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صفحه 2

مدیریت شهری در انتقال صنوف آالینده چه اقداماتی را انجام داده است؟مدیریت شهری در انتقال صنوف آالینده چه اقداماتی را انجام داده است؟

صفحه صفحه 22  خراش مشاغل مزاحم بر چهره شهر قمخراش مشاغل مزاحم بر چهره شهر قم

تجدید مزایده عمومی مزایـــده عمــومـــی
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در نظر دارد اجاره پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر به شرح ذیل 

را به مدت یکسال شمسی و بصورت مزایده عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید.
نشر  تاریخ  از  مزایده  در  شرکت  و  اسناد  تحویل  و  دریافت  و  شرایط  از  اطالع  جهت  می توانند  متقاضیان  لذا 
پایان وقت اداری)13:20( مورخه 1401/8/19 به نشانی قم، بلوار غدیر،  تا  ایام تعطیل  گهی دوم به جز  آ
  32425436 تلفن های  با شمارۀ  نیاز  امور قراردادهای سازمان مراجعه و در صورت  آرین، واحد  تاالر  جنب 

فرمایند. حاصل  تماس 
 : توضیحات 

میلیارد  دو  حروف(:  )به  ریال   2.000.000.000 عدد(:  )به  مبلغ  به  مزایده  در  شرکت  سپرده  میزان   ●
ریال می باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 
سه ماه یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه ساالریه به نام 

نمایند. ارائه  قم  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  سازمان حمل 
● هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

گهی برعهده برنده مزایده می باشد.  ● هزینه کارشناسی و درج آ
● سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

مزایده  کمیسیون  در  سازمان،  محل  در   1401/8/21 مورخه  صبح   10:00 ساعت  رسیده  پیشنهادات   ●
شد.  خواهد  اعالم  مزایده  برنده  اسناد،  کنترل  و  بررسی  از  پس  و  مطرح 

● سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

)1402053 گهی:  )شناسه آ

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در نظر دارد ، اجاره پارکینگ بستر 2 رودخانه واقع در حد فاصل 
واگذار  واجدالشرایط  شرکت  به  عمومی  مزایده  تجدید  بصورت  و  ذیل  شرح  به  را  رضوی  پل  و  علیخانی  پل 
از تاریخ  نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده 
گهی به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 1401/8/19 به نشانی قم، بلوار غدیر، جنب تاالر  نشر آ

با شمارۀ تلفن 32425436  تماس حاصل فرمایند. نیاز  آرین مراجعه و در صورت 
 : توضیحات 

دویست  حروف(:  )به  ریال   200.000.000 )به عدد(:  مبلغ  آن  مزایده  تجدید  در  میزان سپرده شرکت   ●
بانکی  ضمانتنامه  بصورت  را  مزایده  در  شرکت  سپرده  میزان  باید  کنندگان  شرکت  که  باشد  می  ریال  میلیون 
با اعتبار سه ماه و به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یا فیش  واریز نقدی به حساب سپرده با 
قم  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  نام سازمان حمل  به  بانک شهر شعبه ساالریه  نزد   100789426557 شمارۀ 

نمایند. ارائه 
● هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

گهی به عهده برنده مزایده می باشد.  ● هزینه کارشناسی و درج آ
● سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

مزایده  کمیسیون  در  سازمان،  محل  در   1401/8/21 مورخه  صبح   10:00 ساعت  رسیده  پیشنهادات   ●
شد.  خواهد  اعالم  مزایده  برنده  اسناد،  کنترل  و  بررسی  از  پس  و  مطرح 

● سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

)1402054 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قمروابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بازدید شهردار از سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

"سازمان توسعه و عمران" بازوی توانمند 
عمرانی شهرداری قم                                                
صفحه 3

یادداشت -  وحید حاج سعیدی

گردش نخبگان و سونامی کارآمدی 
و تحـول                                                    
صفحه 3

لزوم استفاده موثر از دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ

چگونه می توان جلوی جنگ هسته ای 
در اوکراین را گرفت؟                                                    
صفحه 7

 

ناکامی نماینده قم مقابل صدرنشین
لیگ برتر فوتسال                                                    
صفحه 8

گزیـده خبـرها

◄    مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم از حضور 50 مبلغ تخصصی 
دانش آموزی در 500 مدرسه از مقاطع متوسطه تحصیلی قم با هدف 

روایت درست از وضعیت کشور خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین مرتضی شعبان زاده در گفتگو با  مهر، 
با اشاره به همکاری های سازمان تبلیغات اسالمی با آموزش و پرورش 

مدیرکل تبلیغات استان خبر داد:

حضور ۵۰ مبلغ در ۵۰۰ 
مدرسه قم با هدف روایت 

درست وضعیت کشور

گفت: در راستای اجرای تفاهمنامه منعقد 
اسالمی کشور  تبلیغات  بین سازمان  شده 
خردادماه  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  و 
جلسات  برگزاری  اساس  بر  و  جاری  سال 
سازمان  کل  اداره  بین  منظم  کارشناسی 
تبلیغات اسالمی استان و اداره کل آموزش 
پرورش قم قم، در خصوص اجرای چند  و 

رسیدیم. تفاهم  به  اساسی  برنامه 
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان قم با 
بیان اینکه تعداد 50 مبلغ تخصصی دانش 
آموزی در 500 مدرسه از مقاطع متوسطه 
ابراز  می یابند  حضور  قم  استان  تحصیلی 
داشت: حضور مبلغان در مدارس با هدف 
پاسخ  و  کشور  وضعیت  از  درست  روایت 

در  آموزان  دانش  سواالت  و  ابهامات  به 
زندگی  سبک  جمله  از  مختلف  حوزه های 

است. شده  طراحی 
روز،   20 مدت  طی  در  داد:  ادامه  وی 
دانش  تخصصی  مبلغه  و  مبلغ   50 تعداد 
حاضر  قم  استان  مدرسه   500 در  آموزی 
این  برنامه های  محوریت  که  شد  خواهند 
از  انقالب  معظم  رهبر  روایت  مبلغان، 
که  ستیزی  ایران  روایت  کشور،  وضعیت 
روایت  و  شده  طراحی  دشمنان  ناحیه  از 
تحریف ها و دروغ هایی که از دانش آموزان 
و معلمان توسط دشمنان در طی این مدت 

می باشد. شده،  ساخته 
حجت االسالم شعبان زاده اضافه کرد: 

روایت عبرت ها برای دانش آموزان از افراد 
نادم و پشیمانی که هیجان زده وارد خیابان 
اموال عمومی خسارت  و  مردم  به  و  شدند 
ناامید  برای  دشمن  برنامه  روایت  زدند، 
از  دشمن  طرح  و  سازی  ناامن  و  سازی 
پایان  در  و  داشت  خواهیم  را  کشور  آینده 
این حوزه  در  آموزان  دانش  به سواالت  نیز 

می شود. داده  پاسخ 
قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
تاکید کرد: با هماهنگی با مدیران مدارس 
بخش،  اثر  برنامه هایی  اجرای  دنبال  به 
گفتگو محور و دو طرفه برای دانش آموزان 
بهترین روش گفتگو در کالس  هستیم که 
است و امیدواریم با مشارکت دانش آموزان 

این  طی  در  حقیقت،  مربیان  هدایت  و 
برای  و  منعکس  آموزان  دانش  به  برنامه ها 

شود. بازگو  آنان 
عفیفانه  زیست  شورای  تشکیل 

قم دخترانه  مدارس 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
سه  و  کارشناسی  کار  ماه  سه  داشت:  ابراز 
نوبت ارتباط گیری توسط کارشناسان حوزه 
سازمان  حجاب  و  عفاف  و  زندگی  سبک 
 50 مدیران  با  اسالمی  اسالمی  تبلیغات 
مدرسه دخترانه متوسطه اول در استان قم 
انجام شد و به دنبال تشکیل شورای زیست 

هستیم. دخترانه  مدارس  عفیفانه 
داد:  ادامه  زاده  شعبان  االسالم  حجت 

حال  در  قم  استان  مدارس  در  شورا  این 
شکل گیری است که پس از تشکیل آن با 
حضور مدیر مدرسه، نماینده معلمان و اولیا 
و نماینده مادران در مدارس دخترانه، برنامه 
جامع و تخصصی ناظر به ویژگی هر مدرسه 
عفیفانه  زندگی  سبک  ارتقا  راستای  در 
دانش  بر  تمرکز  با  قم  استان  آموزان  دانش 

شد. خواهد  تدوین  متوسطه  دوره  آموزان 
قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
ساله  یک  و  مدت  بلند  برنامه  این  گفت: 
است تا به الگوهای سبک زندگی و شبهات 
متداول  آموزان  دانش  بین  که  سواالتی  و 
عفیفانه  زندگی  سبک  محوریت  با  است 

► داده شود.     پاسخ 



که  کسب وکارهایی  و  مشاغل  تمام      ◄
شهرها  ساکنین  برای  مزاحمت  ایجاد  موجب 
شده و فعالیت آن ها مخالف با اصول بهداشتی 
مشاغل  دسته  در  را  باشد  زیست محیطی  و 
 20 مزاحم شهری قلمداد می کنند و طبق بند 
تأسیس  و  ایجاد  شهرداری،  قانون   55 ماده 
کارگاه ها،  کارخانه ها،  از  اعم  اماکن  کلیه 
و  آرامش  مخل  که   … و  دکان ها  تعمیرگاه ها، 

است. ممنوع  باشد،  ساکنین  آسایش 
تأسیس  و  ایجاد  از  جلوگیری  قانون  این 
شهرداری ها  وظایف  در  را  واحدهایی  چنین 
صورت  در  که  موظفند  شهرداری ها  و  گنجانده 
را  مشاغل  این  مزاحمت،  تأیید  و  مشاهده 
تعطیل کرده و اگر الزم باشد، به خارج از شهر 

کنند. منتقل 
منظر  و  سیما  در  اعتدال  زدن  برهم 
کاربری های  بر  عارض  مسائل  شهری، 
و  زیست محیطی  مسائل  هم جوار،  ناسازگار 
خاک،  هوا،  آلودگی  شامل  شهری  اکولوژی 
جمعیتی  مسائل   ،… و  فاضالب  صوت، 
مسائل  و  اقتصادی   و  روانی  اجتماعی،  ازنظر 
نقلیه  وسائل  بیش ازحد  تردد  دلیل  به  ترافیکی 
منفی  آثار  ازجمله  ارتباطی  شبکه های  در 
به  شهری  مزاحم  مشاغل  فعالیت  که  است 

دارد. دنبال 
شهری  مزاحم  و  آالینده  صنوف  ساماندهی 
قم  شهرداری  کار  دستور  در  سال هاست 
اقدامات  کنار  در  راستا  این  در  و  داشته  قرار 
احداث  با  زیرساختی  مهم  گام  دو  مقطعی، 
سرمایه گذاری  با  خودرو  و  صنوف  شهرک  دو 
و  آالینده  صنوف  انتقال  هدف  با  باال  بسیار 

است. انجام شده  شهرک ها  این  به  مزاحم 
از  اعظمی  بخش  حاضر  حال  در 
درصد   70 انتقال  برای  اولیه  زیرساخت های 
دو  این  به  آالینده  صنوف  و  مزاحم  مشاغل 
مدیریت  مسووالن  و  است  شده  مهیا  شهرک 
به  بخشیدن  تسریع  با  می کنند  تالش  شهری 
روند انتقال این دسته از صنوف به شهرک های 
و  سیما  بهبود  مسیر  در  بلند  گامی  تخصصی 
صنوف  فعالیت  سوء  آثار  حذف  و  شهری  منظر 

باشند. داشته  قم  شهر  از  آالینده  و  مزاحم 
واگذاری 1300 واحد در شهرک صنوف

شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
از  عمده ای  بخش  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری 
و  شهری  بافت  در  شهروندان  نارضایتی های 
آالینده  و  مزاحم  صنوف  فعالیت  از  مسکونی 
ساماندهی  برای  قم  شهرداری  گفت:  است، 
درون  از  شهری  مزاحم  و  آالینده  صنوف 
صدها  گذشته  سال های  طی  شهری،  بافت 
مهم  شهرک  دو  راه اندازی  برای  تومان  میلیارد 
هم اکنون  که  کرده  هزینه  صنوف  و  خودرویی 
در  و  نهایی  شهرک  دو  این  زیرساخت های 

است. کامل  بهره برداری  آستانه 
کرد:  تصریح  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
مساحت  هکتار   136 در  صنوف  شهرک 
واقع شده  قم-تهران  بزرگراه   5 کیلومتر  در 
آن  در  صنفی  واحد   1604 درمجموع  که 
واگذار  واحد   1300 ازاین بین  که  احداث شده 
است. واگذاری  شرف  در  نیز  واحدها  بقیه  و 
آماده سازی  به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 
و  صنوف  شهرک  اولیه  زیرساخت های 
به  نسبت  باید  شهری  مدیران  خودرویی، 
شهرک  دو  این  معرفی  و  فرهنگ سازی 
اهتمام  مشاغل  صنوف  انتقال  جهت  زیربنایی 

باشند. داشته 
شهرک  در  استانداردها  آخرین  رعایت 

رو د خو
اصفهانیان مقدم با تأکید بر اینکه از 1604 
واحد   1200 بر  افزون  صنوف  شهرک  واحد 
آن  از  واحد   1000 حدود  که  شده  واگذاری 
است،  سازی  پنجره  و  درب  صنف  به  مربوط 
مساحتی  در  نیز  خودرویی  شهرک  افزود: 
تعمیرگاهی،  فاز  سه  در  هکتار   28 بالغ بر 
آخرین  اساس  بر  خدماتی  و  نمایشگاهی 

است. تکمیل  حال  در  استانداردها 
 911 شهرک  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  نمایشگاهی  واحد   197 تعمیرگاهی،  واحد 
است،  پیش بینی شده  خدماتی  واحد   296
تعریف  در  که  مشاغلی  تمام  کرد:  اذعان 
به  باید  می گیرند  قرار  مزاحم  و  آالینده  صنوف 

شوند. منتقل  شهرک  دو  این 
شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
قانون های  داشت:  اظهار  قم  شهرداری 
و  مزاحم  صنوف  انتقال  به  نسبت  باالدستی 
قوه  و  داشته  تأکید  شهرک ها  این  به  آالینده 
کرده  صادر  را  مربوطه  احکام  نیز  قضاییه 
ساماندهی  اجرایی  قدرت  اساس  این  بر  و 
پشتوانه  دارای  و  قدرتمند  بسیار  صنوف  این 

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

شود. مشخص  پسماند 
آالینده و  2۶ شغل مزاحم  شناسایی 

طبق  اینکه  بیان  با  مقدم  اصفهانیان 
شهر،  سطح  در  انجام شده  برآوردهای  برخی 
دارد،  وجود  آالینده  و  مزاحم  شغل   26 حدود 
مشاغل  این  کامل  ساماندهی  کرد:  عنوان 
زمان بر  بسیار  کاری  آن  گستردگی  خاطر  به 
مجموعه  خاطر  همین  به  و  است  طوالنی  و 
ایجاد  با  تا  است  تالش  در  شهری  مدیریت 
شهر  از  را  مزاحم  صنوف  اولیه  زیرساخت های 

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

. ید نما
از  رفع مزاحمت های فیزیکی و شیمیایی 

شهر سیمای 
تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  و 
شهر  مهم  مشکالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  نیز 
احداث  و  طراحی  در  ابتدا  از  که  است  این  در 
آن ها اصل آرامش و آسایش شهروندان چندان 
هرگونه  استقرار  اجازه  و  نبوده  موردتوجه 
یادآور  است،  داده شده  آن  در  صنفی  و  شغل 
از  شهر  تفصیلی  طرح  در  متأسفانه  شد: 
نشده  مشاغل  حوزه  به  درستی  نگاه  گذشته 
در  آن ها  استقرار  در  محدودیتی  هیچ گونه  و 

است. نشده  دیده  شهری  حریم 
فعالیت  کرد:  خاطرنشان  مظفری  علیرضا 
شهروندان  حریم  مشاغل  و  صنوف  از  برخی 
عموم  برای  مزاحمت هایی  و  گذاشته  پا  زیر  را 

می آورد. وجود  به  مردم 
الزم  فرآیندهای  تمام  باید  کرد:  اضافه  وی 
در شناسایی صنوف مزاحم و آالینده و تشکیل 
تصویربرداری،  مستندسازی،  مانند  پرونده 

بگیرد. انجام  کامل  به صورت  فرم ها  تکمیل 
را  آالینده  و  مزاحم  مشاغل  شهروندان 

کنند معرفی 
شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
کرد:  اظهار  زمینه  این  در  قم  شهرداری 
مناطق  سطح  در  عملیاتی  مباحث  به زودی 
به  مزاحم  صنوف  انتقال  جهت  هشتگانه 

شد. خواهد  آغاز  تخصصی  شهرک های 
در  اینکه  بیان  با  شفیعی  احمدرضا 
صنف  از  درصد   90 بر  افزون  حاضر  حال 
منتقل شده  صنوف  شهرک  به  آهن فروشان 
صاف کاری،  صنف  باید  کرد:  تصریح  است، 
به  هم  خودرو  تعمیرگاه های  و  خودرو  نقاشی 

شوند. منتقل  تخصصی  مراکز  این 
اخیر  سال های  طی  کرد:  خاطرنشان  وی 
پلمب  شهری  مزاحم  و  آالینده  واحد   140

به  قانونی  فرآیند  شدن  سپری  با  بعدازآن  و 
صنوف  و  خودرویی  تخصصی  شهرک های 

شدند. منتقل 
شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
و  شناسایی  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری 
طبق  آالینده  و  مزاحم  صنوف  پرونده  تشکیل 
گفت:  است،  شهری  مناطق  عهده  بر  قانون 
به  مزاحمت  و  آالیندگی  نوع  پرونده ها،  این  در 
می شود. مشخص  مستند  به صورت  و  تفکیک 
مردم  تماس  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی، 
مراجعه   ،137 مردمی  ارتباط  سامانه  با 
و  نواحی  دفاتر  و  مناطق  به  شهروندان 
فرآیند  سه  شهری،  مدیران  میدانی  بازدیدهای 
مزاحم  و  آالینده  صنوف  شناسایی  در  مهم 
حرف  صاحبان  همچنین  کرد:  ابراز  است، 
رفع  خصوص  در  می توانند  نیز  مشاغل  و 
از  را  خود  اعتراض  نیز  مزاحمت  و  آالیندگی 
دهند. انجام  پیش بینی شده  و  قانونی  طرق 
اختالف  حل  شورای  مجدد  فعالیت  آغاز 

قم شهرداری 
پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری قم با اشاره به فعالیت مجدد شورای 
داشت:  اظهار  قم،  شهرداری  اختالف  حل 
 16 ماده  تخلفات  می توانند  مناطق  مدیران 
جمع آوری  و  تخلیه  نحوه  فان،  مخازن  استقرار 
انهار،  مسدودسازی  فاضالب،  پسماند، 
به  را  غیره  و  غیرمجاز  دیوارنویسی  و  زیباسازی 

کنند. منتقل  شورا  این 
خاطرنشان  میرابراهیمی  عبدالله  سید 
در  شورا  این  گذشته  مشکالت  از  یکی  کرد: 
ارائه  از فرد متخلف  این بود که هیچ اطالعاتی 
متخلفان  با  برخورد  امکان  عماًل  و  نمی شد 
جدید  دوره  در  است  الزم  و  نداشت  وجود 

شود. برطرف  گذشته  مشکالت 
قانونی  اهرمی  را  اختالف  حل  شورای  وی 
کرد:  تصریح  و  دانست  شهرداری  اختیار  در 
کد  استخراج  با  مناطق  و  نواحی  مدیران 
امکان  متخلف،  افراد  شهرسازی  و  نوسازی 
فراهم  را  افراد  این  با  برخورد  و  پرونده  تشکیل 

. کنند
قبیل  این  ماهیت  شد:  یادآور  میرابراهیمی 
در  اما  نیست،  حقوقی  و  کیفری  پرونده ها 
و  بهتر شهر  جایگاه خود می توانند در مدیریت 

باشد. مؤثر  جاری  هزینه های  کاهش 
تشویقی سیاست های  اتخاذ  ضرورت 

الزم  زیرساخت های  شدن  فراهم  کنار  در 
باید  شهری،  مدیریت  مسئوالن  سوی  از 
در  تسریع  برای  نیز  تشویقی  سیاست های 
شهرک های  به  آالینده  و  مزاحم  صنوف  انتقال 
از  جلوگیری  همچنین  و  پیش بینی شده 
تازه  را  استقرار صنوف آالینده که فعالیت خود 

کنند. اتخاذ  می کنند،  آغاز 
مختلف  جنبه های  از  خاص  ضوابط  تعیین 
صوت،  آلودگی  و  تصفیه  بهداشت،  متراژ، 
پروانه های  صدور  زمان  در  و…  خاک  هوا، 
ارائه  شهرداری،  و  اتحادیه ها  توسط  کسب 
آالینده،  مشاغل  صاحبان  به  ویژه  تسهیالت 
و  واحدها  انتقال  برای  انگیزه  ایجاد  برای 
و  آموزش  تخصصی،  شهرک های  به  کارگاه ها 
برای  آالینده  و  مزاحم  صنوف  فرهنگ سازی 
انرژی مصرفی  تبدیل  از شهر،  به خارج  انتقال 
انرژی های  به  فسیلی  سوخت های  از  کارگاه ها 
متنوع  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  پاک، 
نظام  قانون  مانند  ساماندهی  برنامه های  در 
و  صنفی  حریم  قانون   ، محیط زیست  صنفی 
عوارض  و  جریمه  اخذ  و  صنوف  تعداد  سقف 
باعث  به نوعی  که  کارگاه هایی  و  مشاغل  از 
شهروندان  برای  مزاحمت  و  آالیندگی  ایجاد 
در  کارگاه ها  و  صنایع  کردن  ملزم  و  می شوند، 
تغییر  یا  و  آالیندگی  کاهش  یا  و  حذف  جهت 
با  استقرار در مکانی متناسب  و  انتقال  و  مکان 
در  مدیریتی  راهکارهای  ازجمله  و…  شغل  آن 
شهری  مزاحم  کارگاه های  ساماندهی  راستای 

► می رود.   شمار  به 
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مدیریت شهری در انتقال صنوف آالینده چه اقداماتی را انجام داده است؟

خراش مشاغل مزاحم بر چهره شهر قم
معاون استاندار قم:

63درصد مردم قم تحت پوشش 
تامین اجتماعی هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قم گفت: تامین اجتماعی قم 
توانسته گام  استان  63 درصد جمعیت  از  بیش  زیر پوشش داشتن  با 

های خوبی در خدمت به مردم و قشر کم برخوردار بردارد.
معاون  قریشی  مهدی  سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  زنان  امور  مدیرکل  همراه  به  استانداری،  منابع  و  مدیریت  توسعه 
از  جمعی  و  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  استانداری،  خانواده 
در  قم  اجتماعی  تامین  کل  اداره  میزخدمت  از  استانی  مسووالن 
کردند. بازدید  استان  بانوان  کارآفرینی  توسعه  و  اشتغال  نمایشگاه 
معاون استاندار قم در این بازدید، تامین اجتماعی را از دستگاههای 
تامین  گفت:  و  کرد  عنوان  جامعه  در  اعتماد  بازآفرینی  در  مهم 
اجتماعی قم با زیر پوشش داشتن بیش از 63 درصد جمعیت استان 
برخوردار  کم  قشر  و  مردم  به  خدمت  در  خوبی  های  گام  توانسته 

بردارد.
کرد:  خاطرنشان  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
نهادینه  باید در جامعه  آنان  به مردم و حل مشکالت  خدمت صادقانه 
با  اداری  دستگاه های  از  را  خدمت  بهترین  دارند  حق  مردم  و  شود 

