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صفحه 2

»گویه«بررسیکرد:»گویه«بررسیکرد:

الزاماتتفویضوافزایشالزاماتتفویضوافزایش
صفحه صفحه 88  اختیاراتبهاستانهااختیاراتبهاستانها

تجدیدمزایدهعمومیمزایـــدهعمــومـــی
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

روابطعمومیسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقمروابطعمومیسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقم

مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم از وظایف این اداره کل گفت:

از نظارت بر شهرداری و شوراها تا پیگیری 
مشکالت مردم با دستگاه های اجرایی                                                    
صفحه 2

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

سعدی علیه الرحمه و حلوای مجانی 
خودروسازان!                                                     
صفحه 6

خبری خوش بعداز وقفه ای چندساله؛ 

آغاز عملیات عمرانی 
پیست دوچرخه سواری قـم                                                    
صفحه 2

کارشناس هواشناسی قم:

ورود سامانه بارشی به قم؛ باران در 
استان چشمگیر نیست                                                    
صفحه 6

صدقیان: 

السودانی در چینش کابینه جدید عراق از انتخاب 
چهره های جنجالی و پرحاشیه دوری جست                                                     
صفحه 7

گزیـده خبـرها

◄    مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم، 
حضرت  شهادت  ایام  مناسبت  به  شهری  مدیریت  مجموعه  اقدامات 

را تشریح کرد. معصومه)س( 
ستاد  جلسه  در  امروز  میرهادی  سیدمحسن  شهرنیوز،  گزارش  به 
حضرت  شهادت  ایام  برای  برنامه ریزی  مناسبت  به  که  استان  زائرین 

آمادگیکاملشهرداریقم
برایایاموفاتحضرت

معصومه)س(ازسیاهپوششدن
شهرتاآمادهباشبوستانها

هماهنگی  معاونت  جلسات  سالن  در  معصومه)س( 
عرض  ضمن  شد،  برگزار  قم  استانداری  زائرین  امور 
اظهار  شاهچراغ)ع(،  تلخ  واقعه  دلیل  به  تسلیت 
ایام شهادت حضرت معصومه)س(  به مناسبت  کرد: 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  شهر  شدن  سیاه پوش 

است. گرفته  قرار 
مناسبت  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
سطح  در  دقیق  برنامه ریزی های  با  شهرداری 
راستای  در  گانه   8 ستادهای  و  گانه   10 کمیته های 
که  عزاداری  این  باشکوه تر  هرچه  مراسم  برگزاری 
مختص به شهر قم است، آمادگی الزم را کسب کرده 

. ست ا
شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
هستیم  تالش  در  اینکه  بر  تاکید  با  قم  شهرداری 

کنیم،  کامل خدمت رسانی  به صورت  را  بتوانیم شهر 
و  عملیاتی  اکیپ های  استقرار  بحث  کرد:  مطرح 
پیرامون  پارکینگ های  ساماندهی  نشانی،  آتش 
و  نیروها  کامل  استقرار  و  برنامه ریزی  مطهر،  حرم 
مناسبت  این  در  قم  شهرداری  اقدامات  ازجمله   …

. ست ا
به   137 سامانه  کامل  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  زائرین،  به  پاسخگویی  منظور 
را  درخواست هایی  نیز  صلواتی  ایستگاه های 
و  انجام  آن ها  درخصوص  الزم  هماهنگی  که  دارند 
برنامه ریزی الزم به منظور استقرار آن ها پیرامون حرم 

است. افتاده  اتفاق 
ایستگاه هایی  داریم  تقاضا  کرد:  اضافه  میرهادی 
که درخواست فعالیت دارند از سامانه قمیار استفاده 

کنند تا بتوانیم برای مباحث مختلف ازجمله ایمنی، 
نظافت و ترافیکی برنامه ریزی الزم را داشته باشیم.

آماده سازی  موضوع  بر  اینکه  بیان  با  وی 
اطراف  و  بوستان ها  بهداشتی  سرویس های 
همچنین  کرد:  تصریح  کرده ایم،  تاکید  حرم 
بوستان  مهدی،  بوستان  مانند  استراحت گاه هایی 
به  غدیر  بوستان  و  نیایش  بوستان  رضا)ع(،  امام 
و  زائرین  دراختیار  تا  آمده اند  در  آماده باش  صورت 

بگیرند. قرار  عزاداران 
شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
این  در  آب  تانکر  استقرار  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
بوستان ها، یادآور شد: همچنین پیش بینی های الزم 
مجموعه ها  این  در  ایمنی  نکات  رعایت  منظور  به 

است. شده  انجام 

وی در پایان تاکید کرد: در مجموعه شهرداری قم 
به  ایام  این  در  بتوانیم  تا  دارد  وجود  کامل  آمادگی 

► باشیم.     زائرین  در خدمت  بهترین شکل 

)نوبت دوم()نوبت دوم()نوبت دوم()نوبت دوم(



خبرگان  مجلس  در  قم  مردم  نماینده      ◄
رهبری با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد 
را  بینهم  رحماء  رویکرد  باید  خوردگان  فریب  با 
گذشته  روز  مردم  گفت:  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
قضاییه  قوه  از  خود  شکوه  با  راهپیمایی  با 
اصلی  صحنه گردانان  با  که  کردند  درخواست 
اغتشاشات با رویکرد اشداء علی الکفار برخورد 

شود.
سخنانی  طی  سعیدی  محمد  سید  آیت الله   
نمازگزاران  جمع  در  عصر  و  ظهر  نماز  دو  بین 
همه  از  کرد:  اظهار  معصومه)س(  حضرت  حرم 
مردم عزیز ایران که پس از استماع خطبه های 
شهر  هزار  از  بیش  در  کشور  سراسر  جمعه  ائمه 
آمران  و  عامالن  از  خود  شکوه  با  راهپیمایی  با 
ابراز  شاهچراغ  حضرت  مطهر  حرم  جنایت 

کنم. می  تشکر  کردند  انزجار 
بیانیه  از  تقدیر  با  وی  فارس،  نوشته  به 
اطالعات  سازمان  و  اطالعات  وزارت  مشترک 
سپاه که روشنگرانه و افشاگرانه به ماجرای فتنه 
است  آن  وقت  اکنون  گفت:  پرداخت،  اخیر 
راهپیمایی  این  در  که  مردمی  مطالبات  به  که 
شرکت کردند رسیدگی شود و با عواملی که این 

شود. برخورد  کردند  ایجاد  را  ها  آرامی  نا 
به  توجه  با  کرد:  تأکید  قم  جمعه  امام 
رها  مجازی  فضای  ناپذیر  جبران  خسارت های 
که ضربه های سنگینی به امنیت و اعتبار نظام 
و زیان های مالی و جانی زیادی را به مردم وارد 
از  که  افرادی  با  قاطعیت  و  سرعت  با  باید  کرد 

و  شود  برخورد  کردند  استفاده  سوء  فضا  این 
گرفته  کتاب  و  حساب  بی  فضای  این  جلوی 

شود.
برای  باید  مجازی  فضای  اینکه  بیان  با  وی 
شده  حساب  و  تنظیم  کارها  و  کسب  استفاده 
باشد، گفت: در همه کشورهای جهان این فضا 
مدیریت می شود و ما نیز باید هر چه زودتر آن 

کنیم. مدیریت  را 
نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری 
ادعا  که  گرانی  آشوب  از  دسته  آن  با  ما  گفت: 

باید  یا جو زده شدند  می کنند فریب خوردند و 
ضمن  و  کنیم  برخورد  بینهم  رحماء  رویکرد  با 
آنها که دیگر در  از  و مستند  تعهد کتبی  گرفتن 

چنین صحنه هایی حضور پیدا کنند آنها را آزاد 
. کنیم

می  هم  قضائیه  قوه  از  ما  داد:  ادامه  وی 
خواهیم که با آن دسته از آشوبگرانی که صحنه 
ریزی  برنامه  و  بودند  اغتشاشات  این  گردان 
شده وارد این ماجرا شدند با رویکرد اشداء علی 

کند. برخورد  الکفار 
از  ما  افزود:  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
های  توصیه  به  توجه  با  خواهیم  می  هم  دولت 
فرهنگی  مشکالت  برای  انقالب  معظم  رهبر 

پر  آمد،  کار  الیق،  مدیران  از  مردم  اقتصادی  و 
جرأت، خردمند، مردمی و جهادی استفاده کند 
► هستند.   این  از  بهتر  شایسته  مردم  این  زیرا 

افرادی  گفت:  قم  علمیه  حوزه  استاد      ◄
به  ورزش  و  هنر  واسطه  به  نظام  این  در  که 
واهی  اتهام  یک  پایه  بر  و  رسیده اند  جایی 
شهادت  برای  چرا  می کردند  صادر  بیانیه 
بچه  چشم  جلوی  خانواده  یک  اعضای  همه 
کرده اند. سکوت  و  نمی دهند  بیانیه  خردسال 
مقدس  آستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
االسالم  حجت  معصومه)س(،  حضرت 
محفل  در  مؤمنی  سیدحسین  والمسلمین 
کرامت  بانوی  مطهر  حرم  شب  شنبه  معارفی 
حضرت  امامزادگان  میان  در  کرد:  اظهار 
ویژگی هایی  دارای  )ع(  حسنی  عبدالکریم 
بیان  ایشان مطالبی  به  راجع  و معصوم  هستند 
کرده و ایشان محضر چند امام معصوم را درک 

است. برده  استفاده  حضرات  از  و  کرده 

عبدالعظیم)ع(  حضرت  اینکه  بیان  با  وی 
و  شدند  هجرت  به  مجبور  روایات  حفظ  برای 
شدند،  متحمل  راه  این  در  را  زیادی  زحمات 
مقام  دارای  )ع(  عبدالعظیم  حضرت  گفت: 
ایشان  مقام  بلندی  در  و  است  بلندی  رتبه  و 

زیارت  درباره  )ع(  هادی  امام  که  بس  همین 
را  ایشان  کسی  هر  که  فرمودند  اینگونه  ایشان 
امام  که  است  کسی  مانند  کند  زیارت  ری  در 

کند. زیارت  کربال  در  را  )ع(  حسین 
فاطمه  حضرت  آستان  سخنران 
زیارت  فضیلت  به  اشاره  با  معصومه)س( 
کرد:  ابراز  )ع(  حسنی  عبدالعظیم  حضرت 
)ع(  هادی  امام  خدمت  حسنی  عبدالعظیم 
»آفرین  فرمودند  او  به  خطاب  ایشان  و  رسید 
بر تو ای اباالقاسم، تو واقعا دوست ما هستی« 
کافی  ایشان  مقام  برای  جمله  یک  همین  و 

. ست ا
خاطر  به  افراد  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
که  رسند  می  جایگاهی  و  رتبه  به  عملکردشان 
می  خطاب  خود  دوست  را  آن ها  معصوم  امام 
این  با  )ع(  عبدالعظیم  حضرت  گفت:  کند، 
مغرور  شنید  خود  به  نسبت  را  تعریف  این  که 
تا  کرد  عرضه  امام  به  را  خود  باورهای  و  نشد 
کند  اصالح  را  خود  دارد  نادرستی  اعتقاد  اگر 
ولی امام هادی )ع( اعتقادات او را تأیید کرده 
و  خدا  که  است  دینی  همان  این  فرمودند  و 

شدند. راضی  آن  به  رسول 
که  است  مهم  خیلی  اینکه  بیان  با  مؤمنی 
مسیری  چه  در  که  کند  ارزیابی  را  خود  انسان 
قدم بر می دارد، گفت: جوانانی که این روزها 
کنند  فکر  ای  لحظه  اند  کرده  امن  نا  را  فضا 
لطمه  دارند  چیزی  چه  به  و  کنند  می  چه  که 
و  ادبی  بی  مان  دینی  منطق  در  ما  زنند؛  می 
بی  با  هست  اشکالی  اگر  و  نداریم  حرمتی  بی 

شود. نمی  برطرف  نزاکتی  بی  و  ادبی 
خود  همسایه  کشورهای  به  اگر  افزود:  وی 
می دانیم  را  داریم  که  نعمتی  قدر  کنیم  نگاه 
زیرا وقتی آب را گل آلود کنیم کسی که از این 
که  اتفاقی  است؛  دشمن  می گیرد  ماهی  آب 

اگر  که  داد  نشان  افتاد  شیراز  مطهر  حرم  در 
نگاه  دیگر  بیفتد  افراد  این  دست  به  اسلحه 
ایستاده  مقابلشان  کسی  چه  که  کنند  نمی 

. ست ا
جامعه  یک  رهبر  گفت:  علمیه  حوزه  استاد 
پدر  باید  روایت  طبق  و  است  جامعه  پدر  مانند 

کنیم. اکرام  را 
با هر  ادامه داد: دستگاه قضایی کشور  وی 
اغتشاش  ایجاد  عامل  نحوی  هر  به  که  کسی 
باید  ریزد  می  دشمن  آسیاب  به  آب  و  است 

کند. برخورد  مقتدرانه 
برای  )ع(  هادی  امام  اینکه  بیان  با  مؤمنی 
تو  خدا  که  کردند  دعا  )ع(  عبدالعظیم  حضرت 
را در مسیر دین استوار بدارد، گفت: استواری 
کتک  را  او  که  است  جوانی  این  مانند  دین  در 
می زدند تا به مقدسات توهین کند ولی او این 
می  شهادت  به  را  او  آخر  در  و  کند  نمی  را  کار 
با عوامل  رسانند؛ تقاضای ما برخورد مقتدرانه 

است. اغتشاشات 
وی گفت: افرادی که در این نظام به واسطه 
پایه یک  بر  و  اند  به جایی رسیده  و ورزش  هنر 
برای  چرا  کردند  می  صادر  بیانیه  واهی  اتهام 
جلوی  خانواده  یک  اعضای  همه  شهادت 
چشم بچه خردسال بیانیه نمی دهند و سکوت 

اند. کرده 
به موعظه های  ادامه  استاد حوزه علمیه در 
به حضرت عبدالعظیم )ع( اشاره  امام رضا)ع( 
عبدالعظیم  حضرت  به  ایشان  گفت:  و  کرد 
راست  که  کن  امر  ما  شیعیان  »به  فرمودند 
بروند  هم  زیارت  به  باشند،  دار  امانت  بگویند، 
حفظ  را  هم  آبروی  و  باشند  مهربان  هم  با  و 
ما  امروز  برای  ها  توصیه  این  همه  که  کنند« 
کالم  که  نمی خواهد  دشمن  ولی  است  اثرگذار 

► شود.   اجرا  کشور  این  در  بیت  اهل 

عمومی  کتابخانه های  نهاد  سرپرست      ◄
کتابخانه های  از  مردم  مطلوب  استقبال  قم 
روزانه  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  عمومی 
افزون بر120 هزار نفر به 24 کتابخانه عمومی 
آن  خدمات  از  و  مراجعه  استان  سطح  در 

می کنند. استفاده 
بیان  ایرنا  با  گفتگو  در  توکلیان  مهدی 

داشت: توسعه کتابخانه های مرکزی در اولویت 
هم اکنون  و  گرفته  قرار  مختلف  های  استان 
مرکزی  کتابخانه های  در  خدمت   40 بر  افزون 

است. انجام  حال  در 
مرکزی  کتابخانه های  اینکه  بابیان  توکلیان 
ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی،  باشگاه  به 
کتابخانه ها  داد:  ادامه  اند،  تبدیل شده 

عمومی،  آموزش  حوزه  در  هم اکنون 
حال  در  اجتماعی  خدمات  و  فرهنگ سازی 

هستند. خدمت رسانی 
قم  عمومی  کتابخانه های  نهاد  سرپرست 
هیچ  گذشته  سال  هفت  طی  کرد:  تصریح 
و سایر  بودجه شهرداری  تفریغ  از محل  کمکی 
مدیریت  مجموعه  پیش بینی شده  درآمدهای 
قم  عمومی  کتابخانه های  نهاد  به  شهری 

است. نیافته  اختصاص 
همراهی  عدم  از  انتقاد  با  توکلیان 
از  بهره برداری  در  دولتی  دستگاه های 
امام  خیابان  محدوده  در  قم  مرکزی  کتابخانه 
کتابخانه  این  کرد:  تصریح  خمینی)ره(، 
تامین  عدم  خاطر  به  گذشته  سال  چند  از 
آسانسور،  و  گرمایشی  و  سرمایشی  تجهیزات 

می خورد. خاک 
تنها  قم،  امام خامنه ای  کتابخانه  وی گفت: 
ویژه  بریل  کتاب های  که  است  کشور  کتابخانه 
تامین می کند  استاندارد  به صورت  را  نابینایان 

و در اختیار جامعه هدف قرار می دهد.
باالی  تعداد  به  اشاره  با  همچنین  توکلیان 
پردیسان  منطقه  در  علمی  مراکز  و  دانشگاه 
برای  محلی  سریع تر  چه  هر  باید  گفت:  قم 
آن  عمرانی  عملیات  و  تعیین  کتابخانه  احداث 

► شود.   آغاز 
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آیتاللهسعیدی،نمایندهولیفقیهدرقمتاکیدکرد:

برخوردقاطعبالیدرهایاغتشاشخواستمردماست
خبریخوشبعدازوقفهایچندساله؛

آغازعملیاتعمرانیپیست
دوچرخهسواریقم

هوشمند  از  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
گفت:  و  داد  خبر  قلم  میدان  در  قم  شهر  تقاطع  نخستین  سازی 
عمرانی  عملیات  و  نصب شده  نیز  شهر  سطح  در  دکوراتیو  پایه های 
آغازشده است. دوباره  وقفه  از چند سال  بعد  پیست دوچرخه سواری 

شهر  اسالمی  شورای  اعضای  بازدید  حاشیه  در  زاده  شعبان  حسین 
اظهار داشت:  قم  ترافیک شهرداری  و  پروژه های حوزه حمل ونقل  از 
که  بوده  سازمان  مهم  برنامه های  از  یکی  تقاطع ها  سازی  هوشمند 

است. شده  سازی  هوشمند  قلم  میدان  در  تقاطع  نخستین 
کرد:  ابراز  و  دانست  نوری  سنسورهای  به  مجهز  را  قلم  تقاطع  وی 
و  شده  قائل  اولویت  نیز  امدادی  خودروهای  عبور  برای  تقاطع  این 

است. هوشمند 
اجرای  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
این  افزود:  و  کرد  مطرح  را  معابر  طولی  و  پیاده  عابران  خط کشی 
خط کشی ها در چند نوبت در طول سال اجرا می شود و از پروژه های 

است. سازمان  دائمی 
خاطرنشان  و  داد  خبر  شهر  سطح  در  دکوراتیو  پایه های  نصب  از  وی 
شهر  تمام  در  به زودی  که  طراحی شده  جدید  دکوراتیو  پایه های  کرد: 
نصب می شود و تا پایان سال در نقاط پرتردد رک های موتورسیکلت و 

می شود. نصب  نیز  سایبان 
شعبان زاده تأمین پارکینگ را به عنوان یکی دیگر از دغدغه های مهم 
پایان  تا  مشخص شده  لکه های  گفت:  و  شد  یادآور  شهری  مدیریت 
قرار  مورداستفاده  عمومی  پارکینگ  به عنوان  موقت  به صورت  سال 

گرفت. خواهد 
تصریح  و  اشاره  دوچرخه سواری  پیست  ساخت  به  ادامه  در  وی 
متر   100 عرض  و  متر   500 و  هزار   3 مساحت  به  پیست  این  کرد: 
به  آن  اجرای  مشکالتی  علت  به  سال  چند  متأسفانه  که  طراحی شده 

افتاد. تعویق 
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم از آغاز عملیات 
عمرانی پیست دوچرخه سواری خبر داد و افزود: عملیات عمرانی فاز 
نخست آن به مساحت 900 متر آغازشده و به زودی آسفالت می شود.

سرپرستتاکسیرانیقمخبرداد:
نوسازی۴۰۰دستگاهخودرو
تاکسیتاپایانسالدرقم

از  قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
داد  1401 خبر  پایان سال  تا  تاکسی  400 دستگاه خودرو  نوسازی 
در  و  شده  نوسازی  سمند  خودروی   43 اخیر  روزهای  در  گفت:  و 

می شود. نوسازی  دستگاه   400 حدود  بعد  مرحله 
علی نیک در بازدید اعضای کمیسیون عمران و حمل ونقل و ترافیک 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  و  شهر  اسالمی  شورای 
ناوگان  نوسازی  شهر،  سطح  در  حمل ونقل  حوزه  پروژه های  از 
داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردتوجه  را   1401 سال  در  تاکسیرانی 
را  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  توانستیم  انجام شده  پیگیری های  با 

کنیم. آغاز  دوباره 
درصد   2 با  تومان  میلیون   100 بانکی  تسهیالت  اختصاص  از  وی 
دستگاه    43 از  بیش  وام  این  اختصاص  با  گفت:  و  داد  خبر  سود 
نوع  اعالم  منتظر  نوسازی  ادامه  برای  و  شده  نوسازی  تاکسی 

هستیم. تاکسیرانی  اتحادیه  طرف  از  تاکسی 
قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
می شود   405 و  سمند  جایگزین  سورن  سمند  به زودی  داد:  ادامه 
بسیار  سرعت  ناوگان  نوسازی  روند  بازار،  به  جدید  خودرو  ورود  با  و 

می کند. پیدا  زیادی 
برنامه های  از  یکی  نیز  را  سمند  تاکسی های  نوسازی  و  بازسازی  وی 
سمند  خودروی   43 مرحله  این  در  کرد:  بیان  و  دانست  سازمان 
نوسازی شده و در مرحله بعد حدود 400 دستگاه نوسازی می شود.

 1401 سال  پایان  تا  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  کرد:  تأکید  نیک 
تسهیالت  قراردادن  اختیار  در  با  بتوانیم  امیدواریم  و  می شود  انجام 
زیر  به  نوسازی،  توقف  از چندین سال  بعد  را  تاکسیرانی  ناوگان  عمر 

دهیم. کاهش  سال   10

مدیرکلامورشهری،روستاییوشوراهای
استانداریقمازوظایفاینادارهکلگفت:

ازنظارتبرشهرداریوشوراها
تاپیگیریمشکالتمردمبا

دستگاههایاجرایی

مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم فعالیت های 
این دفتر را تشریح کرد.

ابراهیم ملکی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه معاونت هماهنگی 
اظهار  دارد،  مجموعه  زیر  و  اداره کل  سه  قم  استانداری  عمرانی  امور 
کرد: این ادارات شامل اداره کل امور شهری و شوراها، اداره کل امور 
روستایی و شورها و  اداره کل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک است.

