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گزیـده خبـرها

ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند،  آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل  از 
را  خویش   } شهروندان  تریبون   { ستون  دارد  نظر  در  رسالت،  همین  پایه  بر  گویه  روزنامه 
مجددا فعال نماید. تا بر اساس آن مردم بتوانند مشکالت، پیشنهادات و انتقادات خویش 
را با مقامات ارشد استان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شهری با مسئووالن  در میان 
بگذارند. مقامات مسئوول هم می توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و 
در اختیار گویه قرار دهند تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم برسد. از این رو روزنامه 
گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه 
را منتشر خواهد  باشد  آدرس صحیح  و  با مدارک  و همراه  که مستدل، مستند  هر مطلبی 
ستون  همین  در  نیز  دهند  قرارمی  گویه  روزنامه  اختیار  در  مسئووالن   که  پاسخی  و  کرد 
منعکس خواهد شد. امید است این ستون مورد استقبال مردم و مسئووالن قرار گیرد تا با 
این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظر در ایتا به 

قرار زیر می باشد.     09122524638    

اطالعیـه روزنامــه گویـه



معادل  اعتباری  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  در      ◄
اختصاص  بخش  پروژه های  به  تومان  میلیارد   ۴۰۵
در  سفر  این  مصوبات  از  درصد   ۹۵ از  بیش  و  یافت 

شد. اجرایی  قم  کشاورزی  بخش 
به گزارش  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
سفر  سالگرد  در  حاجی رضا  محمدرضا  استان، 
این  در مصوبات  اظهار داشت:  قم،  به  رئیس جمهور 
داده  تخصیص  اعتبار  تومان  میلیارد   405 سازمان 
محل  از  تومان  میلیارد   395 میزان  این  از  که  شد 
اختصاص   1402 تا   1400 سال  از  تملکی  اعتبارات 
10 میلیارد تومان بابت تسهیالت روستایی  می یابد و 

است.  بوده  بانوان  اشتغال  جهت 
تومان  میلیارد   75 حدود  مبلغ  تاکنون  افزود:  وی 

سازمان  به  مصوبه   7 بابت  تملکی  اعتبار  محل  از 
احیای  شامل  که  یافته  تخصیص  کشاورزی  جهاد 
کشاورزی  اراضی  نوسازی  و  تجهیز  قنوات،  مرمت 
زهکشی،  و  آبیاری  شبکه های  مرمت  و  احداث  و 
گلخانه ای،  مجتمع های  زیرساخت های  تکمیل 
اراضی  کاداستر  طرح  آبیاری،  روش های  توسعه 
کشاورزی  آب  مصرف  بهینه سازی  و  کشاورزی 
و هزینه شده است، همچنین در خصوص  اختصاص 
9.5 میلیارد  62 فقره پرونده به مبلغ  بانوان  اشتغال 
تومان به بانک های عامل استان معرفی، مصوب و در 

است. پرداخت  حال 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: پیشرفت 
اعتبار  تخصیص  به  نسبت  تملکی  پروژه های  فیزیکی 

و  مرمت  شامل  که  است  شده  انجام  درصد   100
و  تجهیز  هکتار   434 قنات،  رشته   44 بازسازی 
توسعه  هکتار   1117 کشاورزی،  اراضی  نوسازی 
کیلومتر   23 انجام  فشار،  تحت  آبیاری  روش های 
هکتاراز  هزار   70 حدود  همچنین  و  لوله گذاری 
اراضی  کاداستر  طرح  قالب   در  کشاورزی  اراضی 

است.  اجرا  حال  در  کشاورزی 
در   1401 و   1400 سال  در  افزود:  رضا  حاجی 
حفر  به  نسبت  مجمتع ها  زیرساخت  تکمیل  خصوص 
چاه و انتقال آب با لوله به طول 1800 متر و احداث 
و  برق  انشعاب  خرید  همچنان  و  آب  ذخیره  استخر 
ابالغی  اعتبارات  از محل  تولیدی طغرود  گاز مجتمع 

► است.   شده  انجام 

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس      ◄
تا  سال جاری  ابتدای  از  گفت:  قم  تجارت 
دربخش  بازرگانی  کارت   ۱۶۴ آذرماه  پایان 
بخش  در  بازرگانی  کارت   ۱۵۷ و  تولیدی 
تجاری درقم صادر شده و در مجموع ۸۰۳ 
و  تولیدی  فقره   ۵۰۸( بازرگانی  کارت  فقره 
است. فعال  استان  در  تجاری(  فقره   ۲۹۵
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت، 
سازمان  فعالیت های  پیرامون  ابدالی  اکبر 
صنعت، معدن و تجارت قم در حوزه تجارت 
بیان  سال جاری،   طی  استان  خارجی 
یک  فعالیت  مجوز  مدت،  این  در  داشت: 
شرکت مدیریت صادرات با اشتغالزایی برای 

۱۰ نفر با هدف تسهیل در صادرات تمدید 
و مجوز یک شرکت مدیریت صادرات جدید 

شده است. اولیه  تایید 
به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
در  استان  صادرات  رشد  به  رو  وضعیت 
پایان  تا  سال   ابتدای  از  افزود:  سال جاری، 
بیش از  به  استان  صادرات  ارزش  آذرماه 
۲۶۳ میلیون دالر رسیده و وزن آن از ۲۹۵ 
کاالهای  عمده  رفته است؛  فراتر  ُتن  هزار 
صادراتی نیز شامل کاالهایی همچون مواد 
مفتول  معدنی،  سوخت های  پالستیکی، 
مس، کفش و صندل، تخم مرغ، الیاف پلی 
)شیرآالت  مکانیکی  آالت  ماشین  و  استر 

بهداشتی و ماشین لباسشویی( بوده است.
وی همچنین با تاکید بر این که درحوزه 
صادرات، بازار کشورهای همسایه به عنوان 
مهمترین مقاصد کاالهای تولید شده در قم 
کشورهای  عمده  گفت:  است،  توجه  مورد 
هدف صادراتی استان در این مدت به ترتیب 
افغانستان،  عراق،  شامل  صادرات  ارزش 
ترکمنستان،  پاکستان،  ترکیه،  امارات، 
بوده است. ازبکستان  و  آذربایجان  سوریه، 

وارداتی  کاالهای  مهمترین  افزود:  وی 
مانند  اقالمی  شامل  سالجاری  در  استان 
قطعات  مکانیکی،  وسایل  و  آالت  ماشین  
منفصله ماشین آالت راهساز و سایر ماشین 

پالستیکی،  مواد  سنتتیک،  الیاف  آالت، 
تسمه  برقی،  دستگاه های  و  آالت  ماشین 
و  آلی  شیمیایی  محصوالت  نیرو،  انتقال 
از  که  است  فوالد  و  آهن  چدن  محصوالت 
کشورهایی نظیر چین، امارات، ترکیه، هند، 
ایتالیا، بالروس، آلمان، عمان و برزیل، وارد 

شده است.
اقدام های  از  برخی  به  همچنین  وی 
انجام شده برای رونق بخشیدن به وضعیت 
پایان  تا  سال   ابتدای  از  استان  صادرات 
برگزاری  داشت:   بیان  و  پرداخت  آذرماه 
و  صادرات  توسعه  کارگروه  جلسه های 
برگزاری  استان،  خارجی  تجارت  پایش 

ایجاد  کارشناسی  و  فنی  کمیته  جلسه های 
تجاری  هیات های  پذیرش  و  نمایشگاه ها 
ترتیب  عراق،  و  کنیا  روسیه،  کشورهای  از 
مقام های  با  تجاری  نشست های  دادن 
سفیر  همچون  مختلف  کشورهای  سیاسی 
و  نیجریه  خارجه  امور  وزیر  ارمنستان،  
در  عملکرد  گزارش  تهیه  برزیل،   سفیر 
برگزاری  مورد وضعیت تجارت خارجی قم، 
هفت نمایشگاه تخصصی پیرامون کاالهای 
صادراتی استان و برگزاری چهار میز توسعه 
سازمان  اقدام های  جمله  از  صادرات 
ارتقا  برای  قم  تجارت  و  معدن  صنعت، 