کنند. دریافت  ممکن  صورت  بهترین 
ارائه  در  استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره  اقدامات  از  تقدیر  با  وی 
خدمات بصورت غیرحضوری به مردم و مخاطبان، خواستار گسترش 
تامین  این خدمات شد و تصریح کرد: گسترش خدمات غیرحضوری 
خدمتگزاران  و  مدیران  جهادی  خدمت  از  نمونه ای  قم  اجتماعی 
سایر  برای  مناسبی  الگوی  می تواند  و  است  سیزدهم  دولت  در  مردم 

باشد. ادارات  و  سازمان ها 
را  تولید  و  کار  جامعه  با  قم  اجتماعی  تامین  کل  اداره  تعامل  قریشی 
در دوره جدید مدیریتی سازنده توصیف کرد و گفت: حضور موثر این 
بازدیدهای  و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  جلسات  در  کل  اداره 
ضمن  توانسته  قم  اجتماعی  تامین  مدیرکل  شخص  نظارت  و  میدانی 
و دغدغه های  رفع مشکالت  به  دیدگاهها کمک خوبی  شفاف سازی 

باشد. داشته  کارفرمایان 
قم  اجتماعی  تامین  کل  اداره  جهادی  خدمت  میز  برپایی  قریشی 
فرصتی  را  استان  بانوان  کارآفرینی  توسعه  و  اشتغال  نمایشگاه  در 
خدمت  دستگاه  این  مدیران  چهره  به  چهره  دیدارهای  برای  مناسب 
ارائه مشاوره های  و  آنان  به سئواالت  پاسخ  با مردم و همچنین  رسان 
برپایی میزهای خدمت  افزود:  و  تخصصی توسط کارشناسان دانست 
در  را  مردمی  گسترده  رضایتمندی  مشکل،  حل  و  پاسخگویی  برای 

داشت. خواهد  پی 

یکی از مدیران شهرداری خبر داد:
تخریب ۳۷۰۰۰ متر ساخت  و 

سازهای غیر مجاز در قم

از  گفت:  قم  شهرداری  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
تخریب  متر  هزار   37 از  بیش  مهرماه،  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای 
ساخت وسازهای غیرمجاز و مناطق حاشیه نشینی در شهر قم با حکم 

است. گرفته  صورت  شهرداری ها  قانون   100 ماده 
به گزارش شهرنیوز، احمدرضا شفیعی در جلسه مبارزه با زمین خواری 
با  شد،  برگزار  قم  استانداری  عمرانی  معاونت  جلسات  سالن  در  که 
و  حاشیه نشینی  از  جلوگیری  برای  شهرداری  مجموعه  تالش  اشاره 
تعامالت  و  هماهنگی  با  داشت:  اظهار  غیرمجاز  ساخت وسازهای 
قم  شهرداری  حوزه،  این  در  انتظامی  نیروی  و  قضایی  دستگاه 
کارنامه موفقی در بین کالن شهرهای کشور داشته و توانسته وضعیت 

کند. ثبت  را  مطلوبی 
 6 5 و   ،2 به مناطق  اینکه بیشترین حاشیه نشینی مربوط  بیان  با  وی 
تصریح  نداریم،  زمینه  این  در  خاصی  مشکل  خوشبختانه  ولی  بوده 
متر  هزار   37 از  بیش  مهرماه،  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از  کرد: 
تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز و مناطق حاشیه نشینی در شهر قم 

است. گرفته  صورت  شهرداری ها  قانون   100 ماده  حکم  با 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
بلوار  محالت  در  و   6 و   2 مناطق  به  مربوط  تخریب ها  این  بیشترین 

است. بوده  صدری  قلعه  و  معصومه)س(  حضرت 
است،  تخریب  آماده  پرونده   16 در حال حاضر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
با  که  بوده  دامداری  به صورت  بیشتر  تصرفات  این  شد:  یادآور 

شد. خواهد  انجام  به زودی  برنامه ریزی ها 

جانشین فرمانده سپاه استان از برگزاری 
نمایشگاه توانمندی محالت قم خبر داد:

رفع آسیب های اجتماعی قم 
به صورت محله محور دنبال 

می شود

نمایشگاه توانمندی محالت استان قم روز دوشنبه افتتاح می شود و 
تا روز جمعه برپا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار روزنامه گویه)قراچورلو (، سردار مهدی کبیری پور 
بسیج  فعالیت  آغاز  به  اشاره  با  خبرنگاران  با  مطبوعاتی  مصاحبه  در 
نمایشگاه  داشت:  اظهار  گذشته  سال  پنج  طی  ای  محله  صورت  به 
برای  قم  در  محوری  محله  هدف  با  قم  استان  محالت  توامندسازی 
می  برگزار  محله  هر  زدایی  محرومیت  و  اجتماعی  های  اسیب  رفع 

شود.
در  گذشته  سال  پنج  از  نمایشگاهی  چنین  برپایی  داشت:  بیان  وی 
و  شد  مشخص  هدف  جامعه  عنوان  به  محله   15 ابتدا  و  آغاز  بسیج 
آن  دلسوز  و  فعال  که  خانم  مدیر  یک  و  اقا  مدیر  یک  محله  هر  برای 

شد. انتخاب  بودند  محل 
کرد:  عنوان  السالم  علیه  ابیطالب  بن  علی  سپاه  فرمانده  جانشین 
ساعت  دوشنبه  روز  قم)مقداد(  استان  محالت  توانمندی  نمایشگاه 
18 افتتاح می شود و از ساعت 15 و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه روز 

بود. خواهد  مردم(  عموم  نه  )و  نخبگان  بازدید  اماده  جمعه 
خانه  به  خانه  قم  محالت  محوری،  محله  طرح  طبق  کرد:  ابراز  وی 

شد. تهیه  هرکدام  برای  شناسنامه  و   گرفتند  قرار  شناسایی  مورد 
با شروع کرونا و درگیر شدن همگانی  پور تصریح کرد:  سردار کبیری 
مردم ناچارا 15 محله به 60 و خورده ای محله افزایش یافت و بعد از 

فروکش کردن کرونا این محالت به 116 محله رسید.
اعتیاد،  اشتغال،  موضوعات  محالت  در  حاضر  درحال  افزود:  وی 
جوانان  ازدواج  به  کمک  طالق،  از  پیشگیری  فرزند،  تربیت  خانواده، 

شود. می  پیگیری  محله  هر  مشکل  رفع  برای  و  بررسی  و...  
کرد:  بیان  السالم  علیه  ابیطالب  بن  علی  سپاه  فرمانده  جانشین 
نخبگان  و  و رسانه  فعاالن خبری  و  نظر  مدیران دستگاه ها، صاحبان 
این،  از  از نمایشگاه مقداد می باشد و پس  بازدید  جامعه هدف برای 
مخاطب  مردم  عموم  که  شود  می  برپا  کارآفرینی  و  اشتغال  نمایشگاه 

بود. خواهند  آن 
وی افزود: 55 محله در این نمایشگاه غرفه داشته و عملکرد و فعالیت 

های محله ای خود را طی سه بخش در معرض دید قرار می دهند. 
محله  طرح  در  مردم  مراجعه  محل  کرد:  اظهار  پور  کبیری  سردار 
محوری مساجد و پایگاه های بسیج می باشد. تاکنون 75 خانه سبز 
باشد.  می  پشتیبانی  مرکز  چهار  دارای  که  شده  ایجاد  قم  محالت  در 
و مشاور  عنوان  مردم  نیازهای  ها  پایگاه  و  در مساجد  داد:  ادامه  وی 

کند. می  معرفی  سبز  های  خانه  به  مشکل  رفع  برای  را  فرد  مساجد 
که  اخیر(  حوادث  به  نگاه  )با  صادق«  »وعده  سرود  از  جلسه  این  در 
دی   19 قرارگاه  پشتیبانی  با  و  اجرا  کوثر«  »ساقی  سرود  گروه  توسط 

شد. رونمایی  شده است،  تهیه  قم  استان 

معاون عمرانی استاندار:
بسته کاهش تخلفات 

ساخت وسازها در قم در حال 
تدوین است

بسته ای در حال  استانداری قم گفت:  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
نقشه  و  رسیده  حداقل  به  ساخت وسازها  تخلفات  تا  است  آماده سازی 
شهرسازی  و  معماری  دغدغه  قم  شهر  در  چراکه  شود،  حذف  اجرایی 

دارد. وجود 
به گزارش شهرنیوز، ابراهیم معتمدی در جلسه مبارزه با زمین خواری 
که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری قم برگزار شد، اشاره 
به اینکه نقشه اجرایی در استان قم باید حذف شود، تصریح کرد: باید 

نظارت بر ساخت وسازها به صورت جامع تر صورت بگیرد.
وی با گالیه از ساخت وسازهای برخالف پروانه ساختمانی در شهر قم 
حتی  تخلفات  که  شاهدیم  شهر  نقاط  برخی  در  متأسفانه  شد:  یادآور 
عامه  حقوق  پایمال کننده  موضوع  این  و  است  زمین  متراژ  از  بیشتر 

است.
همین  در  کرد:  اضافه  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
حداقل  به  تخلفات  این  تا  است  آماده سازی  حال  در  بسته ای  زمینه 
رسیده و نقشه اجرایی حذف شود، چراکه در شهر قم دغدغه معماری 

دارد. وجود  شهرسازی  و 

خبـر خبـر

مدیریت شهری قم در سال های گذشته تالش های زیادی در حوزه ساماندهی صنوف مزاحم در سطح شهر 
داشته است و شهرک های تخصصی اصناف و خودرو گام بلندی برای بهبود سیما و منظر شهری قم است.
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بخش های  از  سقائیان نژاد  دکتر      ◄
مختلف سازمان توسعه و عمران شهرداری 

کرد. بازدید  قم 
سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
همراه  به  قم  شهردار  نژاد  سقائیان 
از  شهردار  حوزه  مدیرکل  صحرایی 
و  توسعه  سازمان  مختلف  بخش های 
جریان  در  و  کرد  بازدید  شهرداری  عمران 
قرار  سازمان  این  برنامه های  و  اقدامات 

. فت گر
در  حضور  با  بازدید  این  در  قم  شهردار 
تمامی بخش ها، از نزدیک پیگیر فعالیت ها 
مرتبط  بخش های  و  معاونت ها  اقدامات  و 

شد. سازمان  این 
بازوی  به  عمران  و  توسعه  سازمان 
تبدیل شده  قم  شهرداری  عمرانی  توانمند 

ست ا
عمران  و  توسعه  سازمان  قم،  شهردار 
پروژه ها  اجرای  برای  توانمندی  بازوی  را 

دانست. قم  شهر  در  عمرانی 

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در این 
بازوی  سازمان  این  داشت:  اظهار  بازدید 
توانمندی برای اجرای پروژه ها عمرانی در 

قم است. شهر 
و  توسعه  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه های  گذشته  سال های  در  عمران 
اجرایی  شهر  سطح  در  را  شاخصی  و  مهم 
توان  کرد:  ابراز  است،  رسانده  اتمام  به  و 
این  شده  سبب  تجربه  و  مهندسی  فنی 
سازمان  یک  از  کلیدی تر  نقشی  سازمان 

باشد. داشته  اجرایی  صرفًا 
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهردار 
توسعه و عمران می تواند خدمات مختلفی 
سطح  در  آسفالت  و  عمرانی  حوزه  در 
تسریع  اهمیت  بر  باشد،  داشته  استان 
این  توسط  اجرای  حال  در  پروژه های  بر 

کرد. تأکید  سازمان 
بلوار  زیرگذر  پروژه های  از  بهره برداری 
تا  روحانیت  شهدای  و  اسالمی  جمهوری 

جاری سال  پایان 

عمران  و  توسعه  سازمان  سرپرست 
پروژه های  از  بهره برداری  از  قم  شهرداری 
شهدای  و  اسالمی  جمهوری  بلوار  زیرگذر 
داد. خبر  جاری  سال  پایان  تا  روحانیت 

خانه زاد یزدی سرپرست سازمان توسعه 
بازدید  این  در  نیز  شهرداری  عمران  و 
آن ها  اجرایی  روند  و  پروژه ها  از  گزارشی 

کرد. ارائه 

زیرگذر  اجرایی  وضعیت  آخرین  وی 
مورد  را  اسالمی  جمهوری  بلوار  ادامه 
جداره  داشت:  اظهار  و  داد  قرار  توجه 
اتمام  حال  در  پروژه  این  تونل  سازی 
با  پروژه  روند  تملکات  اتمام  با  و  است 
و  بوده  انجام  حال  در  مناسبی  سرعت 
آماده  سال  پایان  تا  کامل  به صورت  پروژه 

است. بهره برداری 
عمران  و  توسعه  سازمان  سرپرست 
 5 فاز  پروژه  ادامه،  در  قم  شهرداری 
ابراز  و  داد  قرار  مورداشاره  را  عماریاسر 
نیز علیرغم مشکالت روند  پروژه  این  کرد: 
بتن ریزی  گذشته  هفته  در  و  داشته  خوبی 
تونل آن اجراشده  از سقف  بخش عظیمی 

. ست ا
تقاطع  پروژه  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهدای روحانیت نیز با آنکه بیش از 8 ماه 
به علت معارض دکل های برق متوقف شده 
که  است  اتمام  حال  در  خوبی  روند  با  بود 
► امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد.  

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس      ◄
امالک  استعالم  حاضر  حال  در  گفت:  قم  شهرداری 
انجام  قمیار  سامانه  در  الکترونیکی  تمام  به صورت 
انجام شده  برنامه ریزی های  با  امیدواریم  و  می شود 
بیش  شهروندان  به  الکترونیک  خدمات  ارائه  سرعت 

شود. گذشته  از 
با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  حجازی  مؤمن  علی 
و  اطالعات  فناوری  سازمان  که  خدماتی  به  اشاره 
به  الکترونیک  خدمات  قالب  در  شهرداری  ارتباطات 
خدمات  ارائه  داشت:  اظهار  می شود  ارائه  شهروندان 

و  است  درحال توسعه  یار  قم  سامانه  در  الکترونیکی 
بدون  شهرداری  خدمات  تمام  به زودی  امیدواریم 

باشد. قابل ارائه  شهرداری  به  شهروندان  مراجعه 
وی بخشی از خدمات غیرحضوری را تشریح کرد و 
تمام  به صورت  افزود: در حال حاضر استعالم امالک 
نیاز  و شهروندان  اجرا می شود  مکانیزه  و  الکترونیکی 

ندارند. به شهرداری مناطق  به مراجعه 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
ارائه خدمات بهتر به  شهرداری قم تصریح کرد: برای 
دیگر  نهادهای  و  دستگاه ها  از  بعضی  به  شهروندان 

داده شده  دسترسی  امکان  رسمی  اسناد  دفاتر  مانند 
استعالم ها  تمام  شهرداری  به  مراجعه  به  نیاز  بدون  تا 

شود. انجام 
عدم  حداکثری  قابلیت  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
اساس  بر  و  جدی  به صورت  را  شهرداری  به  مراجعه 
و  می کنیم  پیگیری   1401 سال  در  استانداردها 
دولت  خدمات  ملی  پنجره  به  قم  شهرداری  پیوستن 
فناوری  سازمان  اساسنامه  تصویب  و  هوشمند 
اطالعات و ارتباطات شهرداری قم در شورای اسالمی 
شهر قم به این هدف شتاب بیشتری خواهد داد.   ►

و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل      ◄
 76 گفت:  قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
بالغ بر  و  شده  تملک  میدان  در  مستقر  صنفی  واحد 
330 میلیارد ریال برای مدیریت شهری هزینه داشته 

است.
به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  مظفری  علیرضا 
بازار میوه  اهمیت ساماندهی میدان شهید مطهری و 
و  شهری  مدیریت  داشت:  اظهار  میدان  این  تره بار  و 
را  جامعی  برنامه های  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان 

می کند. دنبال  تره بار  و  میوه  میدان  آزادسازی  برای 
وی از آزادسازی حدود 76 واحد صنفی مستقر در 
میدان میوه و تره بار شهید مطهری خبر داد و افزود: 
تملک  میدان  در  مستقر  صنفی  واحد   76 از  بیش 
شهری  مدیریت  برای  ریال  میلیارد   330 بالغ  و  شده 

است. داشته  هزینه 
و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
کرد:  تأکید  قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
با  که  رایزنی های  با  و   1401 سال  پایان  تا  امیدواریم 
آستان مقدس حرم حضرت معصومه )س( انجام شده 
انجام  نیز  را  میدان  باقی مانده  امالک  تملک  بتوانیم 

. هیم د
آستان  مدیریت  و  استان  مدیریت  همکاری  از  وی 
بیان  و  داد  خبر  معصومه)س(  حضرت  مقدس 
مطهری  میدان  ساماندهی  طرح  اجرای  برای  کرد: 
قول  به  توجه  با  و  شود  آزادسازی  تمام مسیر  باید 
این  همکاری  و  داده  مقدس  آستان  که  همکاری 
مدیریت  اختیار  در  را  عرصه  به زودی  امیدواریم  نهاد 

► دهیم.     قرار  شهری 

انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل      ◄
اسناد  صدور  موضوع  پیگیری  اسالمی 
نهاد  این  وظایف  از  را  روستایی  مالکیت 
دانست و گفت: تمام امالکی که در بافت 
می کنیم. سنددار  را  دارند  قرار  مسکونی 
مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
طبق  افزود:  همچنین  بلدی  داریوش  قم، 
 1401 سال  در  شده،  پیش بینی  برنامه 
ِملک   500 و  یکهزار  برای  سند  صدور 
مسکونی اعم از خانه و زمین در دستورکار 

. می باشد
هزار   20 برای  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
خانه و همچنین زمین روستایی با کاربری 
و  تنظیم  مالکیت  استان سند  در  مسکونی 

شده است. صادر 
چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
استان  در  روستایی  خانه  یا  زمین  تعداد 
 6 بین  گفت:  است  مالکیت  سند  فاقد 
صادر  باید  دیگر  سند  هزار   10 تا  هزار 
روستایی  مسکونی  امالک  همه  تا  شود، 

شوند. سنددار  استان 
بلدی با بیان اینکه به دلیل الحاق زمین 
روستاهای  در  روستایی  مسکن  توسعه  و 
است  افزایش  حال  در  تعداد  این  استان 
بافت مسکونی  در  امالکی که  تمام  گفت: 

می کنیم. سنددار  را  دارند  قرار 
اینکه  به  بنیاد مسکن در پاسخ  مدیرکل 
روستایی  امالک  برای  سند  صدور  شیوه 
پس  داشت:  بیان  نیز  است  نحوی  چه  به 
مدارک  برداری،  نقشه  و  پرونده  تشکیل  از 
پس  و  ارائه،  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به 
صادر  سند  کارشناسان،  توسط  بازدید  از 

می شود.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  بلدی 

بر  مبنی  سوالی  اینکه  به  پاسخ  در  خود 
در  مسکن  ساخت وساز  وضعیت  آخرین 
قالب  در  استان  بخش های  و  شهرستان ها 
تولید  جهش  قانون  و  ملی  اقدام  طرح  
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  مسکن 
در  مسکونی  واحد   100 اجرایی  عملیات 
در  واحد   15 همچنین،  کهک  شهرستان 
در  نیز  واحد   45 و  جعفریه،  شهرستان 
اسکلت  مرحله  در  که  است،  قنوات  شهر 

هستند. سقف  و 
اینکه مابقی طرح ها در  به  با اشاره  وی 
یکی  گفت:  می شود  اجرا  قم  شهر  داخل 
با  دارد،  نام   6 زیتون  که  طرح ها  این  از 
شهرک  در  جاری  سال  اواسط  واحد   180

شد. واگذار  و  تکمیل  پردیسان 
خاطرنشان  همچنین  قم  بنیاد  مدیرکل 
 8 و   7 زیتون  نام  تحت  طرح  دومین  کرد: 
با 96 واحد حداکثر تا 10 روز دیگر افتتاح 
 95 از  اکنون  این طرح هم  و  خواهد شد، 
تنها  و  است  برخوردار  پیشرفت  درصد 

است. باقی مانده  آن  محوطه  آسفالت 
و   9 زیتون  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آماده  فجر  دهه  تا  نیز  واحد   256 با   10
تمام  برای  گفت:  می شود  بهره برداری 
این طرح ها چهار میلیون ریال وام در نظر 
گرفته شده، قیمت ها به صورت تمام شده 
مردم  توسط  آورده  سهم  نیز  بقیه  و  است، 

است.
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
یک  ماه  سه  هر  تقریبا  کرد:  خاطرنشان 
یک  می شود،  واگذار  مسکن  طرح  یک  بار 
ظرف  شد،  شروع  اینکه  محض  به  طرح 
مدت 2 سال ساخته و تحویل داده خواهد 

. شد

در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  بلدی 
برای  شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت  مورد 
داشت:  بیان  نیز  مسکن  فاقد  روستاییان 
مسکن  نعمت  از  که  روستاییانی  برای 
میلیارد   2 تسهیالت  هستند،  محروم 
پنج  سود  و  ساله   20 بازپرداخت  با  ریالی 

شده است. گرفته  نظر  در  درصد 
طرح  این  اجرای  کرد:  اضافه  وی 
افتاده، چرا که  حدود هشت ماه به تعویق 
الزم  ضمانت های  بودجه  و  برنامه  سازمان 

حال  در  معضل  این  ولی  نداده است،  را 
اینکه،  محض  به  و  است،  شدن  برطرف 

می کنیم. کار  به  شروع  شود  حل 
برای  استان  سهمیه  داد:  ادامه  وی 
واحد  یکهزار  روستاها،  در  مسکن  ساخت 
به  شروع  آن  واحد   500 حدود  که  است، 

نیامده،  وام  هنوز  چون  ولی  شده،  کار 
است. روبه رو  تاخیر  با  مقداری 

طور  به  که  نکته  این  ذکر  با  بلدی 
در  روستایی  مسکن  واحدهای  متوسط 
پیشرفت  درصد   20 تا   15 ساخت  حال 
در  روستا  اهالی  کرد:  تاکید  دارد  فیزیکی 
قم، هیچ محدودیتی برای استفاده از این 

ندارند. تسهیالت 
حال  به  تا  شد:  یادآور  همچنین  وی 
با  استان  روستایی  واحدهای  درصد   50

از وام طرح ویژه بهسازی مسکن  استفاده 
مانند  طبیعی  حوادث  برابر  در  روستایی، 

شدند. سازی  مقاوم  زلزله  و  سیل 
در  همچنین  قم  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اجرای  با  رابطه  در  دیگری  به سوال  پاسخ 
طرح هادی روستایی در این استان گفت: 

استان  خانوار   20 باالی  روستاهای  تمام 
برخی  در  که  است،  هادی  طرح  دارای 
روستاها به صورت 100 درصد اجرا شده، 
روستاها  کل  در  طرح  اجرای  میانگین  و 

است. درصد   50 تا   45 نیز 
اعتبار  تامین  نحوه  خصوص  در  وی 
شد:  یادآور  نیز  روستایی  هادی  طرح 
ملی،  شیوه  سه  به  طرح  این  اعتبار 
می شود،  تامین  زمین  فروش  و  استانی 
صورت  به  بیشتر  ملی  اعتبارهای  که 

است. رایگان  قیر  اختصاص 
 300 گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
در  بوده،  مشارکت  اوراق  ریال  میلیارد 
تالش هستیم تا این رقم امسال چند برابر 
شود، که بتوانیم در حوزه مسکن روستایی 
► بدهیم.   انجام  را  بیشتری  کارهای 

بازدید شهردار از سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

● "سازمان توسعه و عمران" بازوی توانمند عمرانی شهرداری قم   ●

یکی از مدیران شهرداری خبر داد:

● استعالم امالک به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری در سامانه قمیار   ●

تملک ۷۶ غرفه میدان تره بار شهید مطهری بااعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال

● تالش ویژه مدیریت شهری برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر میدان مطهری   ●

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

● همه امالک روستایی در قم باید سند دار شوند   ●

گردش نخبگان و سونامی 
کارآمدی و تحول                          

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
بدون تعارف و مقدمه باید پذیرفت صرف نظر از برنامه ریزی 
های خصمانه و چهل ساله دشمنان نظام در تضعیف جمهوری 
و  اخیر  روزهای  اعتراضات  از  برخی  ریشه  ایران،  اسالمی 
سوء  بستر  در  اخیر،  های  سال  در  شده  تلنبار  های  نارضایتی 
نهفته  مدیران  برخی  ناکارآمدی  و  تکراری  مدیریت  مدیریت، 
این  ناکارآمدی  بینه قوی در خصوص   و  ادله  با وجود  است که 
از جانب شان، کماکان  آزمون و خطاهای متعدد  انجام  و  افراد 
در بزنگاه های مدیریتی در سطوح خرد و کالن به زعم خودشان 
حال  در  میدانی  مشاهدات  زعم  به  و  امور  بر  مدیریت  مشغول 
آسیب زایی و ایجاد بحران در درجات مختلف هستند. هر چند 
های  مدیریت  دست  این  شمارش  برای  فرصتی  مقال  این  در 
اقتصاد،  در  ها  ناکارآمدی  این  بارز  نمونه  ولی  نیست  زا  آسیب 
خدادادی  طبیعی  منابع  وجود  با  که  است  الشمس  من  اظهر 
فراوان و نیروی انسانی حاضر به یراق، همچنان کمیت اقتصاد 
مملکت لنگ است تا جایی که در سال 96 رئیس اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد  70 درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که 

نداشته اند! اقتصاد  برای  چیزی  ضرر  جز 
عمدتًا  شان  قاموس  در  که  ناکارآمد  مدیران  این  حقیقت  در 
بازنشستگی هم  از  و پس  ندارد  بازنشستگی  هم معنی خاصی 
با عناوینی چون مشاور، عضو هیات مدیره، عضو هیات علمی 
یا  ، خواسته  باز می گردند  به جایگاه های تصمیم سازی   ... و 
نا خواسته، عمدی یا سهوی، برنامه ریزی شده یا بدون برنامه،  
بینند که حقیقتًا  تدارک می  را  بنای بحران چالش هایی  سنگ 
دفع و مدیریت شان زمان بر، هزینه زا و در مقاطعی با تبعات و 

گرفتاری های عدیده همراه است.
در چنین شرایطی هیجان، نگرش از روی احساسات و عدم 
توجه کافی و صادقانه به موضوع »کارآمدی مسئوالن پاکدست 
امور،  از  بسیاری  در  پیشرفت های حاصل شده  و  تحوالت  و    »
کارکرد های  تمام  به  نسبت  جامعه  افراد  تصور  تا  شده  باعث 
حاکمیتی غیر کامل، مخدوش و کمرنگ باشد و به نوعی سایر 

برود. سوال  زیر  حاصله  های  پیشرفت  و  دولت  خدمات 
دردمندانه در حل مشکالت به وجود آمده نیز کماکان برخی 
و  »کارآمد«  مدیران  جای  در  »فرسوده«،  و  »ناکارآمد«  مدیران 
طریق  ارائه  با  اوقات  گاهی   که  کرده  گیری  تصمیم  »بروز« 

دمند. می  نیز  بحران  آتش  بر  منطق  از  دور  و  نسنجیده 
جمله  از  ناکارآمدی  بحران  کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  به 
های  ناآرامی  شکل گیری  در  آوانگارد  و  پیشران  بحران های 
بحران  نوعی  ایجاد  باعث  بحران  این  که  است.چرا  اجتماعی 
بعدی  مشکالت  ساز  زمینه  خود  به  خود  و  می گردد  مشروعیت 
می شود در حالی که بسیاری از مشکالت کشور را می توان با 
طرح های و نقشه های بروز و نوین بر طرف ساخت و کارآمدی 

ساخت. عیان  مختلف  امور  در  را 
و  تنها  کشور  امروز  مشکالت  اساسی  چاره  تردید  هیچ  بی 
با  تحول  و  کارآمدی  سونامی  ایجاد  و  نخبگان  گردش  تنها 
رهبر  که  موضوعی  است.  انرژی  پر  و  جوان  مدیران  رهبری 
امر متذکر شده بود. ایشان  این  به  انقالب سال ها پیش نسبت 
نکته  کارآمدی،  موضوع  درباره  دیداری  در   1383 سال  در 
همه ی  »مشروعیت  که:  مضمون  این  با  نمودند  بیان  را  مهمی 
هر  است.  وظیفه  انجام  در  کارایی  و  وظیفه  انجام  به  بسته  ما 
بدون  رفت«؛  خواهد  بین  از  مشروعیت  نباشد،  کارآمدی  جا 
در  رو  پیش  های  بحران  حل  راهکارهای   ارائه  کنار  در  شک 
ویژه  نگاه  روزآمدی«  و  »کارامدی  امر  به  باید  مختلف،  سطوح 
جاری  امور  اداره  در  شکنی  ساختار  با  و  داشت  اختصاصی  و 
مملکت، عالوه بر حل مشکالت جاری در کشور، از بروز بحران 

کرد.  پیشگیری  نیز  جدید  های 

یادداشت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
10  فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ یک یک واحد مرغداری  به  پالک 
دوراهی   - سفید  کوه  جاده  اراضی  قم  ثبت   3 بخش  در  واقع  اصلی   37 از 
قشالق  روستای  از  بعد   – البرز  قشالق  روستای  سمت  به  قمرود  و  قشالق 
بنام  که  حیدری  مرغداری   – حمید  صنعت  و  کشت  شرکت  روبروی   – البرز 
جریان  در  باشد،   می  اسماعیل   - رضا  فرزند  غیره    و  حیدری  حسین   -1
قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت 
 1/8227 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت 
مورخ   یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/04  -
انجام می  ملک  وقوع  در محل  12 صبح  الی   8/5 1401/09/06  ساعت 
نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد 
قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور 
ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد 
ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت 
)م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 

 )15790 الف 
1401/08/08 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402

انفعال کمیته های انضباطی و سکوت رؤسای 
دانشگاه  ها در قبال مخالن نظم و امنیت

فعاالن دانشجویی: مماشات را 
تمام کنید

فعاالن دانشجویی خواستار پایان مماشات حراست و کمیته انضباطی 
دانشگاه ها با اغتشاش گران شدند.

تشریح  با  کشور  دانشجویی  تشکل های  اعضای  و  فعاالن  از  جمعی 
مماشات  پایان  خواستار  دانشگاهی،  محیط های  در  اخیر  حوادث 
حراست، کمیته انضباطی و مدیران دانشگاه ها با برهم زنندگان نظم و 

شدند. دانشگاه ها  امنیت 
محمد جواد دارا: انفعال کمیته انضباطی در دانشگاه  زمینه ساز آتش 

ترور شیراز شد
دانشگاه  بسیج  سیاسی  مسئول  دارا  جواد  محمد  فارس،  گزارش  به 
حوادث  در  تهران  دانشگاه  انضباطی  کمیته  انفعال  به  اشاره  با  تهران 
باعث  آن  انفعال  و  انضباطی  کمیته  ضعیف  عملکرد  گفت:  اخیر، 

شد. تهران  دانشگاه  در  درگیری ها  تشدید 
برای  جلسه ای  انضباطی  کمیته  اصال  اخیر  حوادث  در  افزود:  وی 
بررسی اقدامات اغتشتاش گران در دانشگاه برگزار نکرد و همین عدم 
داد  اجازه  اغتشاش گران  به  و  رادیکال شدن فضا شد  باعث  برخورد ها 

دهند. انجام  دانشگاه  در  را  دیکتاتوری  نوع  هر 
انضباطی  کمیته  انفعال  گفت:  تهران  دانشگاه  بسیج  سیاسی  مسئول 
فضای  به  ناامنی ها   این  شد  باعث  دانشگاه،  در  درگیری ها  تشدید  و 
شیراز  ترور  آتش  که  بوده  این  آن  نتیجه  و   کند  پیدا  تسری  نیز  جامعه 

کرد. فراهم  را 
شده  تمام  دانشگاه ها  در  اغتشاش گران  با  مماشات  دوران  نوینی فرد: 

است
اتحادیه مجمع اسالمی دانشجویان  نوینی فرد دبیر کل  محمد مهدی 
در  خود  حضور  با  مردم  گفت:  فارس،  با  گفتگو  در  آزاد  دانشگاه 
این  در  که  افرادی  با  اخیر  اغتشاشات  از  انزجار  اعالم  و  راهپیمایی 

کردند. حجت  اتمام  شدند،  کشور  در  امنی  نا  باعث  حوادث 
شده  تمام  دانشگاه ها  در  اغتشاش گران  با  مماشات  دوران  افزود:  وی 
ایجاد  امنی  نا  کشور  در  که  افرادی  با  باید  نظارتی  دستگاه های  و 

باشد. داشته  جدی  و  قاطع  برخورد  می کنند، 
حراست دانشگاه با انفعال خود عامل تشدید درگیری ها بوده است

و  حراست  انفعال  به  اشاره  با  آزاد  دانشگاه  اسالمی  مجمع  کل  دبیر 
مسئوالن دانشگاه ها، عنوان کرد: حراست و مسئوالن دانشگاه تا امروز 
اغتشاش  گران  و هنجار شکنی  باعث تشدید درگیری ها  انفعال خود  با 

شده اند. دانشگاه ها  در 
می کرد  ورود  اخیر  مسائل  در  دانشگاه  حراست  اگر  کرد:  تاکید  وی 
نبودیم. دانشجویان  مختلف  طیف های  بین  قطبی  دو  ایجاد  شاهد 
برخورد  دانشجویان  خواسته  گفت:  سخنانش  ادامه  در  فرد  نوینی 
افرادی است که صرفا  با  و مسئوالن دانشگاه  انضباطی  قانونی کمیته 

هستند. دانشگاه  فضای  در  امنی  نا  و  درگیری  ایجاد  دنبال  به 
در  گفت:  نیز  الزهرا  دانشگاه   وحدت  تحکیم  دفتر  دبیر  عظیمی  زهرا 
مواجهه با بعضی افراد با دو گانه عجیبی مواجه هستیم، همان افرادی 
به   واکنش  در  ریختند  می  تمساح  اشک  خانمی  دختر  فوت  برای  که 
سکوت  گناه  بی  انسان های  شهادت  و  شیراز  اخیر  تروریستی  حادثه 

کردند.
حضور  گفت:  راهپیمایی،  در  مردم  میلیونی  حضور  به  اشاره  با  وی 
با  حجت  اتمام  و  انسداد  اعالم  معنای  به  امروز  راهپیمایی  در  مردم 

است.  اغتشاش گران 
دبیر دفتر تحکیم وحدت الزهرا گفت: مماشات کردن و کوتاه آمدن در 
فضای جامعه و دانشگاه در مقابله با اغتشاش گران باعث شده  نا امنی 
اخیر کشور به وجود بیاید و حادثه تروریستی اخیر جای مماشاتی برای 

برخورد با این گروهک ها باقی نمی گذارد.
خط قرمز حراست برای برخورد با هنجار شکنان چیست؟

عظیمی با اشاره به انفعال حراست و کمیته انضباطی در حوادث اخیر 
نوع  هر  که  اخیر  حوادث  در  که  است  سوال  جای  گفت:  دانشگاه ها، 
منفعالنه ای  ورود  حراست  بودیم  شاهد  دانشگاه  در  را  شکنی  هنجار 
داشت، آیا خط قرمزی برای حراست دانشگاه تعریف نشده است؟ در 
حوادث اخیر گاهی حتی شاهد برخورد حراست با تجمعات انقالبی و 

اللهی  بودیم. افراد حزب 
می کنند  توهین  مقدسات  به  که  افرادی  مقابل  باید  مردم  افزود:  وی 

باشند.  داشته  جدی  برخورد 
عظیمی در پایان تاکید کرد:کمیته انضباطی دانشگاه باید طبق آیین 

نامه و به صورت قانونی با اغتشاش گران برخورد کند.
کمیته  جدی  ورود  مستلزم  هنجارشکنانه  رفتار های  با  برخورد   

است انضباطی 
بیانیه ای  در  نیز  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکدگان  دانشجویی  بسیج 
می توان  امروز  که  روبه روییم  جریانی  با  دانشگاه  در  اینکه  به  اشاره  با 
اساسًا  و  ندارد  مشخصی  خواسته ی  »هیچ«  که  کرد  ادعا  اطمینان  با 
کرد:  تاکید  باشد  آن  »حل«  دنبال  به  بخواهد  که  ندارد  مسئله ای 
هنجارشکنی های اخیر هیچ نسبتی با فضای دانشگاه ندارد و برخورد 
جدی  ورود  مستلزم  را  فنی  دانشکدگان  در  هنجارشکنانه  رفتار های  با 

دانست. انضباطی  کمیته 
بیانیه ای  نیز طی  بهشتی  دانشگاه شهید  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
اراذل  با  به مماشات  تا  کرد  دانشگاه درخواست  این  رئیس حراست  از 

دهد. پایان  هتاک 
از آن ها  اغتشاشگرانی که بخشی  آمده است:  بیانیه  این  از  در بخشی 
گذاشتند،  نمایش  به  را  خود  بهشتی  شهید  دانشگاه  روز های  این  در 
می دهند  انجام  مسلحانه  عملیات  گرم  سالح  با  کشور  از  گوشه ای  در 
و در گوشه ای از دانشگاه پرده های حیا را دریده و وحشیانه هر چه به 
پرتاب  به دستشان می رسد  زبان می آورند، هر چه  به  دهانشان می آید 

بیشتر شوند. تنش  و  ایجاد درگیری  باعث  تا   ... و  می کنند 
امنیت  حفظ  مسئول  کند  ثابت  قاطع  اقدامی  با  دانشگاه  حراست   

است دانشجویان 
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: عملیات تروریستی اخیر 
و مهیاکنندگان شرایط چنین اقداماتی در سطح کشور را که در دانشگاه 
جوالن می دهند را محکوم می کنند و از  حراست دانشگاه خواهانیم که 
ثابت کند  قاطع  اقدامی  با  و  پایان دهد  را  اراذل هتاک  این  با  مماشات 

مسئول حفظ امنیت روانی و فیزیکی دانشجویان است.

خبـر

قوه قضاییه منتشر کرد

● گزارش نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر در تهران   ●
تاکنون کیفرخواست ۲۵ پرونده در کرمان، ۸۹ کیفرخواست در استان سمنان، کیفرخواست ۱۱۹ نفر در استان زنجان، کیفرخواست ۱۰۵ پرونده در استان خوزستان، کیفرخواست ۵۵ نفر در 

استان قزوین، کیفرخواست ۱۱۰ نفر در استان کردستان، کیفرخواست ۳۱۵ نفر در استان تهران و کیفرخواست ۲۰۱ متهم در استان البرز در ارتباط با اغتشاشات اخیر صادر شده است. 
دادگاه  جلسه  نخستین  از  قضاییه  قوه      ◄
گزارشی  تهران  در  اخیر  ناآرامی های  دستگیرشدگان 

کرد. منتشر 
اعالم  قضاییه  قوه  رسانه  مرکز  ایسنا،  گزارش  به 
صدور  از  پس  قضاییه،  قوه  رئیس  دستور  با  کرد: 
کیفرخواست پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در یک 
از  پرونده ها،  این  به  رسیدگی  های  دادگاه  اخیر،  ماه 
بازداشت  آغاز شده است. کیفرخواست  هفته گذشته 
استان های  دادسراهای  در  اخیر  اغتشاشات  شدگان 
صدور  حال  در  موجود  مستندات  براساس  مختلف 

است.
کرمان،  در  پرونده   25 کیفرخواست  تاکنون 
کیفرخواست  سمنان،  استان  در  کیفرخواست   89
 105 کیفرخواست  زنجان،  استان  در  نفر   119
نفر   55 کیفرخواست  خوزستان،  استان  در  پرونده 
استان  در  نفر   110 کیفرخواست  قزوین،  استان  در 
و  تهران  استان  در  نفر   315 کیفرخواست  کردستان، 
با  ارتباط  البرز در  201 متهم در استان  کیفرخواست 

است. شده  صادر  اخیر  اغتشاشات 
پرونده  به  رسیدگی  دادگاه  جلسه  اولین  امروز 
دادگاه  در  اخیر  اغتشاشات  متهمان  از  تعدادی 
است. شده  آغاز  صبح  از  تهران  انقالب  و  عمومی 
از  یکی  تنها  امروز  دادگاه  گزارش،  این  بنابر 
به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر  جلسات رسیدگی 
ادامه  مابقی متهمان  پرونده  به  روند رسیدگی  و  است 

داشت. خواهد 
جلسه  آبان«   7« امروز  صبح  اساس،  همین  بر 
اغتشاشگران  از  تعدادی  اتهامات  به  رسیدگی  دادگاه 
و  عمومی  دادگاه  در  صلواتی  قاضی  ریاست  به  اخیر 
متهمان  دادگاه،  مستشاران  حضور  با  تهران،  انقالب 
در  که  انتظامی  افسران  از  جمعی   آن ها،  وکالی  و 
خانواده  و  بودند  شده  مجروح  آشوبگران  با  درگیری 

شد. برگزار  امنیت،  شهدای 
قبادلو  محمد  شده،  صادر  کیفرخواست  براساس 
اقدام  از طریق  افساد فی االرض  به  فرزند محمد علی 
با  انتظامی  نیروی  موتوری  ماموران  علیه  گسترده 
اقدام  که  رنگ  سفید  پیکان  سواری  خودروی  اصابت 
حسنوند  پور  کرم  وحید  استوار  شهادت  به  منجر  وی 
سامان  است،  شده  پلیس  مامور   5 شدن  مجروح  و 
کشیدن  طریق  از  محاربه  به  تیمور  فرزند  صیدی 
به قصد  تبانی  و  اجتماع  تیر،   3 و شلیک  کلت کمری 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، محمد بروغنی فرزند 
قمه  سرد  سالح  کشیدن  طریق  از  محاربه  به  حسین 
و  پاکدشت  فرمانداری  به  اوباش  همراه  به  حمله  و 
دولت  مامور  به  حمله  و  فرمانداری  کشیدن  آتش  به 
ابوالفضل  وی،  شدن  مجروح  و  وظیفه  انجام  حین 
با  مقابله  به  ولی  فرزند  لو  حاجی  حسین  مهری 
وسیله  در  حریق  ایجاد  طریق  از  اسالمی  حکومت 
و  نظم  در  اخالل  منظور  به  عمومی  استفاده  مورد 
به  حسن  فرزند  قراقلو  رضازاده  محسن  کشور،  امنیت 
وسیله  در  حریق  ایجاد  در  مشارکت  طریق  از  محاربه 
و  نظم  در  اخالل  منظور  به  عمومی  استفاده  مورد 
امنیت عمومی، اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب جرم 
انفجاری  اقالم  ساخت  کشور،  داخلی  امنیت  علیه 
و  امنیتی  ضد  مقاصد  برای  مولوتوف  کوکتل  نوع  از 

سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی، سعید شیرازی 
تحریک  طریق  از  االرض  فی  افساد  به  علیرضا  فرزند 
امنیت  ارتکاب جرایم  علیه  به  و تشویق گسترده مردم 

هستند. متهم  نظم  در  شدید  اخالل  و  کشور 
اقاریر  و  مستندات  بر  عالوه  گزارش  این  اساس  بر 
تلفن  از گوشی  پرونده  این  پرونده متهمان  موجود در 
محاربه  به  که  حسین  فرزند  بروغنی  محمد  همراه 
همراه  به  حمله  و  قمه  سرد  سالح  کشیدن  طریق  از 
کشیدن  آتش  به  و  پاکدشت  فرمانداری  به  اوباش 
انجام وظیفه  به مامور دولت حین  فرمانداری و حمله 

استخراج  تصاویری  است  متهم  وی  شدن  مجروح  و 
در  وی  لیدری  نقش  به  وضوح  به  که  است  شده 

دارد. داللت  پاکدشت  اغتشاشات 
بروغنی  همراه  تلفن  گوشی  در  موجود  اسناد  در 
یک گفت وگوی در بستر اینستاگرام کشف شده است 
دوستان  از  یکی  به  خطاب  وی  گفت وگو  این  در  که 
اغتشاشات  صحنه  در  حضور  برای  می گوید  خود 
او  به  خطاب  وی  دوست  که  شود  حاضر  مسلح 
دارد. اختیار  در  قمه  فقط  حاضر  حال  در  می گوید 

در نمونه ای دیگر از نقش لیدری بروغنی وی ضمن 
از  تهییج همشهریان خود برای حضور در اغتشاشات 
دستی  نارنجک های  کردن  درست  با  می خواهد  آن ها 
ایام چهارشنبه سوری انجام می دهند در محل  که در 
مامورین  علیه  آن ها  از  و  شده  حاضر  اغتشاشات 

کنند. استفاده 
نقش  اغتشاشات  این  در  حضور  برای  که  بروغنی 
استوری  یک  در  گرفته  نظر  در  خود  برای  لیدری 
با  و  را اعالم  برگزاری اغتشاشات  دیگر ساعت و محل 
محتوای  می خواهد  خود  همپالگان  از  اتحاد  هشتگ 

کنند. استوری  هم  آن ها  را  او  شده  تولید 
اقدامات بروغنی در دعوت، تهییج و لیدری برخی 
و  استوری  به  پاگدشت  در  خود  همدست  عناصر 

اغتشاشات  محل  در  وی  و  نشده  ختم  رسانی  اطالع 
اقدامات  از  فیلمبرداری  به  قمه  با  حضور  ضمن 

می کند. اقدام  نیز  خود  مجرمانه 
بروغنی وی  از گوشی  استخراج شده  فیلم های  در 
به  ضمن تعقیب کردن یک نیروهای حافظ امنیت که 
را  وی  است  شده  مصدوم  اغتشاشگران  توسط  شدت 

قرار می دهد. با قمه مورد اصابت 
آشوبگرانه  اقدامات  از  نمونه ای  در  بروغنی  محمد 
دنبال کردن یک  پاکدشت ضمن  اغتشاشات  در  خود 
نیروی حافظ امنیت در حالی که وی به شدت آسیب 

با قمه ضربه ای را به وی وارد می کند. دیده است 
28 تصاویر  تا   23 ثانیه های  بین  در تصاویر موجود 

بروغنی کامال مشهود است. قمه در دست 
اغتشاشات  از  که  دیگری  فیلم های  در  بروغنی 
نقشی  است  کرده  ذخیره  خود  گوشی  در  شب  آن 
جلوی  ناامنی  بروز  و  فرمانداری  زدن  آتش  در  فعال 

دارد. فرمانداری 
زدن  اتش  از  قبل  لحظاتی  درست  که  فیلم  این  در 
زیادی  عده  است  شده  ثبت  فرمانداری  ساختمان 
سرد،  سالح  انواع  داشتن  همراه  با  اغتشاشگران  از 
و  عمومی  اموال  تخریب  حال  در  چماق  و  چوب 
وحشت  و  رعب  ایجاد  همچینین  و  مردم  خصوصی 

می شوند. دیده 
با  دادستان  نماینده  دادگاه،  جلسه  ابتدای  در 
متهم  کیفرخواست  قرائت  ضمن  جایگاه  در  حضور 
توسط  متهم  گفت:  علی  محمد  فرزند  قبادلو  محمد 
ماموران  به   حمله  با  رنگ  سفید  پیکان  دستگاه  یک 
حال  در  امنیت  حفظ  برای  که  انتظامی  موتورسوار 
آن ها  گرفتن  زیر  ضمن  بودند،  خود  ماموریت  اجرای 
و  حسنوند  پور  کرم  وحید  استوار  شهادت  باعث 

شد. انتظامی  افسران  از  تعدادی  شدن  مجروح 
پزشکی  نظریه  طبق  گفت:  دادستان  نماینده 

وارده  شدید  ضربه  دلیل  به  پور  کرم  شهید  قانونی، 
همین  و  کرده  مغز خونریزی  بافت  له شدگی  و  به سر 

است. وی  شهادت  علت  موضوع 
پور  کرم  وحید  سعید  شهید  پدر  جلسه  ادامه  در 

گرفت. قرار  جایگاه  در  حسنوند 
چه  گفت:به  متهم  به  خطاب  پور  کرم  شهید  پدر 
تو  کسی  چه  گرفتی؟  پول  کشتی؟  را  من  پسر  دلیل 
را وادار به انجام این کار کرد؟ اشد مجازات برای این 

خواستارم. را  فرد 
فرمانده افسران حادثه مذکور که خود نیز از ناحیه 

جایگاه  در  حضور  با  است،  شده  مجروح  راست  پای 
سلسله  سوی  از  ماموریتی  که  بود  شهریور   30 گفت: 
وقوع  از  پیشگیری  و  امنیت  حفظ  برای  ما  به  مراتب 

شد. ابالغ  ناهنجاری 
ساعت  دادیم  انجام  را  خود  ماموریت  افزود:  وی 
خود  مقر  به  بازگشت  قصد  که  بود  بامداد   12 حوالی 
شنیدم،  وحشتناکی  صدای  ناگهان  که  داشتیم  را 
افتاده  اتفاقی  چه  ببینم  که  عقب  سمت  به  برگشت 
گرفته شدم. زیر  یه خودرو  توسط  ناگهان  به  که  است 
شهید  بودیم  افتاده  زمین  روی  گفت:  فراجا  افسر 
کرم پور نفس نفس میزد، خواستم به سمتش بروم که 

دیدم پای راستم دچار آسیب جدی شده است.
اشد  اعمال  درخواست  دادگاه  ریاست  از  وی 

شد. خواستار  متهم  برای  را  مجازات 
فراجا  نمایندگان حقوقی  دادگاه،  ادامه  جلسه  در 
درخواست  دادگاه  ریاست  از  جایگاه  در  حضور  با 

کردند. را  متهم  برای  مجازات  اشد  اعمال 
متهم  فراجا،  حقوقی  نمایندگان  اظهارات،  از  پس 

پرداخت. از خود  به دفاع  و  قرار گرفت  در جایگاه 
کرد،  اعالم  قاضی  متهم،  دفاعیات  اخذ  از  پس 
خواهد  برگزار  عصر  نوبت  در  تنفس  از  پس  دادگاه 

► شد.   

