  داخلی  سرمایه گذاران  با 
دارند، ولی رقم سرمایه گذاری های خارجی 

است. داخلی  از  بیش تر 
دفاتری  اینکه  به  اشاره  با  مهر  شهیدی  

سرمایه گذاری  حوزه  در  مختلف  ادارات  در 
داخلی وجود دارد، عنوان کرد: در اداراتی 
میراث  تجارت،  و  معدن  صنعت،  مانند 
فرهنگی، جهاد کشاورزی، شهرداری و ... 
با عنوان  یا گروهی  در سطح رئیس اداره و 
هستند. فعالیت  به  مشغول  سرمایه گذاری 

وی از برگزاری جلسات مختلف در دفتر 

استانداری  اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور 
سرمایه گذاران  اگر  گفت:  و  کرد  یاد  قم 
نیازمند  سرمایه گذاری  تسهیل  حوزه  در 
و  انجام داده  را  اقدام  آن  ما  باشند  اقدامی 
مطالبه گری را از دستگاه ها ادامه می دهیم 
برای  و مسائلی که مطرح شده  تا مشکالت 

شود. رفع  سرمایه گذاران 
اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  مدیرکل 
این  سرمایه گذاری  حوزه  قم  استانداری 
افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  کل  اداره 
محوریت  و  اصلی  رسالت  اشتغال  حوزه  در 
اجرایی بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه 

است. اجتماعی 
وی با بیان اینکه دفتر امور سرمایه گذاری 
اداره کل  میان  ارتباطی  حلقه  اشتغال  و 
سازمان  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
کرد:  مطرح  است،  برنامه ریزی  و  مدیریت 
مختلف  مشکالت  و  مسائل  در  دفتر  این 
نظارت،  سیاست گذاری،  عرصه های  در 

پیگیری و رفع موانع در حوزه اشتغال ورود 
می کند. پیدا 

شهیدی مهر ادامه داد: سیاست گذاری، 
نیازمند  که  آمایش  سند  اقتصادی،  رشد 
همچنین  و  هستند  مشکالت  پیگیری 
برنامه های سیاست گذاری  هم خوانی میان 
و عملیاتی بر عهده دفتر امور سرمایه گذاری 

است. قم  استانداری  اشتغال  و 
نیازمند  اگر  راستا  این  در  وی،  گفته  به 
ارقام  و  آمار  بحث  در  موضوعی  در  تغییر 
به  باتوجه  استان  عملیاتی  برنامه های  و 
آن  باشد،  استان  آمایش  و  موجود  وضعیت 
را به دستگاه های مربوطه تکلیف کرده و از 

می کنیم. پیگیری  آن ها 
اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  مدیرکل 
کرد:  تصریح  پایان  در  قم  استانداری 
و  آمار  باید  نیز  اجرایی  دستگاه های 
اطالعات را ارسال کنند تا بتوانیم در حوزه 
► کنیم.    برآورده  را  انتظارات  اشتغال 

◄    سرپرست سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم در 
اتوبوس ها،  تعداد  افزایش  برای  مردم  مطالبه  به  پاسخ 
ناوگان  اتوبوس های  برابری  نیم  و  یک  افزایش  از  خبر 
جدید  اتوبوس  دستگاه   50 گفت:  و  داد  اتوبوس رانی 
وارد ناوگان اتوبوس رانی شده و تعداد اتوبوس های فعال 

به 200 دستگاه رسیده است. شهر 
مهم ترین  به عنوان  امروز  بی واسطه  گفت وگوی 
می شود؛  شناخته  حوزه ها  همه  در  مشکالت  راه حل 
از خواسته های هم به صورت  این که دو طرف گفت وگو 
در  برنامه ریزی ها  و  کنند  پیدا  آگاهی  روشن  و  شفاف 
مدیریت  شود؛  انجام  اولویت دار  مشکالت  رفع  جهت 
اعتماد  کسب  در  مهم  اصل  این  پیرو  نیز  قم  شهر 
در  اخیر  سال  چند  در  شهروندان  رضایت  و  اجتماعی 
سامانه ۱۳۷ به صورت تخصصی پیگیر مطالبات مردم و 

است. شهر  مشکالت  رفع 
دو  بر  سازمان ها  و  مناطق  در  مدیران  برنامه  امروز 
مردم  مطالبات  به  پاسخ  و  زیربنایی  کارهای  محور، 
و  تفکیک  آمارهای  دوم  بخش  در  و  می شود  تدوین 
مؤثر  و  تعیین کننده  بسیار   ۱۳۷ سامانه  تحلیل شده 

. ست ا
تأکید زیادی  ازاین رو دکتر سقاییان نژاد شهردار قم 
بر حضور مدیران و پاسخگویی مستقیم به مردم عالوه 
نیز  خود  و  داشته   ۱۳۷ سامانه  در  میدانی  حضور  بر 
مدت هاست عالوه بر حضور در سامانه ۱۳۷، به صورت 

می کنم. پیدا  حضور  مناطق  در  سرزده 

آخرین  در  قم،  شهرداری  سیاست  این  به  توجه  با 
و  مناطق  مدیران  به   ۱۳۷ سامانه  از  که  گزارشی 
 ۱۴۰۱ شهریورماه  به  مربوط  و  ارائه شده  سازمان ها 
موضوعاتی با فراوانی بیشتری در همه مناطق به چشم 