► است.     استان  صادراتی  وضعیت 

مدیرکل آموزش وپرورش قم گفت:      ◄
اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۰۰ حدود  از 
مصوب در سفر هیات دولت به این استان 
بیش  تاکنون  آموزش وپرورش،  حوزه  در 
تومان  میلیارد   ۵۶ معادل  یک چهارم  از 

است. یافته  اختصاص 
در  یکشنبه  عصر  رحیمی  علیرضا 
از حدود  افزود:  ایرنا،  با خبرنگار  گفت وگو 
در  مصوب  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   ۲
به استان  سفر سال گذشته رییس جمهور 
و  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   ۲۰۰ قم، 
آموزش وپرورش  پروژه  هشت  راه اندازی 

یافت. اختصاص 
نیز  تومان  میلیارد   ۳۰ وی،  گفته  به 
پروژه های  به  سفر،  اعتبارات  بر  عالوه 
یافت که شامل  آموزش وپرورش اختصاص 
درمانگاه  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   ۱۵
تکمیل  برای  نیز  میلیارد   ۱۵ و  فرهنگیان 

می باشد. خرداد   ۱۵ فرهنگی  اردوگاه 
تامین  مصوبه  برای  کرد:  اضافه  وی 
میلیارد  پنج  تاکنون  هنرستان ها  تجهیزات 

میلیارد   ۵.۵ و  ملی  اعتبارات  از  تومان 
اختصاص  استانداری  سوی  از  نیز  تومان 

است. شده  داده 
آموزشی  مجتمع  داد:  ادامه  رحیمی 
پردیسان،  استثنایی  دانش آموزان 
جبران  طرح  رضا)ع(،  امام  هنرستان 
و  پردیسان  استثنایی  مجتمع  یادگیری، 
پروژه آموزشی محله هفت پردیسان از دیگر 
آموزش وپرورش  حوزه  مصوب  طرح های 

است. دولت  هیات  سفر  در 
وی خاطرنشان کرد: برای طرح جبران 
شده  مصوب  تومان  میلیارد  یک  یادگیری 
نیافته  اختصاص  اعتباری  تاکنون  که 

است.
حال  در  پروژه   ۱۰ به  اشاره  با  وی 
داد:  ادامه  قم،  آموزش وپرورش  ساخت 
پردیسان  در  آزمون  حسین  حاج  پروژه 
آموزشی  کارگاه  و  ورزشی  زمین  شامل 
دوم،  و  اول  متوسطه  ابتدایی،  مدرسه  و 
پیشرفت  با  ۱۸ کالسه زیرک  پروژه مدرسه 
 ۱۲ مدرسه  زنی  کلنگ  درصدی،   ۵۰

مدرسه  زنی  کلنگ   ،۳ ناحیه  اتباع  کالسه 
کالسه   ۱۲ مدرسه  شیخ آباد،  در  اتباع 
پروژه  و   ۳ ناحیه  در  طباطبایی  قاضی 
این  جمله  از  قدس  شهرک  در  هندویان 

. ست ح ها طر
پروژه   ۲۵ اجرای  به  اشاره  با  رحیمی 
جاری  سال  در  آموزش وپرورش  حوزه  در 
شهید  نفری   ۲۵۰۰ نمازخانه  گفت:  نیز 
مدرسه  علی)ع(،  امام  مدرسه  هندویان، 
ناحیه  مسعودیان  کالسه   ۱۲ استثنایی 
متقیان  شهدای  کالسه   ۶ مدرسه  چهار، 
کهک، مدرسه ۹ کالسه زرین اقبال ناحیه 
کارگاه  عسگری،  حاج  شهید  استخر  یک، 
هنرستان  و  زهرا)س(  حضرت  هنرستان 
رقیه  حضرت  کالسه   ۶ مدرسه  فخری، 
کالسه   ۱۲ شاهد  مدرسه  صرم،  روستای 
۲ کالسه حضرت  شهید هندویان، مدرسه 
کالسه   ۱۸ مدرسه  جعفریه،  ابوالفضل)ع( 
 ۶ مدرسه   ،۲ ناحیه  قاسمیان  شهید 
کریمه  کالسه   ۲ مدرسه  و  جعفریه  کالسه 
این  جمله  از  سلفچگان  در  اهل بیت)س( 

. ست ح ها طر
وی در ادامه با اشاره به حادثه هنرستان 
بیان  نور و مسمومیت تعدادی دانش آموز، 
کرد: این حادثه اتفاق نادری بود و تاکنون 

علت اصلی مشخص نشده است.
درمانی  اقدامات  از  غیر  افزود:  وی 
دیده،  حادثه  دانش آموزان  برای 
متقبل  را  دانش آموزان  پزشکی  هزینه های 
و  آن ها  از  دلجویی  به  نسبت  و  شدیم 

نمودیم. اقدام  خانواده هایشان 
مدیرکل آموزش وپرورش قم خاطرنشان 
زمینه  این  در  نیز  امروز  و  دیروز  کرد: 
نکویی  بیمارستان  در  پزشکی  کمیسیون 
دیگر  بار  دانش آموزان  تمام  و  شد  تشکیل 

شدند. چکاب 
این  متخصصان  نظر  کرد:  تصریح  وی 
است،  متفاوت  عوارض  زمان  که  است 
و  اول  روز  چند  فردی  که  است  ممکن 
باشد. بیماری  آثار  درگیر  ماه  چند  فردی 
دانش آموز   ۵۱ ایرنا،  گزارش  به 
روز  صبح  قم  نور  دخترانه  هنرستان 

عالئم  با  امسال  آذرماه   ۲۲ سه شنبه 
 ۲ به  اورژانس  توسط  تنفسی  مسمومیت 
 ۲ شدند؛  منتقل  استان  این  بیمارستان 
همین  در  نیز  حادثه  این  از  پیش  هفته 
مسمومیت  دچار  دانش آموز   ۱۸ مدرسه 

. ند شد
مدیر روابط عمومی آموزش وپرورش قم 
نیز در این گفتگو با اشاره به موفقیت های 
این اداره کل گفت: بر اساس ارزیابی های 
وزارت آموزش وپرورش، این اداره کل رتبه 
کرده  خود  آن  از  را  عملکرد  زمینه  در  اول 

است.
دوم  رتبه  افزود:  رضایی  غالمرضا 
طرح  در  چهارم  رتبه  تحقیقات،  و  پژوهش 
توسعه فضاهای ورزشی، رتبه اول در زمینه 
رتبه  و  کشور  سطح  در  پژوهش  و  تحقیق 
برتر شهید رجایی در استان نیز اختصاص 

دارد. قم  آموزش وپرورش  به 
هزار   ۲۹۵ جاری،  تحصیلی  سال  در 
و  هزار  یک  از  بیش  در  قمی  دانش آموز 
۴۸۰ واحد آموزشی تحصیل می کنند.    ►
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم:

● بیش از ۹۵ درصد از مصوبات سفر ریاست جمهوری در بخش کشاورزی قم اجرایی شد   ●

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم: 

● صادرات قم از ۲۶۳ میلیون دالر گذشت   ●

مدیرکل آموزش وپرورش قم:

● ۵۶ میلیارد تومان از اعتبارات سفر هیات دولت به قم در حوزه آموزش وپرورش محقق شد   ●

وقتی آب یک کاالی »مفت« به حساب می آید بهره بری ایجاد نمی شود
گیشه سینماهای قم با اکران دو انیمیشن گرم شد
»لوپتو« پرفروش ترین فیلم 