◄    عباس سلیمی نمین گفت: بعد از این ناآرامی ها 
مسئولیت پذیر  هم  آنها  تا  کنیم  قوی  را  احزاب  باید 

شوند.
روزهای  این  سیاسی  وضعیت  نوشت:  فردا  سایت 
مهم  پرسش  یک  بین  این  در  اما  است  ناآرام  کشور 
ناآرامی ها  فروکش کردن  از  پس  آیا  آنکه  دارد؛  وجود 
و  رسمی  سیاست ورزی  شاهد  دیگر  بار  می توان 
اعم  مرسوم  سیاسی  جناح های  قدر  چه  و  بود؟  نرمال 
می توانند  شرایط  آن  در  اصالح طلب  و  اصولگرا  از 

باشند؟ نقش آفرین 
گفت:  سیاسی،  تحلیلگر  سلیمی نمین،  عباس 
بسیار  نظام  اخیر،  حوادث  از  بعد  شرایط  در  »قطعا 
بسیار  تجربه  یک  و  کرد  خواهد  عمل  موثرتر  و  قوی تر 
از  اینکه  البته  می شود.  گذاشته  سر  پشت  را  مهمی 
مستقیمی  ارتباط  کنیم،  استفاده  قدر  چه  تجربه  این 
با تأمل در مسائل مختلفی که در این مجموعه حوادث 
این  در  خوبی  مطالبات  امیدوارم  دارد.  داشت،  اخیر 
شناخت  با  ارتباط  در  ویژه  به  بگیرد؛  صورت  زمینه 
ضعف ها و البته راهکارهایی که دشمن در پیش گرفت 
تا برای نابودی ایران از این ضعف ها استفاده کند. اگر 
هر کدام از اینها ناشی از مسائل مختلف در آنها دخیل 
است، مطالعه شود، بسیار قدرتمندتر می توانیم عمل 
کنیم و بر ریشه هایی که باعث وقوع حوادث اخیر شد 
تصور  دشمن  زمینه ها  برخی  در  کرد.  خواهیم  تأمل 
می شود،  میدان  وارد  گسترده  هجمه  با  چون  می کند 
ناکام  اگر  و احتمال نمی دهد که  حتما موفق می شود 
گاهی  داشت.  خواهد  برایمان  عواقبی  چه  شدیم، 

مانند  می شوند  خودشان  فریب  باعث  غربی ها  خود 
دید  و  رفت  بازار  به  وقتی  که  مالنصرالدین  داستان 
خرید  سرعت  به  نمی تواند  و  است  شلوغ  خیلی  بازار 
غذای  فالن جا  در  که  انداخت  راه  شایعه ای  کند، 
او  و  چرخید  دهان به دهان  شایعه  می دهند.  رایگان 
هستند.  سمتی  یک  به  رفتن  مشغول  جماعتی  دید 
می دهند  رایگان  غذای  گفتند  است؟  خبر  چه  پرسید 

غذا  واقعا  که  نکند  گفت  و  خورد  فریب  هم  خودش  و 
بگیرد.  غذا  تا  جمعیت  سمت  به  رفت  او  و  می دهند 
زیادی  سرمایه گذاری  آنکه  با  که  است  غرب  حکایت 
کرده است تا مردم را فریب دهد، گاهی خودش فریب 

اگر  که  نمی کنند  فکر  این  به  و  می خورد  را  خودش 
می شوند.  قوی تر  مراتب  به  ایران  بخورند،  شکست 
قوی تر  ناآرامی ها،  تمام شدن  با  می کنم  فکر  من 
برطرف  را  ضعف ها  از  بسیاری  اتفاقا  و  می شویم  هم 
برخی  از  سوءاستفاده  با  نتواند  دشمن  تا  می کنیم 

بریزد.« برهم  را  کشور  شرایط  مسائل 
اخیر  ناآرامی های  از  پس  احزاب  نقش  درباره  او 
که  سیاسی  نیروهای  برخی  »هستند  کرد:  بیان 
حال  هر  به  اما  نشدند  ظاهر  خوب  آزمون  این  در 
اگر  کنیم.  قوی  را  احزاب  باید  ناآرامی ها  این  از  بعد 
در  را  خودشان  مطالبات  بتوانند  مردم  می خواهیم 
باید احزاب  بیان کنند، طبیعتا  قانونی  قالب تجمعات 
را قوی کنیم تا در این زمینه مسئولیت پذیر شوند و در 
و  راهپیمایی  برگزاری  مسئولیت  می توانند  صورت  آن 
جمعیت  خودشان  یعنی  بگیرند.  عهده  بر  را  تجمعات 
را  خوبی  گام های  مسیر  این  در  و  کنند  کنترل  را 
که  هستند  احزاب  خود  این  شرایط  آن  در  برداریم. 
رخنه  ملت  صفوف  در  دشمنان  دهند  اجازه  نباید 
باشند حتما صدور  را داشته  این مسئولیت  اگر  کنند. 
از  یکی  این  شد.  خواهد  راحت  تجمع  برای  مجوز 
بود.  و مسئولیت پذیر خواهد  قوی  احزاب  کارکردهای 
از  که  باشیم  فکر  این  به  باید  هم  دیگر  زمینه های  در 
منطقی  صورت  به  را  مشارکت ها  برخی  احزاب  طریق 

کنیم.« دنبال 
آینده  جایگاه  درباره  سیاسی  فعال  این 
کرد:  اظهار  سیاسی  نظام  در  اصالح طلبان 
با  همصدایی  نوعی  امر  ابتدای  در  »اصالح طلبان 

را  دشمن  وقتی  هم  بعد  و  داشتند  دشمن  عناصر 
کردند.  سکوت  کردند،  مشاهده  مردم  صفوف  در 
می گرفتند  موضع  باید  این  از  زودتر  خیلی  آنها 
بسیار  اما  بگیرند  دشمن  از  را  زمینه  و  بستر  تا 
خیلی  ما  بگویند  آنها  از  برخی  شاید  کردند.  تأخیر 
از  می آید  خیابان  به  که  آنهایی  و  نیستیم  تأثیرگذار 
زیرا  نیست  پذیرش  قابل  اما  ندارند  حرف شنوی  ما 
می زنند،  دشمن  حرف  مشابه  حرفی  وقتی  آن سو  از 
نشان دهنده  این  دارد.  تأثیر  حرفشان  می کنند  تصور 
از  بسیاری  اینها  همه  با  اما  آنهاست  سیاسی  ضعف 
یعنی  سیاسی  طیف  همین  در  ما  سیاسی  نخبگان 
دارد  دوست  هم  نظام  دارند.  حضور  اصالحات  جبهه 
آنها  که  می دارد  دوست تر  اما  باشند  فعال  آنها  که 
عناصر فرصت طلب و نزدیک به دشمن را از خودشان 
این خطا  افراد متوجه  برانند. خوشبخانه دیدم برخی 
شده اند. آقای علی  مطهری اعالم برائت کرده است، 
خوب  اینها  همین طور.  مرعشی  آقای  و  نبوی  آقای 
با این وجود  اما همان طور که گفتم قدری دیر.  است 
که  همان طور  می دهد.  فرصت  است  نشان داده  نظام 
این افراد در گذشته هم اشتباه کرده  بودند اما دیدیم 
برسند؛  قدرت  به  مجدد  که  داد  را  فرصت  این  نظام 
روحانی  آقای  توانستند  آنها  که   92 سال  در  مشخصا 

برسانند.« ریاست جمهوری  به  را 
که  هم  »مردمی  گفت:  پایان  در  سلیمی نمین 
کسب  قضیه  این  در  تجربه ای  هستند  کشور  دلسوز 
انتخابات  از طریق  را  و دیدند هرچه اصالحات  کردند 
► می شود.«   حاصل  بهتری  نتیجه  کنند،  دنبال 

تحلیل متفاوت سلیمی نمین از ناآرامی های اخیر 

● علی  مطهری، بهزاد نبوی و مرعشی ، متوجه خطای خود شدند،
 اعالم برائت کردند، البته قدری دیر  ●
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بورس از بن بست بیرون می آید؟ 
عبور سرد سهامداران از کنار 
بسته حمایت دولت از بازار 

سرمایه

بورس  از  حمایت  بندی   10 بسته  درباره  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
می گوید: از حاال نمی توانیم بگوییم این بسته ای که منتشر شده، بی اثر 
است، ولی به دلیل این که در گذشته به وعده ها عمل نشده، سهامداران 

خیلی سرد از کنار بسته جدید عبور کرده اند.
انتشار بسته  به  ناچار  را  بازار سرمایه، دولت  مریم فکری: سقوط شدید 
اگرچه فعاالن  تغییر دهد؛  را  بازار  روند  تا شاید  بندی کرد  حمایتی 10 
بازار معتقدند هیچ یک از برنامه های حمایتی عنوان شده، نتوانسته بازار 
را به مسیری متعادل و مثبت هدایت کند. پیش از این بسته دیگری تحت 
عنوان 10 فرمان رییسی در زمستان سال گذشته منتتشر شد که به آن ها 

نیز جامعه عمل پوشانده نشد.
در این میان، عملکرد یک هفته ای بازار سرمایه، از ریزش حدود 63 هزار 
ابتدای  از  این در شرایطی است که  دارد.  واحدی شاخص کل حکایت 
امسال تاکنون نیز شاخص کل از یک میلیون و 367 هزار واحد به عدد 
یک میلیون و 244 هزار واحد سقوط کرده است. این یعنی بازار سرمایه 
شاهد افت 123 هزار واحدی شاخص کل بوده است. البته شاخص کل 
26 اردیبهشت ماه وارد کانال یک میلیون و 600 هزار واحد شد، اما از آن 

تاریخ بازار فقط در مسیر ریزشی حرکت کرده است.
با توجه به چنین وضعیتی، حاال شرایطی به وجود آمده که گفته می شود 
روز  هر  و  شده اند  ناامید  بورس  از  کامل  طور  به  حقیقی  سرمایه گذاران 
خروج پول از بازار اتفاق می افتد و طی 4 هفته گذشته حتی در یک روز 

هم حقیقی ها پول به بازار تزریق نکرده اند.
مدیر  سلیمی زاده،  محمدهادی  گذشته  هفته  اساس،  همین  بر 
حمایت  برای  فوری  جلسات  برگزاری  از  بورس،  سازمان  روابط عمومی 
که  شد  منتشر  بندی   10 بسته ای  ترتیب،  این  به  داد.  خبر  بورس  از 
مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده، 
همکاری  قانونی،  اطالع  تا  بازارگردان ها  فروش  بخش  کردن  محدود 
واریز  تا  نرخ سود،  برای مدیریت  اقتصاد  وزارت  و  بانک مرکزی  مشترک 
شده منابع برای حمایت از سهام شرکت های تولیدی بزرگ کشور در آن 

می شود. دیده 
بازار سرمایه دچار بحران اعتماد است

تا  بندی   10 بسته  این  که  است  مطرح  سوال  این  شرایط،  این  در  اما 
صمدی،  بهنام  باشد؟  سرمایه  بازار  سقوط  ناجی  می تواند  اندازه  چه 
کارشناس بازار سرمایه در این خصوص در گفتگو با خبرآنالین می گوید: 
چون  هستند،  اعتماد  عدم  بحران  نام  به  بحران  یک  دچار  سرمایه  بازار 
نشده  پوشانده  عمل  جامعه  کدام  هیچ  شده،  داده  قبال  که  وعده هایی 

است.
وی می افزاید: در بهمن 1400 یک بسته منتشر شد که در رابطه با بازار 
 10 به  بسته  این  نشد.  عمل  بندها  آن  از  تعداد  به  تقریبا  و  بود  سرمایه 
این بود که  از بندها  بازار سرمایه معروف بود. یکی  فرمان رییسی برای 
سقف نرخ بهره 20 درصد باشد. این ها باعث می شود که بازار سرمایه به 

این بسته ها حمایت نکند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می کند: یک زمانی وقتی این خبرها 
می آید، بازار واکنش مثبت نشان می دهد، ولی به دلیل این که به موارد 
باید  سهامدار  این که  ضمن  نمی کند؛  اعتماد  بازار  نشده،  عمل  قبلی 
و  رود  باال  قیمت سهام ها  و  ببیند  تابلو  روی  را  داده شده  وعده های  اثر 
شاخص مثبت شود. حداقل بازار یک هفته در سطوح فعلی خود را حفظ 

کند. آن زمان سهامدار اعتماد می کند.
صمدی تصریح می کند: حاال نمی توانیم بگوییم این بسته ای که منتشر 
شده، از االن بی اثر است، ولی به دلیل این که در گذشته به وعده ها عمل 

نشده، سهامداران خیلی سرد از کنار بسته جدید عبور کرده اند.
شده،  منتشر  حمایتی  جدید  بسته  در  که  بندهایی  این که  بیان  با  وی 
توقف  خصوص  در  بندها  از  یکی  می گوید:  هستند،  خوبی  بندهای 
فعالیت بازارگردانی است و یا این که سهام را تا سقف 100 میلیون تومان 
باید  و  است  کاغذ  حد  در  فعال  این ها  همه  حال،  این  با  می کنند.  بیمه 

خیر. یا  می شود  پوشانده  عمل  جامه  این ها  به  ببینیم 
توقف  بند  با  رابطه  در  می شود:  متذکر  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
عملکرد  به  انتقادات  و  واکنش ها  از  خیلی  این  از  پیش  بازارگردانی، 
شود،  متوقف  آن ها  فروش  فعال  این که  داشت.  وجود  بازارگردان ها 
عمل  بندها  این که  شرط  به  باشد؛  داشته  بازار  روی  مثبت  اثر  می تواند 

شود.
صمدی ادامه می دهد: در کنار همه این ها باید پول به بازار تزریق شود 
و یک مقدار بازار را در سطوح فعلی حفظ کنند و نقدینگی پارک شده به 
بازار بیاید؛ وگرنه این بسته اگر در حد حرف بماند، هیچ فایده ای ندارد و 

از این بسته ها زیاد دیده شده است.
بسته های حمایتی اثر مسکن دارد؛ اتفاقات بزرگ تری باید رخ دهد

وی عنوان می کند: نکته بعدی، بحث کالن است؛ یعنی این بسته ها، اثر 
مسکن دارند و اتفاقات بزرگ تری باید رخ دهد. برای مثال، بودجه 1402 
در پیش است و دولت باید تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها را سریع تر در 

بودجه روشن کند تا ابهامات آن روشن شود.
نرخ  بحث  دیگر،  سوی  از  می کند:  تصریح  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
تسعیر ارز در بودجه است که خیلی مهم است تعیین تکلیف شود. فکر 
می کنم پارسال 23 هزار تومان بود و باید ببینیم دولت امسال می خواهد 

این نرخ را چه رقمی تعیین کند.
موثر  بازار  در  که  است  فاکتورهایی  این ها  همه  می کند:  تاکید  صمدی 

بازار کمک کند. روند  به  آنها می تواند  از  ابهام  رفع  و  است 
خیلی  دستوری  قیمت گذاری  بحث  می شود:  متذکر  حال  عین  در  وی 
مهم است. خوشبختانه تعدادی از خودروها وارد بورس کاال شدند و هر 
چقدر خودروهای دیگر وارد بورس شوند و قیمت گذاری دستوری کنار 
بود؛ وگرنه  امیدوار  بلندمدت  در  بازار سرمایه می توان  به  گذاشته شود، 
با ادامه سیاست های گذشته، این بسته ها هیچ اثری روی بازار نخواهد 

گذاشت.

گزارش

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی 

● استمرار کاهش نرخ تورم    ●

همگن  صنایع  انجمن  رییس      ◄
 120 زیان  به  اشاره  با  کشور  قطعه سازی 
تومانی خودروسازان، گفت:  میلیارد  هزار 
آزاد  را  قیمت ها  که  است  این  ما  پیشنهاد 
را  قیمت ها  خود  بازار،  مکانیزم  و  بگذاریم 

می کند. مشخص 
گزارش  آخرین  طبق  فکری:  مریم 
شرکت های  از  شده  ارائه  تلفیقی 
انباشته  زیان  میزان  بورس،  به  خودروساز 
یا  مادر  شرکت های  قبیل  از  شرکت ها  این 
زیرمجموعه هایشان،  و شرکت های  اصلی 
تومان  میلیارد  هزار   125 بر  بالغ  رقمی 
بوده و از این رقم، 74 هزار میلیارد تومان 
اصلی  شرکت های  به  مستقیم  به طور  آن 

است. بوده  مربوط 
محمدرضا  رابطه،  همین  در 
صنایع  انجمن  رییس  نجفی منش، 
می گوید:  کشور  قطعه سازی  همگن 
قیمت گذاری  دلیل  به  خودروسازان  زیان 
دستوری روز به روز در حال افزایش است 
دستوری  قیمت گذاری  که   93 سال  از  و 
میلیارد  هزار   120 به  زیان  این  شد،  اجرا 
دارد؛  اعتقاد  وی  است.  رسیده  تومان 
برای جبران این زیان نیاز است که دولت 
دیگر  و  کند  لغو  را  دستوری  قیمت گذاری 
نداشته  خودروسازان  امور  در  دخالتی 
پرداخت  را  زیان  میزان  باید  اینکه  و  باشد 

. کند
با  گفتگو  می خوانید،  ادامه  در  آنچه 
قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن  رییس 

است. خبرآنالین  خبرگزاری  با  کشور 
که  شد  منتشر  تیرماه  در  گزارشی 
روی  متوسط  طور  به  خودروسازان 
زیان  تومان  میلیون   11 خودرو  هر 
حاکی  گزارش  آخرین  البته  می بینند. 
تومانی  میلیارد  هزار   125 زیان  از 
این  به  توجه  با  است.  خودروسازان 
خودرو  تولید  وضعیت  شما  آمارها، 

می کنید؟ ارزیابی  چطور  را  کشور 
دولت  غلطی  بسیاری  سیاست  ببینید، 
از  می کند.  هم  پافشاری  آن  روی  و  دارد 
دو  برنج  و  گندم  قیمت  امسال  تا  پارسال 

چه  نمی دانم  اما  است،  شده  برابر  سه 
دست  که  دارد  وجود  خودرو  روی  گیری 
این  افزایش  علت  نمی زنند.  قیمت ها  به 
است  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  زیان، 
و  می شود  محاسبه  جهانی  نرخ  با  که 
نرخ  به  را  آن  هستند  مجبور  خودروسازان 
قبل  قیمت  با  را  خودرو  اما  بخرند،  روز 
 10 در  که  آوردیم  در  آماری  ما  بفروشند. 

 30 ارز  شد،  برابر   25 فوالد  گذشته  سال 
برابر شد، اما خودرو کارخانه 8 برابر شده 

. ست ا
می شده  برابر   25 خودرو  باید  یعنی 

است؟
30 هزار تومان  بله، ارز از هزار تومان، 
دو  امسال  تا  پارسال  از  گندم  است.  شده 
گران  این ها  همه  چرا  است.  شده  برابر 
دلیل  به  گرانی  دلیل  نه.  اما خودرو  شود، 
چند  من  است.  کشور  نقدینگی  حجم 
دولت  ابتدای  در  می دهم.  شما  به  عدد 
کشور  کل  نقدینگی  احمدی نژاد  آقای 
76.7 هزار میلیارد تومان )مرداد 1384( 
روحانی  آقای  دولت  ابتدای  در  بود. 
تومان  میلیارد  هزار   491.8 به  عدد  این 
ابتدای  در  بود.  رسیده   )1392 )مرداد 
هم   )1400 )مرداد  رییسی  آقای  دولت 
 921 و  هزار   3 به  نزدیک  نقدینگی  حجم 
به  هم  االن  و  بود  تومان  میلیارد  هزار 
تومان  میلیارد  هزار   595 و  هزار   5 حدود 

است. رسیده   )1401 )شهریور 
دنیا  اقتصاددانان  را  فرمولی  یک 
داشتند که قیمت کاال ضربدر حجم کاال، 
ضربدر  نقدینگی  حجم  با  می کند  برابری 
پیش فرض  ما  نقدینگی.  گردش  تعداد 
گردش  تعداد  که  می گذاریم  این  در  را 
حجم  که  زمانی  است.  ثابت  نقدینگی 
آن، حجم  کنار  در  و  باال می رود  نقدینگی 

باال  قیمت ها  بنابراین  نمی رود،  باال  کاال 
خیلی  تای  چهار  تا  دو  دو  این  می رود. 