دارد. پیگیری  و  بررسی  به  نیاز  که  می خورد 
از  یکی  اتوبوس  رسیدن  برای  مسافران  انتظار 

شهروندان مهم  درخواست های 
قابل توجه  ارقام  و  اعداد  که  موضوعاتی  از  یکی 
بیش ازحد  انتظار  است  داده  اختصاص  خود  به  را  ای 
را  پیام  اتوبوس است که ۵۴  ایستگاه های  مسافران در 

است. داده  اختصاص  خود  به   ۱۳۷ سامانه  در 
این  در  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
خصوص می گوید: متأسفانه در ماه های نخست سال با 
کمبود اتوبوس در شهر مواجه بودیم که با تدابیری که 
اتوبوس های فعال  از شهریورماه تعداد  اندیشیده شده 
جدید  اتوبوس  دستگاه   ۵۰ و  برابر  نیم  و  یک  شهر  در 
وارد ناوگان اتوبوس رانی شده و تعداد اتوبوس های فعال 

به ۲۰۰ دستگاه رسیده است. شهر 
افزایش  برای  را   ۲ و   ۸ مناطق  مطالبات  نیک  علی 
ابراز می کند: متأسفانه  و  اتوبوس موردبررسی قرار داد 
اتوبوس  کمبود  با  دو  منطقه  و  پردیسان  خط  در  هنوز 
مواجه هستیم که تالش می کنیم تا چند ماه آینده نیز 

کنیم. برطرف  را  منطقه  دو  این  کمبود 
وی یکی از مشکالت سازمان اتوبوس رانی در تأمین 
نگهداری  و  خرید  باالی  بسیار  هزینه های  را  اتوبوس 
اتوبوس دانست و می گوید: قیمت تمام شده جابه جایی 
تومان   ۵۴۰۰ حدود  شهری  مدیریت  برای  مسافر  هر 
را  آن  تومان   ۱۵۰۰ تنها  مسافران  درصورتی که  است 
پرداخت می کنند و هر اتوبوس در ماه با ۱۶ ساعت کار 
هزینه  شهری  مدیریت  برای  تومان  میلیون   ۶۰ حدود 

دارد.
هزینه  قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
و  کرده  مطرح  نیز  را  اتوبوس ها  قطعات  تأمین  باالی 
به صورت  را  قطعات  می کنند  تالش  سازمان  می گوید: 
خرابی  صورت  در  تا  کند  خرید  تهران  از  و  عمده 

نشود،  خارج  ناوگان  از  زیادی  مدت زمان  اتوبوس ها، 
را  تأمین قطعات برای ما مشکالتی  باز تحریم ها در  اما 

می کند. ایجاد 
بدرفتاری خط قرمز اتوبوس رانی

دو پیام دیگر با عنوان عدم توقف اتوبوس با ۵۳ پیام 
و بدرفتاری رانندگان با ۳۱ پیام نیز دو موضوع دیگری 
می کند:  تأکید  و  داد  پاسخ  آن  به  نیک  علی  که  بوده 
قرمز  خط  اخالقی  و  اجتماعی  شئونات  و  ادب  رعایت 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  شهروندان  و  بوده  سازمان 
کد  و  گرفته  تماس   ۱۳۷ سامانه  با  بدرفتاری  و  تخلف 
تخلف  مشاهده  ساعت  و  اتوبوس  روی  بر  درج شده 
تخلف  به  زمان  کمترین  در  سازمان  تا  کنند  اعالم  را 

کند. رسیدگی 
و  شهرداری  مدیریت  دغدغه های  بدانیم  باید  البته 
باکیفیت  اتوبوس هایی  تأمین  در  اتوبوس رانی  سازمان 
و دارای کولر و استانداردهای به روز جهانی یکی دیگر 
از عوامل کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوس رانی است، 
باید  و  نداده  شهر  در  را  اتوبوسی  هر  تردد  اجازه  زیرا 

باشد. برخوردار  استاندارها  باالترین  از  اتوبوس ها 
اما باوجود همه دغدغه ها و لزوم رعایت استانداردها 
ناوگان  مهم ترین  به عنوان  اتوبوس رانی  ناوگان 
مردم  انتظارات  و  است  شهر  در  عمومی  حمل ونقل 
برای دریافت خدمات به حق بوده و امیدواریم مدیریت 
شهری نیز با توجه به اهمیت این ناوگان برای ارتقاء آن 

► کند.    بیشتری  تالش 

رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر خبرداد،

●  تصویب بسته های سرمایه گذاری در شورای شهر قم    ●

تشریح اقدامات اداره کل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری قم؛

●  حل مشکالت سرمایه گذاران اولویت نخست دفتر سرمایه گذاری استانداری    ●

●  انتظار بیش ازحد مسافران در ایستگاه های اتوبوس قم!    ●

معاون راه و شهرسازی قم خبر داد:

● ۳۲ هزار واحد مسکن در اراضی ۵۶۰ هکتاری قم ساخته می شود    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402