بر  عالی  نظارت  شوراها  و  شهری  امور  دفتر  وظیفه  اینکه  بیان  با  وی 
استان است، مطرح کرد:  و شورهای شهر  استان  تمام شهرداری های 
سال  طول  در  مستمر  صورت  به  را  شوراها  و  شهرداری ها  دفتر  این  در 

می کنیم. ارزیابی 
این  برای  اینکه  به  اشاره  با  شوراها  و  روستایی  شهری،  امور  مدیرکل 
شهرداری ها  کرد:  عنوان  گرفته ایم،  درنظر  شاخص   186 ارزیابی 
بر  نظارت  ازجمله  مواردی  که  شاخص ها  این  اساس  بر  را  شوراها  و 
بودجه، مصوبات شورا، نظارت بر آموزش و استخدام نیروها و ... است، 

می کنیم. اعالم  کشور  وزارت  به  را  نتایج  و  کرده  ارزیابی 
وی با بیان اینکه باید رونوشت مصوبات شوراهای اسالمی به این دفتر 
ارسال شود، خاطرنشان کرد: اصل مصوبه نیز به کمیته مصوبات کتبی 
اسالمی  شورای  اعضای  از  یکی  و  فرماندار  دادستان،  عضو  سه  از  که 

شهر تشکیل شده است، ارسال می شود.
باشد  تائید  مورد  مصوبه  اگر  کمیته  این  در  اینکه  به  اشاره  با  ملکی 
ارجاع داده خواهد شد، تصریح  به شورا  این صورت  و در غیر  تصویب 
کرد: در این صورت شورا یا ایراد قانونی مصوبه را پذیرفته و از آن عبور 
خواهد و یا در غیر این صورت به شورای حل اختالف که ریاست آن با 

کرد. خواهد  ارسال  است  قم  استاندار 
وی با بیان اینکه یکی دیگر از حوزه های نظارتی این دفتر در موضوع 
شهردار  باید  شهر  اسالمی  شورای  شد:  یادآور  است،  شهردار  انتخاب 
200 هزار  زیر  برای شهرداران شهرهای  و  کند  معرفی  را  منختب خود 
نفر استاندار قم و برای شهرهای باالی 200 هزار نفر وزارت کشور باید 

بزند. صالحیت  تائید  حکم 
دفتر  این  اینکه  به  اشاره  با  شوراها  و  روستایی  شهری،  امور  مدیرکل 
دارد،  استانداری  مجموعه  در  را  کنندگان  مراجعه  بیش ترین  از  یکی 
بیان کرد: در این مراجعات گالیه های مختلفی از سوی شهروندان در 
آب،  زیرساختی،  دستگاه های  شوراها،  شهرداری،  چون  موضوعاتی 
برق، گاز، مخابرات، راهداری، آموزش و پرورش و ... مطرح می شود.

وی با بیان اینکه ما نیز در این مراجعه ها راهکارها و پیشنهاداتی ارائه 
ابراز کرد: نخستین  را به دو صورت پیگیری می کنیم،  کرده و گالیه ها 
مذکور  نهاد  خود  به  دوم  درحالت  و  است  بازرسی  و  بازدید  ما  روش 

کرد. خواهیم  پیگیری  را  موضوع  و  کرده  مراجعه 
سازمان های  شدن  منحل  و  ادغام  ایجاد،  کرد:  تاکید  پایان  در  ملکی 
مورد  استانداری  در  و  شورا  مصوبه  اخذ  از  پس  شهرداری  به  وابسته 
در  و  ارسال  وزرات کشور  برای  تائید  در صورت  و  قرار می گیرد  بررسی 

کرد. خواهد  دریافت  شدن  اجرایی  ابالغیه  نهایت 

معاونعمرانیشهرداریخبرداد:
ایستگاههای بزرگترین

آتشنشانیکشوردرقمافتتاح
خواهدشد

ایستگاه  احداث  به  اشاره  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
ایستگاه  یک  فاز  گفت:  پیامبراعظم)ص(،  بلوار  در  آتش نشانی  مادر 
آتش نشانی  ایستگاه های  بزرگترین  از  یکی  به عنوان  مادر  آتش نشانی 
کشور در زمینی به مساحت 8 هزار و 600 مترمربع بااعتباری افزون بر 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  سال  پایان  تا  تومان  میلیارد   13
اقدامات  اینکه  بابیان  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
به  رسیدن  حال  در  قم  آتش نشانی  مرکزی  ایستگاه  احداث  عمرانی 
ایستگاه،  این  از  بهره برداری  با  کرد:  خاطرنشان  است،  پایانی  مراحل 
تعداد ایستگاه های آتش نشانی قم به 25 ایستگاه می رسد که با توجه 

می دهد. نشان  را  استانداردی  وضعیت  قم،  کالنشهر  جمعیت  به 
به همراه  پردیسان  وی اظهار داشت: مجتمع فرهنگی ورزشی شهرک 
ساختمان جدید شورای اسالمی شهر قم نیز از طرح های مهم عمرانی 

است که امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجتمع فرهنگی ورزشی منطقه هشت با پیشرفت 
در  سرعت  با  تومانی  میلیارد   12 اعتبار  صرف  و  درصدی   90 فیزیکی 
است،  خریداری شده  آن  موردنیاز  تجهیزات  تمام  و  است  تکمیل  حال 
همچنین ساختمان جدید شورا نیز پیشرفت باالی 70 درصدی با 14 

افتتاح خواهد شد. امسال  اعتبار  تومان  میلیارد 

خبـر خبـر

انتقادحجتاالسالممؤمنیازسکوتسلبریتیهادرحادثهشیراز

مشکالتکشوربابیادبیبرطرفنمیشود

سرپرستنهادکتابخانههایعمومیقم:

روزانه۱۲۰هزارنفربهکتابخانههایعمومیقممراجعهمیکنند
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مسوولبسیجدانشآموزیقم:
اجرای۱۴۰عنوانبرنامه

هفتهبسیجدانشآموزیدرقم
آغازشد

به مناسبت  برنامه  140 عنوان  مسوول بسیج دانش آموزی قم گفت: 
این استان تدارک دیده شده که اجرای  هفته بسیج دانش آموزی در 

آن در مدارس استان آغاز شد.
افزود:  ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شفیعی  علی اکبر  سرهنگ 
لوازم التحریر  بسته   670 اهدای  شهدا،  مطهر  قبور  عطرافشانی 
کهک  جعفریه،  مناطق  نیازمند  دانش آموزان  به  اسالمی  ایرانی 
اجرای  امنیت،  و  دانش آموز  شهدای  خانواده  با  دیدار  دستجرد،  و 
فرهنگی  مسابقات  فرهنگی،  و  محیطی  تبلیغات  مدارس،  در  سرود 
و شرکت  در مدارس  استکبار ستیزی  زنگ  درآمدن  به صدا  و هنری، 
بسیج  هفته  برنامه های  جمله  از  13آبان  یوم الله  راهپیمایی  در 

است. قم  در  دانش آموزی 
نشست  پوستر،  نمایشگاه  و  نقاشی  ایستگاه  برپایی  کرد:  اضافه  وی 
اندیشه ورز  هیات  تشکیل  صالحین،  و  دفاعی  آمادگی  مربیان  با 
همه  در  خوب«  حس  یک  و  خوب  روز  »یک  برنامه  اجرای  فاطمی، 
برنامه های  اجرای  و  شهدا  گلزار  در  حضور  هدف  با  استان  مدارس 
روایت گری و سبک زندگی شهدا و سخنران پیش از خطبه های نماز 
جمعه  نماز  که  مناطقی  همه  در  دانش آموزان  از  یکی  توسط  جمعه 

است. جاری  هفته  برنامه های  دیگر  از  می شود  برگزار 
برنامه های  از دیگر  را  وی، نشست های بصیرتی و کارگاه سواد رسانه 
یک هزار  یادواره  امسال  ماه  آبان   12 کرد:  بیان  و  عنوان  هفته  این 
مرکز  رییس  پوردستان  امیر  سخنرانی  با  دانش آموز  و  فرهنگی  شهید 
از  بعد  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  راهبردی  تحقیقات  و  مطالعات 

شد. خواهد  برگزار  علی)ع(  سید  امامزاده  در  مغرب  نماز 
آبان دانش آموزان   13 برای شرکت در راهپیمایی  ادامه داد:  شفیعی 
حضرت  حرم   8 شماره  درب  اعظم)ص(  پیامبر  صحن  در  صبح   9

می کنند. حرکت  قدس  مصالی  سمت  به  و  تجمع  معصومه)س( 
هزار  یک  هم زمان  به طور  نیز  امسال  ماه  آبان   14 در  داد:  ادامه  وی 
راستای  در  که  شد  خواهد  برگزار  استان  مدارس  در  یادواره   481 و 

می باشد. قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
استکبار«  بدون  »دنیای  و  قوی«  »ایران  پویش   2 برگزاری  به  وی 
می توانند  دانش آموزان  قوی«  »ایران  پویش  برای  کرد:  بیان  و  اشاره 
در  انفرادی  یا  و  خانوادگی  دسته جمعی،  سلفی  عکس  گرفتن  با 
کنند  شرکت  مسابقه  این  در  ایران  پرچم  با  ماه  آبان   13 راهپیمایی 
آدرس @parvareshi5 در سامانه  به  ماه  آبان  پایان  تا  را  آثار خود  و 

کنند. ارسال  شاد 
پویش »دنیای  برای شرکت در  افزود:  مسوول بسیج دانش آموزی قم 
قتل عام  »عامل  سوال   2 به  باید  دانش آموزان  نیز  استکبار«  بدون 
کسانی  چه  فلسطینی  و  افغانستانی  عراقی،  یمنی،  دانش آموزان 
چند  ایران  اسالمی  جمهوری  با  آمریکا  کشور  فاصله  هستند؟ 
کیلومتر است و در منطقه غرب آسیا به دنبال چیست؟« به 2 صورت 
مقاومت  حوزه های  به  ماه  آبان  پایان  تا  مکتوب  یا  ثانیه ای   90 کلیپ 

کنند. ارسال  بسیج 
کمک  دانش آموزی  بسیج  سازمان  اصلی  رسالت  این که  بیان  با  وی 
بنیادین  تحول  سند  چارچوب  در  آموزش وپرورش  در  تربیت  امر  به 
آموزش وپرورش است، گفت: در این راستا دوره هایی برای معلمان و 
برگزار شد  انقالبی  و  تربیت نسل جوان، مومن  با هدف  دانش آموزان 

است. محور  مدرسه  برنامه ها  تمام  که 
تحصیل  قم  استان  مدارس  در  دانش آموز  هزار   295 وی،   گفته  به 
واحد  هستند؛  800  دانش آموزی  بسیج  عضو  دوسوم  که  می کنند 
دوم(  پیشگامان)متوسطه  دانش آموزان  بسیج   160 بسیج،   مقاومت 

است. فعال  استان  این  در  دانش آموزی  بسیج  حوزه   8 و 
است؛  شده  نام گذاری  دانش آموزی  بسیج  هفته  آبان ماه   13 تا   6 از 

است.  قوی«  »ایران  دانش آموزی،  بسیج  هفته  امسال  شعار 

خبـر
مصرف  به  تمایل  و  تحرکی  کم      ◄
بسیاری  گریبانگیر  امروزه  آماده  غذاهای 
در  چاقی  شاهد  و  شده  ها  خانواده  از 
است  درحالی  این  هستیم  جامعه  افراد 
تجهیز  همگانی،  ورزش  توسعه  با  که 
پارک ها و فضاهای سبز شهری به وسایل 
درخصوص  سازی  فرهنگ  و  ورزشی 
بروز  از  توان  می  ورزش  برای  مردم  تمایل 

کرد. جلوگیری  جامعه  در  چاقی 
ما  کشور  در  ورزش  ایرنا،  گزارش  به 
تقسیم  همگانی  و  قهرمانی  بخش  دو  به 
دولت  سوی  از  کدام  هر  برای  و  شود  می 
یابد. می  تخصیص  ای  جداگانه  بودجه 
گاهی از دل ورزش همگانی نیز شاهد 
بوده  زیادی  استعدادهای  ظهور  و  بروز 
آسیایی  و  جهانی  های  قله  فتح  تا  که  ایم 

اند. رفته  پیش 
در  گرفته  صورت  های  پایش  براساس 
قم  مردم  درصد   70 حدود   1398 سال 
در  هستند،  چاقی  و  وزن  اضافه   دارای 
 55 تا   50 کشوری  میانگین  حالی که 

است. درصد 
گروه  وقت  رئیس  اظهارات  براساس 
این  مردم  قم  بهداشت  مرکز  تغذیه  بهبود 
خوبی  وضعیت  در  وزن  نظر  از  استان 
ریشه ای ترین  که  چاقی  و  نمی باشند 
علت های بیماری های غیرواگیر است، در 
این شهر فراوانی باالیی دارد، به طوری که 
نخست  استان  پنج  جزو  نظر  این  از  قم 

است. کشور 
فرهنگ  جامعه  در  همگانی  ورزش 

است نشده  سازی 
یکی  در  حاضر  شهروندان  از  یکی 
ورزش  مشغول  که  قم  های  پارک  از 
گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  است  صبحگاهی 
جامعه  در  بیشتر  باید  همگانی  ورزش 
در  ورزش  این  متاسفانه  و  یابد  ترویج 
مناسبی  سازی  فرهنگ  جامعه  مردم  بین 

است. نشده 
تنها  نه  ورزش  افزود:  احمدی  محسن 
بلکه  است  سالمتی  کسب  برای  عاملی 
مردم  برای  اجتماعی  نشاط  برای  فضایی 
است و پس از این که ورزش در پارک را به 
با روحیه باالیی به سمت  اتمام می رسانم 

روم. می  خود  کار  محل 
امکانات  گفت:  نیز  دیگری  شهروند 
نقاط  در  قم  های  پارک  اکثر  در  الزم 

مهیاست  کردن  ورزش  برای  آن  مختلف 
مردم  دلیلی  چه  به  نیست  مشخص  اما 
تمایل چندانی به حضور در پارک ها برای 

ندارند. ورزشی  وسایل  از  استفاده 
روزهای  اکثر  افزود:   زاده  نوش  فاطمه 
انجام  برای  دوستانم  از  جمعی  با  هفته 
شویم  می  پارک  وارد  صبحگاهی  ورزش 

ورزش  که  است  آن  عمده  مشکل  اما 
حضور  با  شده  ساماندهی  صبحگاهی 
مربی در تمام پارک های قم وجود ندارد.
قم  نرگس  بوستان  در  داد:  ادامه  وی 
مراسم  برپایی  است شاهد  بانوان  ویژه  که 
به  توجه  با  اما  هستیم  صبحگاهی  ورزش 
با  ما  سکونت  محل  بین  که  مسافتی  بعد 
نمی  راحتی  به  دارد  وجود  بوستان  این 

کنیم. تردد  جا  آن  به  توانیم 
نکته  به  نیز  شهروندان  از  دیگر  یکی 
باید  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  جالبی 
و  همگانی  ورزش  مختلف  های  جشنواره 
را  محلی  و  بومی  های  بازی  از  استفاده 
داشته  ها  پارک  چون  عمومی  اماکن  در 
ورزش  سمت  به  را  مردم  بتوانیم  تا  باشیم 

دهیم. سوق 
خالی  جای  افزود:  چی  گالب  حسن 
می  حس  قم  در  ها  جشنواره  گونه  این 
استان  همگانی  ورزش  هیات  و  شود 
به  باید  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  قم 
جشنواره  گونه  این  مختلف  های  مناسبت 
های ورزشی را در مکان هایی چون پارک 

کنند. برگزار  ها 
جامعه  معضل  وزن  اضافه  و  چاقی 

امروز
کارشناس  کریمی  محمد  ابوالفضل 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه 
مورد  در  ایرنا گفت:  به  قم  استان  پزشکی 
قم  استان  در  چاقی  به  مبتال  افراد  تعداد 
و  نیست  دست  در  مشخصی  آمار  کشور  و 
اما  کنیم  اشاره  آن  به  توانیم  نمی  دقیق 
در  ها  معضل  از  یکی  وزن  اضافه  و  چاقی 

است. امروز  جامعه 
و  زندگی  شیوه  تغییر  کرد:  بیان  وی 
مصرف  به  تمایل  و  یکسو  از  تحرکی  کم 
شیرینی  و  کالری  پر  و  آماده  غذاهای 
سبزی  کامل،  غالت  کمتر  مصرف  و  ها 
در  چاقی  و  وزن  اضافه  موجب  لبنیات  و 
بسیاری  باعث  چاقی  است.  شده  مردم 
و  قلبی  های  بیماری  چون  ها  بیماری  از 
است  مفاصل  و  ، کبدی  ، کلیوی  عروقی 
را  مثل  تولید  سیستم  تواند  می  حتی  و 
تحت تاثیر خود قرار دهد و موجب دیابت  
سالمت  خوردن  برهم  و  مغزی  سکته  و 

شود. فرد  برای  روان 
وی گفت: چاقی عبارت از عدم تعادل 
مصرفی  انرژی  و  دریافتی  انرژی  بین 

المللی  است و از سوی سازمان های بین 
چاقی  جهانی  روز  اسفندماه   13 مربوطه 
به  یادآوری  نوعی  به  که  شده  نامگذاری 
کاربردی  اقدامات  انجام  برای  کشورها 

باشد.  چاقی  توقف  برای 
یک  به  نزدیک  افزود:  کریمی  محمد 
میلیارد نفر در سراسر جهان چاق هستند 

ما در حال  و کشور  تعداد در جهان  این  و 
که  است  حالی  در  این  است  افزایش 
از  بیش  ما  کشور  در  چاقی  آمار  مجموع 
مرگ  علت  پنج  از  یکی  و  است  درصد   60

است. 
قابل  حالی  در  چاقی  کرد:  بیان  وی 
ممکن  آن  رفع  عدم  که  است  پیشگیری 
درمان  های  هزینه  افزایش  موجب  است 

. د شو
در  چاقی  تهدید  کرد:  تاکید  وی 

و  است  تر  خطرناک  نوجوانی  و  کودکی 
جهان  عمومی  بهداشت  در  تهدید  موجب 
بزرگساالن  آینده  در  چاق  کودکان  است. 
و  دیابت  به  بیشتر  و  بود  خواهند  چاق 
می  مبتال  عروقی  و  قلبی  های  بیماری 

. ند شو
علت  به  اشاره  با  تغذیه  کارشناس  این 
ژنتیکی،  عوامل  گفت:  چاقی  های 
و  شهرنشینی  )زندگی  محیطی  عوامل 
کم  مثل  هایی  بیماری  آماده(،   غذاهای 
ها،  هورمون  در  اختالل  تیروئید،  کاری 
از  روانی  مشکالتی  و  عصبی  اختالالت  و 

هستند. ها  علت  جمله 
وی هم چنین در مورد پیامدهای چاقی 
در  خون، اختالل  فشاری  پر  بروز  گفت: 
و  قلبی  های  سکته  خون،   های  چربی 
برخی   ، خواب  در  تنفس  توقف  مغزی، 

ترین  مهم  از   ، چرب  کبد  و  ها   سرطان 
ها  آن  علت  که  هستند  هایی  بیماری 

است.  چاقی 
نرمش  و  ورزش  انجام  کریمی  محمد 
های  چربی  زدودن  برای  مختلف  های 
و  کرد  ذکر  مهم  بسیار  را  بدن  اضافی 
های  نرمش  و  ورزش  روی،  پیاده  افزود: 

مهم  عوامل  از  یکی  تواند  می  مخصوص 
بردن چربی های اضافه  بین  از  موثر در  و 
امکانات  باید  و  باشد  وزن  کاهش  و  بدن 
مختلف  اقشار  برای  همگانی  ورزش 

شود. مهیا  جامعه 
نگاه دولت به توسعه ورزش همگانی 

ویژه است
نگاه  نیز  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ویژه  را  همگانی  ورزش  موضوع  به  دولت 
برای  توان خود  تمام  از  افزود:  و  ذکر کرد 

جای  در  ورزشی  فضای  سرانه  افزایش 
کرد. خواهیم  استفاده  قم  استان  جای 

توسعه  افزود:  خانی  سانی  ابراهیم 
مناطق  در  ورزش  های  پایگاه  تجهیز  و 
ورزشی  امکانات  فقر  از  که  روستایی 
تا  است  کار  دستور  در  هستند  مند  بهره 
بیشتر  نیز  روستاها  در  را  ورزش  بتوانیم 

کنیم. فعال 
موضوع  در  خوشبختانه  کرد:  بیان  وی 
بین  خوبی  همکاری  همگانی  ورزش 
آموزش  و  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات 
ورزش  هیات  و  دارد  وجود  پرورش  و 
امسال  تابستان  در  قم  استان  همگانی 
قم  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  اماکن  از 

است. کرده  استفاده 
ورزش  هیات  عملکرد  گفت:  وی 
باید  اما  است  مطلوب  قم  همگانی 
انجام شود  این هیات  از  بیشتری  حمایت 
از  با اقشار مختلف مردم  چون فعالیت آن 

است. مرتبط  مختلف  های  سن 
ورزش  های  پایگاه  توسعه  امکان 
دارد وجود  پایگاه   100 به  قم  همگانی 
رئیس هیات ورزش همگانی استان قم 
قم  شهرداری  همکاری  صورت  در  گفت: 
ورزش  های  پایگاه  تعداد  توسعه  امکان 

دارد. وجود  پایگاه   100 به  قم  همگانی 
با  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  زند  اسماعیل 
پایگاه   20 اکنون  هم  که  این  به  اشاره 
فعال  قم  شهر  در  همگانی  ورزش  رسمی 
به  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  است 
بوستان  و  ها  پارک  در  پراکنده  صورت 
و  صبحگاهی  روی  پیاده  شهر،  های 
افزایش  را  آن  باید  که  داریم  عصرگاهی 
همکاری  نیازمند  زمینه  این  در  و  دهیم 

هستیم. شهرداری 
و  ورزش  کل  اداره  کرد:  بیان  وی 
همیشه  اعتبارات  موضوع  در  قم  جوانان 
از  و  بوده  همگانی  ورزش  هیات  حامی 
هیات  این  شده  برگزار  های  برنامه  همه 

است. کرده  حمایت 
امسال  تابستان  در  داشت:  ابراز  وی 
قرار  قم  پرورش  و  آموزش  با  تعامل  با 
اختیار  تحت  ورزشی  اماکن  تمام  بود 
مورد  همگانی  ورزش  برای  کل  اداره  این 

زمینه  این  در  که  گیرد  قرار  استفاده 
با  نهایت  در  و  کردیم  احصا  را  مکان   25
فعال  مکان   15 شد  که  خوبی  استقبال 
شد و مربیان ورزشی مدارس هم پای کار 

. ند د بو
موضوع  روی  امسال  کرد:  تاکید  زند 
همگانی  ورزش  های  پایگاه  کمی  توسعه 
تمرکز  دیگر  و  داریم  تمرکز  قم  استان  در 
ورزش  های  برنامه  برگزاری  به  توجه  ما 
مانند  برخوردار  کم  مناطق  در  همگانی 

تاکنون  که  است  آباد  شیخ  و  شهرقائم 
مناطق  این  به  مخصوص  برنامه  چند 

ایم. کرده  برگزار 
روی  امسال  ما  تمرکز  دیگر  گفت:  وی 
بچه های کم سن و سال بود تا رشته های 
مختلف ورزشی را در مناطق کم برخوردار 
پارک  ظرفیت  از  و  بیاموزیم  کودکان  به 
ایم. کرده  استفاده  نیز  مناطق  این  های 

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره های 
هیات  برنامه  دیگر  مناسبتی  مختلف 
از  که  بود  قم  استان  در  همگانی  ورزش 
سالمت،  هفته  در  را  هایی  برنامه  جمله 
کرامت  و  دهه  دخانیات  با  مبارزه  هفته 