است. ساده 
ما  نیست.  االن  برای  هم  موضوع  این 
قیمت گذاری  در  شاه  ناصرالدین  زمان  از 
هنوز  و  نداشته  هم  اثر  و  کردیم  دخالت 
این  ما  پیشنهاد  برنداشتیم.  دست  هم 
و  بگذاریم  آزاد  را  قیمت ها  که  است 
مشخص  را  قیمت ها  خود  بازار،  مکانیزم 
باید  هم  را  ارز  نرخ  نوع  حتی  می کند؛ 
ارز  یک  و  نرخ  یک  و  کند  مشخص  بازار 

باشیم. داشته 
آید  پیش  سوال  بالفاصله  است  ممکن 
می شوند؟  چه  آسیب پذیر  طبقات  که 
برای این بخش باید کاری انجام دهیم که 
این  در  می شود.  انجام  آلمان  و  سوئد  در 
پایین دارند،  به کسانی که درآمد  کشورها 
که  کسانی  از  و  می شود  حمایتی  کمک 
می شود.  گرفته  مالیات  دارند،  باال  درآمد 
خود  کار  بازار  بگذاریم  باید  طرف،  آن  از 

کند. تعیین  را  قیمت ها  رقابت،  و  کند  را 
واردات  که  است  شرایطی  در  این 

باشد. آزاد  خودرو 
اصال ارتباطی به واردات خودرو ندارد. 
خودرو  برای  کاذبی  بازار  یک  آمدیم  ما 
میلیون  یک  شاید  بازار  نیاز  کردیم.  ایجاد 
االن  نباشد.  بیشتر  خودرو  هزار   200 و 
و  اعتباری  بنگاه  یک  مثل  درست  خودرو 
التاری شده است، یعنی بیا 100 میلیون 
ببر.  تومان  میلیون   200 و  بگذار  تومان 
که  خودروهایی  که  این جاست  جالب 
دارند،  بازار  با  کمتری  قیمتی  اختالف 
خودرها  این  هم  را  متقاضی  کمترین 

هستند. ارزان تر  این که  با  دارند؛ 
قیمت  کارخانه  خود  بگذاریم  باید  ما 
قیمتی  نیز  و  نبیند  زیان  که  کند  تعیین 
یا  باشد.  بازار  قیمت  نزدیک  که  بگذارد 
دهه  در  بگذاریم.  بازار  حاشیه  قیمت 
قیمت  زمان  آن  در  افتاد.  اتفاق  این   70
در  و  تومان  هزار   200 کارخانه  در  پیکان 
زمان  آن  بود.  تومان  هزار   800 آزاد  بازار 
تصمیم  وقت  اقتصادی  شورای  مجموعه 
گفتید  و  گذاشت  معتمد  نفر   5 و  گرفت 
پیکان  مثال  برای  اگر  کنید.  چک  را  بازار 
800 میلیون تومان است، قیمت کارخانه 
بگذارید. هفته  قیمت  این  زیر  5 درصد  را 
شد  باعث  این  افتاد.  اتفاق  این  هم  بعد 
 13  ،12 خودرو  قیمت  سال   13 طی  که 
این که  ضمن  نکرد؛  رشد  بیشتر  درصد 
پیدا  افزایش  درصد   300 تولید  عوامل 
رسیدیم  جایی  به  بعضا  حتی  بود.  کرده 
بودیم. کارخانه  قیمت  زیر  بازار  قیمت  که 

یک  کاالیی  هر  که  این جاست  نکته 
دارد.  بازار  قیمت  یک  و  ماهوی  قیمت 
می کنیم،  تولید  االن  ما  که  خودرویی 
 10 جهانی  بازار  در  قیمتش  کنید  فرض 
قیمت  با  دالر  هزار   10 است.  دالر  هزار 
می شود.  تومان  میلیون   300 فعلی  دالر 
به  بازار  در  را  خودرو  این  ما  وقتی  اما 
می دهیم،  تومان  میلیون   120 قیمت 
مجانی  حلوای  وسط  این  که  است  معلوم 
و  استثناها  از  بگذریم  می کنیم.  توزیع 

واردات،  عدم  دلیل  به  که  خودروهایی 
آنها  مشتری های  و  شده اند  میلیاردی 
مثل  نیستند؛  بازار  درصد  دو  یکی، 
میلیون   200 به  که  لوکسی  خانه های 
خانه ها  این  مردم  اما  رسیده،  هم  تومان 

نمی خرند. را 
قیمت  که  پرایدی  کنید  فرض 
قیمت  با  است،  دالر  هزار   6 جهانی اش 
می شود.  تومان  هزار   180 دالر  فعلی 
را  پراید  کارخانه  که  قیمتی  آخرین  اما 
است.  بوده  تومان  میلیون   38 فروخته، 
یا  شده  توزیع  رانت  یک  وسط  این  فقط 
که  کرده  نذر  دولت  بگوییم  می توانیم 
می رسد،  مردم  دست  به  خودرویی  هر 
تومان  میلیون   30  ،20 آن  داشبورد  در 

دهد. تحویل  و  بگذارد 
حدود  در  خودروسازان  زیان  االن 
این  است.  تومان  میلیارد  هزار   100

است؟ جبران  قابل  چطور  زیان 
جایی  در  دولت  اگر  که  می گوید  قانون 
ضرر  باعث  قیمت ها  و  کرد  قیمت گذاری 
را  مابه التفاوت  دولت  باید  بود،  زیان  و 
را  زیان  این  خود  است  موظف  و  تامین 
دولت  باید  اکنون  بنابراین  کند.  پرداخت 
خودروسازان  زیان  بودجه  از  بخشی  در 
گذاری  قیمت  از  دست  و  کند  لحاظ  را 
 90 سال  در  ببینید،  بردارد.  دستوری 
هزار   650 و  میلیون  یک  حدود  در 
تولید  ظرفیت  االن  شد.  تولید  خودرو 
این  چرا  اما  داریم،  را  خودرو  میلیون   2
وجود  نقدینگی  زیرا  نمی افتد؟  اتفاق 
تصمیم  باید  دولت  که  معتقدم  من  ندارد. 
از  دست  این که  اول  که  بگیرد  کبری 
دست  این که  دوم  و  بردارد  قیمت گذاری 

بردارد. مدیریت  از 
دارد،  وجود  که  نکته ای  به هرحال 
در  خودروسازان  زیان  که  است  این 

می رود. مردم  جیب  از  نهایت 
بلیت  که  مردم  از  کسی  هر  خیر، 
کرده  سود  خریده،  را  خودرو  بخت آزمایی 
متفاوت  سهامداران  داستان  اما  است. 

► است.  

◄    نرخ رشد نقدینگی )دوازده ماهه( از 40.5 درصد 
در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 
ماهه  دوازده  در  پولی  پایه  رشد  و  یافت  کاهش   1401
نرخ  بود؛  درصد   33.1 هم   1401 شهریور  به  منتهی 
رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد 

را ثبت کرده بود.
بانک مرکزی، در خصوص  روابط عمومی  به گزارش 
ادعای برخی رسانه ها درباره تحوالت تورمی و نقدینگی 
در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان 
آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر  سیزدهم  دولت  کار  به  آغاز 
ایران به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 رسید، 
لیکن به دنبال سیاست های به کارگرفته شده و اقدامات 
اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحوالت کل های 
پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کاالها و 
خدمات و تامین مناسب کاالهای اساسی، نرخ تورم از 
آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 
38.7 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 رسید 
که موید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم می باشد.
هم چنین نرخ تورم نقطه به نقطه)تورم نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 
در  درصد   35.6 به   1400 سال  شهریور  در  درصد 
فروردین ماه سال 1401 رسید. هرچند متاثر از اجرای 
شورای  مجلس  سوی  از  گرفته  صورت  قانونی  تکلیف 
یارانه ها  مردمی سازی  طرح  اجرای  بر  مبنی  اسالمی، 
روند  آن،  تورمی  آثار  و  ترجیحی  ارز  تخصیص  حذف  و 
ابتدایی  ماه  چهار  در  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  حرکتی 
سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش 
انتظار  که  همانگونه  حال  این  با  یافت،  ادامه  تیرماه  تا 
و  طرح  اجرای  اولیه  ماه های  گذشت  از  پس  می رفت 
در  نقطه  به  نقطه  تورم  آن،  تورمی  آثار  نمودن  فروکش 
همراه  کاهش  با  جاری  سال  ماه  شهریور  و  ماه  مرداد 

است. گردیده 
ذکر  روند  همین  مشابه  تقریبًا  نیز  ماهانه  تورم  روند 
به  بوده  نقطه  به  نقطه  و  دوازده ماهه  تورم  برای  شده 
طوری که از 3.9 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 
1.3 درصد در اسفند ماه سال 1400 رسید، در ماه های 
فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما 
در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها 
تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی 
بوده  همراه  توجه  قابل  کاهش  با  مرداد  و  تیر  ماه های 

است.
لذا همان طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه های 
و  شناسایی  با  سیزدهم  دولت  سوی  از  تورم   کنترل 
شود؛  می  پیگیری  جدیت  با  ساز،  تورم   عوامل  کنترل 
هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص 
اینکه  به  توجه  با  یارانه ها  مردمی سازی  طرح  اجرای 
پی  در  را  اساسی  کاالهای  قیمت  در  اساسی  اصالح 
داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر 
تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار 

است. بازگشته  خود  طبیعی  حالت  به  قیمت ها  روند 
تحوالت  دولت،  اقدامات  کتمان  با  نمی توان  لذا 
اینکه  کما  گرفت.  نادیده  را  یکساله  زمان  مدت  این  در 
باید توجه داشت دولت نسبت به این تحوالت بی تفاوت 
یارانه معیشتی، جبران دهک های  با تخصیص  و  نبوده 
مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه 
جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از 
خانوارها  به  را  قیمتی  اصالح  این  از  ناشی  رفته  دست 

بازگرداند.
بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست های 
پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم 
از  یکی  عنوان  به  را  تورم  کنترل  خود،  فعالیت  آغاز  از 
قرار  پیگیری  مورد  و  مطرح  خود  جدی  های  اولویت 

داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و 
اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل 
عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار 
گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات 

است.
سایر اقدامات الزم نیز در حوزه هایی مانند برقراری 
با مدیریت  توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه 
و  بانکی  نظام  اصالح  درآمدها،  و  ها  هزینه  همزمان 
و  تورمی  انتظارات  مدیریت  ها،  بانک  ناترازی  کاهش 
تولید و عرضه کاالها و خدمات در کشور  تقویت بخش 

است. داشته  قرار  دولت  اهتمام  و  توجه  مورد 
و  نقدینگی  رشد  گرفته،  صورت  اقدامات  نتیجه  در 
شهریور  )از  اخیر  سال  یک  طی  تورم  نرخ  و  پولی  پایه 

1400 تاکنون( کاهش معنی داری را تجربه کرده اند؛ 
هر چند کماکان در سطوح باالیی قرار دارند و الزم است 
به سطح مطلوب  تا رسیدن  با سرعت و شدت بیشتری 
پایدار  و  روندی مستمر  و هدف گذاری شده خود طی 

یابند. کاهش 
نرخ رشد نقدینگی )دوازده ماهه( از 40.5 درصد در 
با طی روندی نسبتًا کاهشی، در  پایان شهریور 1400 
شهریور ماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. الزم 
به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد 
شهریورماه  پایان  به  منتهی  دوازده ماهه  در  نقدینگی 
خالصه  اطالعات  شدن  اضافه  به  مربوط   1401 سال 
به  اقتصاد  مهر  بانک  های  بدهی  و  ها  دارایی  دفترکل 
اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک 

نیروهای  به  متعلق  بانک های  ادغام  )به واسطه  سپه 
است.  پولی  آثار  فاقد  و  می باشد  سپه(  بانک  در  مسلح 
آماری  پوشش  اثرات  تعدیل  صورت  در  دیگر  عبارت  به 
پایان  در  )دوازده ماهه(  نقدینگی  رشد  نرخ  مذکور، 
شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریورماه سال 
1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پایه پولی 
هم   1401 سال  شهریورماه  به  منتهی  ماهه  دوازده  در 
33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد 
پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را  پایه پولی در 

بود. کرده  ثبت 
الزم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل 
رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق 
پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق 

هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، 
پیگیری برنامه اصالح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها 
مدیریت  ارز،  بازار  به  بخشی  ثبات  مرکزی،  بانک  به 
و  کاالها  قیمت  تغییرات  بر  نظارت  تورمی،  انتظارات 
اولیه  و مواد  تامین مناسب کاالهای اساسی  و  خدمات 
و واسطه ای الزم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و 

استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
ملزم  و  متعهد  را  خود  سیزدهم  دولت  همچنین 
کسب  و  هزینه ها  مدیریت  و  مالی  انضباط  رعایت  به 
درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی 
در عمکرد شش ماهه تحوالت وضع مالی دولت به خوبی 
اول سال  ماهه  به طوری که در شش  نمایان می باشد، 
جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی 

برخوردار بود. این در حالی است که  هزینه های جاری 
است. بوده  مواجه  درصدی   30.7 رشد  با  تنها  دولت 

درصدی   19.6 کاهش  اقدامات،  این  نتیجه  در 
تراز  کسری  درصدی   101.7 و  عملیاتی  تراز  کسری 
باعث  دولت(  بودجه  )کسری  سرمایه ای  و  عملیاتی 
شده که در این مقطع زمانی )شهریورماه سال 1401( 
آثار  واجد  که  مرکزی  بانک  گردان  تنخواه  از  استفاده 
کاهش  با  است،  دولت  مالی  عملیات  از  ناشی  پولی 
شهریورماه سال  به  نسبت  درصدی   91.6 توجه  قابل 
در  دولت  اهتمام  از  نشان  این  که  شود  همراه   1400
و  دولت  مالی  سیاست های  به  انضباط بخشی  جهت 
در  مرکزی  بانک  پولی  سیاست های  با  آن  هماهنگی 

► است.    بوده  گذشته  یکسال 

محمدرضا نجفی منش: دولت از زمان ناصرالدین شاه در قیمت گذاری دخالت می کرد 

● قیمت گندم و برنج سه برابر شد، چرا خودرو گران نشود؟   ●
خودروسازان حلوای مجانی پخش می کنند



اطهار)ع(  ائمه  فقهی  مرکز  رئیس      ◄
اصلی  محور  ایران  تجزیه  اینکه  بیان  با 
وظیفه  گفت:  است،  اخیر  فتنه   در  دشمن 
ما طلبه ها این است که ابعاد توطئه دشمن 

کنیم. روشن  را 
محمدجواد  الله  آیت  ایرنا،  گزارش  به 
ائمه  فقهی  مرکز  رئیس  لنکرانی  فاضل 
اصول،  خارج  درس  پایان  در  اطهار)ع( 
در  تروریستی  جنایت  از  انزجار  ابزار  با 
پایان  در  گفت:  شاهچراغ)ع(  امامزاده 
در  ناگواری  بسیار  حادثه  گذشته  هفته 
الله  موسی)سالم  بن  احمد  امامزاده  حرم 
دیگر  یکی  آن  با  و  پیوست  وقوع  به  علیه( 
کشور  این  در  دشمن  جنایت  صفحات  از 

خورد. ورق 
حمله  این  مورد  در  اینکه  بیان  با  وی 
ابراز  است،  مطرح  مخلتفی  بحث های 
حرمت  هتک  صدد  در  اینها  اواًل  داشت: 
شیعیان  احترام  مورد  و  شریف  حرم های 
داعشی   و  داعش  پلید  خوی  این  هستند. 
حرم ها  این  می دانند  که  است  مسلکان 
همه  حتی  و  شیعه  اعتقادات  محور 
اهل  میان  در  است.  واقعی  مسلمان های 
به قصد  که  فراوانی هستند  سنت جمعیت 
زیارت در این حرم ها رفت و آمد می کنند، 
را  مهم  محور  این  که  می کنند  تالش  لذا 

بدهند. قرار  اهانت  مورد 
در  کرد:  اظهار  لنکرانی  فاضل  الله  آیت 
حقیقیت  و  حق  دشمنان  هم  تاریخ  طول 
واقعی  اسالم  یا  شیعه  با  مقابله  هنگام  به 

را مورد هتک قرار داده اند،  اعتاب مقدسه 
بوده اند. فراوان  تاریخ  طول  در  متوکل ها 

علمیه  حوزه  خارج  درس  استاد 
حرمت،  هتک  این  کنار  در  گفت:  قم 
قتل  به  بی گناهی  و  معصوم  انسان های 
جنایت  این  خصوصیات  از  باز  که  رسیدند 
قتل  به  مادر  بغل  در  کودک  که  بود  آن 
خصوصیات  از  کودک کشی  البته  رسید. 
خوب  و  است  اسرائیل  منحوس  رژیم 
و  آمریکا  مولود  هم  داعش  که  می دانید 
کتاب های  و  داعش  اصاًل  است.  اسرائیل 
و  آمریکا  امنیت  سازمان های  در  داعش 
جنایات  این گونه  و  شده  نوشته  اسرائیل 
بنا  هست.  و  بوده  آنها  برنامه های  جزء 
شهدای  این  خون  که  است  روشن  این  بر 
از  و  اسرائیل  و  آمریکا  گردن  به  گناه  بی 
جمله عربستان است، ومسئولیت مستقیم 

است  اینها  متوجه 
وی با بیان اینکه این حادثه بسیار ناگوار 
بود، به طوری که هر کسی خبر آن را شنید 
که  شد  متأسف  و  لرزید  خود  بر  آنچنان 
قابل توصیف نیست، افزود: من این روزها 
زیرنویس تلویزیون را به نقل از بعضی اهل 
من  اینکه  با  بود  نوشته  که  می دیدم  سنت 
سنی هستم اما آن شب تا صبح نخوابیدم! 
انسان  باید  واقعًا  باشد،  باید  هم  همینطور 
و  حرمت  هتک  این  از  کند  گریه  خون 
قتل های عجیب و غریبی که واقع می شود.

کرد:  بیان  لنکرانی   فاضل  الله  آیت 
اینها  هدف  که  است  آن  دیگر  بحث 

بگویند  که  است  این  هدفشان  چیست؟ 
این همه شعار  که  نظام جمهوری اسالمی 
برقرار  امنیت  خود  کشور  در  ما  می دهد 
این  راحتی  به  ما  می گوید.  دروغ  کرده ایم 
ترورها و جنایات را در آنجا انجام می دهیم. 
حتی  و  نیست  امنیت  بگویند  می خواهند 

کنند! مردم  از  امنیت  سلب  آن  از  باالتر 
ابراز  اطهار  ائمه  فقهی  مرکز   رئیس 
امروز  واقعًا  اینکه  از  غافلند  اما  داشت: 
کم نظیر  امنیت  یک  مردم  برای  نظام  این 

خداوند  لطف  به  امروز  است.  کرده  ایجاد 
مسلح اند،  دندان  ُبن  تا  که  دشمن هایی 
حتی اگر مجتمع هم بشوند، قدرت تجاوز 
حتمًا  داشتند  اگر  ندارند،  را  کشور  این  به 
این  با  می خواهند  ولی  می دادند  انجام 
و  رعب  ایجاد  ظاهر  در  مذبوحانه  حرکات 

کنند. مردم  برای  وحشت 
اواًل  این جنایات  وی  خاطر نشان کرد: 
توطئه های پشت پرده دشمن را برای مردم 

بیان خواسته های  ما که  و جوان های عزیز 
را در تجمعات می بینند بیشتر روشن  خود 
هتک  که  آنها  از  را  خود  صف  تا  می کند 
الهی  احکام  و  کرده  مقدسات  به  حرمت 
سازند. جدا  می کنند  نفی  را  حجاب  مثل 

کرد:  بیان  لنکرانی   فاضل  الله  آیت 
آشکار  مقابل  حجاب«  بهانه»نفی  به  امروز 
مسلمان  کدام  می کنند،  اسالمی  نظام  با 
عاقل و متدینی می تواند این را تأیید کند؟ 
ولی آنها که از گرفتاری های اقتصادی رنج 
واقعًا  است،  کم  هم  رنج  به  تعبیر  می برند، 
خم  اقتصادی  مشکالت  بار  زیر  کمرشان 
شده و اعتراضاتی دارند، باید توجه داشته 
باشند که دشمن در کمین نشسته و دنبال 
گالیه های  از  سوءاستفاده  با  که  است  این 
بین  و  ایجاد کرده  نزاع  میان مردم  آنان در 

کند. ایجاد  تقابل  حکومت  و  مردم 
فتنه  اخیر که  این  اینکه در  بیان  با  وی  
بسیار فتنه  بزرگی است مسئله تجزیه ایران 
کرد:  تصریح  است،  دشمن  اصلی  محور 
وظیفه ما طلبه ها این است که این موضوع 
توطئه  ابعاد  و  بگذاریم  میان  در  مردم  با  را 

کنیم. روشن  را  دشمن 
رئیس مرکز  فقهی ائمه اطهار بیان کرد: 
زمان  در  تبیین  جهاد  محورهای  از  یکی 
از  شنیدم  خودم  من  باشد.  همین  باید  ما 
ُکردی  یک  که  خارجی  رسانه های  از  یکی 
می گفت باید در کردستان مجلس مستقلی 
ایران  اینها هم دنبال تجزیه  داشته باشیم. 
گرفته اند،  نشانه  را  ما  دین  هم  و  هستند 

کنند  چپاول  را  ایران  بخواهند  اگر  چون 
باید در درجه اول دین را از ما بگیرند و بعد 

باشند. ایران  تجزیه  دنبال  هم 
کرد:  اظهار  لنکرانی  فاضل  الله  آیت 
تاکنون  که  فداکار  ملت  این  حال  هر  به 
ولو  هست،  و  بوده  میدان  در  گاهانه  آ
انشاء  باید  و  دارند  فراوانی  گالیه های 
شود.اما  داده  آنها  به  درستی  پاسخ  الله 
انقالبشان  و  کشور  و  دین  پای  همچنان 
ایستاده اند و اجازه نخواهند داد این کشور 
تجزیه شده و بخشی از آن در اختیار آمریکا 
گیرد. قرار  اروپا  اختیار  در  دیگر  بخشی  و 
قم  علمیه  حوزه  خارج  درس  استاد 
را  تاسفبار  حادثه  این  ما  کرد:  خاطرنشان 
در  را  خودمان  و  می کنیم  محکوم  شدیدًا 
شهدای  این  خانواده های  با  مصیبت  این 
آنها  فقط  نه  امروز  می دانیم.  شریک  عزیز 
مصیبت  این  غم  در  تشیع  جهان  بلکه 
عزاست،  صاحب  شیعه  همه  است،  عزادار 
بی گناهان  این  پاک  خون های  امیدواریم 
دشمن را برای همیشه از بین برده و دست 
دین  و  انقالب  و  کشور  این  از  را  دشمن 

کند. کوتاه 
پایان  در  لنکرانی   فاضل  الله  آیت 
برای  تضرع  با  باید  کرد:  بیان  سخنانش 
درگاه  به  زمان)ع(  امام  فرج  در  تعجیل 
آن  تا  کنیم  استغاثه  تعالی  و  تبارک  خدای 
ویا  کند،  ظهور  زودتر  هرچه  واقعی  منتقم 
دعا بفرمایند شر این دشمنان به خودشان 

► برگردد.   
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هشدار فرمانده کل سپاه به غربی ها؛ 

● نمی توانید برای یک ملت اضطراب بیافرینید و خود در آرامش باشید؛ آرامش تان را می گیریم    ●
کل  فرمانده  سالمی،  سرلشکر      ◄
و  اسراییل  آمریکا،  به  گفت:  سپاه 
نباشید،  آرام  زیاد  می گوییم  رژیم سعودی 
اضطراب  ملت  یک  برای  نمی توانید 
باشید؛  آرامش  در  خود  و  بیافرینید 