پاییزی در قم
فیلم های سینمایی در قم در حالی بسته شد که  پاییزه  اکران  پرونده 
و فروش یک میلیارد  فیلم ها نشستند  تماشای  به  نفر   ۴۶۱ و  ۵۱ هزار 
»پسر  »لوپتو«،  زد،  رقم  سینماها  گیشه  برای  را  میلیونی   ۱۲۶ و 
در فصل  قم  پرفروش سینماهای  فیلم  نیز سه  »بخارست«  و  دلفینی« 

بودند. پاییز 
در  سینمایی  فیلم های  پاییزه  اکران  پرونده  بیست،  شهر  گزارش  به 
به  سانس   ۲,۰۱۷ در  نفر   ۴۶۱ و  هزار   ۵۱ که  شد  بسته  حالی  در  قم 
تماشای فیلم ها نشستند و فروش یک میلیارد و ۱۲۶ میلیونی را برای 

زد. رقم  سینماها  گیشه 
راهی  نفر   ۳۶ و  هزار   ۵۴ امسال،  تابستان  در  که  است  حالی  در  این 
دویست  و  میلیارد  یک  به  نیز  سینماها  فروش  و  بودند  شده  سینماها 

بود. رسیده  تومان  میلیون 
پاییز،  فصل  در  قم  سینماهای  فروش  آمار  جالب  نکات  از  یکی 
دلفینی«  »پسر  و  »لوپتو«  انیمیشن  فیلم  دو  از  عالقه مندان  استقبال 
حالی  در  این  ایستادند.  »بخارست«  کمدی  فیلم  از  باالتر  که  است 
طرفداران  از  قم  در  سینما  به  عالقه مندان  بیشتر  پیش تر  که  است 
فیلم طنز در صدر  نام یک  اغلب  و  بودند  فیلم های کمدی  پروپاقرص 

می  خورد. چشم  به  قم  در  سینمایی  فیلم هایی  فروش  جدول 
آبان ماه   ۱۱ از  که  عسکری  عباس  کارگردانی  به  »لوپتو«  انیمیشن 
هزار   ۱۶ پذیرای  امسال  پاییز  در  رفت،  قم  سینماهای  پرده  روی  به 
تماشاگر قمی بود و بیش از ۳۴۲ میلیون تومان فروش کرد و در صدر 

گرفت. قرار  پاییز  فصل  در  قم  سینماهای  فروش  جدول 
قمی  خانواده های  و  کودکان  محبوب  انیمیشن  دیگر  دلفینی«  »پسر 
هزار   ۱۵ با  شده،  قم  سینماهای  مهمان  شهریورماه  اوایل  از  که  نیز 

کرد. تجربه  فصل  این  در  را  تومانی  میلیون   ۲۹۵ فروش  تماشاگر 
پاییز،  فصل  در  قم  سینماهای  فروش  جدول  فیلم  سومین  اما 
بود،  »بخارست«  نام  با  اطیابی  مسعود  سید  کمدی  فیلم  جدیدترین 
فیلمی که از ۲۴ آبان ماه در قم به روی پرده رفت و با ۱۰ هزار و ۵۴۰ 

کرد. فروش  قم  در  تومان  میلیون   ۲۶۹ تماشاگر، 
آیدا  »تی تی«  و  آبیار  نرگس  »ابلق«  نیک نژاد،  بروز  »دوزیست« 
پناهنده نیز به ترتیب با فروش ۹۰ میلیون، ۶۵ میلیون و ۲۵ میلیون 
پاییز  در  قم  سینماهای  فروش  جدول  ششم  تا  چهارم  رده  در  تومانی 

دارند. قرار 
به  »بیرو«  امسال  پاییز  در  شده  اکران  فیلم  کم تماشاگرترین  اما 
بهمن ماه  در  که  فیلمی  بود،  عباس میرزایی  علی  مرتضی  کارگردانی 
نیز  قم  در  فجر  جشنواره  فیلم های  اکران  جریان  در  گذشته  سال 
به  نفر   ۶۱ فقط  هم  اکران  زمان  در  حاال  و  داشت  کمی  تماشاگر 
فروش  تومان  هزار  دویست  و  میلیون  یک  و  رفتند  فیلم  این  تماشای 

کرد.
بر  قم  سینماهای  در  سینمایی  فیلم های  فروش  پاییزه  آمار  جزئیات 
شرح  به  »سمفا«  سامانه  گواه  به  فروش  رقم  و  تماشاگر  تعداد  مبنای 

است: زیر 
 *رتبه نخست: انیمیشن »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری با ۱۶ 

هزار و ۳۴ تماشاگر و فروش ۳۴۲ میلیون تومان.
*رتبه دوم: انیمشن »پسر دلفینی« به کارگردانی محمد خیراندیش با 

۱۵ هزار و ۷۰ تماشاگر و فروش ۲۹۵ میلیون تومان.
*رتبه سوم: فیلم »بخارست« به کارگردانی سید مسعود اطیابی با ۱۰ 

هزار و ۵۴۰ تماشاگر و فروش ۲۶۹ میلیون تومان.
*رتبه چهارم: فیلم »دوزیست« به کارگردانی برزو نیک نژاد با ۴ هزار و 

۴۲ تماشاگر و فروش ۹۰ میلیون تومان.
 ۵۴۰ و  ۲ هزار  با  آبیار  نرگس  کارگردانی  به  »ابلق«  فیلم  پنجم:  *رتبه 

تومان. میلیون   ۶۵ فروش  و  تماشاگر 
 ۱۲۵۵ با  پناهنده  آیدا  کارگردانی  به  تی«  »تی  فیلم  ششم:  *رتبه 

تومان. میلیون   ۲۵ فروش  و  تماشاگر 
با  اطیابی  مسعود  سید  کارگردانی  به  »انفرادی«  فیلم  هفتم:  *رتبه 

تومان. میلیون   ۲۱ فروش  و  تماشاگر   ۱۰۶۱
علی  کارگردانی  به  کنی۲«  گریه  میگیری  »چند  فیلم  هشتم:  *رتبه 

تومان. میلیون   ۱۱ فروش  و  تماشاگر   ۴۹۵ با  توکل نیا 
 ۳۶۴ با  دانشی  کاظم  کارگردانی  به  »علفزار«  فیلم  نهم:  *رتبه 

تومان. میلیون   ۵ فروش  و  تماشاگر 
با  عباس میرزایی  علی  مرتضی  کارگردانی  به  »بیرو«  فیلم  دهم:  *رتبه 

۶۱ تماشاگر و فروش ۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان.

مسابقه »جان فدا« ویژه اهالی 
رسانه در قم برگزار می شود

برگزاری  از  قم  استان  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  دوره  هشتمین  دبیر 
شهید  سالگرد  مناسبت  به  »جان فدا«  عنوان  با  محتوا  تولید  مسابقه 

خبرداد. سلیمانی  قاسم 
ضمن  خبرنگاران،  با  گفت وگو  در  شعبانی  علی  فارس،  گزارش  به 
تسلیت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تقارن این ایام 
قم  استان  رسانه  بسیج  سازمان  کرد:  اظهار  ابوذر  رسانه ای  رویداد  با 
ابوذر، مسابقه  برگزاری هشتمین دوره جشنواره رسانه ای  در راستای 
حاج  سپهبد  دلها  "سردار  گرامیداشت  ویژه  جان فدا  محتوای  تولید 
قاسم سلیمانی" را ویژه خبرنگاران و فعاالن رسانه ای با مشارکت خانه 

می کند. برگزار  قم  استان  مطبوعات 
مسابقه  این  در  شرکت  برای  توانند  می  مندان  عالقه  گفت:  وی 
با محوریت »سردار حاج قاسم سلیمانی«  را  تولیدی خود  آثار  تمامی 
به  جاری  هفته  پایان  تا  چندرسانه ای  و  خبری  قالب های  تمامی  در 
ارسال  روبیکا  و  ایتا  های  رسان  پیام  در   09930936858 شماره 