کردیم. برگزار 
استان  همگانی  ورزش  هیات  رئیس 
پارک  پنج  بانوان  بخش  در  افزود:  قم 
در  که  است  فعال  قم  در  بانوان  تخصصی 
برای  همگانی  ورزش  پایگاه  پارک  پنج  هر 
داریم. گاهی  عصر  و  صبحگاهی  ورزش 

برشمرده  جامعه  امروز  ضرورت  ورزش 
در  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  شود  می 
بودجه  که  این  بر  عالوه  باید  ها  استان 
صرف  قهرمانی  ورزش  برای  را  الزم 
ورزش  برای  را  الزم  بودجه  بتوانند  کنند 

دهند. اختصاص  همگانی 
چون  عمومی  نهادهای  همکاری 
شهرداری ها در گسترش ورزش همگانی 
زمینه  این  در  و  است  مهم  بسیار  نیز 
وسایل  به  ها  پارک  تجهیز  با  ها  شهرداری 
در  و  اند  داشته  خوبی  تالش  ورزشی 
قم  شهری  سبز  فضاهای  و  ها  پارک  اکثر 

است. موجود  ورزشی  وسایل 
فرهنگ سازی توسط رسانه ها هم می 
تواند عامل مهم دیگری در جذب مردم به 

ورزش همگانی باشد.
هیات  بودجه  محدودیت  به  توجه  با 
ورزش  هیات  جمله  از  ورزشی  های 
دستگاه  و  نهادها  قم،  استان  همگانی 
اداره کل ورزش  و  هایی چون شهرداری 
پرورش  و  آموزش  چنین  هم  و  جوانان  و 
با  بیشتر  همکاری  با  ها  دانشگاه  و 
های  فعالیت  توسعه  باعث  هیات  این 
جامعه  مختلف  قشرهای  بین  در  ورزشی 

► شد.  خواهند 

● توسعهورزشهمگانیراهحلیبرایکاهشاضافهوزنقمیها●

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
 2 /231 ک  پال به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شهید  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   10437 از  فرعی 
حاجی  زهرا  بنام  که   61 ک  پال  – شکوفه  متری   8  –  26 کوچه   – محالتی 
عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  اله  نبی  فرزند  احمدی  
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور 
 1401 /07 /02   -  1 /6966 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
ساعت    1401 /09 /07 خ  مور دوشنبه  روز  در  مذکور  ک  پال تحدیدحدود 
به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  ع  وقو محل  در  صبح   12 الی   8 /5
ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم 
ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند. 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد 
متعرض   73 /2 /25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و 
میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی 

 )15587 الف  )م  نماید./  ارائه 
 1401/08/09 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

● وجودروزانه۲میلیونسفردرونشهریدرقمواهمیتارتقایناوگانحملونقلعمومی●
از  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس      ◄
خرید 100 دستگاه اتوبوس جدید خبر داد و گفت: امروز استفاده بهینه از 
ناوگان حمل ونقل عمومی و به کاری گیری سامانه های هوشمند در مدیریت 

برنامه های شهرداری است. ترافیک مهم ترین 
اعضای  بازدید  در  دهناد  محمدحسین  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم از پروژه های حوزه 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم در سطح شهر اظهار داشت: امروز شاهد 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  در  مهمی  موضوعات  پیگیری 

. هستیم
کمک  با  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  وی 
طرح  کشور  وزارت  حمایت های  و  کرده  مشخص  سازمان  که  تسهیالتی 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی در قم نیز اجراشده و در این مرحله 43 تاکسی  

است. شده  نوسازی  بوده  سال   10 باالی  آن ها  عمر  که 
بازسازی  رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم 
یکی  و گفت:  را مطرح کرد  پیرامون حرم مطهر  برقی  توسعه خودروهای  و 
بتوانیم  تا  است  برقی  توسعه خودروهای  اجرا  در حال  و  مهم  پروژه های  از 
به افرادی که نیازمند دریافت خدمات خاص در پیاده راه های پیرامون حرم 

کنیم. خدمات رسانی  هستند 
اتوبوسرانی خاطرنشان کرد:  ناوگان  از  بهینه  بهره مندی  بر  تأکید  با  وی 
سامانه های پرداخت الکترونیکی و رصد عملکرد اتوبوس ها و نظرسنجی از 
مردم امروز در حال اجرا است و امیدواریم در ارائه خدمات بهتر به شهروندان 

تاثیر زیادی داشته باشد.
دهناد بازسازی و توسعه خودروهای برقی پیرامون حرم مطهر را نیز مطرح 
کرد و گفت: یکی از پروژه های مهم و در حال اجرا توسعه خودروهای برقی 
است تا بتوانیم به افرادی که نیازمند دریافت خدمات خاص در پیاده راه های 

پیرامون حرم هستند خدمات رسانی کنیم.
و  الزم  اقدام  نیز  را  تخلفات  ثبت  موتورسیکلت  نخستین  راه اندازی  وی 
ابتکاری دانست و ابراز کرد: این موتورسیکلت، خودروهایی که در مکان های 
پارک ممنوع توقف دارند را شناسایی کرده و پالک آن ها را ثبت می کند که 

این موتور توسط یکی از شرکت های دانش بنیان ساخته شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: 
در این بازدید از خودروهای خط کشی معابر و کیفیت رنگ های استفاده شده 
و از کارگاه ساخت تابلوهای حمل ونقل و همچنین از سیستم های ثبت تردد 
و تخلفات در سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم در بلور غدیر بازدید 

کردیم.
وی حوزه حمل ونقل و ترافیک را یکی از پرچالش ترین حوزه های شهری 
دانست و یادآور شد: مدیریت بیش از 2 میلیون سفر در روز در شهر قم  که 
بیش از نیمی از آن با ناوگان حمل و نقل عمومی در حال انجام بوده کاری 

بسیار دقیق و پیچیده ای است.
دهناد از اضافه شدن 100 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی 
خبر داد و مطرح کرد: برای مدیریت ترافیک در شهر نیازمند به روزرسانی و 
تقویت ناوگان اتوبوسرانی در سطح شهر هستیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان 

سال 100 دستگاه اتوبوس جدید را وارد ناوگان کنیم.
تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  ناوگان  هم زمان  نوسازی  با  کرد:  تأکید  وی 
درون شهری  سفر  میلیون   2 این  از  ای  قابل توجه  سهم  بتوانیم  امیدواریم 
شهر  سطح  در  کمتری  شخصی  خودروی  از  شهروندان  و  باشیم  داشته  را 

کنند. استفاده 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم 
ناوگان  شهر  ترافیک  کنترل  برای  جهان  کشورهای  از  بسیاری  شد:  یادآور 
حمل ونقل عمومی شهر را تقویت کرده اند و ما نیز امروز راهی به جز ایجاد 

نداریم. شبکه حمل ونقل عمومی قوی در سطح شهر 
و  نیز مطرح کرد  را  تقاطع های سطح شهر  ادامه هوشمندسازی  وی در 
گفت: طرح هوشمند سازی تقاطع ها نیز به صورت جدی در حال پیگیری 
که  اجراشده  سازی  هوشمند  سیستم  نخستین  فردوسی  بلوار  در  و  است 
عالوه بر مدیریت هوشمند ترافیک به خودروهای امدادی نیز اولویت عبور 

می دهد.
دهناد در پایان تأکید کرد: کار در حوزه ترافیک نیاز به زمان داشته و در 
بیشتر موارد نمود تدریجی در سطح شهر دارد و بسیاری از این فعالیت ها 
از  بهینه  استفاده  و  خورده  کلید  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  در  امروز 
کار  دستور  در  هوشمند  سیستم های  از  استفاده  و  شهرداری  سرمایه های 

► قرارگرفته است.   
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پاسخجمیلهکدیوربهشبهات
دربارهحملهتروریستیداعش

بهشاهچراغ
به  توئیتی  رشته  در  داعش  قدرت  کالبدشکافی  کتاب  نویسنده 
جدید  شماره  از  خود  تحلیل  و  گفته  پاسخ  معاند  رسانه های  شبهات 

است. نوشته  را  داعش)النباء(  مجله 
به  آبان(   4( چهارشنبه  تروریستی  حمله  از  بعد  تسنیم،  گزارش  به 
هموطنان،  از  تن   15 شهادت  و  شیراز  در  شاهچراغ  حضرت  حرم 
این  با  برعهده گرفت.  را  این حمله  تروریستی داعش مسئولیت  گروه 
با  تلگرامی  کانال های  برخی  و  معاند  زبان  فارسی  شبکه های  وجود، 
حمله  این  در  داعش  دخالت  که  کردند  تالش  شبهاتی  انداختن  راه 

بدانند. حادثه  این  مقصر  را  ایران  و  برده  سوال  زیر  را  تروریستی 
بودجه  با  مستقیمًا  که  اینترنشنال  ایران  مانند  رسانه هایی  تالش  این 
شماره  در  داعش  که  است  حالی  در  می کند  فعالیت  سعودی  دولت 
روز  تروریستی  عملیات  تشریح  به  النباء  نام  با  خود  نشریه  جدید 

است. پرداخته  چهارشنبه 
قدرت  »کالبدشکافی  کتاب  نویسنده  و  سیاسی  فعال  کدیور  جمیله 
و  گفته  پاسخ  معاند  رسانه های  شبهات  به  توئیتی  رشته  در  داعش«، 
به شرح  که  است  نوشته  را  داعش  مجله  از شماره جدید  خود  تحلیل 

است: زیر 
منتشر  داعش  رسانه های  دیوان  توسط  که  النباء  جدید  شماره   _
است.  نوشته  شیراز  شاهچراغ  به  خود  حمله  از  تفصیل  به  می شود، 
عربی_ دولتهای  به  وابسته  فارسی  رسانه های  داعش،  حمله  از  پس 
اطالعیه  و  حمله  انجام  در  اجتماعی  های  شبکه  در  افرادی  و  غربی 

دهم. پاسخ  شبهات  برخی  به  بتدریج  کردند.  شبهه  داعش 
از  و  دانسته  جنگی  میدان  از  تر  گسترده  را  نبرد  میدان  داعش   _
دشمن  علیه  رسانه ای  مجاهدین  که  نبردی  میدان  عنوان  به  #رسانه 
معدود  از  و  رسمی  ارگان  النباء  است.  کرده  تعریف  می جنگند، 
فروپاشی  از  بعد  متعدد داعش در سال های  بازمانده های رسانه های 

است. اسالمی  دولت  خالفت 
مبنی  سلیمانی  شهید  گفته  به  استناد  شده:  عنوان  که  شبهاتی   _
ادبیات  در  شبهه  داعش،  صادره  اطالعیه  در  شبهه  داعش،  پایان  بر 
عملیات  عامل  شخص  در  شبهه  اطالعیه،  تاریخ  در  شبهه  اطالعیه، 
در  سوریه  و  عراق  در  داعش  سرزمینی  خالفت  چند  هر  شاهچراغ، 
گروه هایی  فعالیت  بستر  که  زمانی  تا  ولی  یافت،  پایان   2017 سال 
برای  داعش  ایدئولوژی  جذابیت  است،  برقرار  داعش  همچون 

است. برقرار  تروریستی  فعالیت  و  نیروگیری 
حمالت  مداوم،  و  مستمر  جنگ  استراتژی  از  پیروی  با  داعش   _
بی ثبات  انتحاری،  های  گذاری  بمب  انغماسی،  عملیات  ضربتی، 
سازی، فعالیت های تروریستی، و بهره گیری از فضاهای ملتهب و پر 
به رخ می کشد. را  و قدرت خود  تنش و ضعف قدرت مرکزی، حضور 
ادبیات  و  تاریخ  کردند  سعی  وابسته  رسانه ای  فعالین  و  ها  رسانه   _
خبری  به  تمسک  با  را  شاهچراغ  تروریستی  عملیات  با  مرتبط  اخبار 
به کلماتی  اشاره  النبا می بینید  تحلیل کنند. در تصویر گزارش  فیک 
تاریخ  )انغماسی(  عملیات  نوع  رافضه،  شرکی،  مجوسی،  چون 

است. شده  فارس  منطقه  در  االخر(  )1ربیع  عملیات 
از  خبر  داعش  سرعت  این  با  نداشته  سابقه  که  کرده اند  شبهه   _
 1396 سال  تروریستی  حمله  مدعا،  این  رد  دهد.  خود  عملیات 
که  کردند  ارسال  فیلم  عملیات  محل  از  که  است  مجلس  به  داعش 
آن  به موازات  بود.  ایران  تلگرام در  فیلتر شدن  از عوامل  فیلم،  همان 

شد. منتشر  ناشر  و  اعماق  در  خبرها  همزمان 
روز چهارشنبه داعش در شاهچراغ چند  تروریستی  از عملیات  بعد   _
و  نگرفت  قرار  ها  رسانه  توجه  مورد  که  رسمی  خبر  شد.  منتشر  خبر 
رسانه ها  و تشکیک  تحلیل  مبنای  که همان خبر  اشتباه  از  پر  خبری 
به داعش خدشه  انتساب عملیات  در  تا  است  فعاالن سیاسی شده  و 

کنند. حکومت  به  منتسب  آنرا  و 
و  االول  ربیع   30 تاریخ  با  نامعلوم،  منبع  با  و  فیک  نخست،  خبر   _
عنوان والیت فارس بود،که مبنای تحلیل رسانه ها شد. تاریخ و عنوان 
ارگان های  تفصیلی  و  خالصه  خبر  بود.  اشتباه  آن  در  فارس  والیت 
توسط  رسما  دو  این  که  دارد  ربیع االخر  اول  تاریخ  داعش  رسمی 

شد. منتشر  اعماق  و  ناشر  خبرگزاری های 
بود.  احواز  جای  به  اهواز  از  استفاده  دیگر،  شبهات  جمله  از   _
سعودی_نشنال  ادبیات  با  هوا  یک  بی بی سی  ادبیات  که  همانگونه 
و  مخاطب  با  متناسب  رسانه هایش  در  هم  داعش  است،  متفاوت 
سیاست رسانه ای از ادبیات متفاوت بهره برده؛ مثال اعماق از اسامی 

می کند. استفاده  جدید  های  والیت  اسم  جای  به  اصلی 
را  انغماسی  و  کردند  شبهه  داعش  بیانیه  انغماسی  عبارت  مورد  در   _
به معنی انتحاری گرفتند و چون تروریست کمربند انفجاری نداشت، 
انغماسی معموال فرد  بردند. درحالیکه در عملیات  را زیر سوال  بیانیه 
یا افراد در مقابل دشمن قوی  سعی می کنند تا آخرین لحظه با ایجاد 

و تخریب کنند. باال، کشتار  تلفات 
_ اگر با بیانیه ها و اخبار و گزارش های منتشره داعش در رسانه های 
و  اعماق"  لوکالة  امنیة  مصادر  "قالت  شبهه  بودند،  آشنا  رسمی اش 
"اوضحت المصادر" را مطرح نمی کردند. بسیاری از اخبار داعش در 
مناطقی که رسما حضور ندارد، مبتنی بر منابع خبری منتشر شده و 

نیست. و  نبوده  امر عجیبی 
دیگریست  مجعول  پیام  شده،  استناد  بدان  که  دیگری  شبهات  از   _
مهسا  قتل  روز  چهلمین  با  همزمان  خالفت  "سربازان  اینکه  بر  مبنی 
حکومت  توسط  که  مظلومینی  انتقام  گرفتن  راستای  در  و  امینی 
است".  بوده  شدند،  کشته  قتل  این  به  اعتراضات  در  رافضی ها 

نیامده. النباء  داعش  اصلی  ارگان  در  که  مطلبی 

خبـر

فعالسیاسیاصولگرا:

● مردمبهسفرههایخودمینگرندوتغییراقتصادینمیبینند●

ناصرقوامی،فعالسیاسیاصالحطلب:

● نسلجدیداصولگرایانواصالحطلبانرابهرسمیتنمیشناسد●

پور فعال سیاسی اصولگرا گفت:  علی یوسف      ◄
مردم به سفره های خود می نگرند و تغییرات عمیقی 

را در حوزه اقتصادی احساس نمی کنند.
ماه  شانزدهمین  رئیسی  سیدابراهیم  دولت 
مطرح  سئوال  این  اما  گذراند  می  را  خود  مسئولیت 
دولت  و  سیزدهم  دولت  فرق  چقدر  مردم  که  است 

اند. شده  متوجه  را  دوازدهم 
درباره  فردا  خبرنگار  با  گفتگو  در  پور  یوسف  علی 
نگاه  از  روحانی  دولت  با  رئیسی  دولت  های  تفاوت 
اقدامات  یکسری  رئیسی  آقای  هرچند  گفت:  مردم 
در  ایران  عضویت  استانی،  سفرهای  همچون  مثبت 
پیمان شانگهای و تقویت همکاری با همسایگان را در 
خواستار  اما  داد  انجام  خود  جمهوری  ریاست  مدت 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  به  دولت  رسیدگی 

. هستند
وی با بیان اینکه دشمن از نارضایتی مردم در حوزه 
اقتصادی  تیم  افزود:  کند،  می  سوءاستفاده  اقتصاد 

هنوز  نیست.  هماهنگ  و  کارآمد  رئیسی  آقای  دولت 
نهاده  و  گوشت  سابق  مثل  جهادکشاورزی  وزارت 
دامی وارد می کند که رویه ای سالم و درستی نیست 
شدت  به  و  داشت  وجود  قبلی  های  دولت  در  چون 
کار  این  باید  دامی  های  اتحادیه  یا  تجار  بود.  فسادزا 
تر  ارزان  کننده  مصرف  برای  قیمت  تا  دهند  انجام  را 

شود. تمام 
بین  تفاوتی  مردم  شد:  یادآور  سیاسی  فعال  این 
آقای  دولت  با  رئیسی  آقای  دولت  اقتصادی  عملکرد 
خواهند  می  وقتی  چون  نکردند  احساس  روحانی 
را  قیمتی  تثبیت  هیچ  بخرند  را  خود  نیاز  مورد  اقالم 
کاهش  تورم  نرخ  اندکی  شاید  کنند،  نمی  احساس 
باال  تندی  شیب  با  ها  قیمت  همچنان  اما  باشد  یافته 

روند. می 
آینده  در  دولت  ضروری  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی  ساختارهای  باید  دولت  داد:  ادامه  نزدیک 
زیادی  تعداد  ها  بانک  از  کدام  هر  کند.  اصالح  را 

چالش  با  سودهی  در  اما  دارند  زیرمجموعه  شرکت 
را  ساختارها  رئیسی  آقای  اگر  هستند.  مواجه  جدی 
شد. خواهد  مواجه  مشکالتی  با  دولت  ندهد،  تغییر 
کارهای  تأثیر  اینکه  بیان  با  مطبوعاتی  فعال  این 
آقای  کرد:  تأکید  دارد،  اهمیت  مردم  سفره  بر  دولت 
برای  خوبی  موضوعات  به  هایش  صحبت  در  رئیسی 
اصالح ساختارها اشاره می کند اما مهم آن است که 
این صحبت ها به اجرا درآیند. معتقدم رئیس جمهور 
و  کند  تجدیدنظر  اش  اقتصادی  تیم  اعضای  در  باید 

بدهد. باتجربه  و  کارآمد  افراد  به  را  ها  مسئولیت 
وی افزود: رهبر انقالب به جوانگرایی تأکید کردند 
هایی  ویژگی  درنظرگرفتن  بر  سخنرانی  همان  در  اما 
تأکید  مدیر  انتخاب  برای  و مشاوره  همچون عقالنیت 
شهید  سلیمانی  قاسم  حاج  »اگر  فرمودند  و  کردند 
می  استفاده  ایشان  از  دیگر  سال   10 تا  شد  نمی 
فقط  مدیریت  در  جوانگرایی  دیگر  عبارت  به  کردم«. 

نیست. سن  به  محدود 

تحول  و  انقالبی  باید  مدیر  کرد:  تأکید  پور  یوسف 
گرا باشد، اگر هم جوان است در کنار خود چند مدیر 
در  را  موضوع  این  بارز  نمونه  گیرد.  کار  به  را  تجربه  با 
تغییر  اجبارًا  وزیر  نشده،  ماه   8 که  دیدیم  رفاه  وزارت 
کرد. در مجموع فکر می کنم مردم به سفره های خود 
اقتصادی  حوزه  در  را  عمیقی  تغییرات  و  نگرند  می 

► احساس نمی کنند.   