می گیریم. را  آرامش تان 
داخلی،  های  خبرگزاری  گزارش  به 
سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر  سردار 
تشییع کنندگان  عظیم  اجتماع  در 
شاهچراغ  حرم  تروریستی  شهدای 
آسمان  از  را  شیراز  داشت:  اظهار  )ع( 
و  است  واقعی  ایران  و  شیراز  این  ببینید، 
انقالب  دهند  نشان  که  آمدند  همه  امروز 
تعدادی  شرارت  با  اسالمی  شکوهمند 
خورد،  نخواهد  آسیب  هرگز  فریب خورده 
و  فدایی  کوچک،  سرباز  عنوان  به  من 
خاک  و  دستانتان  می گویم  شما  خادم 
همیشه  شما  و  می بوسم  را  پایتان  کف 
هستید  اسالم  زینت بخش  و  والیت  عزت 
و  کردید  کور  را  دشمن  چشم  امروز  و 
و  بگیرد  وادار کردید که خفقان  را  دشمن 
با فریاد های شما خاموش شود. صدایش 
بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
دشمن  به  امروز  وفادار  مردم  شما  اینکه 
و  است  پوچ  و  هیچ  او  که  دادید  نشان 
ادامه  است،  رسانه ها  از  فریادی  فقط 
محصول  ما  کشور  در  جاری  توطئه  داد: 
آمریکا،  سیاست های  پیوستن  هم  به 
صهیونیستی  رژیم  و  سعودی  انگلیس، 
ملت  از  سختی  شکست های  که  است 

خورده اند. اخیر  سال   43 طی  ایران 
دشمنان  تحریم های  به  اشاره  با  وی 
آمریکا  وقتی  کرد:  تأکید  ایران  ملت  علیه 
از  قدرت  با  شما  کرد  تحریم  را  شما 
منهدم  را  پهپادشان  و  گذشتید  آن  فراز 
غلطی  هیچ  آمریکا  شود  ثابت  تا  کردید 
مبارزه  قهرمان  وقتی  و  بکند  نمی تواند 
حاج  شهید  سپهبد  تروریسم،  و  تکفیر  با 
شهادت  به  ناجوانمردانه  سلیمانی  قاسم 
قدرت  نماد  آمریکا  پایگاه  رساندند، 

دادید  قرار  هدف  را  عراق  در  آمریکا 
غلطی  هیچ  آمریکا  که  شد  ثابت  باز  و 

بکند. نمی تواند 
موقت  رژیم  آمریکا،  اکنون  گفت:  وی 
از  خسته  سعود  آل  رژیم  و  صهیونیستی 
در  شکست  همچون  مکرر  شکست های 
جنگ یمن، شکست در تشکیل دولت در 

عراق و در لبنان و سوریه، وقتی این نفوذ 
در  نمی توانند  فهمیدند  دیدند  را  معنوی 
اندک  به  را  این  بایستند.  ایران  ملت  برابر 
می گوییم،  ایران  فریب خورده  جوانان 
و  ایران  برای  آمریکا  آرزوی  می دانید 
که  گفتند  آن ها  چیست؟  جوانانش 
کنیم  آمریکایی  باید  را  ایرانی  جوانان 
رویایی  و  بشنوند  را  ما  صدای  آن ها  تا 
فقط  که  است  این  ما  جوانان  از  آمریکا 
که  نمی کند  برایشان  فرقی  و  شوند  کشته 

. کیست
تصویر  داد:  ادامه  سالمی  سرلشگر 
مراکز،  همه  تعطیلی  ایران  از  آمریکا 

نیرو های  به  حمله  و  ناامنی  و  شورش 
دولتی  اموال  آتش زدن  و  امنیت  مدافع 
ایران  از  آمریکا  تصویر  و  است  مردم  و 
به  و  است  وابسته  و  نیازمند  کشور  یک 
برگردد  زمانی  به  کشور  تا  افتاده اند  طمع 
هزار   40 و  ببرند  غارت  را  آن  نفت  که 
تعیین  را  آن  سرنوشت  آمریکایی  مستشار 

می کردند و زمانی که چادر از سر زنان ما 
سیاهی  با  را  ما  جوانان  چهره  و  کشیدند 
آن ها  ملت  و ای  درآمیختند  شیطان 
به  ما  و  بگیرند  را  ما  دین  می خواهند 
خواهیم  را  آن ها  دنیای  می گوییم  آن ها 

. فت گر
به  خطاب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
آزادی«؛  زندگی  »زن  می گویند  که  آن ها 
»زن  می گویند  که  آن ها  داشت:   اظهار 
حرم  زن  شهدای  آیا  آزادی«  زندگی 
نتیجه  بودند؟  کرده  گناهی  شاهچراغ 
دشمن  انداختن  طمع  به  اغتشاشات  این 
می گویید،  سخن  آزادی  از  که  شما  بود؛ 

نیستند،  آزاد  عبادت  برای  مردم  آیا 
گذاشتن  پا  زیر  و  برهنگی  آزادگی،  آیا 
آزادی  و  است  الهی  حرمات  و  ارزش ها 
همان  می دهند  وعده  ایران  به  آمریکا  که 
داده  وعده  طاغوت  رژیم  در  که  است 
خود  نخورید،  فریب  باشید،  گاه  آ بود؟ 
رسانه های دشمن خارج  زیر سیطره  از  را 

غرق  را  شما  مسموم  رودخانه  این  کنید؛ 
جوانان  و  دانشجویان  ای  کرد،  خواهد 
پذیرای  ایران  ملت  که  باشید  گوش  به 
ارزش ها  و  حرمت ها  هتک  و  حرکات  این 

بود. نخواهند 
شوم،  نقشه  این  اینکه  بیان  با  وی 
فکر  اتاق های  در  که  است  نقشه ای 
تعبیه  صهیونیستی  رژیم  و  سفید  کاخ 
عده ای  آن  به  ما  داد:  ادامه  شده، 
امروز  می گوییم  خوردند  فریب  که 
به  دیگر  و  است  اغتشاشات  پایان  روز 
چه  ملت  این  جان  از  نیایند؛  خیابان 
و  بایدن  که  نکنید  فکر  می خواهید؛ 

آل  و  صهیونیستی  رژیم  مقامات  سایر 
به خیابان  تا  تلفن کند  به شما  باید  سعود 
شما  رسانه هایشان  طریق  از  بلکه  بیایید، 
فتنه  این  که  بدانید  و  می کنند  وادار  را 
تسلط  سرزمین  از  و  ندارد  عاقبتی  هیچ 
برگردید.  ملت  دامن  به  و  خارج  دشمن 
جنایت کار  منافقین  با  می خواهید  آیا 
برسید؟  حکومت  به  ملت  به  خائنین  و 
مردم  کنار  در  و  بازکنید  را  چشمانتان 
یک  شاهد  که  باشید  صحنه  در  همیشه 
یک  و  آمریکا  برای  دیگر  تاریخی  شکست 

هستیم. ملت  برای  بزرگ  پیروزی 
خطاب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
رژیم  ویژه  به  استکباری  رژیم های  به 
دیگر  بار  گفت:  سعودی  پوسیده 
سراغتان  به  جوانان  همین  با  می گویم 
گرفت. خواهیم  انتقام  و  آمد  خواهیم 
سپاه  کل  فرمانده  سالمی،  سرلشکر 
رژیم سعودی  و  اسراییل  آمریکا،  به  گفت: 
نمی توانید  نباشید،  آرام  زیاد  می گوییم 
و  بیافرینید  اضطراب  ملت  یک  برای 
را  آرامش تان  باشید؛  آرامش  در  خود 

. یم می گیر
خود  سخنان  پایانی  بخش  در  وی 
می بندیم  پیمان  اینجا  در  ما  کرد:  تأکید 
که تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس 
خود  رهبری  زیبای  آرزوهای  تحقق  برای 

هستیم. میدان  در  او  وعده های  و 

کودک  به  خطاب  سالمی  سرلشکر 
شاهچراغ  تروریستی  حادثه  از  بازمانده 
آرتین  عزیز،  آرتین  به  کالم  یک  گفت: 
تو  به  اما  کوچکی  ظاهر  به  تو  عزیزم 
قلب  در  امروز  و  بزرگی  کشور  یک  وسعت 
امروز در قلب  آرتین  تمام ملت جا داری؛ 
ماست. همه ایرانی ها امروز پدر و مادر تو 
و  هستند  تو  برادر  کودکان  تمام  و  هستند 
نماد  عنوان  به  و  هستیم  تو  خادم  همه  ما 
را  ملت  باشکوه  تاریخ  ایران،  مظلومیت 
► کرد.     خواهی  بیان  آیندگان  برای 

◄    همزمان با حادثه تروریستی در حرم 
کمرنگ  برای  شایعاتی  شاهچراغ،  حضرت 
کردن وسعت این جنایت توسط جریانی در 

خارج از کشورساخته و منتشر شد.
شب  چهارشنبه  واقعیت:  تا  شایعه  از 
تروریست  عشا،  و  مغرب  نماز  با  همزمان 
احمدبن  حضرت  حرم  به  ورود  با  دل  سیه 
رگبار  به  و  السالم  علیه  موسی )شاهچراغ( 
بر شهید  نمازگزاران، عالوه  و  زائران  بستن 
را  ایران  یک  هموطنان،  از  تعدادی  کردن 

کرد. عزادار 
اما از همان دقایق اولیه عده ای با افکار 
حقیقت  نمایی  وارونه  به  دست  پلیدشان 
با  رابطه  همین  در  کاربران  از  یکی  بزنند. 
منتشر  پوستر  چگونه  که  ادعا  این  طرح 
شده همزمان با  زمان وقوع حادثه طراحی 
و منتشر شده، سعی کرد این حادثه را زیر 
هم  معاند  جریان  های  رسانه  ببرد.  سوال 

کردند. دنبال  را  خط  همین 
کاربر  یک  سوی  از  درحالی  ادعا  این 
ایتالیا  با  ایران  که  ایتالیا مطرح شد  ساکن 

2.5 ساعت اختالف دارد و دلیل همزمانی 
که  هرچند  است،  بوده  موضوع  بوده  این 
این کاربر بدون هیچ توضیحی تنها توییت 

کرد. پاک  را  ادعای 
جریانات  از  بسیاری  سکوت  از  بعد 
طلبان  اصالح  خصوصا  داخل  سیاسی 
شیراز،  تروریستی  حادثه  قبال  در  تندرو 
حتی پس از آن که داعش در اطالعیه ای 
مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده 
بیانیه  این  که  کردند  سعی  عده ای  گرفت، 

ببرند. سوال  زیر  هم  را 
که  شدند  مدعی  میان  این  در  عده ای 
ایران  از  خارج  اعراب  برای  االول  ربیع  ماه 
29 روزه است و از آنجایی که در این بیانیه 
این  نوشته شده پس  ربیع االول  تاریخ 30 

است. کذب  اطالعیه 
درحلی  هم  بردن  سوال  زیر  و  ادعا  این 
االول(  ربیع  روز)30  همان  در  که  بود 

شد. منتشر  عربی  روزنامه  چندین 
خصوصا  خود  منابع  سایر  در  داعش   
تایید  را  موضوع  این  نیز  النبا  نامه  هفته 

. کرد
البته تعدادی از رسانه های معاند پس از 
اذعان  این موضوع  به  فراوان  جنجال های 

کردند.
* پای پسر حاج قاسم هم باز شد

در ادامه این شایعات، عده ای تصویری 
عامل  که  شدند  مدعی  و  کردند  منتشر 
جمهوری  مراسم  از  بسیاری  در  تروریستی 
اسالمی حضور داشته و به همین دلیل این 

است. اسالمی  جمهوری  خود  کار  حادثه 
بی  قدر  آن  شایعه  این  منتشرکنندگان 
که  تصویری  نمی دانند  که  هستند  اطالع 
قاسم  حاج  میت  نماز  در  که  شخصی  از 
فرزند  ایستاده،  اول  صف  در  سلیمانی 
نه فرد هالک شده. سردار سلیمانی است 

* شایعات بنی اسرائیلی 
این  به  حادثه  این  شایعات  وسعت  البته 
موارد محدود نشد چرا که بسیاری از افراد 
منتشر  عجیبی  ادعاهای  مختلف  جریانات 
می کنند. به عنوان مثال با انتشار تصویری 
مرد  چون  شدند  مدعی  دیدگان  حادثه  از 

داخل تصویر کفش همراه دارد، بانویی که 
کیف  با  همراه  و  چادر  بدون  خورده  گلوله 

زنانه است  پس این صحنه سازی است.
این  هم  نفر  هزار   8 به  نزدیک  درحالی 
توییت را الیک و بیش از 3هزارنفر ریتوییت 
از  شده  منتشر  فیلم های  که  کردند 
که  می دهد  نشان  بسته  مدار  دوربین های 

حرم  وارد  نگهبان  کشتن  با  تروریست  فرد 
بسیاری  مردم،  زیاد  ترس  دلیل  به  و  شده  
و  کردند  فرار  صحن ها  سمت  به  کفش   با 
وجود  هم  سر  از  چادر  افتادن  احتمال 
پس  هم  صحن  در  کیف  کردن  وارد  دارد. 
این  در  بازرسی  بدون  ورود  یا  و  بازرسی  از 
► نیست.      ذهن  از  دور  بحرانی  شرایط 

●  شایعاتی که از دل حادثه تروریستی شاهچراغ بیرون آمد     ●

یک مسئول عنوان کرد:
کمبود کارت آب شیرین در قم 

نداریم

کمبود  اینکه  بیان  با  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  حراست  مدیر 
آب  کارت  هر  نباید  کرد:  تأکید  نداریم،  شهر  در  شیرین  آب  کارت 

برسد. فروش  به  شهر  در  تومان  هزار   37 از  بیشتر 
طی  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  حراست  مدیر  عسگری  محمد 
آب  کارت  کمبود  به  شهروندان  از  برخی  انتقاد  به  اشاره  با  سخنانی 
شیرین و گران شدن آن در شهر، گفت: شرکت سازه سازان پیمانکار 
شبکه دوم آب شهر)آب شیرین( است و تأمین و توزیع کارت های آب 

دارد. عهده  بر  شرکت  این  نیز 
شهر  در  شیرین  آب  کارت  کمبود  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
 37 از  بیشتر  را  آب  کارت های  نباید  فروشندگان  کرد:  اظهار  نداریم، 
می توانند  مردم  صورت  این  غیر  در  برسانند  فروش  به  تومان  هزار 
تا  دهند  گزارش  قم  آبفای   122 تلفن  شماره  طریق  از  را  تخلفات 
گیرد. صورت  متخلفین  با  قانونی  برخورد  برای  الزم  های  پیگیری 

شد:  یادآور  پایان  در  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  حراست  مدیر 
شهروندان می توانند برای تهیه کارت آب شیرین عالوه بر نمایندگان 
فروش در داخل شهر، به دفتر شرکت سازه سازان واقع در بلوار غدیر 
به  را  آب  کارت  هر  و  مراجعه  نیز  زمین  ایران  ساختمان   11 کوچه 

کنند. خریداری  تومان  هزار   32 قیمت 

آغاز ثبت نام طرح توانمندسازی 
خانوارها در قم

توسعه  بر  مبتنی  خانوارها  سازی  توانمند  طرح  متقاضیان  نام  ثبت 
شد. آغاز  قم  استان  خانگی  و  خرد  کارها  و  کسب 

طرح توانمند سازی خانوارها مبتنی بر توسعه کسب و کارهای خرد و 
خانگی به صورت پایلوت در استان قم آغاز به کار کرد.

کیش  زرفام  تجارت  توسعه ی  بازرگانی  کارفرمایی شرکت  به  این طرح 
انجام  قم  در  دانشگاهی  جهاد  اجرای  با  و  علوی  بنیاد  به  وابسته 

شد. خواهد 
ویژه  این طرح  قم گفت:  استان  در  اجرایی طرح  مدیر  علی حسینی 
افراد آسیب پذیر و کمتر برخوردار و خانواده هایی با دهک های پایین 
سهمیه  با  پذیر  آسیب  و  برخوردار  کمتر  محالت  ودر   )5 تا   1( جامعه 

پایلوت اجرا می گردد. به صورت  200نفر در استان قم  محدود 
حداقل  طرح  به  ورود  برای  متقاضیان  شرایط  افزود:  حسینی  علی 
عدم  و  کارفرمایی  بیمه  یا  اشتغال  عدم  قم،  استان  بومی  و  سال   18

باشد. می  اشتغال  تسهیالت  از  استفاده 
مهاجرین  افزایش  و  نشینی  زندگی حاشیه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
غیر ماهر و غیر متخصص و با توجه به اینکه افراد حاشیه نشین فاقد 
مهارت و آموزش های الزم هستند و مشکالت متعدد معیشتی در این 
اشتغال  و  پایدار  درآمد  ایجاد  دنبال  به  طرح  این  دارد  وجود  مناطق 

باشد. این مناطق می  مولد در 
مشاوره های  قبیل  از  متعددی  خدمات  طرح  این  در  افزود:  حسینی 
استاندارد  و  متقاضیان  سازی  توانمند  و  آموزش  خدمات  و  رایگان 
تعاونی های  ایجاد  و  سازی  شبکه  سازی،  برند  محصوالت،  سازی 
تامین نیاز به متقاضیان ارائه خواهد شد. همچنین با ایجاد بازارهای 
به  مجازی  بازارهای  و  نمایشگاه ها  در  متقاضیان  حضور  و  فیزیکی 
متقاضیان  محصوالت  بیشتر  فروش  و  متقاضیان  فروش  و  بازاریابی 
قرض  تسهیالت  ارئه  طرح  این  مزایای  دیگر  از  شد.  خواهد  کمک 
و  خرد  کارهای  و  کسب  اندازی  راه  جهت  4درصد  سود  با  الحسنه 
شد. خواهد  اعطا  متقاضیان  به  طرح  غالب  در  که  می باشد  خانگی 
http://jd-qom. آدرس  به  توانند  می  نام  ثبت  جهت  متقاضیان 
کد  خود،  اطالعات  تکمیل  با  و  مراجعه   782/ac.ir/fa/form
رهگیری را از سایت اخذ نمایند. در صورت پذیرش اطالعات و طرح 
اولیه متقاضی از طرف دبیرخانه طرح برای مصاحبه حضوری از آنها 

آمد. خواهد  بعمل  دعوت 

خبـر

آیت الله فاضل لنکرانی:

● تجزیه ایران محور اصلی دشمن در فتنه  اخیر است   ●



بردن  بکار  بدون  نظامی  نیروی  از  استفاده      ◄
باشد  داشته  پایداری  نتایج  تواند  نمی  دیپلماسی 
عواقب  با  نظیر  بی  ای  فاجعه  به  منجر  تواند  می  و 

شود. دردناکتر 
تشدید  درباره  دارد  حق  بایدن  جو  پرزیدنت 
عیار  تمام  آتش  یک  به  اوکراین  بحران  احتمالی 
حدود  کوبا،  موشکی  بحران  زمان  از  دهد.  هشدار 
خطر  هیچ   ،1962 اکتبر  در  پیش  سال  شصت 
ای  هسته  فاجعه  یک  بروز  برای  کنون  تا  بزرگتری 
این  جنبه های  برخی  از  اگرچه  است.  نداشته  وجود 
کلیدی  تصمیم های  زیرا  بود،  تر  خطرناک   بحران 
اتخاذ  ساعت  چند  حتی  یا  روز  چند  طی  باید 
سادگی  لطف  به  کوبا  موشکی  بحران  اما  می شد، 
طور  به  نهایت  در  طرف،  دو  هر  خواسته های  نسبی 
این  با  ارتباط  در  قطعنامه صادره  در  آسان حل شد. 
شوروی  جماهیر  اتحاد  بود:  آمده  گونه  این  بحران 
متوقف  را  کوبا  به  هسته ای  موشک های  ارسال 
جزیره  کشور  این  به  قباًل  که  را  موشک هایی  و  کند 
که  حالی  در  برچیند،  را  بود  شده  داده  تحویل  ای 
حمله  کوبا  به  که  می کرد  تضمین  متحده  ایاالت 
هسته ای  موشک های  کرد  موافقت  و  کرد  نخواهد 
خود را از ترکیه خارج کند. در بحران امروز، در مقام 
دادن  شکل  جز  چیزی  طرف  دو  هر  هدف  مقایسه، 
تعریف شده  و اصول  منافع  اساس  بر  نظم جهانی  به 
شدیدی  وسوسه  حتی  واشنگتن،  در  نیست.  خود 
وجود  مسکو  در  سیاسی  تغییرات  به  دستیابی  برای 
پوتین،  والدیمیر  تسلط  تنها  نه  که  امید  این  با  دارد، 
بلکه  شود،  تضعیف  قدرت  بر  روسیه  جمهوری  رئیس 

شود.  برکنار  قدرت  از  او  نهایت  در 
یک تفاوت ثانویه نه چندان مهم، نقش پیچیده  تر 
بحران  هر  مرکز  در  آمریکا  و  روسیه  نشاندگان  دست 
استقرار  ذینفعان  از  یکی   – کاسترو  فیدل  است. 
مورد  در  نگرانی های مشروعی   – موشک های شوروی 
ایاالت  داشت.   1962 سال  در  خود  رژیم  امنیت 
با  را  ها  خوک  خلیج  به  خود  ناموفق  تهاجم  متحده 
سازماندهی  کوبایی  تبعیدیان  راهنمائی  و  کمک 
حداقل  )یا  ترور  برای  هایی  تالش  حتی  و  بود  کرده 
آنها( کاسترو صورت گرفته  برنامه های  خنثی سازی 
همکارانش  و  شوروی  رهبر  خروشچف،  نیکیتا  بود. 
کاسترو  اصرار  کمونیست،  حزب  سیاسی  دفتر  در 
رد کردند.  را  کوبا  در  ماندن موشک ها  باقی  بر  مبنی 
اما  زد،  آسیب  را  کوبا  و  شوروی  روابط  تصمیم  این 
میل  کمال  با  و  راحتی  به  مسکو  که  بود  بهایی  این 
با  ای  هسته  مستقیم  رویارویی  از  اجتناب  خاطر  به 

پرداخت. متحده  ایاالت 
رئیس  زلنسکی،  ولودیمیر   ،2022 سال  در 
قابل  چندان  نه  نگرانی های  با   – اوکراین   جمهوری 
را  خود  توانست   – دولتش  امنیت  مورد  در  درک 
در  بزرگ  حضوری  و  تبدیل  جهانی  چهره  یک  به 
ارتباط  در  بایدن  دولت  کند.  معرفی  آمریکا  سیاست 
که  می کند  اتخاذ  را  موضع  این  اوکراین  تحوالت  با 
روسیه  با  توافق  گونه  هر  بر  وتو  حق  از  باید  زلنسکی 
وجود  با  اینها  همه  باشد.  برخوردار  اوکراین  مورد  در 
و  متحده  ایاالت  به  زلنسکی  دولت  کامل  وابستگی 
ناتو  بی  نظیر  سیاسی  و  مالی  نظامی،  کمک های 
ماه  یک  حتی  اوکراین  آن  بدون  که  است  داده  رخ 

بایستد.  روسیه  برابر  در  نمی توانست 
متفاوتی  شدیدًا  روایت های  مسکو  و  واشنگتن  در 
این  به  هسته ای  قدرت  دو  رسیدن  چگونگی  درباره 
روسیه  های  نگرانی  بایدن  دولت  دارد.  وجود  نقطه 
را نادیده می گیرد و حمله روسیه به اوکراین را کاماًل 
می کند  فکر  چه  هر  بایدن  اما  داند.  می  دلیل  بی 
روس ها  اکثریت  که  انگارد  نادیده  نباید  را  نکته  این 
اکثر  بلکه  پوتین،  رئیس  جمهور  شخص  فقط  نه   –
نظرسنجی های  انواع  اساس  بر  روسیه،  نخبگان 
به   – رژیم  منتقد  نظرسنجی های  جمله  از  عمومی، 
خوبی  دالیل  روسیه  که  می کنند  احساس  شدت 
بر  دیدگاه  این  دارد.  خطر  احساس  و  نگرانی  برای 
اتحاد  پایانی  روزهای  در  که  است  استوار  باور  این 
و  گورباچف  میخائیل  به  غرب  شوروی،  جماهیر 
شرق  سمت  به  را  ناتو  که  بود  داده  قول  همکارانش 
وعده های  این  که  واقعیت  این  ندهند.  توسعه  اروپا 
پیدا  رسمیت  معاهده  قالب  در  هرگز  مستند  کاماًل 
که  نمی دهد  تغییر  را  روس ها  احساسات  نکرد، 
این  همچنین  شده اند.  گمراه  عمیقًا  آنها  حداقل 
یک  عنوان  به  که   – ناتو  پیمان  که  دارد  وجود  باور 
دوران  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  علیه  نظامی  اتحاد 
پایان  از  پس  اساسًا   – شد  ایجاد  سرد  جنگ  اوج 
بدون  روسیه  علیه  اتحاد  یک  عنوان  به  سرد  جنگ 
سابق  شوروی  اقمار  که  همانطور  ماند.  باقی  تغییر 
به   – شوروی  از  پس  یافته  استقالل  تازه  کشورهای  و 
ایفای  به  شروع   – بالتیک  کشورهای  و  لهستان  ویژه 
ائتالف  این  اما  کردند،  ناتو  در  تری  قوی  نقش 
ژئوپلیتیکی  تهدید  عنوان  به  روسیه  نظر  از  نظامی 
و  مهار  باید  که  تهدیدی  شد،  گرفته  نظر  در  نهایی 