. کنند
تصریح  قم  استان  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  دوره  هشتمین  دبیر 
ابوذر  جشنواره  در  رویداد،  این  در  شرکت  ضمن  دریافتی  آثار  کرد: 
آثار  دریافت  مهلت  مناسبت  همین  به  و  شد  خواهند  داده  شرکت  نیز 

می شود. تمدید  ماه  دی   15 تا  نیز  ابوذر  جشنواره 

خبـر

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل       ◄
استان قم گفت: صنایع باید دندان لب آب 
آب  تامین  برای  پساب  از  و  بکشند  را  مفت 

کنند. استفاده  خود 
روزنامه  گزارش  به  قراچورلو-  فاطمه 
مصاحبه  در  بختیاری  حسن  »گویه«، 
مناسبت  به  که  خبرنگاران  با  مطبوعاتی 
و  آب  شرکت  تاسیس  تصویب  سالروز 
امروز  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  فاضالب 
۱۰۰ درصد آب شهرها با وضعیت مناسبی 
تامین می شود و  روستاها نیز ۹۷ درصد، 

هستند. بهداشتی  و  سالم  آب  دارای 
تامین  منابع  محدودیت  به  اشاره  با  وی 
آب در قم عنوان کرد: این موضوع به دلیل 
با  و  قم  در  جمعیت  رشد  و  خشک  اقلیم 
توجه به آغاز طرح ملی مسکن، باید تامین 
آب و شبکه فاضالب جدی تر برنامه ریزی 

شود. پیگیری  و 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
در  ای  خانه  تصفیه  که  این  به  اشاره  با  قم 
ایجاد  ثانیه  در  کیلومتر   ۹ ظرفیت  با  قم 
شده، ابراز داشت: خطوط انتقال و تامین 
آب قم عمدتا از سرشاخه های دز می باشد 
از چاه های  ۲۰ درصد  بعدی  مراحل  در  و 
علی آباد و سد ۱۵ خرداد می باشد هرچند 
به  و  ندارند  مطلوب  کیفی  وضعیت  دو  این 
استفاده می  پدافندی  عنوان مجموعه آب 

شوند.
بختیاری تصریح کرد: ۴۰ درصد از شهر 
قم تحت پوشش شبکه فاضالب می باشد و 
ریزی  برنامه  بایستی  باقی  ۶۰ درصد  برای 
فاضالب،  های  طرح  منابع  تامین  شود. 

های  محدودیت  دلیل  به  و  است  دولتی 
جدی  اقدام  اخیر  های  سال  طی  مالی، 
است. نشده  فاضالب  شبکه  توسعه  درباره 

خانه  تصفیه  واحد  سه  در  افزود:  وی 
شهر  فاضالب  کیلومتر  هزار  قم  استان 
تصفیه می شود تا در صنعت و فضای سبز 

شود. استفاده 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
فاضالب،  های  طرح  که  این  بیان  با  قم 
پاشنه آشیل آبفا و زیان ده می باشد، بیان 
استان،  به  جمهوری  ریاست  سفر  در  کرد: 
خطوط  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد   ۵۰۰ که  گرفتیم  فاضالب   انتقال 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  آن  تومان 

شود. تامین  بایستی 
شرکت  این  کرد:  تصریح  بختیاری 
جاری  سال  شهریورماه  پایان  تا  توانسته 
داشته  اعتبار  جذب  تومان  میلیارد   ۲۶۴

. شد با
آب  های  شبکه  بازسازی  افزود:  وی 
به  آشامیدنی  آب  تکمیل  آشامیدنی، 
روستای  به  کیفیت  با  آبرسانی  روستاها، 
شده  انجام  قمرود  روستای   ۱۶ و  قنوات 

. ست ا
قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیر 
ابراز کرد : ۱۷ کیلومتر شبکه های فرعی، 
اصالح  و  روستایی  خطوط  کیلومتر   ۲۷
سال  در  کیلومتر   ۲۸ میزان  به  آب  شبکه 

شد. انجام  جاری 
شبکه  کیلومتر   ۲۴۰ کرد:  عنوان  وی 
فرسوده فاضالب  در قم وجود دارد که ۱۳ 
شده  اصالح  جاری  سال  در  ان  کیلومتر 

است.
اجرایی  عملیات  ابرازداشت:  بختیاری 
منطقه  در  مکعبی  متر   ۲۲۰ مخزن 
امیدواریم  که  شده  آعاز  هم  قم  پردیسان 

برسد. اتمام  به  آینده  سال  اوایل 
جاری  سال  در  قم  شهر  اظهارکرد:  وی 
قم  استان  و  مکعب  متر  میلیون   ۱۱۳
کردند  مصرف  آب  کیلومتر  میلیون   ۱۳۹
با  تابستان  در  بخصوص  آن  آب  تامین  که 

شد. انجام  دشواری 
هزار  پنج  ایجاد  برای  کرد:  بیان  وی 
های  بخش  در  مخزن  مکعب  متر   ۵۰۰ و 
مختلف قم برنامه ریزی شده که جا دارد از 
از پروژه  بسیج سازندگی استان که بخشی 
کنم. تشکر  است  انان  زحمت  حاصل  ها 

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
سال  فجر  دهه  های  پروژه  به  ادامه  در  قم 
جاری هم اشاره کرد و افزود: احداث خط 
انتقال آبرسانی به قنوات و هشت روستای 
انتقال به روستای عنایت  آن، احداث خط 
متر  هزار  پنج  مخزن  از  برداری  بهره  بین 
مکعبی جعفریه هم در دستور کار دهه فجر 

است. اسالمی  انقالب 
وی تصریح کرد: استان قم با محدودیت 
گذاری  تعرفه  و  است  درگیر  دائمی  آبی 
صرفه  تا  شود  انجام  باید  آب  برای  واقعی 

شود. انجام  درست  استفاده  و  جویی 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
بخش  آب  که  زمانی  تا  اظهارداشت:  قم 
وری  بهره  است  ارزان  کشاورزی  و  صنعت 

شود. نمی  ایجاد  بخش  این  در 
دندان  باید  صنایع  گفت:  بختیاری 

را  خود  نیازهای  و  بکشند  را  مفت  آب  لق 
به  هم  نیرو  وزارت  و  کنند  تامین  پساب  از 

است. امر  این  شدن  محقق  دنبال 
وی با بیان اینکه صنعت آب بر کالنی در 
صنایع  از  یکسری  افزود:  ندارد،  وجود  قم 
آب  صنعت  فوالد،  بخش  در  سلفچگان  در 

بر، فعال هستند که به تدریج آب آنان قطع 
می شود و باید از پساب استفاه کنند.

مسند  در  که  زمانی  از  کرد:  تاکید  وی 
با  گرفتم  قرار  قم  فاضالب  و  آب  مدیریت 
هیچ درخواستی در بخش صنعت موافقت 
نکردم و واگذاری آب به صنعت را خط قرمز 
می دانیم و صنعتگران باید سرمایه گذاری 

انجام دهند. این حوزه  در 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مطالبه  و  بسیج  باید  داشت:  عنوان  قم 
آب  کیفیت  و  تامین  بحث  در  همگانی 
در  گذشته  تابستان  زیرا  باشیم  داشته 
برخی  و  جنگیدیم  آب  برای  موارد  برخی 

منطقه  سه  بخصوص  استان  مناطق 
شهری مشکالت جدی از لحاظ شوری آب 

. شتند ا د
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
قم تاکید کرد: انصاف نیست با این شرایط 
صنعت  به  کوچری  سد  آب  استان،  آبی 

یابد. اختصاص 
میلیون   ۳۸ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
شود،  می  تصفیه  قم  در  پساب  مکعب  متر 
قم  در  پساب  از  استفاده  سرعت  افزود: 
سه  جهت  این  در  و  است  پایین  بسیار 
پساب  برای  شهرداری  و  صنعت  با  قرارداد 