◄    ناصر قوامی گفت: این نسل نشان 
داد که اصالح طلب و اصولگرا را به رسمیت 
ندارند  قبول  را  چیز  هیچ  کال  و  نمی شود 
آن  شود  اصالح  باید  قانون  گوییم  می  ما 
چه  ما  ندارند!  قبول  را  قانون  اصالح  ها 

؟ ییم بگو
نمی  طلبان  اصالح  منتظر  دیگر  جامعه 
ماند و آنچه در طی یک ماه اخیر بخصوص 
دانشگاه  جامعه  و  متوسط  طبقه  میان 
اتفاق افتاد نشان از عدم محبوبیت اصالح 
مواجهه  در  ها  آن  توانمندی  و عدم  طلبان 
ایران  جامعه  روز  اجتماعی  تحوالت  با 
آخرین  می تواند  خاموشی  همین  که  است 
در  دیگر  و  باشد  طلبان  اصالح  خاموشی 
سوی  از  توجهی  نیز  ها  انتخابات  عرصه 

نگیرد. صورت  ها  آن  به  جامعه 

اصالح  سیاسی  فعال  قوامی،  ناصر 
توانمندی  عدم  درباره  آغاز  طلب،در 
اخیر  تحوالت  با  مواجهه  در  طلبان  اصالح 
از  بعد  امروز   « گفت:  به»خبرسراسری« 
مجلس  و  طلبان  اصالح  فریاد  25سال 
می بینیم  خاتمی  و  روحانی  دولت  و  ششم 
است؛  نداده  رخ  اصالحاتی  عمل  در  که 
نسل جدید هم دیگر نه اصالح طلب قبول 
به  هرچه  ما  گویند  می  و  اصولگرا  نه  دارد 
نتوانست  آویزان شدیم یک قدم  اصالحات 
را  کسی  حرف  دیگر  نیز  نسل  بردارد.این 

دهد«. نمی  گوش 
درباره علت سکوت خاتمی  ادامه  در  او 
نسل  »این  افزود:  اخیر  تحوالت  مقابل  در 
ندارد  قبول  را  طلبی  اصالح  هیچ  دیگر 
نتوانستند  کاری  چون  دارند  هم  حق 

شخص  دست  اصالحات  فرمان  بکنند 
فقط  ما  نیست  ما  دست  و  است  دیگری 
نشان  نسل  این  کردیم.  را طلب  اصالحات 
داد که اصالح طلب و اصولگرا را به رسمیت 

ندارند  قبول  را  چیز  هیچ  کال  و  نمی شود 
آن  شود  اصالح  باید  قانون  گوییم  می  ما 
چه  ما  ندارند!  قبول  را  قانون  اصالح  ها 

» ؟ ییم بگو

بازگشت  راهکار  درباره  پایان  در  قوامی 
گفت:  رسمی  ورزی  سیاست  به  جامعه 
عاقل  حاکمان  اگر  که  کنم  می  فکر  »من 
به  دست  دهند  خرج  به  عقالنیت  و  باشند 
استانداری  که  همانطور  بزنند  اصالحاتی 
تهران گفته است مکان هایی برای اعتراض 
مردم مشخص می شود و اگر اعتراض مردم 
برای  قدمی  شاید  بشناسند  رسمیت  به  را 
رسمیت  به  مردم  حقوق  و  باشد  اصالح 
شناخته شود. اگر این کار ها صورت بگیرد 
دنیا  تمام  شوند.االن  امیدوار  مردم  شاید 
خارج  های  ایرانی  اند  شده  بلند  ما  علیه 
و  اند  شده  متحد  و  معترض  نیز  کشور  از 
شده  ما  علیه  بقیه  سوریه  و  روسیه  از  غیر 
اند؛امیدوارم اصالحاتی رخ دهد که به نفع 

► باشد«.    مردم 

سخنگویستادامربهمعروفونهیازمنکر:

● بسیجضابطقضاییماموریتمقابلهباآشوبراداردونهحجاب●
گشتارشادمدیرانراراهانداختیم

کشفحجابجرماست
که  است  این  دنبال  به  دشمن      ◄
روسری را به عنوان یک نماد بشکند و اگر 
و  برهنگی  بحث  شود  شکسته  نماد  این 
موارد دیگر را نیز دنبال خواهد کرد، آن ها 
این  در  و  بشکنند  را  مرز  این  خواهند  می 

دهند. انجام  را  اقداماتی  زمینه 
امر  ستاد  گذشته  روز  جوادمرشدی: 
قوه  و  بسیج  با  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
در  ای  جانبه  سه  تفاهمنامه  قضاییه 
در  هم  آن  رساند،  امضا  به  حجاب  مورد 
اجرای  در  نامه  تفاهم  این  صفحه.  سه 
از  حمایت  قانون  اجرایی  دستورالعمل 
آمران به معروف و ناهیان از منکر همچنین 
هم افزایی، مشارکت و تعامل نزدیک تر در 
تحقق اهداف فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر به امضای آیت الله صدیقی رئیس 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، 
سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده سازمان 
جهانگیر  اصغر  دکتر  و  مستضعفین  بسیج 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
گفتگو  در  آنالین  خبر  رسید.  قضاییه  قوه 
با سید علی خان محمدی سخنگوی ستاد 
بررسی  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
این  اخیر  مواضع  و  تفاهمنامه  این  مفاد 

است. پرداخته  حجاب  درمورد  ستاد 
قوه  بین  ای  تفاهمنامه  یک  اخیرا 
معروف  به  امر  ستاد  و  ،بسیج  قضائیه 
بحث  خصوص  در  منکر  از  نهی  و 
تشریح  در   . است  امضاءشده  حجاب 
چه  است  قرار  بفرمایید  تفاهمنامه  این 

بیفتد؟ حجاب  حوزه  در  اتفاقی 
برای  صفحه  سه  در  تفاهمنامه  این 
امضاء  مردمی  های  ظرفیت  از  استفاده 
نظیر  بی  ظرفیت  یک  بسیج  است؛  شده 
از آن در حوزه  مردمی است که قرار است 
از  نهی  و  معروف  به  امر  سازی،  فرهنگ 
منکرات  با  مقابله  و  معروفات  ترویج  منکر، 
امر  ستاد  که  است  نیاز  شود.  استفاده 
و  مردمی  بزرگ  ظرفیت  این  از  معروف  به 
که  اهدافی  جهت  در  بسیج  سازی  شبکه 
که  دیگری  مبحث  کند.  استفاده  دارد 
دراین بحث قرار است استفاده شود بحث 
آموزش  بحث  قانون  در  است؛  آموزش 
با  منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  ضابطان 
همکاری  این  و  است  معروف  به  امر  ستاد 
در حال صورت گرفتن است که ان شاالله 
شود.  انجام  همدیگر  همکاری  با  آموزش 
هم  قوه  جرم  وقوع  و  پیشگیری  معاونت 
می  گزارش  که  دارد  مردمی  ظرفیت  یک 
در  هایمان  بحث  از  یکی  نیز  ما  کنند، 
این  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 

باشیم  داشته  را  پیشگیری  بحث  که  است 
پیشگیری  های  ظرفیت  از  خواهیم  می  و 
ها  استان  در  است  قرار  کنیم.  استفاده 
هم  یک  پیشگیری  های  معاونت  طریق  از 
ظرفیت  از  بتوانیم  تا  گیرد  صورت  افزایی 
حال  در  کنیم.  استفاده  هم  محله  های 
از  نهی  و  معروف  امربه  شوراهای  حاضر 
داریم  مساجد  و  محالت  سطح  در  را  منکر 
و نگاه مان این است که برای شکل گیری 

اسالمی  جامعه  باید  اسالمی  نوین  تمدن 
مگر  شود  نمی  اسالمی  هم  جامعه  و  شود 
با احیاء جایگاه راهبردی مسجد در محله. 
را  معروف  ای  محله  یک  در  اگربخواهیم 
ببریم،  بین  از  را  منکری  یا  دهیم  ترویج 
بخواهیم  که  این  تا  است  تر  راحت  خیلی 

کنیم. کار  آن  روی  ملی  سطح  در 
بی  با  مبارزه  راستای  در  طرح  این 

؟ است  حجابی 
حجابی  بی  با  مبارزه  طرح  این  نه، 
مردمی  های  ظرفیت  بحث  نیست. 
اصال  و  است  قضایی  ضابطان  وآموزش 
این  در  حجابی  بی  نام  به  عنوانی 

نیست. تفاهمنامه 
اجتماعی  های  آسیب  حوزه  در 

؟ ر چطو
راستاست،  همین  در  طرح  این  بله، 
مواد  ای  محله  در  کنید  فرض  مثال  برای 
آسیب  یک  عنوان  به  طالق  یا  و  مخدر 
این  با  بخواهیم  اگر  است،  زیاد  اجتماعی 
آسیب اجتماعی در آن محله مقابله کنیم، 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شورای  با 
حوزه  در  شود.  می  انجام  اینکار  تر  راحت 
محالت  در  هم  سازی  فرهنگ  و  ترویجی 
کنیم،  فعالیت  و  مقابله  توانیم  می  بهتر 
رئیس  یک  محله،  هر  پایگاه  در  که  چرا 
دیگر  بخش  دارد.  وجود  هایی  بخش  و 
ضابطان  و  نیروها  ساماندهی  و  آموزش 

این  که  است  قضاییه  قوه  مردمی  و  بسیج 
است.  گرفتن  شکل  حال  در  ساماندهی 
که  اقداماتی  باید  که  است  این  نگاه ستاد 
می خواهد در حوزه فرهنگ صورت پذیرد 
باشد. ستاد می خواهد  منطقی  و  عالمانه 
انجام  اقدامی  زمینه  این  در  بناست  اگر 
همراه  صحیح  و  روز  به  آموزش  با  شود 
است  مفصل  تفاهمنامه  این  البته  باشد. 
گنجانده  آن  در  نیز  دیگری  های  بخش  و 

مختلف  های  ظرفیت  از  بتوانیم  تا  شده 
بحث  جمله  از  کنیم،  استفاده  بسیج 

. ای  رسانه  و  مجازی  فضای 
بین  این  در  قضاییه  قوه  نقش 

؟ چیست
های  کارت  صدور  پیشگیری  حوزه  در 

است. قضاییه  قوه  با  ضابطان 
صدور چه کارتی؟

نظر  زیر  باید  قضایی  ضابط  باالخره 
کارت  باید  قوه  این  و  باشد  قضائیه  قوه 
کند.  صادر  ضابطان  برای  شناسایی 
باید  اما  هست  هم  اآلن  موضوع  این  البته 
ضابط  وقتی  حال  هر  به  شود.  ساماندهی 
یک  باید  قضاییه  قوه  باشد،  داشته  وجود 

باشد. ماجرا  طرف 
قضاییه  قوه  آرم  باید  وجود  این  با 

باشد؟ کارت  باالی 
بله

پایگاه  هر  اعضاء  تمام  تعداد  به  آیا 
؟ شود  می  صادر  کارت  بسیج 

پایگاه  فرمانده  که  است  این  طرح  نه، 
بسیج به عنوان ضابط قضایی باشد و فقط 

ایشان کارت صادر می شود. برای 
دستمزدی  قضایی  ضابطین  این  آیا 

؟ کرد  خواهند  دریافت  هم 
قضایی  ضابط  قانون،  در  البته  نه. 
اطالعات،  وزرات  ضابطان  شامل 
)پلیس  ناجا  از  بخشی  و  سپاه  اطالعات 

حال  در  اما  است.  هم  امنیت(  اطالعات 
قانون  در  قضایی  ضابط  بحث  حاضر 
ضابط  که  است  آن  هدف  و  شده  محدود 
کند.  رسیدگی  امور  به  بیشتر  تخصص  با 
است،  مهم  خیلی  ضابطان  آموزش  بحث 
واگر  اختیارات دارد  چرا که ضابط قضایی 
توانم  می  شوم  قضایی  ضابط  هم  بنده 
این  و  دهم  انجام  مختلفی  برخوردهای 
زمینه  در  الزم  آموزش  ارائه  نیازمند  خود 
حاضر  حال  در  است.  شده  محول  وظایف 
های  حوزه  در  تخصصی  عرصه   18 ستاد 
ساماندهی  شامل  که  کرده  ایجاد  مردمی 
معروف  امربه  های  حوزه  و  گران  مطالبه 
دیگر  عبارت  به  می شود؛  کشور  در سطح 
کرده  تخصصی  را  معروف  به  امر  موضوع 
اگر محیط  برای مثال در حال حاضر  ایم؛ 
ارومیه  دریاچه  زمینه  در  بخواهد  زیست 
مطالباتی  زمینه  این  در  و  معروف  به  امر 
در  معضل  و  منکر  یک  با  تا  کند،  مطرح  را 
تواند  مقابله کند، می  حوزه محیط زیست 
کند.  اقدام  زمینه  این  در  و  بیاید  جا  آن 
مفاسد  حوزه  در  خواهد  می  کسی  اگر  یا 
عدالت  حوزه  در  یا  و  اداری  و  اقتصادی 
الحمدلله در حال  بیاید کار کند،  آموزشی 
حاضر نقش های مختلفی تحصصی شده 
و آحاد مختلف مردم می توانند بیایند و در 

کنند. فعالیت  بسیج 
از  که  مدیران  ارشاد  گشت  آیا 
شعارهای آقای رئیسی بود هم جزو این 

است؟ عرصه   18
حوزه  در  ارشاد  گشت  االن  ما  بله، 
مدیران را راه انداختیم. برای مثال پرونده 
ای داریم در حوزه نفت که به دلیل شرایط 
رسانی  اطالع  فعال  اند  گفته  موجود، 

. د نشو
در کدام حوزه نفت؟

سوخت  های  جایگاه  با  ارتباط  در 
بحث  در  هم  که  دارد  وجود  مشکلی 
کیفیت و هم در بحث خرابی جایگاه ورود 
کرده ایم و اینکه اصال چرا یک بانک عامل 

دارد. وجود  سوخت  های  جایگاه  در 
از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  برنامه 
عنوان  به  بسیج  از  که  است  این  منکر 

کند؟ استفاده  اجرایی  بازوی  یک 
بله

در  حتی  که  بینیم  می  روزها  این 
خانم  برخی  نیز  بسیج  نیروهای  حضور 
ها بدون روسری تردد می کنند و حتی 
تذکری هم به آن ها داده نمی شود، آیا 
کشف حجاب در حد برداشتن روسری 
نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  قبول  مورد 

است؟ زمنکر  ا 
است  جرم  ما  قانون  در  حجاب  کشف 
نیز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  و 
کوتاه  حجاب  مورد  در  خود  مواضع  از 
نکته  مورد سوال شما  در  اما  آمد.  نخواهد 
ماموریت  برای  نیروها  این  که  اینجاست 
یک  برای  اند؛  شده  میدان  وارد  دیگری 
و  اند  آمده  خاص  شده  تعریف  ماموریت 
کنند  آشوب  بخواهند  که  کسانی  با  صرفا 
برخورد  بزنند  هم  به  را  مردم  آرامش  و 
خواهند کرد و در این ماموریت اجازه ورود 
به بخش حجاب را ندارند. اگر بخواهیم با 
شاید  دهیم  انجام  کاری  آفرینی  التهاب 
برای جامعه مطلوب نباشد، دشمن منتظر 
حجاب  بد  فرد  یک  با  روزها  این  در  است 
ادامه  موضوع  این  بگوید  و  شود  برخورد 
دارد و از آن بهره برداری کند. این موضوع 
ما  اقدامات  باشد،  زیرکانه  مقدار  یک  باید 
باید اقدامات درستی باشد. ما در جلسات 
مختلف تاکید کرده ایم که نباید برخوردها 
یک  زودی  به  شاالله  ان  و  باشد  منفعالنه 
هماهنگی خیلی خوبی بین دستگاه های 
به مسئله  و  فرهنگی صورت خواهد گرفت 
در  که  مختلفی  و  اجتماعی  های  آسیب 
جدیت  با  زودتر  دارد  وجود  حوزه  این 
برابر  در  تری  نوین  و  بهتر  رویکرد  و  بیشتر 
کرد. خواهیم  ورود  اجتماعی  های  آسیب 
و  تجمعات  این  پایان  از  بعد  یعنی 
بانوان  پوشش  نوع  این  با  آرامش  ایجاد 

شد؟ خواهد  برخورد 
روسری  که  است  این  دنبال  به  دشمن 
این  اگر  و  بشکند  نماد  یک  عنوان  به  را 
و  برهنگی  بحث  شود  شکسته  نماد 
آن  کرد،  خواهد  دنبال  نیز  را  دیگر  موارد 
در  و  بشکنند  را  مرز  این  خواهند  می  ها 
یک  دهند.  انجام  را  اقداماتی  زمینه  این 
ببریم  پیش  خواهیم  می  را  جامعی  برنامه 
یعنی  نباشد،  شکل  این  به  برخوردها  که 
اجتماعی  های  آسیب  و  ساماندهی  بخش 
به یک شکل دیگری باشد. اتفاقا بر عکس 
اینکه االن فکر می کنند حجاب آزاد شده 
و می توانند روسری را بردارند رویکرد این 
جدی  مقدار  یک  مسئوالن  بین  موضوع 
فهمیده  تر  جدی  را  ها  وآسیب  شده  تر 
ها  نودی  و  هشتاد  دهه  های  آسیب  اند. 
مطرح  تر  جدی  فرهنگی  مسائل  حوزه  در 
ویژه  توجه  موضوع  این  به  باید  و  شده 
شود. دو هفته پیش در وزارت کشور جلسه 
ای با وزیر کشور داشتیم که دستگاه های 
بر  جا  آن  در  و  داشتند  حضور  هم  مختلف 

► شد.   تاکید  موضوع  این 
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معاونپارلمانیرئیسجمهور:
پایانمماشاتبااغتشاشگران

خواستههمگانیاست
و  آشوبگران  با  قاطع  برخورد  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
در  که  است  مردم  عموم  کشورمطالبه  آرامش  و  نظم  زنندگان  هم  بر 
سامانه  در  همچنین  و  شهدا  تشییع  در  و  جمعه  روز  بزرگ  اجتماع 
فارس من مطرح شده است. به طور جدی پیگیر این مسئله خواهیم 

بود.
نیروهای  از  یکی  از سوی  که  و هولناکی  تلخ  و حادثه  اتفاقات  پی  در 
از  بسیاری  داد؛  رخ  شاهچراغ  مطهر  حرم  و  شیراز  در  در  داعشی 
ریخته  را شریک جرم خون  اغتشاشگران  کارشناسان سیاسی  و  مردم 
با  آشوبگران  بودند  معتقد  و  دانسته  تروریستی  اقدام  این  شهدای 
و  شده  اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  تضعیف  باعث  خود  اقدامات 
اخیرا  اساس  همین  بر  کرده اند.  فراهم  را  تروریستی  اقدامات  زمینه 
من«  »فارس  سامانه  در  پویشی  امضای  با  نفر  121هزار  از  بیش 
از  و  شده  اغتشاشگران  با  جدی  برخورد  خواستار  فارس  خبرگزاری 
ناامنی  عامالن  با  تا  خواستند  مجلس  و  قضائیه  قوه  دولت،  مسئوالن 

گیرد. صورت  جدی  برخورد  اغتشاشگران  و 
جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون  حسینی  سیدمحمد  اساس،  همین  بر 
عامالن  با  برخورد  برای  مسئوالن  از  مردم  جدی  مطالبه  به  اشاره  با 
نا  برخی  از  روز  چند  و  چهل  گذشت  با  گفت:  اغتشاش  و  آشوب 
و مجروح شدن عده ای  که موجب شهادت، کشته  التهابات  و  آرامیها 
و خسارت قابل توجه به اموال عمومی شد، و مراکزی تخریب و نسبت 
بیت  اهل  حرم  و  مسجد  چون  مقدس  اماکن  دانش،  و  علم  محیط  به 
مردم  عموم  مطالبه  که  است  طبیعی  گرفت،  صورت  حرمت  هتک 
برخورد قاطع با آشوبگران و بر هم زنندگان نظم و آرامش کشور باشد.
وی ادامه داد: این خواسته جدی از سوی جمعیت میلیونی اجتماع 
شهدای  شکوه  با  تشییع  در  و  شد  مطرح  شهر   1000 در  جمعه  روز 
مطالبه  به  هم  همدان  و  یاسوج  مشهد،  شیراز،  در  شاهچراغ  مظلوم 
سامانه  در  شده  ثبت  مطالبه  همچنین  شد،  تبدیل  مردم  عمومی 
که  است  الزم  جهت  این  از  دارد،  اشاره  مسئله  این  به  هم  من  فارس 
این موضوع مورد عنایت مسئوالن قرار گیرد و به جد پیگیری و نتیجه 
جدی  طور  به  را  مسئله  این  نیز  ما  شود؛  گزارش  مردم  به  اقدامات 

کرد. خواهیم  پیگیری 
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: واقعه شیراز حجت را برهمگان تمام 
دیگر  و  دموکرات  کومله،  طلبان،  سلطنت  منافقین،  بر  عالوه  که  کرد 
معاندان و تجزیه طلبان، تکفیریهای داعش هم حلقه بهم پیوسته این 
آشوب گران هستند که با حمایت صریح رئیس جمهور آمریکا از جریان 
برانداز و نیز حمایت غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی وارد صحنه 
شده اند، بر این اساس دیگر درک رمز و راز آتش افروزیهای اخیر کامال 

مشخص شده و بهانه ای باقی نگذاشته است.
جدی  برخورد  برای  مردم  خواسته  به  مسئوالن  قطعا  افزود:  حسینی 
یا  فراجا  اگر  خصوص  این  در  و  گذاشت  خواهند  احترام  آشوبگران  با 
قوه قضائیه با خأل قانونی مواجه باشند دولت و علی القاعده مجلس 

دارند. را  قانون  و تصویب  تدوین  آمادگی 

حادثهتروریستیشیرازبهروایتکالندادهها
همدردیهشتگهاباداغ

شاهچراغ
به  تروریستی«  از »حمله  ماه رسانه ها خبر  آبان  روز چهارشنبه چهارم 
حمله   محل  بسته  مدار  دوربین  فیلم  دادند.  شیراز  در  شاهچراغ  حرم 
یک  با  فردی  فیلم،  این  در  شد.  منتشر  حادثه  از  پس  ساعاتی  تنها 
در  حاضر  افراد  به  ابتدا  کرده،  عبور  ورودی  از  کالشنیکف  اسلحه 
ورودی شلیک می کند و به سمت شبستان می رود. مردم که در داخل 
ساختمان حرم هستند با شنیدن صدای تیراندازی درب ورودی را از 
از سمت دیگری وارد ساختمان شده  اما مهاجم  داخل قفل می کنند 
و  می رسند  سر  امنیتی  نیروهای  سپس  می بندد.  گلوله  به  را  مردم  و 

می کنند. دستگیر  را  مهاجم 
از خبرگزاری ها، خبری مبنی  به نقل  این حمله،  از  تنها ساعاتی پس 
تصویری  همراه  به  داعش  توسط  حمله  مسئولیت  گرفتن  عهده  به  بر 
عنوان  این  با  داعش  به  منتسب  االعماق، خبرگزاری  از سایت خبری 
منتشر شد: »ده ها تن از شیعیان ایرانی در حمله داعش به زیارتگاه 
شیعیان در جنوب ایران کشته و زخمی شدند.« همین موضوع باعث 
فضای  در  کاربران  تحلیل های  و  وقایع  اخبار،  از  جدیدی  موج  شد 

گردد. آغاز  مجازی 
و  رسمی  روایات  شدن  مطرح  و  حمله  این  ابتدایی  ساعات  همان  از 
در  شبهاتی  طرح  با  مجازی  شبکه های  معاند  کاربران  رسمی،  غیر 
مورد این حادثه، صحت و سقم آن  را زیر سوال بردند. اما دیری نپایید 
تصاویر  بازنشر  و  انتشار  و  هشتگ ها  با  مجازی  فضای  کاربران  که 
دردناک و تاثیرگذار شهدا، به خصوص دو کودک و یک نوجوان شهید 

کردند. علم  قد  معاند  راویاِن  مقابل  در  حادثه،  این 
در فضای مجازی چه خبر است؟

مرکز پژوهشی بتا با بررسی داده های فضای مجازی، اطالعاتی از آمار 
منتشر  شاهچراغ  خونین  حادثه   پیرامون  برتر  هشتگ های  و  ارقام  و 
و  اینستاگرام  توئیتر،  مجازِی  شبکه های  در  آن  اساس  بر  که  کرده  
دقیقه(   17:45 ساعت  حدود  )چهارشنبه  حادثه  وقوع  بدو  از  تلگرام 
توسط  توئیت  و  پست  میلیون   2 از  بیش  آبان،  هفتم  شنبه  صبح  تا 
اینستاگرام  در  که  است  حالی  در  این  است.  شده  منتشر  کاربران 
کاربران  از سمت  از مسدودشدِن هشتگ #شاهچراغ  موارد متعددی 

است. شده  گزارش 

وقتیداعشآمدنپرسید؛
شماطرفدارکدام

»زن،زندگی،آزادی«هستید؟

شاهچراغ  زائران  از  یکی  یکی  آمد.  داعش  وقتی  می کنید  خیال 
آن وقت  خیر؟!«  یا  »زن،زندگی،آزادی«هستید  طرفدار  پرسید:»شما 
و  می گذاشت  ماشه  روی  دست  نمی شنید  را  باب میلش  جواب  اگر 
تیرخالص را نثارشان می کرد؟!داعش که آمد از همان اول هرکه را که 
دید به رگبار گلوله بست. کاری هم به افکار و اعتقادات شان نداشت.
بود  ایران مان  قلب   بر  بود  عمیقی  درد  شاهچراغ  در  داعش  جنایت 
بود  تازه ای  داغ  حرم  سنگ فرش های  روی  بی گناه  مردم  خون  و 
این  کردند  تالش  بهانه ای  هر  به  وسط  این  بعضی ها  اما  دلمان.  بر 
را  شاهچراغ  حرم  بی گناه  زائران  خون  و  بگیرند  نادیده  را  جنایت 
پایمال کنند. حتی وقتی داعش مسئولیت این عملیات تروریستی را 
رسیده  وقتش  اما  چشم پوشیدند،  جنایت  این  از  باز  گرفت.  عهده  به 

شویم! یادآور  را   موضوع  چند 
 شما طرفدار زن، زندگی، آزادی هستید یا نه؟!