شود. تضعیف 
اگرچه   2022 فوریه  در  اوکراین  به  روسیه  حمله 
به  اما  بود،  شده  گرفته  نظر  در  طوالنی  مدت  برای 
برای  بود.  نشده  سازماندهی  و  ریزی  برنامه  خوبی 
درخواست های  که  بود  امیدوار  مسکو  هفته ها، 
بی طرفی  تضمین  برای  خود   2021 دسامبر 
زیرساخت های  و  تسلیحات  کردن  محدود  و  اوکراین 
بروکسل  و  واشنگتن  سوی  از  را  مثبتی  پاسخ  ناتو 
اگر  نیفتاد.  اتفاق  این  اما  باشد.  داشته  پی  در 
خواسته  کنیم  نگاه  موضوع  به  بینانه  واقع  بخواهیم 
متحده  ایاالت  که  بود  شده  تنظیم  ای  گونه  به  ها 
کامل  طور  به  را  آنها  توانستند  نمی  متحدانش  و 
امیدواری  این  مسکو  در  حال،  این  با  بپذیرند. 
تضمین  ارائه  )درخواست  آنها  که  داشت  وجود 
مذاکرات  برای  مبنایی  وجود  این  با  امنیتی(  های 

بروکسل  و  واشنگتن  عوض،  در  بود.  خواهند  جدی 
روسیه  که  کردند  استدالل  و  رد  را  ها  خواسته  این 
به  پیوستن  حق  که  کشورهایی  بر  تأثیری  تواند  نمی 
باشد  داشته  دارند،  را  امنیتی   – نظامی  ائتالف  این 
به  همسایه  کشور  یک  ورود  با  متحده  ایاالت  گویی 
بود.  نخواهد  مخالف  چین  یا  روسیه  با  نظامی  اتحاد 
ایاالت متحده و شرکای کلیدی اروپایی اش در واقع 
اتحاد  این  به  اوکراین  کردن  وارد  برای  قصدی  هیچ 
اصلی  خواسته های  اساسًا  غرب  نداشتند.  را  نطامی 
رد  را  بود  امنیتی  ارائه تضمین های  روسیه که همان 
یعنی  می خواست  مسکو  آنچه  برعکس  دقیقًا  و  کرد 
های  کمک  ارائه  در  ناتو  و  آمریکا  بیشتر  تعهدات 

کرد.  اجرا  را  اوکراین  به  نظامی  کمک 
اوکراین،  به  فوریه   24 در  پوتین  حمله  زمان  از 

است.  گرفته  قرار  تحریم  دور  چندین  تحت  روسیه 
و  بود  شده  سرازیر  اوکراین  به  قبل  از  ناتو  تسلیحات 
توافق  وعده  که  پلتفرمی  انتخاب   از  پس   – زلنسکی 
کردن  وارد  درباره  آشکارا   – بود  داده  را  مسکو  با 
برای  موجود  اساس  او  کرد.  صحبت  ناتو  به  اوکراین 
آلمان  میانجیگری  با  که  را  مینسک(  )توافقات  صلح 
مناطق  خودمختاری  و  بود  شده  حاصل  فرانسه  و 
رد  کرد،  می  بینی  پیش  را  لوهانسک  و  دونتسک 
پذیرفته  ناتو  توسط  بعدًا  که  زلنسکی  توضیح  کرد. 
توافق نامه ها  این  می توان  که  بود  آن  از  حاکی  شد، 
فشار  تحت  اوکراین  قبلی  دولت  زیرا  کرد،  رد  را 
زمانی   ،2015 و   2014 سال های  در  روسیه  نظامی 
را  آنها  نبود،  مقاومت  برای  موقعیتی  در  کی یف  که 
رد  مشابه   – توضیحی  چنین  که  این  بود.  پذیرفته 
طور  به  تواند  می   – آلمان  توسط  ورسای  معاهده 
بین  به قوانین  تعهد  ادعای  اتحادی که  جدی توسط 

است. توجه  قابل  شود،  پذیرفته  و  دارد  المللی 
طور  به  را  خود  حمله  مسکو  که  دالیلی  از  یکی 
– برنامه  – از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی  ناکافی 
لحظه  آخرین  تصمیم  این  که  بود  این  کرد  ریزی 
و  امنیت  به  غرب  تهدید  از  پوتین  تصور  اساس  بر 
شد.  اتخاذ  جهان  از  منظقه  این  در  روسیه  جایگاه 
اوکراین،  مرز  در  موجود  نیروهای  به  مسکو  اتکای 
آمادگی  فقدان  و  اولیه  تهاجم  به  مربوط  مشکالت 
باعث  که  دهد،  می  توضیح  را  کافی  اقتصادی  های 
دلیل  به  روسیه  طالی  و  خارجی  ارز  ذخایر  شد 
مسکو  شود.  کشیده  چالش  به  غرب  های  تحریم 
از استان  – که اکنون  اوکراین  همچنین میزان حرکت 
محروم  دونباس  و  کریمه  در  خود  زبان  روس  های 
ضد  آشکارا  و  گرایانه  ملی  جهات  در   – بود  شده 
مسکو  این،  بر  عالوه  بود.  گرفته  کم  دست  را  روسی 
ای  پیشرفته  نظامی  تجهیزات  و  ناتو  کمک  میزان  از 
داده  قرار  اوکراین  اختیار  در  نظامی  ائتالف  این  که 
نیروی جنگی مدرن تر  به یک  را  اوکراین  ارتش  و  بود 
 2014 سال  در  بار  اولین  برای  روسیه  که  نیرویی  از 
با آن مواجه شد، تغییر داده بود، ابراز نگرانی نکرد. 
اشتباه مسکو تعجب آور نیست، ایاالت متحده و ناتو 
قوی  مقاومتی  بتواند  اوکراین  ارتش  نداشتند  انتظار 
کمک  زلنسکی  به  ابتدا  در  واشنگتن  باشد.  داشته 
عوض  در  و  کرد  ارائه  روسیه  با  مبارزه  در  اندکی 
به  کند.  کمک  کی یف  از  او  فرار  در  تا  شد  داوطلب 
بودن  عادی  حس  حفظ  هدفش  پوتین  خود،  نوبه 
به  درگیری  اینکه  بدون  بود،  کشور  داخل  در  اوضاع 
طور  به  که  شود  تبدیل  بزرگ  اقتصادی  مشکل  یک 

کند.  ثبات  بی  را  روسیه  توانست  می  بالقوه 
این یک اشتباه اساسی برای ایاالت متحده و ناتو 
روسیه  بگیرند  تصمیم  اساس  این  بر  که  بود  خواهد 
تحریکات،  نردبان  از  رفتن  باال  بدون  توانند  می  را 
دهند.  شکست  ای  هسته  رویارویی  به  رسیدن  تا 
برای  بایدن  پرزیدنت  توانایی  مسکو  که  همانطور 
دست  را  روسیه  تهاجم  برابر  در  غرب  کردن  متحد 
بروکسل  و  واشنگتن  در  متعارف  خرد  گرفته،  کم 
عمومی  بسیج  و  عقب نشینی ها  برای  روسیه  تصمیم 
دست  بسیار  احتماالت  علی رغم  را  نظامی  نیروهای 

است. گرفته  کم 
در21  روسی  جوان  مرد  هزاران  که  حالی  در 
فرار  با  پوتین  عمومی  بسیج  فراخوان  به  سپتامبر 
دیگر  بسیاری  دادند،  پاسخ  همسایه  کشورهای  به 
نفر  هزاران  و  کردند  تبعیت  عمومی  بسیج  دستور  از 
جنگیدن  برای  نظامی  نیروهای  به  داوطلبانه  حتی 
لزومًا  که  بودند  افرادی  شامل  گروه  این  پیوستند. 
اما  نکردند،  حمایت  اوکراین  به  روسیه  حمله  از 
اقدامات  با  غرب  پاسخ  که  می کردند  احساس 
که  می خواهد  روس ها  از  و  ندارد  تناسبی  مسکو 

محدود،  عملیات  یک  عنوان  به  نه  را  نظامی  کارزار 
بقای  برای  جدید  میهنی  جنگ  یک  عنوان  به  بلکه 
نیروهای  بودن  قوی  به  توجه  با  ببینند.  روسیه 
روسیه  آن،  اقتصادی  برتری  و  غرب  متعارف  نظامی 
به  رو  حس  این  کند؟  مقابله  ناتو  با  تواند  می  چگونه 
جنگ  که  دارد  وجود  روسی  مقامات  میان  در  رشد 
قربانی  و  اوکراینی ها  کشتن  اوکراین،  خاک  در 
هیچ  به  فرآیند،  این  در  روسی  سرباز  هزاران  کردن 
نه  غربی  کشورهای  زیرا  ندارد،  پیروزی  وعده  وجه 
نه  و  هستند  خود  نظامیان  کردن  قربانی  به  ملزم 
همانطور  می کنند.  خطر  احساس  مستقیم  طور  به 
برجسته  کارشناسان  از  یکی  ترنین،  دیمیتری  که 
برنامه  مدیریت  ها  سال  برای  که  روسیه  ملی  امنیت 
عهده  بر  را  کارنگی  المللی  بین  صلح  برای  روسیه 

روسیه  کلیدی  ضعف  کرد،  استدالل  اخیرًا  داشت، 
مسکو  ای  هسته  های  سالح  رفتن  بین  از  ترس 
شده اند  متقاعد  ناتو  رهبران  می رسد  نظر  به  است. 
منطقی«  »بازیگر  را  او  اخیرًا  بایدن  که  پوتین،  که 
هسته ای  زرادخانه  به  دستیابی  جرات  کرد،  توصیف 
در  متعارف  نگاه  این  بر  عالوه  داشت.  نخواهد  را 
اگر  که  است  فرض  این  بر  بروکسل  و  واشنگتن 
دیگر  گزینه های  کارگیری  به  در  تاکنون  مسکو 
ارتباطی،  کابل های  قطع  سایبری،  حمالت  مانند 
از  حمایت  و  تانکرها  حرکت  مسیر  در  خرابکاری 
جهان  سراسر  در  غربی  ضد  رادیکال  نیروهای 
را  آنها  بخواهد  که  است  بعید  باشد،  خورده  شکست 
رهبران  از  برخی  رسد  می  نظر  به  حتی  کند.  اتخاذ 
نگرانی  به دلیل  اکنون  باورند که مسکو  این  بر  غربی 
اما  است.  شده  ناتوان  غرب  های  گیری  انتقام  از 
گزینه های  همه  از  استفاده  آماده  مسکو  که  زمانی 
شده  استراتژیک  هسته ای  سالح های  جز  به  موجود 
کرده،  اعالم  نیز  را  آن  مختلف  های  موقعیت  در  و 
که  باشد  چیزی  آن  از  نزدیک تر  بسیار  است  ممکن 

می کنند. فکر  غربی  کارشناسان  و  رهبران 
پویایی  به خوبی می دانند که  پوتین و همکارانش 
همچنین  آنها  است.  نامطلوب  روسیه  برای  نظامی 
بارهم  اولین  برای  افکار عمومی روسیه  می دانند که 
حکومت  از  تر  گسترده  طور  به  هم  و  جنگ  به  نسبت 
ترین  کننده  ناراحت  اند.  کرده  انتقاد  روسیه 
اپوزیسیون  سوی  از  نه  انتقاد  کرملین  برای  موضوع 
از  روسی،  های  ناسیونالیست  سوی  از  بلکه  لیبرال، 
است  پرستانی  میهن  و  جنگ  نویسان  وبالگ  جمله 
که  نگران هستند  اما  کنند،  پوتین حمایت می  از  که 
نمی  تالش  شدن  پیروز  برای  کافی  اندازه  به  دولت 
امیدوار است که بسیج جزئی  اکنون  کند. مسکو هم 
همچنین  کند.  کمک  روند  این  تغییر  به  نیروها 
نظامی،  فرماندهی  در  اخیر  تغییرات  است  امیدوار 
و  روسی  نیروهای  بیشتر  تجربه  کسب  با  همراه 
ایاالت  پیشرفته،  نظامی  افزارهای  سخت  دریافت 
خود  موضع  که  کند  وادار  را  اروپا  اتحادیه  و  متحده 
خواه  دهند،  تغییر  کرملین  با  مذاکره  مورد  در  را 
نه.  یا  باشد  داشته  دوست  را  آن  زلنسکی  ولودیمیر 
به  حمله  به  پاسخ  در  موشکی  حمالت  جدید  دور 
عنوان  به  روسیه  در  گسترده  طور  به  کریمه  در  پلی 
انجام  باید  آنچه  با  مقایسه  در  ضعیف  واکنش  یک 
به  حمالت  از  خاص  طور  به  پوتین  شد.  تلقی  شود، 
پل کریمه، خطوط لوله نورد استریم 1 و نورد استریم 
2 به عنوان اقدامات تروریستی یاد کرد که به روسیه 
ستاد  بگیرد.  مشابهی  انتقام  دهد  می  را  اجازه  این 
روسیه  امنیتی  سرویس های  و  مسلح  نیروهای  کل 
برای کرملین  آماده سازی گزینه هایی  ظاهرًا در حال 
خسارات  می تواند  که  هستند  اقداماتی  مورد  در 
کند.  وارد  اوکراین  خارجی  حامیان  به  را  دردناکی 
اکنون این دیدگاه به طور گسترده در روسیه پذیرفته 
با  که  اوکراین  با  آنقدر  نه  کشور  این  که  است  شده 
دیگر،  عبارت  به  جنگد.  می  جمعی  صورت  به  غرب 
اهداف  به  دستیابی  برای  باید  که  است  غرب  این 
برای  تاکنون  پوتین  ببیند.  آسیب  مسکو  حداقلی 
حدی  تا  است،  داشته  تردید  مسیر  این  در  حرکت 
وضعیت  بیشتر  چه  هر  حفظ  به  او  تمایل  دلیل  به 
در  فزاینده  حس  این  حال،  این  با  روسیه.  در  عادی 
عملیات  که  دارد  وجود  روسیه  سیاسی  طبقات  میان 
آنچه  برساند  اتمام  به  را  کار  تواند  نمی  ویژه  نظامی 
گسترده  تغییر  یک  است،  نیاز  مورد  حاضر  حال  در 
انگیزه  مردم  به  که  است  ملی  جنگ  یک  سمت  به  تر 
بیشتر  چیزی  بلکه  انتخابی،  جنگ  یک  نه  دهد  می 
از  سالحی  هر  از  استفاده  جنگی،  چنین  در  آن.  از 
با  شد،  خواهد  گرفته  نظر  در  روسیه  های  زرادخانه 

به  را  کار  ها  زرادخانه  این  از  استفاده  که  امید  این 
آنجا  تا  نرساند.  استراتژیک  ای  هسته  های  سالح 
می  مربوط  تاکتیکی  ای  هسته  های  سالح  به  که 
استفاده  مورد  در  عمومی  بحث  هرگونه  دولت  شود، 
نمی خواهد  مسکو  است.  ساخته  ممنوع  را  آنها  از 
جنگ افروز  یک  به عنوان  بین المللی  سطح  در 
را  مردم  عموم  نمی خواهد  حال  درعین  شود،  ظاهر 
که  زمانی  معتقدند  روس ها  اکثر  که  جایی  بترساند، 
اجتناب  می شود،  استفاده  هسته ای  سالح های  از 
این حال،  با  بود.  از یک فاجعه نهایی دشوار خواهد 
استفاده  به  مربوط  گزینه های  موثق،  منابع  طبق 
همزمان  طور  به  تاکتیکی  هسته ای  تسلیحات  از 
فقط  نه   – روسیه  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  توسط 
توسعه  حال  در   – اوکراین  خاک  در  استفاده  برای 
چه  در  که  بگوید  دقیقًا  تواند  نمی  کس  هیچ  است. 
شرایطی این طرح ها اجرا می شود، اما اگر نیروهای 
پل  بگیرند،  پس  را  خرسون  بتوانند  واقعًا  اوکراینی 
حمالت  و  ببرند  بین  از  را  کریمه  به  روسیه  زمینی 
را روسیه تشدید کنند،  به خاک  فزاینده خود  هوایی 
در  پوتین  خویشتن داری  تداوم  بر  همه شرط بندی ها 
شد.  خواهد  تبدیل  مخاطره آمیز  گزاره  یک  به  واقع 
ناتو  و  متحده  ایاالت  هشدارهای  به  پاسخ  در 
تسلیحات  از  استفاده  هرگونه  اینکه  بر  مبنی 
غیرهسته ای  حمله  ضد  به  اوکراین  در  هسته ای 
خاک  و  روسیه  نظامی  نیروهای  به  ناتو  ویرانگر 
مدعی  روس  ژنرال  یک  شد،  خواهند  منجر  روسیه 
از  استفاده  برای  ای  برنامه  هیچ  مسکو  که  شد 
در  تنها  سناریویی  چنین  ندارد.  ای  هسته  سالح 
دکترین  طبق  که  می افتد  اتفاق  شرایطی  بدترین 
هسته ای  حمله  معرض  در  کشور  این  روسیه،  نظامی 
نیروهای  برای  قریب الوقوع  تهدیدی  با  گیرد،  قرار 
تمامیت  و  موجودیت  یا  شود  مواجه  خود  بازدارنده 
کریمه  اما  گیرد.  قرار  تهدید  معرض  در  آن  ارضی 
تلقی  از روسیه  ناپذیر  به عنوان بخشی جدایی  امروز 
دونتسک،  که  اخیر  همه پرسی های  هدف  شود.  می 
به  را  زاپوریژژیا  و  خرسون  از  بخش هایی  و  لوهانسک 
بازدارنده  اثر  یک  به  دستیابی  کرد،  ملحق  روسیه 
اینکه  برای  دهد  می  را  اجازه  این  مسکو  به  و  بود 
آنها  به  حمله  هستند،  روسیه  از  بخشی  اکنون  آنها 
پاسخ  در  بود.  خواهند  مادری  سرزمین  به  حمله 
از  یکی  روسیه،  برای  پیامدها  شدیدترین  تهدید  به 
با  برخورد  در  که  شد  مدعی  روس  ارشد  ژنرالهای 
قوا  کل  فرمانده  دستورات  به  آمده  وجود  به  اوضاع 
مبنی  باور  هرگونه  حال،  این  با  کرد.  خواهند  عمل 
انتظار  بدون  و  آشکارا  تواند  ناتو می  ائتالف  اینکه  بر 
نابه جا  شود،  جنگ  وارد  گسترده  جویی  انتقام 

بود. خواهد 
اوکراین  در  روسیه  نظامی  شکست های  با 
جنگ  یک  هدایت  برای  داخلی  چالش های  و 
مقدمات  خوبی  به  پوتین  است  ممکن  فرسایشی 
غرب  برای  می تواند  که  بگیرد  نظر  در  را  مذاکر اتی 
یک  شامل  تواند  می  موضوع  این  باشد.  قبول  قابل 
قوانین  و  صلح  حفظ  ترتیبات  برخی  با  بس  آتش 
است.  بس  آتش  آن  کردن  پایدارتر  برای  بازی 
اینکه  بر  مبنی  خود  کنونی  موضع  از  باید  روسیه 
از   – شده  الحاق  تازه  های  استان  قلمروهای  تمام 
کنترل  تحت  حاضر  حال  در  که  مناطقی  جمله 
باشد،  داشته  تعلق  روسیه  به  باید   – هستند  اوکراین 
خواسته  از  باید  همچنین  روسیه  بکشد.  دست 
چشم  زلنسکی  دولت  برکناری  برای  خود  اصلی 
بپذیرد  باید  خود  نوبه  به  نیز  اوکراین  کند.  پوشی 
بعدی  مذاکرات  تا  روسیه  کنترل  تحت  مناطق  که 
جلوی  همچنین  آتش بس  شد.  نخواهند  بازگردانده 
علیه  تروریستی  اقدامات  یا  خرابکاری  هرگونه 
طور  به  اوکراین  که  چیزی  گرفت،  خواهند  را  روسیه 
انجام  ناتو  نه چندان بی صدای  با رضایت  فزاینده ای 
پرداختن  به  نیاز  این  بر  عالوه  طرح  این  می دهد. 
جدیدی  تحریم  هیچ  دارد:  نیز  را  تحریم ها  به 
شود  اعمال  آتش بس  برقراری  زمان  در  نمی تواند 
یابد.  کاهش  نیز  موجود  تحریم های  است  ممکن  و 
باید  روسیه  تحریم ها،  بیشتر  شدن  برداشته  برای  اما 
به  که  شود  انجام  جامع تری  توافق  تا  بماند  منتظر 
تشویق  برای  قوی  اهرم های  حامیانش  و  اوکراین 

می دهد.  آینده  در  روسیه  انعطاف پذیری 
و  زیاد  نفس  به  اعتماد  با   – زلنسکی  دولت  آیا 
ناتو  و  متحده  ایاالت  سوی  از  مستمر  تقویت  انتظار 
حال  در  کرد؟  خواهد  اتخاذ  را  ای  مصالحه  چنین   –
ماه  اما در  به نظر می رسد.  بعید  این موضوع  حاضر 
مذاکره  طریق  از  جنگ  پایان  به  تمایل  آینده،  های 
افزایش  روسیه  در  هم  و  غرب  در  هم  است  ممکن 
حق  اما  بگیرد،  تصمیم  خود  دارد  حق  کی یف  یابد. 
تا  و  ناتو  از  حمایت  از  سطحی  چه  کند  دیکته  ندارد 
بقای  به  ویژه زمانی که  را دریافت کند،  آن  چه مدت 
بزرگ  اشتباه  یک  این  باشد.  میان  در  ناتو  اعضای 
پیگیری  بدون  که  زمانی  تا  باید  ناتو  بگوییم  که  است 
و  روسیه  بین  درگیری  برای  دیپلماتیک  حل  راه 
خارج  کنترل  از  تواند  می  راحتی  به  که  اوکراین 
بدون  دیپلماسی  کند.  حمایت  اوکراین  از  شود، 
به  باشد  شده  آغاز  قبل  از  جنگ  که  زمانی  صلح 
قدرت  یک  با  برخورد  در  اما  دهد.  می  جواب  ندرت 
دیپلماسی  بدون  نظامی  نیروی  بزرگ،  هسته ای 
و  باشد  داشته  همراه  به  پایداری  نتایج  نمی تواند 
درک  غیرقابل  عواقب  با  بزرگ  فاجعه ای  به  می تواند 
لیبرال  جهانی  نظم  نام  به  گرایی  افراط  شود.  منجر 
مستلزم  صلح  حفظ  است.  گرایی  افراط  هرحال  به 
برابر  تالش  در  ناتوانی  اما  است،  بینش  و  شجاعت 