است. شده  منعقد 
سد  از  قم  سهم  کرد:  بیان  بختیاری 
متر  میلیون  گذشته،۱۱۳  سال  کوچری 
مکعب بود که در سال جاری به ۷۸ میلیون 
مردم  آب  شدیم  ناگزیر  و  رسید  مکعب  متر 
 ۱۵ سد  و  شهری  درون  های  چاه  از  را  قم 

 ► کنیم.   تامین  خرداد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

●  صنایع باید دندان لق "آب رایگان" را بکشند    ●
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کیفیت هوای قم در شرایط 
ناسالم قرار گرفت

در  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت  عمومی  روابط 
حفاظت  کل  اداره  اطالعات  به  استناد  با  کرد:  اعالم  اطالعیه ای 
قم  در شهر  کیفیت  ۱۱ دی ماه، شاخص  امروز  استان،  زیست  محیط  

دارد. قرار  ناسالم  شرایط  در  معلق  ذرات  آالینده  علت  به 
قرار  ایرنا  اختیار  در  یکشنبه  روز  آن  از  ای  نسخه  که  اطالعیه  این  در 
گرفت، آمده است: افراد مبتالبه بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان 
فعالیت های  از  باید  باردار  زنان  و  آسم  به  مبتالیان  و  سالمندان  و 
باید  دیگر  افراد  و  ورزند  اجتناب  منزل  از  خارج  سنگین  یا  طوالنی 

دهند. کاهش  را  منزل  از  خارج  سنگین  یا  طوالنی  فعالیت های 
اطالعیه می افزاید: به منظور کاهش تماس مستقیم با آالینده هوا از 
خروج غیرضروری از ساختمان )منزل یا محل کار( پرهیز کنید و اگر 
به حداقل ممکن  را  آن  زمان  کنید،  فعالیت  آزاد  در فضای  باید  الزاما 
کاهش دهید؛ افرادی که به اقتضای کاری چند ساعت در فضای باز 

استفاده کنند. استاندارد  و  تنفسی مناسب  از ماسک  قرار می گیرند 
بمانید  بسته  محیط های  یا  خانه  در  این که  بر  تاکید  با  اطالعیه  این 
صورت  در  است:  یافته  ادامه  نگهدارید،  بسته  را  پنجره ها  و  درب  و 
انجام  از  و  بمانید  مطبوع  تهویه  سیستم  دارای  اماکن  در  امکان 
اگر دارای مشکالت  به ویژه  و ورزش سنگین  فعالیت های بدنی شدید 
کنید. خودداری  هستید  عروقی  قلبی  بیماری های  یا  آسم  و  تنفسی 
سیستم  به  استرس  کاهش  به منظور  است:  یافته  ادامه  اطالعیه 
قلیان  و  سیگار  قبیل  از  دخانی  محصوالت  استعمال  از  عروق  و  قلب 
بدن  از  آلوده  ذرات  و  امالح  خروج  تسهیل  جهت  کنید؛  خودداری 

می شود. توصیه  زیاد  آب  نوشیدن 
و صابون  آب  با  این که شستشوی صورت  به  اشاره  با  اطالعیه  این  در 
و  عوارض  کاهش  به منظور  فوقانی  تنفسی  مجاری  شستشوی  نیز  و 
مناسب  غذایی  رژیم  از  استفاده  است:  آمده  است،  موثر  حساسیت 
سیب،  پرتقال،  قبیل  از  میوه ها  و  از سبزی ها  کافی  استفاده  قبیل  از 
توصیه  کم چرب  لبنیات  و  شیر  مصرف  و  فلفل  کرفس،  کلم،  لیمو، 

می شود.
مانند  نشانه هایی  یا  هستید  آسم  دارای  اگر  است:  حاکی  اطالعیه 
کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده 
کردید، برنامه درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشانه ها برطرف نشد 

کنید. پزشک خود مشورت  با 
در این اطالعیه تاکید شده است: متصدیان واحدهای صنفی عرضه 
از  مصرف  آماده  غذایی  محصوالت  دادن  قرار  از  موکدا  غذایی  مواد 
قبیل آجیل و خشکبار در خارج واحد و کنار معابر عمومی در معرض 

کنند. خودداری  آلودگی 

مدارس ابتدایی قم فردا هم 
تعطیل است

شرایط  ادامه  با  استان،  هوای  آلودگی  اضطرار  کمیته  اعالم  بر  بنا 
آلودگی هوا، فعالیت آموزشی مدارس مقطع ابتدایی شهر قم فردا به 

است. غیرحضوری  صورت 
به گزارش تسنیم، بنا بر اعالم معاونت نظارت پایش اداره کل محیط 
زیست استان قم، شاخص کیفیت هوای شهر قم امروز به علت وجود 
ذرات آالینده معلق در برخی ساعات به عدد AQI 155 رسید تا هوا 

برای تمامی گروه ها ناسالم شود.
در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان که ظهر امروز در اداره 
با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی  کل محیط زیست برگزار شد 
شد  مصوب  آینده،  ساعت   24 در  هوا  آلودگی  شرایط  ادامه  بر  مبنی 
امروز  همچون  فردا  قم  شهر  ابتدایی  مقطع  مدارس  تمامی  فعالیت 
فضای  طریق  از  را  خود  آموزش  آموزان  دانش  و  نباشد  حضوری 

کنند. دریافت  مجازی 
مهد های کودک و پیش دبستانی شهر قم هم فردا تعطیل است.

فعالیت آموزشی مدارس در سایر نقاط استان فردا به صورت حضوری 
خواهد بود.

از  اطالعیه ای  در  جوی  شرایط  به  توجه  با  نیز  استان  بهداشت  مرکز 
و  قلبی-عروقی  بیماران  کودکان،  سالمندان،  بویژه  شهروندان  همه 
زنان باردار خواست؛ از فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج از منزل 

ورزند. اجتناب 

در این اطالعیه آمده است؛
به حداقل ممکن  را  آن  زمان  کنید  فعالیت  آزاد  در فضای  باید  1-اگر 

دهید. کاهش 
قرار  باز  فضای  در  ساعت  چند  کاری  اقتضای  به  که  2-افرادی 
نمایند. استفاده  استاندارد  و  مناسب  تنفسی  ماسک  از  می گیرند 
3-متصدیان واحد های صنفی عرضه مواد غذایی مؤکدًا از قرار دادن 
در   ... و  خشکبار  و  آجیل  قبیل  از  مصرف  آماده  غذایی  محصوالت 
خارج واحد و کنار معابر عمومی در معرض آلودگی خودداری نمایند.
بسته  را  پنجره ها  و  درب  و  بمانید  بسته  محیط های  یا  خانه  4-در 

. ید ر ا نگهد
5-در صورت امکان در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید.

اگر  به ویژه  سنگین  ورزش  و  شدید  بدنی  فعالیت های  انجام  6-از 
هستید  عروقی  قلبی  بیماری های  یا  آسم  و  تنفسی  مشکالت  دارای 

نمایید. خودداری 
استعمال  از  عروق  و  قلب  سیستم  به  استرس  کاهش  7-به منظور 

نمایید. خودداری  قلیان  و  سیگار  قبیل  از  دخانی  محصوالت 
زیاد  آب  نوشیدن  بدن  از  آلوده  ذرات  و  امالح  خروج  تسهیل  8-برای 

می شود. توصیه 
نیز شستشوی مجاری تنفسی  و  با آب و صابون  9-شستشوی صورت 

مؤثر می باشد. و حساسیت  به منظور کاهش عوارض  فوقانی 
از  کافی  استفاده  قبیل  از  مناسب  غذایی  رژیم  از  10-استفاده 
کرفس،  کلم،  لیمو،  سیب،  پرتقال،  قبیل  از  میوه جات  و  سبزیجات 

می شود. توصیه  کم چرب  لبنیات  و  شیر  مصرف  و  و؛  فلفل 
تنفس،  کوتاهی  مانند  نشانه هایی  یا  هستید  آسم  دارای  11-اگر 
برنامه  نمودید  را مشاهده  و درد قفسه سینه  سرفه و خس خس کردن 
درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود 

نمایید. مشورت 

خبـر

کالن شهرها،  از  بسیاری  مانند  هم  قم      ◄
از  آن  خودروهای  تعداد  گذشته  سال های  در 
رشد جمعیتی پیشی گرفته و در میان گره های 
که مسئوالن  نرم می کند  پنجه  و  ترافیک دست 
خبر  حمل ونقل  جامع  طرح  اجرای  از  شهری 
شفابخش  نسخه ای  می تواند  که  می دهند 

باشد. قم  برای 
زندگی  رشد  با  آنالین،  پردیسان  گزارش  به 
خیابان ها  در  خودروها  تردد  افزایش  و  شهری 
ترافیکی«  نام »گره های  به  نهایت معضلی  و در 
هستیم  قم  ازجمله  کالن شهرها  سطح  در 
اتالف  به  گیر  دست وپا  معضالت  این  که 
ترافیک  دروازه  پشت  در  شهروندان  وقت 
ترافیک  امر  کارشناسان  اما  می شود،  ختم 
راهکارهای  شهری  مدیران  هم چنین  و 
پرتردد،  خیابان های  تعریض  مانند  میان مدتی 
احداث زیرگذرها و روگذرها و همچنین کاهش 
ترافیکی  معضالت  حل  برای  را  خودروها  تردد 

می کنند. اجرا 
خودروهای  آمار  که  قم  مانند  شهری  در  اما 
شخصی آن شاید از آمار جمعیت و ساکنان آن 
داشته  که  تنگی  معابر  کنار  در  باشد  باالتر  هم 
داخلی  گردشگران  میزبان  نیز  سال  طول  در 
تاکسی های  سکه  روی  آن  و  است  خارجی  و 
به خوبی  که  ترافیکی  فرهنگ  و  فرسوده  کاماًل 

نمی شود. رعایت 
و  است  کشور  مذهبی  گردشگری  مقصد  قم 
دینی  مناسبت  یک  با  تنها  مهم  این  به واسطه 
قفل  کاماًل  و  گره  قم  شهر  معابر  کل  مذهبی  و 
حرم  اطراف  و  مرکزی  هسته  به ویژه  می شود؛ 
عادی  روزهای  در  حتی  معضالت  این  مطهر 
چهار  مطهری،  میدان  می شود؛  مشاهده  نیز 
میدان  مطهر،  حرم  اطراف  و  بازار  سه راه  و  راه 
مناطقی  ازجمله   … و  غدیر  بلوار  ارتش، 
روی  بر  آن ها  ترافیکی  گره های  که  هستند 

. می کند  بازی  قمی  شهروندان  اعصاب 
دروازه های  پشت  مدت دار  انتظار  اما 
شهروندان  وقت  و  زمان  نه تنها  شهر  ترافیک 
افزایش  ازجمله  دیگری  عوارض  می گیرد  را 
وسائط  استهالک  زیست محیطی،  آلودگی های 
می بایست  که  داشت  خواهد  دنبال  به  را  نقلیه 
تدابیر  ترافیک  مدیریت  برای  شهری  مدیریت 
آنچه  اما  باشند  داشته  مدنظر  را  راهکارهایی  و 
فرهنگ  افزایش  شود  توجه  آن  به  باید  که 
اتوبوس،  مانند  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده 

است. شهری  تاکسی های  و  مترو 
اتوبوس  از  بهره گیری  بگوییم  اگر  حال 
مشکالت  حالل  شهری  تاکسی های  و  شهری 
دلیل  به  گفت  می توان  جرات  به  است 
آن ها  نقش  و  تاکسی ها  بیش ازحد  فرسودگی 
یک  که  زمانی  هم چنین  و  آلودگی ها  در 
صرف  اتوبوس  با  تردد  برای  قمی  شهروند 
را  از خودروی شخصی  می کنند شاید استفاده 
گره های  ایجاد  به  امر  این  که  کند  به صرفه تر 

می شود. ختم  ترافیکی 
حال گذشته از این عوامل این روزها مدیران 
شفابخشی  نسخه  از  خبر  قم  کالن شهر  شهری 
برای نجات از دیوار بلند و دست وپا گیر ترافیک 
حمل ونقلی  جامع  طرح  می دهند،  قم  شهر 
ناجی   ۱۴۱۲ سال  افق  تا  آن  چشم انداز  که 
معضالت ترافیکی کالن شهر قم خواهد بود که 
در دل آن راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و 

می شود. دیده  بلندمدت 
معضالت  ناجی  حمل ونقل  جامع  طرح 

قم ترافیکی 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
در  وگویی  گفت  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
طرح  می گوید:  حمل ونقل  جامع  طرح  معرفی 
اهمیت  که  است  باالدستی  سندی  حمل ونقل 
حمل ونقل  مشکالت  حل  در  مهمی  بسیار 
 ۱۵ افقی  آن  برای  و  دارد  شهری  ترافیک  و 
قالب   ۳ در  طرح  این  است؛  دیده شده  ساله 
قابل بررسی  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
است و چشم اندازی تا سال ۱۴۱۲ برای آن در 
در  آمارگیری  فرم  هزار   ۱۱ و  گرفته شده  نظر 

است. گرفته شده  نظر  در  مطالعات  این 
می افزاید:  دهناد  محمدحسین  سید 
در  جامعی  مطالعات  باید  طرح  این  دوم  گام 
داشته  آن  وضعیت  و  حمل ونقل  با  ارتباط 
چالش های  و  کمبودها  و  مشکالت  و  باشیم 
امر  ابتدای  در  که  کنیم  تحلیل  و  بررسی  را  آن 
گام  در  و  ترافیک  طرح  دوم  و  اول  مرحله  در 
برای  راهبردها  و  بایدها  راهکارها،  نیز  سوم 
بلند  میان  کوتاه مدت،  قالب  در  مشکالت  رفع 
و بلندمدت و برای هرکدام یک دوره زمانی یک 
انجام  زمان  به  توجه  با  است.  ارائه شده  ساله 
انجام شده،   ۹۷ سال  در  که  جامع  مطالعات 
میان مدت   ،۱۴۰۲ سال  تا  کوتاه مدت  نگاه 
 ۱۴۱۲ سال  تا  بلندمدت  و   ۱۴۰۷ سال  تا 
اساس  بر  مطالعات  این  و  گرفته شده  نظر  در 
حفظ  بر  تأکید  با  کشور  وزارت  دستورالعمل 
انجام شده  کشور  در  مطالعات  یکپارچگی 

. ست ا
گذشته در  قم  حمل ونقل  ساختار  ضعف 

تاریخچه  می کند:  ابراز  ادامه  در  وی 
حمل ونقل در ۱۵ سال گذشته شهر قم ضعیف 
در  شخصی  خودروهای  مدت  این  در  و  بوده 
هزار   ۱۹۴ به  خودرو  هزار   ۶۰ از  قم،  شهر 
تعداد  یعنی  این  و  پیداکرده  افزایش  خودرو 
سه  قم  شهر  معابر  شبکه  در  فعال  خودروهای 
قم  شهر  جمعیت  درحالی که  است،  شده  برابر 
عالوه  است،  داشته  افزایش  درصد   ۳۰ تنها 
از  استفاده  سهم  گذشته  سال   ۱۵ در  آن  بر 
از  درون شهری  سفرهای  در  شخصی  خودروی 
۱۶ درصد به ۴۲ درصد رسیده و امروز بیش از 
شخصی  خودروی  با  شهر  در  سفر  میلیون  دو 

می شود. انجام 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 

آنچه  می کند:  عنوان  قم  شهر  اسالمی  شورای 
تمرکز  آن  به  باید در طرح جامع حمل ونقل  که 
اتصال  و  پایانه ها  و  پارک سوارها  به  توجه  کنیم 
است  بین شهری  و  درون شهری  حمل ونقل 
پایانه ها  شرایط  و  کارایی  حاضر  حال  در  و 
چهار  نیز  مطالعات  این  در  و  نیست  مطلوب 
افق  در  قم  شهر  پایانه های  توسعه  برای  گزینه 
توسعه  با  است  و الزم  پیش بینی شده  بلندمدت 
در  شخصی  نقلیه  وسایل  تردد  پارک سوارها 

شود. کنترل  شهر  مرکزی  هسته 
قم  متروی  پروژه  شدن  طوالنی  به  وی 
پروژه  متأسفانه  می کند:  اظهار  و  اشاره  هم 
شد  زمان بر  آن  تکلیف  تعیین  به قدری  مترو 
قیمت هایی  افزایش  و  ارزی  نوسانات  با  که 
بهره برداری  هستیم  روبرو  آن  با  اکنون  که 
آن  در  کم تری  هزینه  با  می توانست  که  مترو 
زیر  اکنون  گیرد  قرار  بهره برداری  مورد  سال ها 
و  است  گرفتار  ارزی  نوسانات  و  تحریم  چتر 
به همراه خواهد داشت را  هزینه های سنگینی 

برای  مطلوب  حمل ونقل  اهمیت 
کالن شهر یک  پیشرفت 

که  هزینه ای  از  بخشی  اگر  دهناد؛  گفته  به 
می کند  پرداخت  سوخت  یارانه  برای  دولت 
کند،  پیدا  اختصاص  عمومی  حمل ونقل  به 
در  ای  قابل توجه  صرفه جویی های  شاهد  قطعًا 
کشور  در  ملی  سرمایه  به عنوان  سوخت  بخش 
گذشته  سال   ۱۵ در  متأسفانه  که  بود  خواهیم 
 ۱۸ از  اتوبوس  از  شهروندان  استفاده  سهم 
درصد به ۱۱ درصد و سپس به ۸ درصد رسیده 
 ۱۵ برای  پیش بینی شده  مطالعات  این  در  و 
اتوبوس  دستگاه   ۵۰۰ به  حداقل  آینده  سال 

داریم. نیاز 
دستورالعمل  این  اساس  بر  می افزاید:  وی 
شود  ارائه  شهروندان  به  خدمات  شیوه  دو  باید 
موضوعات  حول  راهکارها  باید  آن  اساس  بر  و 
مسیرهای  ایجاد  مانند  موتوری  غیر  حمل ونقل 
فعال  شیوه های  و  دوچرخه سواری  پیاده روی، 
ابتدا  طرح  این  و  باشد  عمومی  حمل ونقل 
وزارت  ترافیک  عالی  شورای  سوی  از  باید 
و  تصویب  را  آن  بتوانیم  بعدًا  تا  تأیید  کشور 
به  نیاز  طرح  این  موفق  اجرای  اما  نماییم  اجرا 

دارد. انسجام  و  یکپارچگی 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
خاطرنشان  پایان  در  شهر  اسالمی  شورای 
شهرداری  سوی  از  لیستی  است  قرار  کرد: 
هندسی  مشکالت  که  معابر  شناسایی  برای 
باید  رودخانه  در  فعلی  معبر  شود.  ارائه  دارند 
فعلی  کاربری  حفظ  با  کمیسیون  و  شود  حفظ 
طرح  در  پیشنهادشده  معابر  با  مقایسه ای 
و  غیرعامل  پدافند  مالحظات  لحاظ  و  جامع 
داده  انجام  سیالب  و  زیست محیطی  الزامات 
ببندیم  را  رودخانه  روزی  باشیم  مجبور  اگر  که 
معابر  شبکه  تا  داده  ارائه  را  پیشنهادهایی 

 ► نبیند.     صدمه ای 

طرح جامع حمل ونقل ناجی معضالت ترافیکی قم

اهمیت حمل ونقل مطلوب برای پیشرفت یک کالن شهر انتقاد ذوالنوری از عملکرد سران سه قوه؛
خروجی خاصی از 

جلسات سران قوا نمی بینیم

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
قوه  سه  سران  متعدد  جلسات  خروجی  باید  که  کرد  تاکید  اسالمی 

باشد. فعلی  سخت  شرایط  از  رفت  برون  راهکارهای 
ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت   ، ملت  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
الله  آیت  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  )یکشنبه(  علنی  جلسه  در 
گفت:  قوه  سه  سران  به  تذکری  در  سلیمانی  سردار  و  یزدی  مصباح 
رفت  برون  راهکارهای  قوه  سه  سران  متعدد  جلسات  خروجی  باید 
که  کرده  ثابت  ترکیبی  جنگ  در  مردم  باشد؛  فعلی  سخت  شرایط  از 
همیشه پشت سر والیت و در دفاع از ارزش ها ایستاده اند و این پیام 

دادند. دشمن  به  دی  نهم  در  را 
نکردند.  یاری  را  دشمن  اخیر  اغتشاشات  در  مردم  داد:  ادامه  وی 
و  اقتصادی  مشکالت  حل  مردم،  زحمات  از  تشکر  و  شکرانه 
از  خروجی  مجلس  نمایندگان  ما  اما  است  فعلی  وضعیت  ساماندهی 

بینیم. نمی  قوا  سران  جلسات 

سخنگوی شورای شهر قم: طبق برنامه 5 ساله باید 
سالی 10 درصد نوسازی صورت بگیرد

نوسازی بافت فرسوده در قم 
کمتر از نیم درصد است

 10 سالی  باید  ساله   5 برنامه  طبق  گفت:  قم  شهر  شورای  سخنگوی 
درصد نوسازی صورت بگیرد و در شهر قم این میزان کم تر از نیم درصد 

پیدا کرده است. نیز کاهش  و هرسال  بوده است 
به گزارش شهرنیوز، روح الله امراللهی در جلسه کمیسیون ماده ۵ که در 
سالن جلسات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، 
با طرح جدید،  تفصیلی گذشته  اظهار کرد: ضوابط متعددی در طرح 

مشکالتی را به همراه دارد.
افزایش  را  تخلفات ساخت وساز  تعدد ضوابط  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درصد   ۱۰ سالی  باید  ساله   ۵ برنامه  طبق  کرد:  مطرح  است،  داده 
از نیم درصد بوده  نوسازی صورت بگیرد و در شهر قم این میزان کم تر 

است. کرده  پیدا  کاهش  نیز  هرسال  و  است 
با بیان  رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر قم 
اینکه در قم در حوزه بافت فرسوده تقریبًا تغییری شاهد نیستیم، عنوان 

کرد: البته تغییرات ایمنی خارج از تغییرات کلی محاسبه خواهد شد.
کالبد  از  غیر  کاربردی  حاضر  حال  در  بافت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درست شهری دارد، خاطرنشان کرد: باید مشوقات خوبی برای رونق این 

محدوده در نظر گرفته شود.