شاهچراغ  زائران  از  یکی  یکی  آمد.  داعش  وقتی  می کنید  خیال 
آن وقت  خیر؟!«  یا  هستید  )زن،زندگی،آزادی(  طرفدار  پرسید:»شما 
و  می گذاشت  ماشه  روی  دست  نمی شنید  را  باب میلش  جواب  اگر 
هرکه  اول  همان  از  آمد  که  داعش  می کرد؟!  نثارشان  را  تیرخالص 
اعتقادات شان  و  افکار  به  هم  کاری  بست.  گلوله  رگبار  به  دید  که  را 
نشانه  خونین  سفید  چادرهای  آن  بعضی ها  قول  به  اصال  نداشت. 
امانت  حرم  از  را  چادرها  آن  و  نبودند  چادری  صاحبانش  که  بود  آن 
آن ها که  را غربال نمی کند!  بیاید کسی  بودند! داعش هم که  گرفته 
شاهچراغ  بی گناه  زائران  داغ  که  آوردند  بهانه  هزار  عصرچهارشنبه  از 
نشان  کسانی  چه  به  سبز  چراغ  باشد  حواسشان  بگیرند  نادیده  را 

! هند می د
شما شعارهایتان بوی خون می داد 

این  از  قبل  حرف های  و  توئیت ها  یادآور  بعضی ها  برای  بگذارید   
آهای  می داد!  خون  بوی  سراسر  که  حرف هایی  باشیم!  اتفاقات 
لیدرها شما بودید که می گفتید»وای به روزی که مسلح شویم!« شما 
کشت!«  خواهرم  آنکه  هر  می کشیم  می گفتید»می کشیم  که  بودید 
به  بدترین شکل  به  را  پلیس  نیروهای  روز  این چند  در  که  بودید  شما 
شهادت رساندید! گلوی نیروی انتظامی را بریدید و مظلومانه پلیسی 
را به آتش کشیدید! شما بودید که امنیت ملی را به خطر انداختید و 
راه را برای تروریست های داعش هموار کردید. یادتان می آید آموزش 
صفحه  در  که  مولوتف هایی  کوکتل  ساخت  و  اسلحه  از  استفاده 
که  توئیت می گذاشتید  می آید  یادتان  می گذاشتید؟!  مجازی تان 
سالخی  یا  اعدام  را  ایرانی  میلیون   50 باید  حداقل  براندازی  فردای 

داد. می  خون  بوی  شما  شعارهای  کنید؟! 
داعش کی وارد صحنه اغتشاشات می شود؟!

دنبال  به  دشمن  اینکه  شنیده اید  زیاد  روزها  این   را  جمله  این  حتما 
ایران  اغتشاشات  برای  غرب  سناریوی  و  است  ایران  در  سوریه سازی 
شروع  آنجایی  از  سوریه  بحران  است!  سوریه  تکراری  سناریوی  همان 
ضد  شعارهای  مدرسه  دیوار  و  در  بر  دانش آموزان  از  گروهی  که  شد 
حکومت  نوشتند و دستگیر شدند. رسانه ها با مانور روی این موضوع 
موضوع  این  و  شدند  شکنجه  سخت  دانش آموزان  که  کردند  شایعه 
سنگین  اقتصادی  تحریم های  البته  شد!  مردمی  تظاهرات  باعث 
از  نارضایتی مردم  و  اقتصادی  باعث مشکالت  این کشور  آمریکا علیه 
داخلی  جنگ  به  تظاهرات  اینکه  از  پس  بود.  شده  اقتصادی  شرایط 

شد. باز  سوریه  به  تروریستی  گروه های  و  داعش  پای  شد  تبدیل 
 در بخشی از برنامه های ضد سوری که برای آن 2 میلیارد دالر بودجه 
میانه  در  زن«  »داد  افرادی  اند:»  نوشته  بود  شده  داده  اختصاص 
حمله  آنان  به  هیچکس  اگر  دهند.  شعار  و  کنند  پیدا  حضور  ازدحام 
آنان  به  قبلی  برنامه ریزی  با  دیگر  عده ای  نکرد،   اعتراضی  و  نکرد 
می دهد.« رسانه ها  به  فوق العاده  تصویری  موضوع  این  و  کنند  حمله 

ایران  اغتشاشات  به  زیادی  شباهت  هم  برنامه  این  جزئیات  حتی 
نکنی  بازی  دشمن  زمین  در  ناخواسته  باشد  حواست  هم وطن  دارد. 
حرف  هم  سوریه  در  نکشی!  ویرانی  به  خود  دست های  با  را  ایران  و 
چیز  مانده  کشور  این  از  امروز  که  تصویری  اما  بود  آزادی  و  آبادی  از 

می گوید! دیگری 
نباشید! دشمن  نظام  پیاده  لطفا 

مردم  تا  کردند  زیادی  تالش  معاند  رسانه های  و  دشمن  روزها  این 
و  خط  دهند.  قرار  کشور  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  روی  به  رو  را 
شهادت  و   پلیس  به  می رسد  بگیرید  که  هم  را  شعارها  از  بسیار  ربط 

چرا؟! اما   ، پلیس  نیروهای 
از  بلکه  کرده  دفاع  خودش  مرزهای  از  تنها  نه  سال ها  این  در  ایران   
خاک آنها  به  دشمن  تجاوز  مقابل  در  هم  دیگر  کشورهای  مرزهای 
پاسداری کرده است! اگر امروز ایران به سرنوشتی چون سوریه دچار 

است. کشور  امنیتی  نیروهای  جان نثاری  و  فداکاری  نتیجه  نشده 
بود؟! رنگین تر  امینی  خون مهسا 

دختر  یک  فوت  برای  که  دوست  انسان  و  دلسوز  ظاهر  به  آدم های 
مجازی  فضای  در  زدند  هرکاری  به  دست  و  کردند  محکوم  را  همه 
زائران  ترور  مقابل  در  چرا  حاال  گذاشتند.  استوری  و  پست  هزاران 
بلند  متجاوزان  سر  بر  فریادشان  چرا  شدند؟  ساکت  شاهچراغ  حرم 
اندازه  به  حتی  و  کشیده  ته  خون خواهیشان  روحیه  چرا  نمی شود؟! 
یک استوری تسلیت برای این آدم های بی گناه ارزش قائل نیستند؟! 
آمریکایی_سعودیشان   لیدرهای  میل  باب  یا  و   ندارد  صرف  برایشان 

است؟! شده  تمام  انسان دوستیشان  انقضای  تاریخ  یا  نیست 

خبـر خبـر

نوین  ابزارهای  از  اجتماعی  شبکه های      ◄
کشورها  علیه  هیبریدی  جنگ  یا  ترکیبی  جنگ 
فتنه  روزها  این  متحدینش  و  آمریکا  هستند. 
با عملیات سنگین رسانه ای )با  بزرگی را همراه 
جنگ  قالب  در  اجتماعی(  شبکه های  محوریت 

کرده اند. آغاز  کشور  علیه  ترکیبی 
در روز های گذشته دشمنان انقالب اسالمی 
همراه  را  بزرگی  فتنه  بهانه،  یک  واسطه  به 
و  کشور  علیه  رسانه ای  سنگین  عملیات  با 
با  همزمان  که  فتنه ای  زدند.  رقم  انقالب 
جنگ  با  کشور،  علیه  غرب  اقتصادی  جنگ 
جنگ  فرهنگی،  جنگ  فکری،  جنگ  سخت، 
 ... و  شناختی  جنگ  و  گوناگون  سالحهای  با 
شده  تالش  نوشتار  این  در  است.  شده  همراه 
جنگ  ابزارهای  و  شیوه ها  زوایا،  ابعاد،  است 
ترکیبی آمریکا و غرب علیه ایران به خصوص در 

شود. تبیین  رسانه  حوزه 
چیست؟ ترکیبی  جنگ 

برای  هیبریدی  جنگ  یا  ترکیبی  جنگ 
مقاله  در  هافمن  فرانک  زبان  از  بار  نخستین 
ترکیبی"  جنگ های  ظهور  21؛  قرن  در  "نبرد 

شد. معرفی 
تفنگداران  سپاه  ارشد  نظامی  هافمن، 
به  ورود  درحال  می نویسد  آمریکا  دریایی 
طور  به  جنگ  مدل  چندین  که  هستیم  عصری 
بکار  پیچیده  و  منعطف  دشمن  توسط  همزمان 
نبرد  یک  که  صورت  این  به  می شود.  گرفته 
فرم های  از  مختلفی  مجموعه  یعنی  موفق 
در  معین،  اهداف  به  رسیدن  برای  که  مبارزه 

است. شده  طراحی  مشخص  زمان  یک 
حوزه  ارشد  تحلیل گر  کوریبکو،  اندرو 
انقالب  آورده:  کتابش  در  هیبریدی  جنگ های 
مولفه  دو  معرف  غیرمتعارف  جنگ  و  رنگی 
تشکیل دهنده جنگ ترکیبی هستند. کوریبکو 
این جنگ را روشی جدید از جنگ غیرمستقیم 
دشمنانش  علیه  آمریکا  توسط  بکارگرفته شده 

می داند.
ابزاری در خدمت  شورش های اجتماعی؛ 

ترکیبی جنگ 
پاریس  آمریکایی  دانشگاه  پروفسور  گاردنر، 
استفاده  می نویسد:  ترکیبی  جنگ  تعریف  در 
عنوان  به  اجتماعی  ناآرامی های  و  از شورش ها 
در  مهمی  نقش  ثباتی  بی  ایجاد  عامل  یک 
جنگ  نوآوری  می کند.  ایفا  ترکیبی  جنگ 
نامنظم  و  منظم  نیروهای  که  است  این  ترکیبی 
فعال  درگیری  یک  وارد  همزمان  می توانند 
یا اجباری شوند. در  اجتماعی دستکاری شده 
رژیم  تغییر  جمله  از  اقدامات  انواع  حال  عین 
تواند  می  صلح،  موضوع  از  استفاده  با  همراه 
سیاسی  و  اجتماعی  اهداف  به  دستیابی  برای 
ترکیبی  جنگ  نظر،  این  از  شوند.  استفاده 
هم  و  غیرقانونی  و  قانونی  های  روش  از  غالبا 
می  استفاده  غیرنظامی  هم  و  نظامی  اقدامات 
تاثیر  هدف  جمعیت  بر  مستقیم  بطور  که  کند 

بگذارد.
تبلیغاتی؛  و  جنگ سایبری؛ جنگ روانی 

دو بال مهم جنگ ترکیبی
ملی  دفاع  دانشگاه  استاد  هووینن،  پتری 
ترکیبی  جنگ،  نوع  این  می نویسد:  فنالند 
متعارف،  و  متداول  نظامی  توانمندی های  از 
و  تروریسم  آشوب،  و  شورش  ظرفیت های 
نامتقارن  و  چریکی  جنگ های  افراط گرایی، 
و  سایبر  جنگ های  دیپلماسی،  محدود،  یا 
جنگ های  و  نظامی  پیشرفته  فناوری های 

است. تبلیغاتی  و  روانی 
جنگ  در  اجتماعی  شبکه های  نقش 

کیبی تر
رسانه )علی الخصوص شبکه های اجتماعی( 
به واسطه انتقال تصویر و داده، ابزاری است که 
در پیش برد جنگ هیبریدی نقش مهمی دارد. 
در مقاالت متعدد به اهمیت و توانایی رسانه در 
افکار عمومی  و مهندسی  جنگ های اطالعاتی 
دولتی-غیردولتی  بازیگران  و  شده  اشاره 
مدت هاست از این ابزار برای رسیدن به مقاصد 
بهره برداری  خود  نظامی  حتی  و  سیاسی 

. می  کنند
نحوۀ  ما،  فکری  روش  اجتماعی  شبکه های 

دنیای  از  ما  درک  چگونگی  و  اطالعات  کسب 
به نام  چیزی  و  می دهند  تغییر  را  اطراف مان 

کرده اند. ایجاد  جهانی  نبرِد  میدان 
برای  بستری  اجتماعی؛  شبکه های 

روایت تزریق  و  ادراک  مدیریت 
مفهوم  سبب  به  حاضر  عصر  نبردهای 
می تواند  رسانه  است.  کرده  تغییر  تصویر-افزار 
و  کند  بهره برداری  تصاویر  از  سازنده  بطور 
رویکردهای  بکارگیری  بدون  سیاسی،  اهداف 
از  که  شود.کشورهایی  محقق  سنتی  نظامی 
بهره  دولتی  روایت  یک  قرائت  برای  تصاویر 
که  هستند  دولت هایی  از  موفق تر  می گیرند، 
اهداف  به  رسیدن  برای  را  استراتژی  چنین 
اتخاذ  اطالعات  جنگ  قلمرو  در  سیاسی 

. ند ه ا نکرد
احساسات،  عمومی،  افکار  بر  رسانه 
کننده  اداره  نفع  به  جوامع  رفتار  و  نگرش ها 
اثر  مردم  چشم انداز  بر  رسانه  می گذارد.  اثر  آن 
به منظور  پروپاگاندا  قالب  در  رسانه  می گذارد. 
تلقین  و  مردم  کردن  فکر  نحوه  بر  اثرگذاری 
می تواند به کار گرفته شود. جنگ روانی خیلی 
شود.  آغاز  می تواند  اصلی  جنگ  از  پیش تر 
خدمت  در  رسانه  ابزارها،  از  خیلی  همانند 

است. دولت ها  اهداف  تحقق 
درباره  ناتو  استراتژیک  ارتباطات  تعالی  مرکز 
هیبریدی  جنگ  در  اجتماعی  شبکه های  نقش 
اجتماعی  های  شبکه  می نویسد:  گزارشی  در 
چندین  توسط  دفعات  به  استراتژیک  طور  به 
در  اثر  ایجاد  برای  غیردولتی  و  دولتی  بازیگر 
است.  شده  استفاده  حقیقی  و  مجازی  قلمرو 

از: عبارتند  نمونه ها  برخی 
و  افغانستان  در  ضدشورش  کمپین های 
حزب الله  و  غزه  نوار  با  اسرائیل  درگیری  عراق، 
و  عربی  بهار  با  مرتبط  رویدادهای  لبنان، 
شبکه های  اثرگذاری  رنگی.  انقالب  چندین 
جنگ  در  لیبی،  در  ناتو  عملیات  در  اجتماعی 
قابل  اوکراین  در  اواخر  این  و  سوریه  داخلی 

است. بوده  توجه 
نسبت به ترکیب کشور هدف، ایاالت متحده 
بر اساس آنالیز کالن داده شبکه های اجتماعی 
را  ترکیبی  جنگ  گوناگون  سناریوهای  می تواند 
آشوب  مسلح سازی  و  بحران  ایجاد  منظور  به 
جهت  شده  مهندسی  راه حلی  اجرای  برای 
کند. اتخاذ  سیستماتیک  تغییرات  نرمال سازی 

جنگ  کتاب  نویسنده  کوریبکو  اندرو 
گفت: هیبریدی 

اخیر  آشوب های  در  اجتماعی  شبکه های 
پیرامون  جعلی  اخبار  انتشار  منظور  به  ایران 
می شود  نامیده  ماشه ای"  "رویدادهای  آنچه 
جعلی،  اخبار  دست  این  است.  رفته  بکار 
هدفی  به  رسیدن  برای  است  دست آویزی 

رنگی انقالب  دیرینه: 
شد  بستری  همچنین  اجتماعی  شبکه های 
بی ثبات سازخود  جنایت های  تا  معترضین  برای 
هم  کنند.  هماهنگ  را  حکومت  علیه 
خارجی  جریان های  با  گاهانه  آ که  معترضینی 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  هم  و  می کنند  توطئه 
خیانتکارشان  هموطنان  توسط  که  افرادی 

شده اند. گمراه 
نشانه های  همه  ایران  اخیر  آشوب های 
کالسیک  رنگی  انقالب  یک  انجام  برای  تالش 
تنش های  تشدید  که  انقالبی  داراست.  را 
اخبار  بواسطه  را  موجود  سیاسی-اجتماعی 
مدل،  این  در  است.  رفته  نشانه  جعلی 
علیه  موجود،  تنش های  از  حاصل  اعتراضات 
بار  ایران  می شود.  گرفته  کار  به  هدف  دولت 
منافع  یکجانبه  تسلیم  از  امتناع  دلیل  به  دیگر 
رو  نقش  و  هسته ای  مذاکرات  با  مرتبط  ملی 
جهان  سمت  به  حرکت  در  ایران  افزایش  به 
حمله  مورد  هیبریدی  ابزارهای  با  چندقطبی 

است. گرفته  قرار 
برای  بستری  اجتماعی؛  شبکه های 

جعلی اخبار  توزیع 
اجتماعی  شبکه های  می افزاید:  کوریبکو 
افرادی را که از قبل درجاتی از احساسات ضد 
را  آنها  سپس  جمع،  هم  کنار  دارند  حکومتی 
بواسطه اخبار جعلی رادیکال می کند و بستری 

حاکمیت  علیه  جرائم شان  هماهنگی  برای  را 
اجتماعی،  شبکه های  بدون  می سازد.  فراهم 
طرح انقالب رنگی از بین رفته و کارایی خود را 
دیگر،  سوی  از  حال،  این  با  می دهد.  دست  از 
میهن  توسط  توانند  می  اجتماعی  های  رسانه 
نیز  مرتبط  مدنی  و سازمان های جامعه  پرستان 
برای مقابله با روایت های نادرست و خیانت آمیز 

گیرند. قرار  استفاده  مورد 
شکاف  افزایش  هدف  با  اطالعاتی  جنگ 
هدف  کشور  بی ثبات سازی  و  جامعه  در  موجود 
رخ  ایران  در  تاکنون  آنچه  می گیرد.  صورت 
اطالعاتی  جنگ  این  می دهد  نشان  داده، 
به  را  کشور  نتوانسته  اما  داشته  اثر  تاحدودی 
چالش  دهد.  سوق  کامل  مرج  و  هرج  سمت 
جنگ هیبریدی باقی خواهد ماند، اما غیرقابل 
محور  بر  جامعه  اگر  خصوص  به  نیست،  حل 
گرد  گری  مداخله  این  علیه  و  دوستی  میهن 

آید. هم 
ادراکات  می توانند  اجتماعی  شبکه های 
خصوص  به  کند،  تقویت  را  موجود  قبل  از 
می شود،  گرفته  کار  به  جعلی  اخبار  که  جایی 
رادیکال تر  ضدحکومتی  حس  دارای  افراد 
دسترسی  آن  به  فردی  هر  چون  شد.  خواهند 
دراماتیک  مطلبی  فرد  که  زمانی  درست  دارد، 
را  او  فورا  و  باشد  آنی  می تواند  اثرآن  بخواند، 
ای  رسانه  سواد  باید  مردم  وادارد.  واکنش  به 
از اخبار  را  تا اخبار جعلی  مناسبی کسب کنند 
بگیرند  یاد  همچنین  و  دهند  تشخیص  واقعی 
که چگونه احساسات خود را بهتر کنترل کنند.

آمریکا بدنبال تغییر رژیم در ایران است
علیه  آمریکا  اقدامات  مورد  در  کوریبکو 
فرهنگی  شناسان  انسان  می گوید:  ایران 
آژانس  ایرانی،  ضددولتی  مهاجرین  آمریکا، 
و  ای  منطقه  کارشناسان  اطالعاتی،  های 
روندهای  ها  سال  اجتماعی،  علوم  دانشمندان 
جمهوری  نرم(  )امنیت  سیاسی-اجتماعی 
داده  قرار  مطالعه  مورد  نزدیک  از  را  اسالمی 
اشتباه  اصلی  خطوط  آن ها  بنابراین،  اند. 
روایت های  و  کرده اند  شناسایی  را  هدف  کشور 
به  که  اخباری  کرده اند؛  ایجاد  جعلی  اخبار 
می رود  انتظار  و  می کند  عمل  سالح  عنوان 
عملیات  سپس  دهند.  گسترش  بیشتر  را  آن ها 
از طریق  بیشتر  آنها  تفرقه بینداز و حکومت کن 
داخل  در  آنها  عوامل  و  اجتماعی  رسانه های 

شود. می  انجام  ایران 
در  رژیم  تغییر  آمریکا  کالن  استراتژی  هدف 
ایران و سپس بالکانیزه کردن این کشور تاریخی 
غیررسمی  چه  و  رسمی  صورت  به  چه  است. 
اصطالح  به  بوسنیایی  سناریوی  طریق  از 
به  اسالمی  جمهوری  هویتی«.  »فدرالیسم 
عدالت  جبهه  در  همیشگی  ایستادگی  دلیل 
و  اسرائیل  آمریکا،  مشترک  توطئه های  برابر  در 

شود. می  مجازات  منطقه  در  عربستان 
اجتماعی  شبکه های  دوگانه  استاندارد 

ایران اخیر  آشوب های  در 
چون  اجتماعی  شبکه های  و  پیام رسان ها 
توئیتر و اینستاگرام، در میانه آشوب های داخل 
ایران، نه تنها قوانین خود و قوانین بین المللی 
آموزش  و  خشونت  گسترش  از  جلوگیری  در 
در  بلکه  گرفتند؛  نادیده  را  رادیکال  رفتارهای 
و  اتحاد  که  روایت هایی  انتشار  اجازه  مقابل، 

گرفتند. می زند،  رقم  را  مردمی  انسجام 
نهادهای  مشترک  بیانیه  اساس  بر 
زمانی  بازه  در  فقط  توییتر  ایران،  اطالعاتی 
کاربر  50 هزار  از  بیش  20 مهر  تا  20 شهریور 
در  جعلی  هویت های  با  زبان  فارسی  جدید 
جمهوری  علیه  بر  تا  است  شده  ساخته  توییتر 
حالی  در  این  کنند.  فعالیت  ایران  اسالمی 
حدود  در  حداکثر  ماهانه  آن  از  پیش  که  است 
ایجاد  توییتر  در  زبان  فارسی  کاربر  هزار  چهار 
ده  حداقل  با  توییتر  همچنین  است.  می شده 
کاربر  هر  برای  پیام  انتشار  ظرفیت  کردن  برابر 
در ساعت و لغو بسیاری محدودیت های دیگر، 
و  بزرگ نمایی  به  کمک  در  خود  سعی  نهایت 
جنگ  تشدید  و  جعلی  اخبار  برجسته سازی 
سراسر  در  زبان  فارسی  جامعه  علیه  ترکیبی 

► کرد.   اعمال  را  جهان 

جنگهیبریدیعلیهیکملت؛

هدفهمانانقالبرنگیاست
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اگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 13 اجرای احکام مدنی قم 
محکوم  علیه  محکوم  رضائی  ابوالفضل  علیه  پور  خلیلی  علی  له  گردیده  ثبت  13/1400ج/222  شماره  به 
است به پرداخت 254/627/954ریال در حق محکوم له و 35/501/398ریال نیم عشر در حق صندوق 
دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 1539 فرعی از اصلی بخش 4 قم توقیف نموده 
که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 1/2023 سهم مشاع 
 240 از  مشاع  سهم   0/167 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از 
ارزیابی  خصوص  در  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم 
جمکران   ، قم   : ادرس  به  قم  چهار  بخش  در  واقع  اصلی   1 از  فرعی   1539 ثبتی  پالک  به  مسکونی  ملک 
خیابان امام حسن عسگری رو بروی معاینه فنی با کد نوسازی 8-999-1-5 نسبت به ارزیابی پالک ثبتی 
انجام بررسی های الزم  از  امد که پس  به عمل  بازدید  از محل  با هماهنگی مالک در معیت پسر مالک  فوق 
بازدید  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ثبتی  پالک  مشخصات   -1 گردد:  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  نظریه 
1 اصلی  از  1539 فرعی  ثبتی  به پالک  باب خانه تجاری مسکونی  اعیان یک  و  به صورت ششدانگ عرصه 
شماره  به  مالکیت  سند  دارای  مترمربع  پنج  و  هفتاد  و  سیصد   375 مساحت  به  قم  چهار  بخش  در  واقع 
رضایی  ابوالفضل  اقای  نام  به   2217 ثبت  شماره  به   366 صفحه   20 دفتر  در   94 سال  د  سری   978479
بازدید دارای  بازدید : ملک مورد  فرزند حسن به ثبت رسیده است. 2- مشخصات اعیانی پالک ثبتی مورد 
کاربری  با  فنی  معاینه  بروی  رو  عسگری  حسن  امام  خیابان  جمکران   ، قم  در  واقع  مترمربع   375 عرصه 
تجاری مسکونی جنوبی ساز در سه طبقه همکف ، طبقه اول و دوم احداث گردیده است. سیستم سازه ای 
 270 حدود  همکف  اعیانی  است.  شده  اجرا  بلوک  تیرچه  طبقات  سقف  سیستم  و  بتنی  اسکلت  فوق  ملک 
مترمربع با کاربری تجاری مسکونی شامل چند مغازه تجاری که با عنایت به ارائه ننمودن مجوز تجاری مغازه 
است.  شده  اجرا  زیربنا  مترمربع   270 حدود  اول  طبقه  است.  نشده  گرفته  نظر  در  ملک  تجاری  ارزش  ها 
طبقه دوم با حدود 270 مترمربع زیربنا در زمان بازدید در مرحله سفت کاری و نیمه کاره اجرا شده است. 
ریال قیمت کل  به مترمربع قیمت واحد  ارزیابی: مساحت  نما اجرا شده است. 3-  نمای سمت معبر بدون 
ریال شرح ردیف عرصه  375 55/000/000 20/625/000/000  اعیانی همکف 270 40/000/000 

دوم  طبقه  اعیانی   10/800/000/000  40/000/000  270 اول  طبقه  اعیانی   10/800/000/000
270 30/000/000 8/100/000/000 انشعابات ، سرپله 500/000/000 جمع 50/825/000/000 
ملک مورد بازدید به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به پالک ثبتی 1539 فرعیاز 1 اصلی 
 ، مرغوبیت  و  موقعیت  به  توجه  با  مترمربع  پنج  و  هفتاد  و  سیصد   375 مساحت  به  قم  چهار  دربخش  واقع 
، در صورت  با کلیه ملحقات و منضمات ان  اعیانی احداثی  ، کم و کیف  بنا  نوع کاربری، قدمت   ، مساحت 
نداشتن   ، نظر  مورد  پالک  رسمی  انتقال  و  نقل  در  قانونی  منع  عدم  و  ابزاری  مستندات  اعتبار  و  صحت 
 ، نهادها  سایر  و  شهرداری  به  بدهی  نداشتن  و  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  معارض 
مطابق سند مالکیت و بدون اعمال طرح تعریض ، بدون درنظر گرفتن بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
ان در حال حاضر  با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در  اعیان  و  ارزش ششدانگ ملک مزبور شامل عرصه 
می  ارزیابی  ریال(  میلیون  پنج  و  بیست  و  هشتصد  و  میلیارد  )پنجاه  50/825/000/000ریال  میزان  به 
باید نکات ذیل تصریح شود : 1- نام و نام خانوادگی ملک ؟ ششدانگ  گردد. ماده 138: در اگهی فروش 
1 اصلی واقع در بخش چهار  از  ثبتی 1539 فرعی  به پالک  باب خانه تجاری مسکونی  اعیان یک  و  عرصه 
قم به مساحت 375 مترمربع سیصد و هفتاد و پنج مترمربع دارای سند مالکیت به شماره 978479 سری 
به  حسن  فرزند  رضایی  ابوالفضل  اقای  نام  به   2217 ثبت  شماره  به   366 صفحه   20 دفتر  در   94 سال  د 
پیشه  و  یا کسب  این که ملک سکونت  تعیین  و  و توصیف اجمالیان  2- محل وقوع ملک  ثبت رسیده است. 
یا زراعت و غیره است؟ ملک فوق دارای عرصه 375 مترمربع واقع در قم ، جمکران خیابان امام  یا تجارت 
حسن عسگری رو بروی معاینه فنی با کاربری تجاری مسکونی جنوبی ساز در سه طبقه همکف ، طبقه اول 
و دوم احداث گردیده است. 3- تعیین این که ملک ثبت شده است و نه؟ دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت و 
اسناد و امالک قم می باشد. 4- تعیین این که ملک در اجاره است و یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان 
یا مفروز  این که ملک مشاع است  به  ندارد. 5- تصریح  این خصوص اطالع مستندی  اجاره ؟ کارشناس در 
و چه مقدار از ان فروخته می شود؟ با توجه به اینکه پالک ثبتی فوق مبلغ 50/825/000/000ریال پنج 
و هر  باشد  1000 سهم مشاع می  با  برابر  و  ارزیابی گردیده  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  و  و هشتصد  میلیارد 
مبلغ  و  ریال  هزار  پنج  و  وبیست  هشتصد  و  میلیون  پنجاه  50/825/000ریال  با  است  برابر  مشاع  یک سم 

محکوم له 517/250/268ریال پانصد و هفده میلیون و دویست و پنجاه هزار و دویست و شصت و هشت 
ریال و بابت حقوق اجرایی به مبلغ 26/567/513ریال بیست و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار 
و پانصد و سیزده ریال جمعا مبلغ 543/817/781ریال پانصد و چهل و سه میلیون و هشتصد و هفده هزار 
و هفتصد و هشتاد و یک ریال برابر است با 10/70 ده ممیز هفتاد صدم سهم از 1000 سهم مشاع که برابر 
 -6 باشد.  ثبتی فوق می  از ششدانگ پالک  از یک دانگ  و دو ده هزارم  0/0642 ششصد و چهل  با  سات 
تعیین حقوقی ک اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر عنوان دارند؟ ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه 
تجاری مسکونی به پالک ثبتی 1539 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش چهار قم به مساحت 375 سیصد و 
هفتاد و پنج مترمربع دارای سند مالکیت به شماره 978479 سری د سال 94 در دفتر 20 صفحه 366 به 
شماره ثبت 2217 به نام اقای ابوالفضل رضایی فرزند حسن به ثبت رسیده است. 7- قیمتی که مزایده از 
ان شروع می شود ؟ قیمت پالک ثبتی فوق مبلغ 50/825/000/000 پنجاه میلیارد و هشتصد و بیست 
و پنج میلیون ریال ارزیابی گردیده است. مقررگردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/8/30 ساعت 8/30 
الی 8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
بازدید و در صورت  از مورد مزایده  با هماهنگی این اجرا  دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
نفع دولت ضبط  به  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  که 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد 

نمائید. مراجعه  واحد  
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

اگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
چهره  له  گردیده  ثبت  9/1400ج/894  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   9
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  رمضانی  محسن  علیه  حسینی  سادات 
نیم عشر  له و 764/473/666ریال  15/290/272/338ریال در حق محکوم 
ثبتی 52  له در قبال بدهی محکوم علیه پالک  در حق صندوق دولت ، محکوم 
ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   2 بخش  اصلی   1701 از  فرعی 
و 135 مقدار 97/081 سهم مشاع  نموده است.ضمنا حسب مواد 51  ارزیابی 
مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از 
)بابت  فوق  پالک  اعیان  و  240 سهم ششدانگ عرصه  از  مشاع  4/8538 سهم 
حق االجرا( به فروش خواهد رسید. با سالم – احتراما در پاسخ به ابالغیه شماره 
بایگانی  شماره  به  پرونده  در   1401/3/5 مورخ   14010210002207066
ملک  ارزیابی  به  نسبت  تا  ام  شده  تعیین  کارشناس  عنوان  به  اینجانب  که   894
محل  از  نمایم  اقدام  قم  ثبت  دو  بخش  اصلی   1701 از  فرعی   52 ثبتی  پالک 
پالک  ثبتی  مشخصات   -1 گردد.  می  ارزیابی  و  گزارش  زیر  شرح  به  و  بازدید 
1071/52 اصلی بخش دو ثبت قم: دارای سند تک برگ به شماره 789525/

الف/90 به مساحت عرصه 252 مترمربع صادره به نام خانم فاطمه مینایی رنگی 
که  باشد.  می   112 صفحه   575 دفتر   101363 ثبت  شماره  به  محمود  فرزند 

طی سند انتقال قطعی 3226 مورخ 1390/10/28 دفتر 88 اسناد رسمی قم 
اربعه ملک :  به اقای محسن رمضانی فرزند اصغر منتقل شده است. 2- حدود 
به شماره 57  به طول 12 متر  به پی  برابر مشخصات مندرج در سند شماال پی 
فرعی شرقا پی به پی به طول 21 متر به شماره 53 فرعی جنوبا پی است به طول 
 51 شماره  به  متر   21 طول  به  پی  به  پی  غربا  متر   6 عرض  به  شارع  به  متر   12
سینا  بوعلی  خیابان  اهن  راه  ایستگاه  خیابان  قم   : ملک  وقوع  محل   -3 فرعی 
نام   -4 راست  سمت  بست  بن  کوچه  انتهای  احسان  متری   6 فالحیان  متری   8
صورت  به  ملک   -5 اصغر  فرزند  رمضانی  محسن  اقای   – مالک  خانوادگی  نام  و 
فاقد  و در حد جنوبی  بین مجاورین  از سه طرف محصور  و  اعیانی  فاقد  و  زمین 
دیوار به شارع محدود است. 6- ملک ثبت شده است. 7- ملک در تصرف کسی 
یافت  به اشخاص  بدهی  از  ای  9- سابقه  8- ملک ششدانگ است.  باشد.  نمی 
از ادارت ذیربط  نشد و بدهی احتمالی به شهرداری و دارایی در موقع استعالم 
 52 پالک  عرصه  ششدانگ  ارزش  ارزیابی-  نظریه   -10 شد.  خواهد  مشخص 
فرعی از 1071 اصلی بخش دو ثبت قم با مشخصات به شرح فوق )فاقد اعیانی( 
به مساحت 252 مترمربع به ابعاد 21 *12 با توجه به موقعیت و مساحت و عرض 
هر  قرار  از  حاضر  حال  در  اینجانب  نظر  به  موثر  عوامل  سایر  و  دسترسی  شارع 
37/800/000/000ریال  بمبلغ  به  کال  150/000/000ریال  مبلغ  مترمربع 

گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  تومان  میلیون  هشتاد  و  هفتصد  و  میلیارد  سه 
موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/8/21 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

ارتباطبامدیرمسئول
۰۹۱۲76۲5۹۸7

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

استاددانشگاهتهران:

● نسلهایقبلبیانمطالباتشانرابهمتولداندهه۸۰و۹۰سپردند●
◄    »تقی آزاد ارمکی« استاد دانشگاه 
اتفاق  نسلی  شکاف  است  معتقد  تهران 
اخیر  ناآرامی های  در  بلکه  نیافتاده 
جدید  موقعیت  در   90 و   80 دهه  نسل 
کنشگری  و  شده اند  فعال  اجتماعی 

. می کنند
اخیر  ناآرامی های  از  که  تصاویری 
برجسته  ویژگی  یک  می یافت  انتشار 
کف  سال ها  و  کم سن  حضور  آن  و  داشت 
مدرسه ها  این که  بر  عالوه  بود.  خیابان 
آن  از  پیش  که  شد  مسائلی  درگیر  هم 
شد  باعث  وضعیت  این  نداشت.  سابقه 
»دهه  به  موسوم  نسل  سوی  به  نگاه ها  تا 
از  که  سنینی  شود؛  دوخته  هشتادی ها« 
 ... و  »زومر«  زد«،  »نسل  عنوان  به  آن ها 
یاد می شود؛ حال گفته می شود این نسل 
جدید  عصری  به  که  شده  مرحله ای  وارد 

می دهد. شکل  کشور  در 
ابعاد  از  کشور،  در  اخیر  اعتراض های 
تنوع  وجود  با  است.  بررسی  قابل  مختلف 
گوناگون  شیوه های  به  که  افرادی  تکثر  و 
نارضایتی خود را ابزار کرده اند اما به علت 
مختلفی  اسامی  اعتراض ها،  این  جنس 
اسامی  این  از  یکی  گذاشته اند.  آن  روی 
نوجوانان  هشتادی هاست؛  دهه  اعتراض 
و جوانانی که هنوز در سنین دانش آموزی 
یا حداکثر دانشجویی هستند و دختران و 
با  متفاوتی  رفتارهای  و  کنش  که  پسرانی 

دارند. قبلی  نسل های 

جنس  درباره  قضاوت  و  تحلیل 
بررسی  نیازمند  جدید  نسل  اعتراض های 
در  دقت  و  نسل  این  همه جانبه  و  دقیق 
مطالبات  و  خواسته ها  زندگی،  سبک 
نیازمند  جوانان  این  شناخت  آنهاست، 
و  نزدیک  از  مشاهده  میدانی،  تحقیقات 

است. آنان  با  گو  و  گفت 
ایرنا  خبرگزاری  رابطه،  همین  در 
ارمکی«عضو  آزاد  »تقی  با  گفتگویی 
جامعه شناسی  گروه  علمی  هیات 
به  که  است  داده  انجام  تهران  دانشگاه 
شود: می  مخاطبین  تقدیم  ذیل  شرح 

بروز  از  می توان  کنونی  وضعیت  در 
دالیل  گفت؟  سخن  نسلی  شکاف  یک 

چیست؟ آن 
در  ندارم.  نسلی  شکاف  به  اعتقادی 
روبه رو  نسلی  شکاف  پدیده   با  ما  واقع 
مهم شدن  نام  به  پدیده ای  با  بلکه  نیستیم 
در  نسلی  هر  نقش آفرینی  و  نسل ها 
نسل  مواجهیم.  خود  منزلت  و  موقعیت 
از  متفاوتی  آرزوهای   90 یا   80 دهه 
ندارند،   70 یا   60 نسل  به  مربوط  افراد 
موقعیت  در   90 و   80 دهه  نسل  بلکه 
کنشگری  و  شده   فعال  اجتماعی  جدید 
نسل ها  افراد  که  صورتی  در  می کنند؛ 

نیستند. فعال  کنشگر  دیگر 
نسل  این  افراد  کنشگری  که  آنجایی  از 
این  می کنیم  تصور  ما  می شود،  مشاهده 
هستند،  قبل  نسل های  از  متفاوت  افراد 

افراد  این  نیست.  اینگونه  که  حالی  در 
افراد  که  می گویند  را  چیزهایی  همان 
دغدغه  می گفتند.  پیشین  نسل های 
همچون  اموری  نیز  پیشین  نسل های 
و  دموکراسی  آزادی،  کشور،  آبادانی 
توسعه بود اما آن ها پس از مدتی از اظهار 
این مطالبه ها دست کشیدند و بیان آن ها 

کردند. واگذار  جدید  نسل  افراد  به  را 
در جریان ناآرامی های اخیر بسیاری 
 1۸ تا   15 جدی  نقش آفرینی  روی 
می توان  آیا  داشتند.  تاکید  ساله ها 
جوانان  برای  مشترکی  خصوصیات 

برشمرد؟ سنی  زده  این  در  حاضر 
در اعتراض ها و ناآرامی های اخیر فقط 
نیستیم.  روبه رو  سال   18 تا   15 افراد  با 
نیست  معنا  این  به  اما  بیشتر هستند  زنان 

نقشی  اعتراض ها  این  در  نیز  مردان  که 
اخیر،  ماجرای  در  اتفاقًا  باشند.  نداشته 
ساله   40 تا   15 بین  جوانان  نسل های 
و  آمده  خیابان  به  که  جمعیتی  هستند؛ 
داشته  زندگی  که  است  این  مساله شان 
آرامش.  با  همراه  راحت  زندگی  باشند؛ 
با  انسان ها  است.  آزادی  نیز  زندگی  بستر 

تنوعی که وجود دارد، می توانند مشارکت 
و حضور داشته باشند. پس در ابتدا آزادی 
مجموعه  است.  آبادانی  آزادی،  پِس  در  و 
معترضان جوانان 15 تا 18 ساله هستند، 
والدین  و  افراد خانواده ها  این  کنار  در  اما 
است. حاشیه  در  آنها  نقش  و  هستند  نیز 
دهه  بیشتر  اولویت های  یا  مطالبه ها 

باشد؟ می تواند  چه  هشتادی ها 
میزان  این  به   80 و   70 دهه های  در 

محدودیت های  و  اقتصادی  تنگناهای 
هم  طرفی  از  نداشت؛  وجود  اجتماعی 
وجود  مطالبه گر  تحصیل کرده  افراد 
زندگی  افراد  این  اصلی  داشتمطالبه 
و  کشور  سرزمین،  در  زندگی  است. 
باید  زندگی  برای  می شود.  محقق  میهن 
فراهم  هم  آزادی  و  آبادانی  یعنی  امکانات 
اصلی  مطالبه  کلی  طور  به  پس  باشد. 
و  آزادی  »زندگی،  نسل  این  جوانان 

است. آبادانی« 
بتوان  که  این  برای  شما  پیشنهاد 
ارتباط  آنها  با  و  شناخت  را  نسل  این 

چیست؟ کرد،  برقرار 
و  بکاهیم  خود  خودخواهی  از  باید 
برای  باشیم.  داشته  توجه  دیگران  به 
توجه  او  به  باید  بشناسیم،  را  کسی  اینکه 
از  عبور  طریق  از  دیگری  به  توجه  کنیم. 
طرف  از  و  می شود  حاصل  خودخواهی 
یعنی  داد؛  موقعیت  به  تن  باید  دیگر 
 1401 شرایط  بپذیریم.  را  جدید  شرایط 

است. متفاوت  بسیار   1380 با 
 1380 یا  و   1370 سال های  در 
و  اقتصادی  تنگناهای  میزان  این  به 
نداشت؛  وجود  اجتماعی  محدودیت های 
مطالبه گر  تحصیل کردِه  افراد  طرفی،  از 
تنگناهای  وجود  پس  داشت.  وجود 
به  هم  را  بیشتری  مطالبه گران  بیشتر، 
ایجاد  به  هم  با  دو  این  و  می آورد  همراه 

► می کنند.    تنش 

تجهیزناوگاناتوبوسرانیو
تاکسیرانیراهحلترافیکشهر

پرترددقم

عضو شورای اسالمی شهر قم با اشاره به نیاز 500 دستگاه اتوبوس و 
توجه  با  ناوگان گفت:  این  تکمیل  برای  تومانی  میلیارد   2500 اعتبار 
تجهیز  و  منابع  بهینه  مدیریت  با  از  باید  دولتی  کمک های  عدم  به 
راه ها  پیاده  راه اندازی مترو، تکمیل  تاکسیرانی،  و  اتوبوسرانی  ناوگان 

کنیم. ساماندهی  را  قم  شهر  ترافیک  دوچرخ  الین  ایجاد  و 
شورای  اعضای  بازدید  حاشیه  در  اخوان  مجید  شهرنیوز،  گزارش  به 
در  قم  شهرداری  حمل ونقل  حوزه  پروژه های  از  قم  شهر  اسالمی 
از  یکی  شهر  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  داشت:  اظهار  شهر  سطح 

دارد. توجه  به  نیاز  که  بوده  شهری  مدیریت  در  مهم  حوزه های 
مدیریت  مهم  دغدغه های  از  یکی  را  عمومی  حمل ونقل  تقویت  وی 
قم کالن شهری  افزود: شهر  و  دانست  و شورای اسالمی شهر  شهری 
مهم و پرتردد است، درحالی که شبکه شوارع ما اصاًل با میزان تردد و 

نیست. متناسب  می شود  وارد  شهر  به  که  مسافری 
را  موجود  امکانات  بهینه  مدیریت  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
و  اتوبوسرانی  ناوگان  تجهیز  با  هستیم  تالش  در  گفت:  و  کرد  مطرح 
ایجاد مسیرهای  و  راه ها  پیاده  تکمیل  و  مترو  راه اندازی  و  تاکسیرانی 

باشیم. داشته  شده  ساماندهی  و  به روز  حمل ونقلی  دوچرخه، 
اتوبوس  کمبود  عوامل  از  یکی  به عنوان  را  اتوبوس  خرید  گرانی  وی 
 500 نیازمند  قم  شهر  امروز  کرد:  تصریح  و  شد  یادآور  قم  شهر  در 
میلیارد   500 و  هزار   2 بالغ بر  عددی  که  است  اتوبوس  دستگاه 
شهرداری  دولت،  کمک  عدم  به  توجه  با  که  می خواهد  بودجه  تومان 

ندارد. را  تأمینان  امکان  به تنهایی 
یارانه  با  و  کرده  کامل  را  اتوبوس ها  به مرور  باید  داد:  ادامه  اخوان 
و  میان  این  در  و  کنیم  نوسازی  نیز  را  تاکسیرانی  ناوگان  مناسب 
کنیم. اجرا  نیز  را  تقاطع ها  و  رینگ ها  تکمیل  سالیانه  بودجه های 

کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز  عمومی  پارکینگ  تأمین  به  سپس  وی 
حساب  در  پارکینگ  کسر  و  حذف  از  شهرداری  درآمد  کلیه  بااینکه 
جدا نگهداری می شود اما مشکل پارکینگ عمومی با این اعتبار حل 

داریم. زیادی  مشکالت  شهر  مرکزی  هسته  در  و  نمی شود 
عضو شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: با اجرای خط کشی و نصب 
بسیاری  می توانیم  معابر  روکش  و  آسفالت  اجرای  و  جدید  تابلوهای 
توجه  آن  به  باید  و  کنیم  حل  شهر  سطح  در  را  ترافیکی  مشکالت  از 

باشیم.  داشته  کافی 

خبـر

گفت:  قم  هواشناسی  کارشناس      ◄
دربر  را  استان  این  فردا  از  بارشی  سامانه 
آینده  روز  سه  در  داریم  انتظار  و  می گیرد 
در  بارش هایی  بعدازظهر  از  ساعاتی  در 

دهد. رخ  استان  این 
ایرنا،  با  گفت وگو  در  قاضی  محمدرضا 
استان،   به  بارشی  سامانه  ورود  با  افزود: 
با  همراه  بارش  ساعات  برخی  در  احتماال 
باد نسبتا شدید و موقت  رعدوبرق و وزش 
همراه خواهد بود؛ روز سه شنبه بعدازظهر 

بود. خواهیم  ابر  افزایش  شاهد  نیز 
بارش های  رخداد  کرد:  اضافه  وی 
چهارشنبه  تا  سه شنبه  روز  برای  رگباری 
روز  در  و  می کنیم  پیش بینی  بعدازظهر 
می شود. شدید  نیز  باد  وزش  سه شنبه 

وی ادامه داد: با توجه به این که سرعت 
ساعات  برخی  در  است  ممکن  باد  وزش 
برسد،  ساعت  بر  کیلومتر   70 از  بیش  به 
قم  برای  زرد  هشدار  هواشناسی  سازمان 

نموده است. صادر 
این که  به  توجه  با  کرد:  بیان  قاضی 

است  ممکن  است،  خشک  زمین  هنوز 
برای  موقت  به صورت  باد  وزش  سرعت 
و  غبارآلودگی  مقداری  پس فردا  و  فردا 

باشد. داشته  همراه  به  گردوخاک 
بعد  به  چهارشنبه  عصر  از  افزود:  وی 
می شود  خارج  استان  از  بارشی  سامانه 
پدیده  شاهده  جمعه  و  پنجشنبه  برای  و 

بود. نخواهیم  استان  در  خاصی 
برای  باد  وزش  سرعت  وی،  گفته  به 
و   50 تا   35 فردا  برای   ،40 تا   25 امروز 
بر  کیلومتر   70 تا   50 نیز  پس فردا  برای 
پیش بینی  غربی  شمال  جهت  با  ساعت 

. د می شو
به  اشاره  با  قم  هواشناسی  کارشناس 
برای  سامانه  این  در  بارش  میزان  این که 
سامانه  کرد:  اضافه  نیست،  چشمگیر  قم 
را دربر می گیرد  تقریبا همه استان  بارشی 
و به نظر می رسد در بخش های خلجستان 
و سلفچگان و ارتفاعات شهرستان جعفریه 

شود. گزارش  بیشتری  بارش 
وی تصریح کرد: فعالیت سامانه بارشی 

ولی  تغییر دمایی می شود،  باعث مقداری 
دمای  نیست؛  روندی  به صورت  تغییرات 
درجه   25 تا   24 حدود  روز  طول  در  هوا 
درجه   12 تا   10 بین  شب  ساعات  در  و 

بود. خواهد  سانتی گراد 
هواشناسی  ایستگاه   13 قم  استان  در 

خودکار  سینوپتیک  ایستگاه   11 شامل 
ایستگاه   52 جاده ای،  ایستگاه   2 و 
ایستگاه   35 خودکار،  باران سنج 
سطح  ایستگاه  هشت  و  سنتی  باران سنج 
رودخانه ها  دبی  و  سطح  وضعیت  که  سنج 

است. فعال  می گیرد،  اندازه  را 

آخرین  کسب  برای  شهروندان 
با  می توانند  کشور  هواشناسی  اطالعات 
 134 تلفن  با شماره  سامانه گویای هواگو 
کل  اداره  تارنمای  به  یا  و  بگیرند  تماس 
اینترنتی  نشانی  به  قم  استان  هواشناسی 
www.qommeteo.ir مراجعه کنند.     ►

کارشناسهواشناسیقم:

● ورودسامانهبارشیبهقم؛باراندراستانچشمگیرنیست●



ایران  متقابل  و  تازه  تحریم های      ◄
از  سخت تر  را  دیپلماتیک  شرایط  اروپا  و 
گذشته کرده است و در این بین مشخص 
با  بیشتر  تنش  سمت  به  آیا  که  نیست 
بحث  میان  این  در  اصال  و  می رویم  غرب 

خیر؟ یا  دارد  جایی  برجام  احیای 
اخیر  تحوالت  مستقیم  تاثیرات  از  یکی 
است  بوده  خارجی  سیاست  مسائل  بر 
خارج  در  که  اعتراضاتی  با  بخصوص 
کشور  برخی  و  گرفت  صورت  ایران  از 
و  کردند  حمایت  آن  از  نیز  اروپایی  های 
منتظر  نباید  که  شد  اعالم  نیز  مشخصا 
فاتحه  دیگر  رسد  می  بنظر  ماند  برجام 
اعالم  نیز  است.کاخ سفید  برجام خوانده 
نیست  برجام  احیا  دنبال  که  است  کرده 
سوی  از  بین  این  در  هم  آلمان  سفیر  و 
یعنی  است؛این  شده  احضار  کنی  باقری 
اخیر  ماه  چند  سطح  باالترین  در  تنش 
خارجی  سیاست  آینده  وضعیت  ابهام  اما 
هنوز  تاکنون  برجام  شکست  تاثیرات  و 

تحوالت  پایان  از  پس  و  نیست  عیان  هم 
جامعه  به  نسبی  آرامش  بازگشت  و  اخیر 
سوی  به  خبری  های  سوژه  بازگشت  و 
مشخص  اقتصاد  و  خارجی  سیاست 

افتاده  اتفاقی  چه  دقیقا  که  شد  خواهد 
. ست ا

در  بخصوص  رئیسی  دولت  زمانیکه 
واقعیت  در  که  شود  متوجه  اقتصاد  حوزه 

چه  و  افتاده  اتفاقی  چه  ایران  جامعه 
نگاه ها  رفته است شاید  از دست  فرصتی 
دوباره به سوی بازخوانی تاریخی برود که 
در زمان آغاز کار دولت بایدن و همزمانی 
با پایان دولت روحانی سنگ اندازی های 
و  مذاکرات  اجرا  عدم  برای  توجهی  قابل 
توسط  آن  رساندن  نتیجه  به  طبیعتا 
دیگر  آن  از  پس  و  گرفت  صورت  روحانی 
نشد این وصله ی سخت را به هم چسباند 
رو  به  رو  برجام  شکست  با  نهایت  در  که 
در  روحانی  دولت  اگر  حالیکه  شویم.در 
به  را  برجام  بود  توانسته  خود  دوره  پایان 
امروز  برساند که  حداقل های نسبی خود 
برای  شانه  و  شاخ  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه 
که  شد  می  حداقل  نکشند  مذاکره  عدم 
بروز  از  داخل  وضعیت  بهبود  با  مقداری 

کرد. جلوگیری  اجتماعی  های  تنش 
با  که  باورند  این  بر  برخی  چند  هر 
سیاست  پایان  و  برجام  شکست  وجود 
ایران  های  مرز  از  خارج  در  رسمی  ورزی 

نسبی  های  امید  توان  می  هنوز  اما 
آمریکا  فشار  جنس  از  هایی  داشت،امید 
آزادسازی  برای  ایران در شرایط سخت  بر 
های  چارچوب  از  فارغ  مالی  منابع 
یک  نیز شاهد  ماه گذشته  در  که  برجامی 
عضو  دو  آزادسازی  با  رابطه  در  آن  مورد 
میلیاد  چند  بازگشت  و  نمازی  خانواده 
دالر ارز مسدود شده ایران در کره جنوبی 
قابل  امروز  آنچه  وجود  این  با  اما  بودیم 
برجام،فرصت  شکست  است  مشاهده 
و  خارجی  سیاست  رفته  دست  از  های 
دولت  که  هاییست  بحران  با  مواجهه 
در حال دست  ها  آن  با  به سختی  رئیسی 
از  پس  حتی  و  است  کردن  نرم  پنجه  و 
نیازمند  صورت  هر  در  نیز  فضا  شدن  آرام 
حل  برای  برجامی  امتیازات  بازگشت 
در فضای  که  است  اقتصادی  بحران های 
رفته  به حاشیه  ها  روز  این  آلود خبری  مه 
معیشت  از  صدا  کسی  کمتر  دیگر  و  است 

► کند.      می  بلند  مردم  سخت 
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سعدی علیه الرحمه و حلوای 
مجانی خودروسازان!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
از  برخی  اوقات  گاهی  از  هر  پنهان  چه  دوستان  شما  از 
خودروسازی  مفخم  صنعت  حوزه  عزیزان  ویژه  به  امر  متولیان 
دکان  در  که  کنند  می  ساطع  خودشان  از  نظراتی  و  اظهارات 
علمای  از  هیچکدام  منطق  با  و  شود  نمی  پیدا  عطاری  هیچ 

ندارد.  همپوشانی  معاصر  دانشمندان  و  متاخر  و  متقدم 
یعنی اینطور در ذهن متبادر می شود یک عده اصاًل در این 
کنند!  نمی  خرید  و  روند  نمی  بازار  کنند!  نمی  زندگی  مملکت 
از قیمت ها و درآمد مردم خبر ندارند! اصاًل باور نمی کنند که 
تومان  به ده میلیون  29 سال سابقه هنوز حکمش  با  یک معلم 
ماه   20 دوم  دسته  پراید  یک  خرید  برای  باید  و  است  نرسیده 
تمام حقوقش را پس انداز کند! اصاًل شاید مثل پراهالد جانی، 
سال  هفتاد  می کند  ادعا  که  کنند  می  زندگی  هندی  مرتاض 
است نه چیزی خورده و نه چیزی آشامیده است و فقط از شهد 

می کند! تغذیه  آسمانی 
فخر  و  خودروسازان  دل  عزیز  فرمایشات  خروار  نمونه  مشت 
بزرگوار،  نجفی منش  محمدرضا  حاج  جناب  سازی،  قطعه  عالم 
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور که خیلی جدی 
قیمت  اند  فرموده  افاضات  بزنند  لبخند  حتی  اینکه  بدون  و 
توزیع  مجانی  حلوای  خودروسازان  شود،  برابر   25 باید  خودرو 
سی  بیست  دادن  قرار  معنای  به  خودرو  قیمت  این  و  کنند  می 
میلیون تومان پول در داخل داشبورد خودرو است و قس علی 

 ... هذا 
کردیم  فکر  اول  را خواندیم  تیتر مطلب  وقتی  ما  امر  حقیقت 
این  در  خواسته  و  کرده  طنزنویسی  افزار  پای  در  پای  عزیزی 
را  مطلب  که  بعد  کند!  مطایبه  الله  خلق  با  تورم  و  گرانی  ایام 
است،  شده  نوشته  جدی  کاماًل  شدیم  متوجه  و  خواندیم  کامل 
گاهی  گمان بردیم جوانکی کم تجربه، خامدستانه و از روی نا آ
است.  نموده  بیان  باب صنعت خودروسازی کشور  در  را  نکاتی 
را  خدا  دریافتیم  رضا  محمد  حاج  مبارک  تمثال  دیدن  با  اما 
روزگار  گرم  و  سرد  و  دویده  مبارکشان  سر  بر  سفید  موی  شکر، 
من  از  بیشتر  اقتصاد  چهارتای  تا  دو  دو  با  قطعًا  و  اند  چشیده 
دارند!  آشنایی  است،  میلیون  ده  زیر  مان  حقوق  که  شمایی  و 
پنهان  برای  چیزی  ما  باشید  شما  که  محترمی  خانم  و  آقا 
ما  همه  سر  تاج  و  چشم  نور  که  سعدی  نداریم.  شما  از  کردن 
فارسی زبانان است ولی امروز عجالتًا کاری به فرمایشات شیخ 
اجل در خصوص سنجیده سخن گفتن نداریم که فرموده اند: 
سخن«  بگوید  گه  آن  بیندیشد،  کهن  پیر  پرورده  دان  »سخن 
نیروی  25 هزار  و سایپا  ایران خودرو  بگو  را هم  این  ولی مومن 
 5 سایپا  و  خودرو  ایران  شاغالن  تعداد  و  دارند  مازاد  سفارشی 
دو  این  مسئوالن  آیا  بفرمائید  است!  ها  ژاپنی  و  ای  کره  برابر 
سوء  مقوله  به  اصاًل  دارند؟  آشنایی  وری  بهره  کلمه  با  شرکت 

دارند؟   اعتقاد  مدیریت 
خارج  و  آزاد  اقتصاد  و  رقابت  ضرورت  از  صحبت  که  شما 
کجای  در  بفرمائید  کنید  می  دولت  دست  از  قیمت  کردن 
خودرو  کدام  شود؟  می  محسوب  آپشن  خودرو  در  بغل  زه  دنیا 
تقسیم  نامساوی  قسمت  دو  به  گاری  یک  با  تصادف  از  بعد 
جمع  زمین  روی  از  کاردک  با  باید  را  شدگان  کشته  و  شود  می 
تولید  کشور  داخل  فوالد  ویژه  به  خودرو  اولیه  مواد  اکثر  کرد؟ 
و  مقایسه  تومانی  هزار   30 دالر  با  را  چیز  همه  چرا  شود،  می 
های  وام  و  دولتی  دالرهای  میزان  از  آیا  کنید؟  می  محاسبه 
این  با  این شرکت ها خبر دارید؟  بهره  میلیاردی کم  چند هزار 
شرکت  دو  این  مردم  جیب  از  خسارت  جبران  و  حمایت  همه 
کنند!  می  تاتی  تاتی  و  اند  نیفتاده  راه  هنوز  سال  چهل  از  بعد 
مهندس جان دنیا را با ما و ما را با دنیا قیاس نکنید. اگر همین 
ها  قیمت  خودروسازان  هم  باز  برسد  تومان  هزار  به  دالر  امروز 
را افزایش می دهند، چون به جبران زیان از جیب مردم عادت 

دانید...  می  خوب  هم  خودتان  اند!  کرده 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

چالشهایافزودهدرروابطایرانوغرب

● سرنوشتبرجامچهمیشود؟●

درگیر  اکنون  که  آمریکا  گفت:  بیگدلی  علی      ◄
خیلی  و  است  تایوان  و  اوکراین  و  داخلی  مسائل 
وجود  به  جدیدی  بحران  خاورمیانه  در  ندارند  تمایل 

. ید بیا
آغاز  در  الملل  بین  روابط  کارشناس  بیگدلی،  علی 
درباره تغییر روش روابط ایران و غرب پس از تحوالت 
وزارت  سخنگوی  نظر  اظهار  براساس   « گفت:  اخیر 
اولویت  بشر  حقوق  است  گفته  که  آمریکا  خارجه 
و  است  نکرده  رد  را  مذاکرات  ادامه  مسئله  اما  است 
به  پایبند  که  است  گفته  نیز  آمریکا  مقامات  از  یکی 
مذاکرات برجامی اند و اگر ایران کنار بیاید می توان 
غربی  اینکه  دالیل  از  یکی  و  دهد  ادامه  مذاکرات  به 
ایران  داخل  تحوالت  به  نسبت  خاصی  پیگیری  ها 
مذاکرات  پنجره  خواستند  نمی  که  بود  این  نکرند 
مسائل  درگیر  اکنون  که  آمریکا  مخصوصا  ببندند 
داخلی و اوکراین و تایوان است و خیلی تمایل ندارند 
بحرانی  بیاید؛  به وجود  بحران جدیدی  در خاورمیانه 
بطور  برجام  اگر  بود  خواهد  خطرناک  بسیار  که 
بیشتر می  دنبال غنی سازی  ایران  رسمی قطع شود 

این  در  که  کند  تهدید  را  اسراییل  است  ممکن  و  رود 
شیخ  و  گرفت  خواهد  شکل  جنگی  پاسخی  صورت 
بنابراین  هستند  شدید  نگران  نیز  خلیج  های  نشین 
یک جنگ سراسری ویرانگر در منطقه رخ خواهد داد 
و به نفع کسی نخواهد بود.با توجه به سرمایه گذاری 
منطقه  نیستند  حاضر  ها  آن  منطقه  در  آمریکا  های 
دچار بحران نظامی شود به همین خاطر سعی کردند 
مسائل  آلوده  را  وخود  کنند  حفظ  را  ایران  با  رابطه 

نکنند«. ایران  داخلی 
در  مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به  درباره  ادامه  در  او 
مطالبات  از  ایران  نشینی  عقب  قبول  با  فعلی  شرایط 
مسائل  این  اینکه  برای  من  »بنظر  افزود:  برجامی 
پاسخ  بتواند  ایران  و  کند  فروکش  مقداری  داخلی 
برجام  مسئله  حل  بدهد  را  مردم  منطقی  انتظارات 
ارزشمند  بسیار  ایران  اقتصادی  فضا  برای  می تواند 
و  ایران  سمت  به  اقتصادی  فضا  شدن  باز  یعنی  باشد 
آزادسازی پول های بلوکه شده می تواند فضا داخلی 
علی  بودم  دولت  جای  اگر  من  بنابراین  بخشد  آرام  را 
شروع  را  برجامی  مذاکرات  داخلی  حوادث  همه  رقم 

یان  آمریکا  با  ما  اختالفات  از  یکی  حتی  کردم  می 
هایی  نامه  قطع  نقض  درخواست  ایران  که  است 
خاطر  همین  به  و  ندارد  برجام  به  ربطی  که  دارد  را 

است«. شده  فراموش  مذاکرات 
داخلی  های  بحران  حل  درباره  پایان  در  بیگدلی 
گفت:  برجام  نتیجه  در  اقتصادی  وضعیت  بهبود  با 
اقتصادی  بست  بن  یک  در  که  فعلی  شرایط  »در 
مقداری  است  ناچار  ایران  گرفتیم  قرار  آزاردهنده 
را  برجام  مسئله  و  دهد  کاهش  را  انتظارات  سطح 
از این مشکالت اقتصادی  عملی کند برای رها شدن 
جز  راهی  ایران  است  شده  فضا  این  اصلی  عامل  که 
سیاست  ندارد  خارجی  سیاست  به  متفاوت  نگاه 
به  را  ما  و  نداشته  ای  نتیجه  امروز  تا  که  خارجی 
به  توجه  با  و  است  کرده  هدایت  ورشکستگی  سمت 
که  دهد  می  نشان  کرد  اسراییل  با  لبنان  که  توافقی 
در  و  است  کرده  پیدا  کاهش  لبنان  در  ایران  حضور 
بود.خبرگزاری  متفاوت خواهد  نزدیک وضعیت  آینده 
العربیه نیز اعالم کرد که با بشار اسد به توافق رسیده 
عراق  در  کنند  جلب  را  عرب  اتحادیه  رضایت  که  اند 

با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و حوادثی  هم 
عراق  در  ایران  نفوذ  است  افتاده  اتفاق  ایران  در  که 
اقتصادی  توانایی  ایران  و  است  کرده  پیدا  کاهش 
نتیجتا  ندارد  را  نیروهایش در عراق  برای حفظ کردن 
ایران ناچار است در سیاست خارجی خود تغییر دهد 
سیاست  در  تغییر  فعلی  های  بحران  از  عبور  را  تنها  و 
خارجی است که وضعیت داخل را نیز آرام کند«.    ►

است  آن  از  حاکی  بریتانیا  رسانه های  گزارش      ◄
و  است  کافی  روز   9 برای  فقط  بریتانیا  گاز  ذخایر  که 
کاهش  برای  تالش  در  کشور  این  جدید  وزیر  نخست 
کمک های  بودجه  تعلیق  بررسی  حال  در  هزینه ها 

است. خارجی 
که  است  آن  از  حاکی  بریتانیا  رسانه های  گزارش 

است. کافی  روز   9 برای  تنها  بریتانیا  گاز  ذخایر 
»دیلی  بریتانیایی  روزنامه  که  گزارشی  اساس  بر 
این  منتشر کرده است،  گاز  بریتیش  از  نقل  به  میرور« 
اروپا  در  را  گاز  ذخیره سازی  سطح  پایین ترین  کشور 
صورت  در  می شود  داده  هشدار  که  حالی  در  دارد، 
ممکن  بریتانیایی ها  امسال،  زمستان  در  گاز  کمبود 
مواجه  ساعته   3 شده  برنامه ریزی  خاموشی  با  است 

. ند شو
مالک شرکت بریتیش گاز هشدار داد که فقط 9 روز 
از ذخیره گاز باقی مانده است و این در حالی است که 
این کشور یک سایت ذخیره سازی غول پیکر را قبل از 

زمستان بازگشایی خواهد کرد.
میزان  کمترین  بریتانیا  که  گفت  سنتریکا  شرکت 
با ذخیره  آلمان  با  اروپا دارد در مقایسه  ذخیره گاز در 
89 روزه، فرانسه 103 روز و هلند که 123 روز ذخیره 

دارد. گاز 
این شرکت همچنین روز جمعه اعالم کرد که میدان 

دریای  زیر  در  مرکز ذخیره سازی  - یک  گاز خام خود 
شمال در سواحل یورکشایر - را در اقدامی که ظرفیت 
بازگشایی  می دهد،  افزایش  درصد   50 را  بریتانیا  گاز 

کرد. خواهد 
حلی  راه  سایت  این  اگرچه  افزود:  شرکت  این 

عنصر  یک  اما  نیست،  انرژی  امنیت  برای  سحرآمیز 
کلیدی در کمک به بریتانیا در زمستان امسال خواهد 

بود.

تامین  اضطراری  قانون  که  است  شده  گزارش 
برای  تا  می دهد  اجازه  وزیر  نخست  به   )ESEC( برق 

کند. ایجاد  خاموشی  برق،  منبع  از  محافظت 
 احتمال تعلیق کمک های خارجی انگلیس

»ریشی  که  است  آن  از  حاکی  بریتانیا  گزارش های 

برای  تالش  در  بریتانیا  جدید  نخست وزیر  سوناک« 
کاهش هزینه ها و متعادل کردن مجدد اقتصاد در حال 
کشور  این  خارجی  کمک های  بودجه  تعلیق  بررسی 

است. دیگر  سال  دو  برای 
که  نوشت  گاه  آ منابع  از  نقل  به  تلگراف  روزنامه 
میزان هزینه های بریتانیا برای کمک های خارجی 0.5 

است. شده  تعیین  ملی  درآمد  از  درصد 
ویروس  همه گیری  دلیل  به  پیش  سال  دو  بریتانیا 
کاهش  را  خود  خارجی  کمک های  هزینه های  کرونا، 

داد.
سال   ( بود  دارایی  وزیر  زمان  آن  در  که  سوناک 
گذشته( گفت که هزینه های خارجی باید تا سال های 
اقتصادی  تولید  از  درصد   0.7 به   2025-2024
کرد  اشاره  خود  گزارش  در  تلگراف  اما  بازگردد. 
کاهش  تمدید  بررسی  حال  در  بریتانیا  مقامات  که 
تا  دیگر  سال  دو  برای  خارجی  کمک های  هزینه های 

هستند.  2027-2026 های  سال 
جرمی  و  سوناک  ریشی  که  دادند  گزارش  رسانه ها 
 50 افزایش  بررسی  حال  در  دارایی  وزیر  هانت، 
کاهش  و  مالیات  دالری(  میلیارد   58( پوندی  میلیارد 
مالی  امور  در  تعادل  ایجاد  برای  عمومی  هزینه های 

هستند. عمومی 
گفته  پیشتر  انگلیس  ساله   42 جدید  وزیر  نخست 
نخست  تراس،  لیز  اشتباهات  اصالح  برای  که  بود 
ریاضت  به  بازگشت  نشانه  را  آن  ناظران  که  سابق  وزیر 
می دانستند، باید »تصمیمات دشوار« اتخاذ شود.    ►

گفت:  ایران  مطالعات  عربی  مرکز  رئیس      ◄
خانم  سه  که  است  بار  اولین  برای  عراق  کابینه  در 
آنها  می شوند.  منصوب  دولت  وزرای  سمت  به 
وزارت  و  دارایی  وزارت  مانند  حساسی  وزارتخانه های 
باید  که  داشت  خواهند  اختیار  در  را  ارتباطات 
انتخاب  که  معتقدم  و  بدانیم  جلو  به  گام  یک  را  آن 
وزارتخانه ها  این  به  را  آرامش  و  ثبات  می تواند  زنان 

ند. بازگردا
عربی  مرکز  رئیس  صدقیان«  »محمدصالح 
جدید  کابینه  تشکیل  به  اشاره  با  در  ایران  مطالعات 
گفت وگو  در  جدید  دولت  در  زنان  حضور  و  عراق 
لحاظ  از  عراق  جدید  کابینه  کرد:  اظهار  ایلنا  با 
قبل  کابینه های  به  نسبت  چندانی  تفاوت  سیاسی 
گوناگون  طیف های  از  عمومًا  وزرا  همه  زیرا  ندارد؛ 
بر  عالوه  آنها  میان  در  می آیند.  حساب  به  احزاب 
به  نمایندگانی  هم  تسنن  اهل  و  کردها  از  شیعیان، 
ساختاری  حیث  از  اساس  همین  بر  می خورد.  چشم 
و  کابینه  این  میان  تفاوتی  هیچ  کلی  صورت  به  و 
این  در  ندارد.  وجود  عراق  دولت  اخیر  کابینه های 
عراق  جدید  نخست وزیر  که  بود  متوجه  باید  میان 

کارایی  که  کسانی  و  تجربه  با  وزرای  تا  کرده  سعی 
به عبارتی دیگر محمد  کابینه کند؛  این  وارد  را  دارند 
عراق  جدید  کابینه  چینش  در  کرده  سعی  السودانی 
انتخاب چهره های جنجالی و پرحاشیه دوری کند  از 
از  عمومًا  کشور  این  جدید  کابینه  اعضای  نظرم  به  و 
وزارتخانه های  در  سال  سال های  که  هستند  کسانی 

بوده اند. کار  به  مشغول  مربوطه 
نظرم  به  تخصص گرایی  این  داد:  ادامه  وی 
باید گفت  می تواند یک رشد سیاسی را نمایان کند و 
به  عراق  در  امید  روزنه  کابینه ای  چنین  تشکیل  که 
است  بار  اولین  برای  عراق  کابینه  در  می آید.  حساب 
که سه خانم به سمت وزرای دولت منصوب می شوند. 
و  دارایی  وزارت  مانند  حساسی  وزارتخانه های  آنها 
باید  وزارت ارتباطات را در اختیار خواهند داشت که 
انتخاب  که  معتقدم  و  بدانیم  جلو  به  گام  یک  را  آن 
وزارتخانه ها  این  به  را  آرامش  و  ثبات  می تواند  زنان 
اولویت های زیادی  بازگرداند. در شرایط فعلی عراق، 
دارد  وجود  اجرایی  عرصه  در  خصوصًا  کشور  این  در 
اداری  و  اقتصادی  فساد  بحث  هرم،  نوک  در  که 
عراق  در  فساد  بحث  هستیم.  شاهد  را  سیستماتیک 

به حدی عمیق است که چند روز پیش اعالم شده در 
میلیون   500 و  میلیارد  سه  کشور،  این  قبلی  دولت 
گفت  باید  دلیل  همین  به  و  است  شده  اختالس  دالر 
محسوب  آزاردهنده  و  مهم  بحث  یک  فساد  این  که 

می شود.
این کارشناس مسائل عراق گفت: بر همین اساس 
وزرای  پاکدستی  بر  نظارت  به  باید  السودانی  تالش 
شرایط  در  عراق  چراکه  باشد؛  معطوف  کابینه اش 
می برد.  رنج  سیستماتیک  و  گسترده  فساد  از  کنونی 
افشای  خواهان  عراق  جدید  نخست وزیر  اینکه 
دقیقًا  آینده شده،  وزیران طی یک هفته  دارایی های 
به  و  می کند  گوشزد  را  فساد  با  مبارزه  بحث  همین 
داده است.  قرار  اولویت خود  در  را  این مسئله  نوعی 
از  به صورت رسمی هیچکدام  این است که  بعد  نکته 
»مقتدی  طیف  به  وابسته  عراق  جدید  کابینه  وزرای 
کشور،  این  دولت  وزرای  میان  در  اما  نیستند  صدر« 
ارتباط  اما  او نزدیک بودند  به  کسانی وجود دارند که 
خود با صدر را به صورت علنی فریاد نمی زنند. صدر 
به  تسنن  اهل  و  کردها  با  مشترک  کابینه  تشکیل  در 
پارلمان  انحالل  قضیه  در  سپس  و  برخورد  مشکل 

نهایت  در  او  شد.  شکست  دچار  هم  کشور  این 
بعد  و  کشید  بیرون  عراق  پارلمان  از  را  نمایندگانش 
از آن به دنبال ساقط کردن دولت به نفع خودش بود 

شد. روبه رو  شکست  با  پروژه  این  در  هم  باز  که 
او  دیگر  شکست  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
دانست  بغداد  سبز  منطقه  در  درگیری ها  باید  را 
سلسله  و  شدند  زخمی  و  کشته  نفر  چندین  که 
این  سیاسی  افول  موجب  نهایت  در  او  شکست های 
کابینه  برای  صدر  بگویم  اینکه  حال  شد.  جریان 
نظرم  به  خیر،  یا  بود  خواهد  تهدید  السودانی  محمد 
باید  نهایت  در  می آید.  حساب  به  بعید  زیادی  حد  تا 
جدید  کابینه  و  وزیر  نخست  چالش های  که  بگویم 
و  اقتصادی  محور  در  فساد  با  مبارزه  بحث  عراق 
این فسادها خسته  از  بود. مردم عراق  اداری خواهد 
فساد  با  مبارزه  راه  در  قدم  بتواند  او  اگر  و  شده اند 
برای  بزرگ  پیروزی  یک  این  تردید  بدون  بگذارد، 
با  مبارزه  راه  در  چراکه  بود؛  خواهد  عراق  شیعیان 
و  ندارد  وجود  مدون  قانون  یک  عماًل  عراق  در  فساد 
را  کاری  چنین  اجازه  هم  باندبازی ها  دیگر  سوی  از 

► است.      نداده  تاکنون 
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 7 اجرای احکام مدنی قم به 
علیه  محکوم  جمالی  مال  کاله  جواد  محمد  علیه  مفتاحی  فاطمه  له  گردیده  ثبت  7/1400ج/948  شماره 
عشردر  نیم  10/050/000ریال  و  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار  سکه  عدد   500 پرداخت  به  است  محکوم 
از  ایشان  االرث  سهم  و  علیه  محکوم  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
ارزیابی نموده  1 قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل  از 9514 اصلی بخش  ثبتی 44 فرعی  پالک 
مالکیت  از  اعیان پالک فوق  و  از ششدانگ عرصه  135 مقدار3 دانگ مشاع  51 و  است ضمنا حسب مواد 
اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 از  مشاع  دانگ   1 مقدار  علیه  محکم 
ملک  ارزیابی  رسید.  خواهد  فروش  به  6/125/000/000ریال  پایه  مبلغ  به  علیه  محکوم  االرث  سهم  از 
مسکونی به پالک ثبتی 44 فرعی از 9514 اصلی مفروز و مجزی شده از سه فرعی از اصلی مذکور واقع در 
به ادرس : قم ، خیابان 55 متری عماریاسر کوی 36 پالک 15/1 هیات کارشناسی نسبت  بخش یک قم 
به ارزیابی پالک ثبتی فوق با هماهنگی مالک از محل بازدید به عمل امد که پس از انجام بررسی های الزم 
بازدید  : ملک مورد  بازدید  ثبتی مورد  1- مشخصات پالک  تقدیم می گردد:  زیر  به شرح  نظریه کارشناسی 
 44 ثبتی  پالک  به  مسکونی  تجاری  خانه  باب  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  صورت  به 
مساحت  به  قم  یک  بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی  سه  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   9514 فرعی 
73/19 هفتاد و سه متر و نوزده دسیمترمربع دارای سند مالکیت به شماره 976952 سری د سال 93 به 
اقای غالمرضا  نام  به   1394/11/3 تاریخ  در   419 536 صفحه  امالک  98691 در دفتر  ثبت ملک  شماره 
: ملک  بازدید  مورد  ثبتی  اعیانی پالک  2- مشخصات  ثبت رسیده است.  به  فرزند عباس  مال جمالی  کاله 
 15/1 پالک   36 کوی  یاسر  عمار  متری   55 خیابان   ، قم  در  واقع  مترمربع   73/19 عرصه  به  بازدید  مورد 
همکف   ، زیرزمین  طبقه  سه  در  کله  دو  ساز  جنوبی  مسکونی  تجاری  کاربری  با   7-3-49-4 نوسازی  کد  با 
فلزی  اسکلت  فوق  ملک  ای  سازه  سیستم  است.  گردیده  احداث  اعیان  مترمربع   270 حدود  با  فوقانی  و 
با  با کاربری مسکونی  زیرزمین  )تیر اهنی( اجرا شده است.  اجرا شده است. سیستم سقف طبقات ضربی 
پوشش کف موزاییک و در زمان بازدید خالی از سکنه می باشد. طبقه همکف در دو قسمت اول  حدود 45 
با پوشش کف سیمانی و دیوار ها گچ و خاک که در زمان  با ارتفاع حدود 4/50 متر  مترمربع مغازه تجاری 

بازدید غیر فعال می باشد و پشت مغازه سرویس پله و اتاق خواب احداث شده که راه دسترسی ان از سمت 
در  که  سرامیک  کف  پوشش  با  مسکونی  کاربری  با  مترمربع   77 حدود  فوقانی  طبقه  باشد.  می   36 کوچه 
زمان بازدید در تصرف اقای غالمرضا کاله مال جمالی می باشد. 3- ارزیابی : ملک مورد بازدید ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به پالک ثبتی 44 فرعی از 9514 اصلی مفروز و مجزی شده از سه 
توجه  با  دسیمترمربع  نوزده  سه  و  هفتاد   73/19 مساحت  به  قم  یک  بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی 
با کلیه ملحقات و  اعیانی احداثی  ، کم و کیف  بنا  ، قدمت  ، نوع کاربری  به موقعیت و مرغوبیت ، مساحت 
منضمات ان ، در صورت صحت و اعتبار مستندات ابزاری و عدم منع قانونی در نقل و انتقال رسمی پالک 
مورد نظر ، نداشتن معارض و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی و نداشتن بدهی به شهرداری 
اشخاص  به  بدهی  گرفتن  نظر  در  بدون   ، تعریض  طرح  اعمال  بدون  و  مالکیت  سند  مطابق   ، نهاد  سایر  و 
حقیقی و حقوقی به میزان 42/000/000/000ریال چهل و دو میلیارد ریال ارزیابی می گردد. ارزش سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق مبلغ 21/000/000/000 بیست و یک میلیارد ریال ارزیابی می 
گردد. ماده 138: در اگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود : 1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک ؟ سه 
از 9514  ثبتی 44 فرعی  به پالک  اعیان یک باب خانه تجاری مسکونی  و  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع 
اصلی مفروز و مجزی شده از سه فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یک قم به مساحت 73/19 هفتاد و 
سه متر و نوزده دسیمتر مربع دارای سند مالکیت به شماره 976952 سری د سال 93 به شماره ثبت ملک 
اقای غالمرضا کاله مال جمالی  نام  به   1394/11/3 تاریخ  در   419 536 صفحه  98691 در دفتر امالک 
اینکه ملک سکونت  تعیین  و  ان  اجمالی  توصیف  و  ملک  وقوع  2- محل  است.  ثبت رسیده  به  فرزند عباس 
یا کسب و پیشه و تجارت یا زراعت و غیره است ؟ قم ، خیابان 55 متری عماریاسر کوی 36 پالک 15/1 با 
کاربری تجاری مسکونی جنوبی ساز دو کله در سه طبقه زیرزمین ، همکف و فوقانی با حدود 270 مترمربع 
اعیان احداث گردیده است. 3- تعیین این که ملک ثبت شده است و نه ؟ دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت و 
اسناد و امالک قم می باشد. 4- تعیین این که ملک در اجاره است و یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان 
از  خالی  زیرزمین  خوانده  اظهارات  طبق  بازدید  زمان  در  که  مسکونی  تجاری  کاربری  با  فوق  ملک  اجاره؟ 
سکنه و مغازه های تجاری غیر فعال و طبقه فوقاین در تصرف خوانده می باشد. 5- تصریح به این که ملک 

مشاع است یا مفروز و چه مقدار از ان فروخته می شود؟ پالک ثبتی فوق نسبت به پالک های مجاور مفروز 
و اما نسبت به خود پالک به صورت مشاع می باشد. 6- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک تحت 
ان شروع می  از  مزایده  که  قیمتی   –  7 ندارد.  موضوع  این  از  کارشناسی مستندی  دارند؟ هیات  عنوان  هر 
از اصلی  از سه فرعی  شود؟ ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 44 فرعی از 9514 اصلی و مجزی شده 
مذکور واقع در بخش یک قم به مساحت 73/19 هفتاد و سه متر و نوزده دسیمترمربع با توجه به موقعیت و 
مرغوبیت ، مساحت ، نوع کاربری ، قدمت بنا ، کم وکیف اعیانی احداثی با کلیه احداثی با کلیه ملحقات و 
منضمات ان ، در صورت صحت و اعتبار مستندات ابزاری و عدم منع قانونی در نقل و انتقال رسمی پالک 
نهاد  سایر  و  شهرداری  به  بدهی  نداشتن  و  احتمالی  تعهدات  و  گرفتن  بدون  و  معارض  نداشتن   ، نظر  مورد 
و  حقیقی  اشخاص  به  بدهی  گرفتن  نظر  در  بدون   ، تعریض  طرح  اعمال  بدون  و  مالکیت  سند  مطابق   ، ها 
حقوقی میزان 42/000/000/000ریال چهل و دو میلیارد ریال ارزیابی می گردد. ارزش سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی فوق مبلغ 21/000/000/000ریال بیست و یک میلیارد ریال ارزیابی می گردد. 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/8/30 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده 
نام  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال  حداکثر مهلت مزبور 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

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

ها  استان  اختیارات  افزایش      ◄
اهداف  از  یکی  خود  امور  اداره  در 
ادوار  در  کشور  کالن  های  ریزی  برنامه 
اساسی،  قانون  در  است.  بوده  مختلف 
مردم  آرمان  به  نیل  برای  شوراها  اصل 
تعیین  حق  به  دستیابی  و  ساالری 
و  مناطق  اختیارات  تحکیم  و  سرنوشت 
مظالم  یافت.  تدوین  کشور  های  استان 
گرفتن  نادیده  در  ستمشاهی  نظام 
مناطق حاشیه ای و استان های مرزی، 
و  اسالمی  انقالب  جدی  توجه  موجب 
بهبود  برای  شوراها  امر  به  راحل  امام 
گردید. اسالمی  ایران  های  پهنه  اداره 
بروز  برای  اختیار  از  مندی  بهره 
آنکه  بر  عالوه  ها  لیاقت  و  استعدادها 
حکمرانی  در  است  دینی  آموزه  یک 
عمومی  های  سیاستگذاری  و  نوین 
شود.  می  تلقی  ضرورت  یک  کشورها 
افزایش  باورند  این  بر  کارشناسان 
وری  بهره  موجب  ها  استان  اختیارات 
عمرانی  امور  پیشبرد  و  تدبیر  در  فراوان 
و  شد  خواهد  فرهنگی  و  اقتصادی  و 
می  ذکر  آن  برای  متعددی  های  نمونه 

. کنند
برنامه  طول  در  ها  دولت  تالش 
کاهش  برای  اقدام  کشور  توسعه  های 
اختیارات  تفویض  و  دولت  گری  تصدی 
ها  بلکه شهرستان  و  ها  استان  مراکز  به 
شدت  رسد  می  نظر  به  اما  است  بوده 

و  قدرت  انباشت  دلیل  به  تمرکزگرایی 
چنین  تحقق  از  مانع  پایتخت  در  ثروت 

است. شده  اهدافی 
تعادل بخشی به قدرت و اختیارات و 
و  به مرکز  انتخاب استان ها نسبت  حق 
در  مناسب  های  شیوه  از  یکی  پایتخت 

این مسیر عنوان می شود.
یکی  در  اقتصاد  وزیر  رابطه  این  در 
کرده  اعالم  خود  اظهارات  آخرین  از 
امور  وزارت  تسبیح  نخ  و  نگاه  است: 
سمت  به  حرکت  دارایی  و  اقتصادی 
راستا  این  در  و  است  منطقه ای  عدالت 
بازگردد  استان ها  خود  به  مالیات  باید 
در  موجود  ریل  اقدام  این  استمرار  با  و 
پیدا خواهد کرد. تغییر  آینده  سال های 
امور  وزیر  خاندوزی  احسان  سید 
گذشته  هفته  اواخر  دارایی  و   اقتصادی 
بانک های  هماهنگی  کمیسیون  در 
است:  داشته  اظهار  اصفهان  استان 
برای  مالی  منابع  تأمین  حوزه  در 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  طرح های 
داشتیم  زیادی  انحراف  و  عقب ماندگی 
در  مطرح  نگاه های  از  ناشی  که 
بود.  گذشته  کالن  سیاست گذاری های 
است:  کرده  تأکید  وی 
سال های  در  کشور  سیاست گذاران 
نظام  حوزه  در  می کردند  تصور  گذشته 
شده  نظارت  ایده  کالن  نیازمند  بانکی 
فعاالن  به  واگذاری  با  اقتصاد  و  نیستیم 

اما  اتخاذ خواهد کرد  را  بهترین تصمیم 
نظام  موجل  رهاشده  نگاه  این  نتیجه 
کشور  در  قواره  بی  اعتبار  تخصیص 

 . شد
نتیجه  در  اینکه  بیان  با  خاندوزی 
مختلف  بانک های  و  استان ها  نگاه  این 
اقدامات  داشتند  که  نفوذی  تناسب  به 
منافع  ادامه  در  و  دادند  انجام  را  خود 
تا حد زیادی مغفول  ملی و منافع مردم 
این  هنرمان  کرد:  عنوان  ماند،  باقی 
با  قدم  به  قدم  را  مسیر  این  که  است 
اساس  بر  را  نظام  و  کنیم  اصالح  تدبیر 
ببریم  دوقاعده کارآمدی و عدالت پیش 
نیمی  از  بیش  که  نباشیم  این  شاهد  تا 
از منابع و مصارف در یک نقطه و نیمی 
وزیر  باشد.  کشور  نقاط  دیگر  در  دیگر 
به  اشاره  با  دارایی  و   اقتصادی  امور 
سیاست وزارت اقتصاد گفت: نگاه و نخ 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  تسبیح 
منطقه ای  عدالت  سمت  به  حرکت 
به  مالیات ها  باید  راستا  این  در  و  است 
این  با استمرار  و  بازگردد  خود استان ها 
آینده  سال های  در  موجود  ریل  اقدام، 

کرد. خواهد  پیدا  تغییر 
فصل  مردادماه  در  اقتصاد  وزیر 
توسعه  برای  اینکه  بر  تأکید  نیز  گذشته 
قوی  را  مناطق  باید  استان ها  منطقه ای 
به استان ها منتقل کنیم  را  و اختیارات 
استان  به  اختیارات  تفویض  بود:  گفته 

ها زمینه ای را ایجاد می کند تا بهترین 
این  در  بنابراین  شود  گرفته  تصمیمات 
از  زیادی  تعداد  تفویض  وزارتخانه 

کرده ایم. آغاز  را  اختیارات 
حجت  کابینه  اقتصادی  تیم  عضو 
جاری  سال  اوایل  در  رئیسی  االسالم 
بزرگ  گام  به  آن  از  که  اقدامی  در 
شد،  یاد  اقتصاد  وزرات  تمرکززدایی 
وزارتخانه  این  اختیارات  از  مورد   35

اقتصادی  امور  وزیر  کرد.  تقویض  را 
خزانه دار  تفویض،  این  در  دارایی  و 
رؤسای  و  ستادی  معاونان  کشور،  کل 
مکلف  را  تابعه  و  وابسته  سازمان های 
و  مقدمات  نمودن  فراهم  ضمن  کرد، 
مستمر  نظارت های  الزم،  پیش نیازهای 
عمل آورده  به  را  تفویضی  موارد  در 
موارد  اجرای  چگونگی  گزارش  و 
به  شش ماهه  صورت  به  را  واگذارشده 

نمایند. ارائه  وی 
بخش  نوید  اقدامات  از  بخشی  اینها 
برای  محلی  حکمرانی  تقویت  جهت  در 
تقدیر  شایسته  که  است  ها  استان 
مطالبه  و  نظارت  البته  و  استفاده  و 

است. مستمر 
اختیارات  از  یکی  در  مثال  بطور 
امور  حوزه  در  ها  استان  به  شده  داده 
سطح  افزایش  دارایی،  و  اقتصادی 

در  استان  بانکی  مدیران  اختیار 
و  دوره ای  به صورت  تسهیالت  پرداخت 
نیاز هر استان تصویب شده  با  متناسب 

. ست ا
بانکی  مدیران  اختیار  سطح  افزایش 
استان در صدور ضمانت نامه و گشایش 
و  دوره ای  صورت  به  اسنادی  اعتبار 
اختیار  استان،  هر  نیاز  با  متناسب 
کارکنان  جابجایی  برای  استانی  مدیران 
دیگر  از  استان  همان  سطح  در  بانک 
تصویب  از  پس  که  است  مصوب  موارد 

است. قابل اجرا  بانک  هیئت مدیره 
ارتباط  که  اختیاراتی  چنین 
مسئله  و  مالی  نیازهای  با  مستقیمی 
تواند  می  آنکه  عین  در  دارد  وام  تأمین 
صورت  در  اما  باشد،  گشا  گره  بسیار 
منفعت  مدیران  ناحیه  از  اختالل  ایجاد 
اخذ  فرآیند  شدن  دشوارتر  امکان  طلب 
بانک  مدیره  هیئت  و  دارد  نیز  را  وام 
تصویب  در  توانند  می  ها  استان  های 
فرایند  اهداف  و  جهت  تغییر  یا  آن 
رو  این  از  کنند  ایجاد  موانعی  مذکور 
است  الزم  ها  استان  اختیارات  تقویت 
توانمندی  افزایش  با  مستقیم  بطور 
این  غیر  در  باشد  همراه  نیز  مردم 
استان  امور  از  گرهی  تنها  نه  صورت 
کاهش  دولت  بار  و  شد  نخواهد  باز  ها 
عمومی  نارضایتی  بلکه  یافت  نخواهد 

► شود.    بیشتر  است  ممکن 

»گویه«بررسیکرد:
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