وظیفه.  به  توجهی  بی  با  است 
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لزوم استفاده موثر از دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ

مرگ دلخراش ۴ جوان موتور ● چگونه می توان جلوی جنگ هسته ای در اوکراین را گرفت؟  ●
سوار در قم

سیکلت  موتور  دو  شدن  رخ  به  رخ  از  قم  استان  راه  پلیس  رئیس 
داد. خبر  حادثه  این  در  جوان  چهار  باختن  جان  و  سنگین 

سرهنگ مختار پناهی، رئیس پلیس راه استان قم گفت: در ساعت 3 
بامداد امروز شنبه هفتم آبان ماه دو موتور سیکلت سنگین در جلوی 
رخ  یکدیگر  با  اصفهان  قم-  قدیم  در جاده  واقع  امام  یادگار  ورزشگاه 
در  سیکلت  موتور  دو  این  راکب  جوان   4 هر  متاسفانه  و  شدند  رخ  به 

باختند. دم جان 
افزود:  است  سال   23 تا   18 بین  جوان   4 این  سن  اینکه  بیان  با  او 
علت این حادثه، حرکت در مسیر خالف جهت و بی مباالتی به خاطر 

است. بوده  زنی  تک چرخ 

جانشین فرمانده انتظامی استان قم خبر داد
توقیف ۲۵ تن چوب قاچاق در 

جاده قدیم قم- تهران

یک  توقیف  جریان  گفت:در  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
تهران کشف  قاچاق در جاده قدیم قم-  تن چوب   25 تریلی  دستگاه 

شد. ضبط  و 
گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده  اسماعیلی،جانشین  بهادر  سردار 
قاچاق  تریلی حامل چوب  استان یک دستگاه  تکاوری  یگان  مأموران 

را در جاده قدیم قم- تهران متوقف کردند.
انواع  تن   25 شده  توقیف  خودروی  داخل  از  بازرسی  در  افزود:  او 
رابطه  این  در  نفر  یک  و  کشف  مجوز  هرگونه  فاقد  و  قاچاق  چوب 

شد. دستگیر 
به همراه خودروی  استان قم گفت: متهم  انتظامی  فرمانده  جانشین 
توقیفی و کاالی قاچاق برای سیر مراحل رسیدگی به مرجع ذیصالح 

شد. تحویل 
گزارشات  هرگونه  می توانند  شهروندان  کرد:  بیان  اسماعیلی  سردار 
طریق  از  یا  و  پلیسی  فوریت های  مرکز   110 سامانه  طریق  از  را  خود 
خیابان  در  واقع   )197( همگانی  نظارت  دفتر  به  حضوری  مراجعه 

کنند. اعالم  بهشتی  شهید   17 کالنتری  جنب  )ره(  خمینی  امام 

دستگیری یک باند سرقت لوازم 
اتوبوس و مینی بوس در قم

از  سرقت  باند  یک  دستگیری  از  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اتوبوس و مینی بوس های پارک شده در حاشیه های سطح شهر خبر 

داد.
در  گفت:  قم  شهرستان  انتظامی  مختاری،فرمانده  امیر  سرهنگ 
مینی  و  اتوبوس  محتویات  و  آالت  ابزار  سرقت  فقره  چندین  وقوع  پی 
دستور  در  موضوع  شهر،  سطح  حاشیه های  در  شده  پارک  بوس های 

گرفت. قرار  قم  استان  انتظامی  مأموران  کار 
انجام  با  توحید   19 کالنتری  انتظامی  مأموران  ادامه  در  افزود:  او 
3 نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی  اقدامات پلیسی و تخصصی، 

کردند. دستگیر  استان  قضائی  مقام 
دستگیری  و  شناسایی  به  اشاره  با  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فقره   12 به  گرفته  صورت  تحقیقات  طی  متهمان  گفت:  مالخر  یک 
سرقت ابزار آالت و محتویات اتوبوس و مینی بوس های پارک شده در 

کردند. اعتراف  شهر  سطح  حاشیه های 
سوابق  دارای  شده  دستگیر  افراد  اینکه  بیان  با  مختاری  سرهنگ 
متعدد کیفری هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه این سرقت ها در 
نیمه شب و مکان های فاقد دوربین صورت می گرفته است شهروندان 
حتمًا جهت پارک خودرو در پارکینگ های موجود شهر و یا مکان هایی 

کنند. استفاده  است،  مداربسته  دوربین  به  که مجهز 

خبـر
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فرمول غذایی ششگانه برای 
ورزشکاران

شش  شکمی  به  دستیابی  برای  مخصوص  حرکات  و  تمرینات  کنار  در 
توجه  مصرفی  غذایی  مواد  مورد  در  مهمی  بسیار  نکات  به  باید  تکه 

داشت.
هنوز  باشگاه،  در  زیاد  تمرین  وجود  با  که  هستند  زیادی  افراد    
نتوانسته اند به آرزوی خود یعنی دستیابی به اندامی زیبا شامل شکم 
توجه  خود  غذایی  رژیم  به  که  زمانی  تا  واقع  در  و  برسند  تکه  شش 

نمی یابند. دست  زمینه  این  در  خود  هدف  به  باشند  نداشته 
زمانی که شما  و  پروتئین است  از  افزایش دریافت کالری  قاعده کلی 
درصد بیشتری از کالری دریافت شده روزانه خود را از پروتئین دریافت 
اثرگرمازایی  و  پروتئین  ماهیت  دلیل  به  شما  بدن  متابولیسم  کنید، 

انرژی می سوزاند. و بدن شما بیشتر  یافته  افزایش  باالی آن، 
بر اساس این مطلب که از سوی فاطمه پوربهی و از سوی فدراسیون 
اینجا پنج   پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است: در 
و  تمرینات  کنار  در  تا  گیرد  قرار  مدنظر  باید  غذا  انتخاب  در  مرحله 

برسید. عضالنی  تکه   شش  شکم  یک  به  مخصوص،  حرکات 
مرحله اول: چربی سوزی

یک  به  شدن  تبدیل  برای  مستعد  شکمی  ماهیچه های  افراد  همه 
شده  پنهان  چربی  از  الیه ای  زیر  که  دارند  را  تکه  شش  زیبای  عضله 
بهتر سوزاند. را  این می توان چربی ها  زیر  انتخاب غذاهای  با  و  است 
1- کلم بروکلی: یک غذای کم کالری و حاوی فیبر است که به خوب 

سیر شدن و کاهش وزن کمک می کند.
غذا  صرف  از  بعد  بدن  در  انسولین  پاسخ  به  می تواند  دارچین:   -2

کند. جلوگیری  بدن  در  چربی  ذخیره  از  و  کرده  کمک 
کمک  وزن  کاهش  به  که  کالری  کم  غذایی  انتخاب  یک  قارچ:   -3

. می کند
چربی  ذخیره  از  که  است  فنل  پلی  اکسیدان  آنتی  حاوی  سیب:   -4

کند. می  جلوگیری 
افزایش متابولیسم بدن مرحله  دوم: 

1- چای سبز: حاوی ترکیبی به نام کاتچین است که ویژگی گرمازایی 
داشته و متابولیسم بدن را افزایش می دهد.

باعث  که  است  کاپسایسین  نام  به  ترکیبی  حاوی  چیلی:  فلفل   -2
می شود. بدن  متابولیسم  در  افزایش  و  بهبود 

افزایش  به  چربی  جدید  سلول های  تشکیل  مهار  با  اخته:  زغال   -3
می کند. کمک  بدن  متابولیسم 

نیاز بدن پروتئین مورد  تامین  مرحله  سوم: مصرف گوشت جهت 
بسیار  پروتئین  خوردن  شکمی،  عضالت  ساخت  برای  که  بدانیم  باید 

است. مهم 
1- مرغ 2- گوشت بره 3- گوشت بوقلمون 4- گوشت گاو یا گوساله

پروتئینی منبع  تغییر  چهارم:  مرحله 
منابعی  از  و  داده  تغییر  را  دریافتی  پروتئین  منبع  است  خوب  گاهی 

کرد. استفاده  گوشت  از  غیر 
1- ماهی تن 2- تخم مرغ 3- بادام زمینی 4- لوبیای سویا

استرس کاهش  پنجم:  مرحله 
ذخیره  به  منجر  و  داده  افزایش  را  کورتیزول  هورمون  سطح  استرس، 

می شود. کمری  و  شکمی  ناحیه  در  خصوص  به  چربی 
هورمون  سطح  که  است  الکتیوم  نام  به  پروتئینی  حاوی  شیر:   -1

می دهد. کاهش  را  فشارخون  و  کورتیزول 
سطح  افزایش  باعث  که  است  کربوهیدرات  از  غنی  سر:  دو  جو   -2

دارد. بخشی  آرام  اثر  و  شده  مغز  در  سروتونین 
به  می تواند  که  است   C ویتامین  از  باالیی  سطوح  حاوی  پرتقال:   -3

کند. کمک  خون  در  استرس  هورمون های  سطوح  کاهش 
چرب  اسیدهای  و  اکسیدان ها  آنتی  باال،  فیبر  حاوی  گردو:   -4
کمک  استرس  و  خون  فشار  کاهش  به  می تواند  که  است  غیراشباع 

. کند
سطح  کنترل  به  که  است  منیزیم  از  خوبی  منبع  سالمون:  ماهی   -5

ایسنا   / می کند.  کمک  خون  کورتیزول 
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● ناکامی نماینده قم مقابل صدرنشین لیگ برتر فوتسال   ●
پاسارگاد  آناصنعت  فوتسال  تیم      ◄
فوتسال  برتر  لیگ  یازدهم  هفته  در  قم 
2 مقابل  بر   7 نتیجه  با  باشگاه های کشور 
واگذار  را  بازی  ورزقان  سونگون  مس  تیم 

کرد.
لیگ  یازدهم  هفته  فارس،  گزارش  به 
عصر  کشور  باشگاه های  فوتسال  برتر 
که  رسید  پایان  به  درحالی  گذشته  روز 
مصاف  به  تبریز  در  قم  پاسارگاد  آناصنعت 
صدرنشین  تیم  ورزقان  سونگون  مس 
را  بازی   2 بر   7 نتیجه  با  و  رفت  لیگ 
پرگل  برد  این  با  مسی ها  کرد،  واگذار 
تثبیت  جدول  صدر  در  را  خود  جایگاه 

. ند کرد

برای  هاتفی  محمد  و  وفایی  مهدی 
کردند،  گلزنی  دیدار  این  در  آناصنعت 
گذشته  هفته  قاسمی  سعید  شاگردان 
تیم  یک  بر   4 نتیجه  با  شدند  موفق 
دهند. شکست  قم  در  را  مشهد  رکن آذین 

لیگ  دوازدهم  هفته  در  قم  نماینده 
در  آبان   13 جمعه  روز  باید  فوتسال  برتر 
مقاومت  تیم  از  حیدریان  شهید  ورزشگاه 
پایان  تا  قم  آناصنعت  کند،  میزبانی  البرز 
پیروزی،   2 با  مسابقات  یازدهم  هفته 
رده  در  امتیاز   9 با  باخت   6 و  تساوی   3
مقاومت  تیم  و  یازدهم جدول جای گرفته 
سیزدهم  رده  در  امتیازی   7 نیز  البرز 
► است.    ایستاده  تیمی   14 جدول 

فرنگی  دو  جواهری  مهدی  و  عبدی  امیر      ◄
جمهوری  در  باکو  جهانی  جام  رقابت های  به  قم  کار 

شد. خواهند  اعزام  آذربایجان 
مهدی جواهری و امیر عبدی دو فرنگی اوزان 55 
و 72 کیلوگرم استان قم در قالب تیم ملی بزرگساالن 
فرنگی  کشتی  جهانی  جام  رقابت های  در  کشور 
آبان ماه در شهر باکو در جمهوری   روز های 14 و 15 

رفت. خواهند  میدان  به  آذربایجان 
ترکیه،  صربستان،  ایران،  تیم   6 مسابقات  این  در 
دارند  حضور  جهان  منتخب  و  قرقیزستان  آذربایجان، 

رقابت می پردازند. به  با هم  تیمی   3 گروه  دو  در  که 
تیم های  و  فینال  دیدار  به  گروه  هر  اول  تیم های 

می شوند. رده بندی  دیدار  راهی  نیز  دوم 
تیم کشورمان در این رقابت ها با ترکیه و قرقیزستان 
 10 ساعت  از  دیدار  نخستین  در  که  است  همگروه 
ترکیه می رود.  به مصاف  ماه  آبان   14 روز شنبه  صبح 
دومین دیدار تیم ایران نیز ساعت 17 روز شنبه با تیم 

می شود. برگزار  قرقیزستان 
به  نیز  مسابقات  این  فینال  و  رده بندی  رقابت های 
آبان ماه  ترتیب ساعت 17 و 18:30 روز یکشنبه 15 

می شود. برگزار 
دقیقه   30 آذربایجان  با  ایران  ساعت  اختالف 
وقت  به  صبح   10 ساعت  که  طوری  به  است، 
► است.    ایران  وقت  به   9:30 ساعت  آذربایجان 

بانوان  قهرمانی  مسابقات  های  برترین      ◄
کامبت  و  اسپرت  بخش  دو  در  قم  استان  سامبوکار 

شدند. معرفی 
دومین دوره مسابقات قهرمانی  سامبو استان  قم 
در بخش بانوان  با حضور حدود90 شرکت کننده در 
کامبت  بخش  دو  در  و  مختلف  اوزان  سنی  رده  چهار 
به مناسبت  استان   میزبانی  خانه رزمی  به  اسپرت  و 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی و یادبود شهید مهدی 

پایان رسید. به  لویی  زاهد 
25_آیدا  نونهاالن  سنی  رده  در  اسپرت  دربخش   
ملکان،40_  35_دینا  پریاامینی،  اکبرحقیقت،30_ 
شناخته  برتر  نظری  45_یلدا  و  واقعی  سادات  نیال 

شدند.
_45 اسپرت  بخش  در  نوجوانان  سنی  رده  در 

52_الهه  ناصرالدین،  نجمه   _50 هاشمی،  عاطفه 
و  65_سارابختیاری  زارعی،  55_مهال  جعفری، 

یافتند. دست  برتری  به  بابایی  70_آسمان 

55_ملیکا  جوانان   سنی  رده  اسپرت  بخش  در 
سنی  رده  در  و  خسروانی  65_فاطمه  رحمانی، 
58_سحرپاشانیا،  عسگری،  45_مرضیه  بزرگساالن 
در  هم  سلگی  69_عاطفه  و   محمدی  65_نسرین 

گرفتند. قرار  برترین  جایگاه 
 _30 نونهاالن  سنی   رده  در  هم  کامبت  بخش  در 
سنی  رده  در  و  قدمی  40-مائده  و  کالنتری  هستی 
نجفی،  48_فاطمه  نادری،  40_حنانه  نوجوانان 
خجسته  73_ریحانه  و   مالعسگری  50_زهراحاج 
 _55 40_زهراصادقی،  جوانان  سنی   رده  در  و 
65_زهرا  بزرگساالن   و  در رده سنی  دهقان نصیری 

شدند. شناخته  برتر  مرتضویی 
رده  چهار  هر  های  برترین  به  مسابقات  پایان  در 
قهرمانی  حکم  اسپرت  و   کامبت  بخش  دو  در  سنی 

شد. اهدا  مدال  و 
خواهران  مسابقات  از  دوره  این  برگزاری  مسئول   

► بودند.    رحیمی  حاجی 

مرحله  به  یافته  راه  برتر  تیم  چهار      ◄
لیگ  فرنگی  کشتی  مسابقات  نهایی 
می  آرایی  صف  هم  مقابل  فردا  نوجوانان 

. کنند
خوزستان،  مازندران،  استان های 
یافته  راه  برتر  تیم  چهار  قم  و  تهران  توابع 
فرنگی  کشتی  مسابقات  نهایی  مرحله  به 
روز  کشور  باشگاه های  نوجوانان  لیگ 
صبح   10 ساعت  از  ماه  آبان   15 یکشنبه 
عنوان  کسب  برای  قم  نخلستان  سالن  در 
خواهند  صف آرایی  هم  مقابل  قهرمانی 

کرد.

قم  استان  نوجوانان  فرنگی  کشتی  تیم 
تیم های  رقابت ها  این  گروهی  مرحله  در 
رو  پیش  از  را  تهران  و  مرکزی  همدان، 
در  نهایی  نیمه  مرحله  در  و  برداشت 
آبادان از سد تیم های فارس و اروند عبور 

شد. نهایی  مرحله  راهی  و  کرد 
استان  کشتی  هیئت  میزبانی  از  بعد 
در  رقابت ها  این  گروهی  مرحله  در  قم 
هیات  میزبانی  دومین  این  شهریورماه، 
مهم  رویداد  یک  از  قم  استان  کشتی 
بر عهده  کشوری است که در سال جاری 

► است.   گرفته 

◄    راه رفتن صحیح امروزه نشان داده 
ورزش  بهترین  از  یکی  روی  پیاده  که  شده 
های  بیماری  درمان  و  جلوگیری  برای  ها 
قلبی، پوکی استخوان، چربی بیش از حد 
خون، قند خون، دیابت و بسیاری دیگر از 

است. بیماری ها 

در  اشتباه  عادت های  مواقع  بعضی 
کشیدن  شدن،  خم  مانند  رفتن  راه  هنگاه 
پاها و...می تواند به کمر درد منجر شود اما 
این فعالیت ورزشی ساده نیاز به یک سری 
داشته  بیشتری  تاثیر  تا  دارد  روش  و  راه 
می تواند  صحیح  رفتن  راه  هچنین  باشد. 

با  و  دهد  افزایش  را  شما  نفس  به  اعتماد 
هزینه  کم  و  ساده  فعالیتی  اینکه  به  توجه 
جلوگیری  بیماری ها  بسیاری  بروز  از  است 

. کند
علی  سوی  از  که  مطلب  این  اساس  بر 
اصالحی  حرکات  متخصص  فرد،  شعبانی 
پزشکی  فدراسیون  سوی  از  و  شده  تهیه 
آمده  قرار گرفته،    ایسنا  اختیار  در  ورزشی 
ایستایش  مرحله   2 از  رفتن  راه  است: 
مرحله  در  می شود؛  تشکیل  نوسان  و 
ایستایش پا با زمین تماس دارد و در مرحله 
حدود  در  می شود.  بلند  زمین  از  پا  نوسان 
60 درصد طول راه رفتن پا با زمین تماس 
دارد و 40 درصد آن پا با زمین تماس ندارد 
راه  تبدیل  و  رفتن  راه  سرعت  افزایش  با  و 
کاهش  ایستایش  طول  دویدن  به  رفتن 
اضافه  پا  نوسانی  مرحله  به  و  می یابد 

می شود.
گرفتن  قرار  تا  پا  پاشنه  گرفتن  قرار  از 
می گویند  قدم  را  زمین  روی  مقابل  پاشنه 
تا  پا روی زمین  از قرار گرفتن پاشنه یک  و 
گام  زمین  روی  پاشنه  همان  گرفتن  قرار 
قد  اندازه  با  گام  طول  می شود.  خوانده 
به طور متوسط گام حدود  و  تغییر می کند 

است. متغیر  سانتی متر   160 تا   140
باید  رفتن  راه  صحیح  نحوه  مورد  در 
از  برداشتن  قدم  هنگام  که  کرد  اعالم 
تا  پاشنه  همان  یا  پاشنه  تا  پاشنه  تکنیک 
پنجه استفاده کنید و زمانی که می خواهید 
را  حرکت  کنید،  جدا  زمین  از  را  پا  پاشنه 
ابتدا  دهید.  ادامه  پا  پنجهی  و  انگشت  تا 
پاشنه را از زمین جدا کرده، سپس قسمت 
و  بردارید  از زمین  را  پنجه  و در آخر  میانی 
و  پاشنه  ابتدا  زمین  بر  پا  گذاشتن  هنگام 
دهید  ادامه  پا  پنجهی  تا  را  حرکت  سپس 
دارید  نگه  عقب  و  آورده  پایین  را  شانه ها  و 
خم  از  و  باشید  داشته  صاف  شانه هایی  تا 

بپرهیزید. کردن  قوز  یا  و  شدن 

نکنید،  جمع  گردن  دور  به  را  شانه ها 
بگذارید  و  دارید  نگه  صاف  را  خود  پشت 
گردن شما کامال نمایان شود. سر شما باید 
خطی  باشد.  شما  فقرات  ستون  امتداد  در 
فقرات  ستون  سمت  از  که  کنید  تصور  را 
را  شما  و  شده  کشیده  شما  سر  سمت  به 

گیرید. قرار  صاف  که  می کند  مجبور 
به  را  نگاهتان  حتما  که  نیست  الزم 
به  کردن  نگاه  از  اما  کنید  متمرکز  نقطه ای 

موقعیت  در  زیرا سر  کنید  پایین خودداری 
آسیب  احتمال  و  می گیرد  قرار  اشتباهی 

دارد. وجود  گردن  به  رساندن 
یکی دیگر از نکاتی که در راه رفتن باید 
راه  هنگام  که  است  این  داشت  نظر  مد 
رفتن باید دو تا پا نزدیک به هم قرار گیرند 
باشد،  زیاد  هم  از  پا  دو  فاصله   اگر  که  چرا 
فرد با کمر درد و خستگی مواجه می شود.
کههمیشه  پیرمردهایی  یا  پیرزن ها 
بین  فاصله  هستند،  کمر  به  دست 
پاهایشان بسیار زیاد است و برای دانستن 
داشت  توجه  باید  رفتن  راه  صحیح  نحوه 
شده  برداشته  پای  رفتن،  راه  زمان  در  که 
را مستقیما در زیر همان شانه قرار دهید و 
فکر کنید  را خم کنید. شاید  زانوها  اندکی 
که پاهای صاف می تواند جذابیت بیشتری 
می تواند  زانوها  کردن  قفل  اما  کند  ایجاد 

دهد. قرار  بدی  وضعیت  در  را  بدن 
هر شخصی قدم برداشتن منحصر به فرد 
خود را دارد و الزم است شما هم حالت راه 
رفتن منحصر به فرد خود را پیدا کنید و باید 
از حد طبیعی  کوتاه تر  یا  بلندتر  اگر  بدانید 
باعث  می تواند  مسئله  این  بردارید،  قدم 
آسیب و فشار به ماهیچه ها شود./  ایسنا  ►

● اعزام دو فرنگی کار قم به مسابقات جام جهانی    ●

● معرفی بانوان سامبوکار برتر قمی    ●

● تقابل چهار تیم برتر کشتی فرنگی ایران در قم    ●

● چگونه صحیح راه برویم؟    ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ باغ به  پالک ثبتی 35 فرعی از 156 اصلی واقع در 
بخش پنج حوزه ثبتی کهک اراضی روستای نیوند به نام آقای حسین فرشادی 
پناه  فرزند محمد و غیره  در جریان ثبت است. در روز یک شنبه 1401/9/6 
شماره  به  مالک  کتبی  تقاضای  به  بنا  ظهر   12 الی  صبح   8/30 ساعت  از 
126/1401/846 مورخ 1401/08/3 در محل وقوع ملک انجام خواهد شد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان و امالک و مجاورین 
شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور بهم رسانند. هر یک از صاحبان امالک و یا نمایندگان قانونی 
آن ها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
اعتراضات  و  شد  خواهد  حدود  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با 
در موعد  که  امالک  نیز صاحبان  و  ارتفاعی  و حقوق  به خدود  نسبت  مجاورین 
مقرر حاضر نبوده اند طبق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آئین نامه اصالحی 
ذیصالح  مرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  بایست  می  معترضین  ثبت  قانون 
قضائی را نیز به این واحد اداری ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد./ ن )م الف 15793( 
تاریخ انتشار: 1401/08/8 

سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک