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهید  قضایی  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
بهشتی تهران که در اجرای احکام مدنی دادگاه سلفچگان به شماره ۴۰۱/س 
علیه  محکوم  غیبی  کاظم  علیه  خدایی  شایان  له  گردیده  ثبت  ج/۰۱۰۰۰۲۱ 
و  له  محکوم  حق  در  ۲/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بدهی محکوم علیه ملک با مشخصات ذیل توقیف نموده که کارشناس به شرح 
ذیل ارزیابی نموده است. نظریه کارشناسی: مطابق استعالم موجود در پرونده 
۱۸۲۶ فرعی  ثبتی  و تصویر گزارش کارشناس محترم بدوی ملک دارای پالک 
در بخش  واقع  از اصلی مذکور  فرعی   ۱۶۱ از  و مجزا شده  مفروز  ۶۸ اصلی  از 
با   ۹۷ سال  ج  سری   ۴۶۶۲۷۵ شماره  به  برگی  تک  سند  سریال  شماره  با   ۹
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  که   ۴۰*  ۲۵ ابعاد  مترمربع   ۱۰۰۰ عرصه  مساحت 
منطقه   ، سلفچگان  بخش   ، قم  آدرس  به  است  شده  درج  غیبی  کاظم  نام  به 
 ، چپ  سمت   ،  ۳ شماره  فرعی   ، توسعه  خیابان   ، سلفچگان  اقتصادی  ویژه 
قواره سوم ، قطعه ۳۵ ، پالک ۱۲۱ ملک مورد بازدید دیوار کشی شده با قرنیز 
با  ملک  داخل  در  سوله  یک  و  سانتی   ۳۵ رنگ  زرد  دار  سوراخ  آجر  و  سنگی 
 ۸۰ مساحت  با  اداری  ساختمان  یک  سوله  داخل  که  مترمربع   ۶۰۰ مساحت 
کف  پوشش  و  پنل  ساندویچ  محیطی  های  دیوار  پوشش  است.  شده  احداث 

سنگ و جنس درب و پنجره های فلزی و دارای دو درب کرکره برقی و قسمت 
سرویس  و  اتاق   ۴ شامل  که  بلوک  و  تیرچه  سقف  و  فلزی  اسکلت  با  اداری 
جنس  از  ها  درب  و  فلزی  کابینت  با  آشپزخانه  و  فرنگی  و  ایرانی  بهداشتی 
صورت  به  سقف  و  بدنه  پوشش  و  ها  اتاق  به  دسترسی  جهت  راهرو  و   MDF
کاذب با رابیتس و سفید کاری و پوشش کف ها سنگ و دسترسی به نیم طبقه 
نیم  یک  سوله  طولی  ضلع  دو  در  همچنین  باشد  می  طرفه  یک  پله  یک  توسط 
متر مساحت حدود   ۳/۱ به عرض حدود  تیرچه  و سقف  فلزی  با اسکلت  طبقه 
طبقه  نیم  سقف  پوشش  اداری  طبقه  نیم  ازطریق  دسترسی  که  مترمربع   ۱۸۵
نیم  باشد در حد فاصل کف سوله و سقف  نرده فلزی می  و دارای  سفید کاری 
فلزی  سیاه  ورق  و  قوطی  با  اجناس  نگهداری  جهت  طبقه  یک  طولی  طبقه 
ملک  باشد  می  رنگ  زرد  آجر  و  سنگی  قرنیز  بیرونی  نمای  است.  شده  ایجاد 
و  بارگیری  جهت  سکو  یک  دارای  سوله  به  متصل  رو  ماشین  ورودی  قسمت  در 
تخلیه اجناس می باشد پوشش کف محوطه در قسمت ورودی از بتن و اطراف 
سوله از سنگ و ملک دارای دو درب ماشین رو و آدم رو فلزی و دارای انشعابات 
برق سه فاز و یک گاز و یک آب می باشد ملک در حال حاضر در اختیار مالک 
گونه  هر  از  فارغ  و  شده  داده  شرح  به  عنایت  با  باشد  می  صنعتی  کاربری  و 
با منافع به مبلغ  دیون احتمالی مربوط به پالک ثبتی مورد نظر ملک یاد شده 

۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال شش میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می گردد مقرر 
به  صبح   ۱۰ الی   ۹ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۵ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
 ، مدنی  احکام  اجرای  واحد   ، عمومی  دادگاه   ، سلفچگان  بخش   ، قم  آدرس 
قصد  که  افرادی  لذا  رسد  می  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
تمایل در جلسه مزایده  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا  این  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
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 
شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی سلفچگان - وفائی
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نقش اثرگذار تبلیغات شهری 
دهه بصیرت قم با آموزه های 

سواد رسانه ای

#تمرین_ پویش  اجرای  با  قم  در  امسال  بصیرت  دهه  شهری  تبلیغات 
ذهن  با  فعال  مخاطب  تا  می کند  مطرح  را  سؤاالتی  درست_اندیشیدن 

بپرسد. از خود  رسانه ای  پیام های  با  مواجهه  در  بایستی  منتقد  و  آگاه 
به  قم  شهری  تبلیغات  فضای  بصیرت  دهه  آغاز  و  دی ماه   ۹ با  هم زمان 
همت اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم به اکران پویش 
سواد  اصلی  آموزه های  بیان  موضوع  با  #تمرین_درست_اندیشیدن 

است. اختصاص یافته  رسانه ای 
ازآنجاکه ماهیت بصیرت، شناخت و توانایی تشخیص است، دهه بصیرت 
نیز فرصتی است تا نگاهی دقیق تر به آنچه در بمباران پیام های ارتباطی 
منابع مختلف  از سوی  به ویژه قشر خاکستری جامعه  و  برای مخاطبان 
اجرای  برای  بهانه ای شد  این موضوع  و  منتشر می شود داشت  و  تولید 
یک پویش اطالع رسانی در شهر قم که در فضای تبلیغاتی سطح شهر و 

همچنین فضاهای رسانه ای برای مخاطبان فعال ارائه می شود.
در این پویش ۵ پرسش و گزاره اصلی مطرح شده توسط اساتید جهانی 
شهروندان  آنچه  و  رسانه ای  سواد  آموزه های  خصوص   در  ارتباطات 
و  رسانه ها  با  مواجهه  در  فعال  مخاطب  یک  به عنوان  می بایست 
علی الخصوص فضای مجازی از آن آگاه باشند، از مخاطبان سؤال شده 

است.
ارائه،  تکنیکهای  و  پیام، هدف گوینده، روش ها  ضرورت شناخت منبع 
شناخت مخاطب هدف و میزان و چگونگی اثرپذیری وی ازجمله مواردی 

است که در محتوای این آثار در قالب های گرافیکی به کاررفته است.
ترکیب رنگ های بکار رفته در طرح ها شامل دو رنگ آبی و قرمز است که 
ایران  اسالمی  جمهوری  معاند  رسانه های  و  شبکه  بصری  هویت  یادآور 
بوده تا به صورت غیرمستقیم و الیه های ذیل محتوای گرافیکی به یکی 
از مصادیق رسانه های غیرهمسو اشاره شود و مخاطب فعال درک کند تا 
بایستی با سالح سواد رسانه ای به روش تفکر نقادانه از اثربخشی کاذب 

آن ها مصون گردد.
عناصر گرافیکی دیگر به کاررفته در طرح ها، یادآور تئوری های رسانه ای 
که  است  تزریقی  نظریه  یا  رسانه ها  مستقیم  اثربخشی  نظریه  ازجمله 
رسانه ها سعی می کنند ارزش های پنهان شده در متن پیام را به مخاطبان 

نمایند. به صورت مستقیم منتقل  خود 
ویدئو  تصویر،  به صورت  انتشار  بر  عالوه  پویش  این  گرافیکی  طرح های 
سازه های  بستر  بر  سایبر،  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در  موشن  و 
و  پل  عرشه های  محیطی،  پرتابل های  قالب  در  و  شهری  محیطی 
است. درآمده  اکران  به  نیز  اتوبوس  ایستگاه های  مخصوص  سازه های 

استفاده از فناوری واقعیت افزوده و ارائه محتوایی عالوه بر طرح های 
از  رمزینه ها  اسکن  طریق  از  و  شهر  سطح  در  شده  اکران  گرافیکی 
آن  به  شهری  تبلیغات  پویش  این  در  که  است  شاخصه هایی  دیگر 

است. پرداخته شده 

آغاز عملیات بهسازی فضای سبز 
بلوار شهید سلیمانی قم

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز عملیات 
بهسازی فضای سبز بلوار شهید سلیمانی خبر داد.

قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
بلوار  سبز  فضای  بهسازی  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  جوادیان  پیام 
مهم ترین  از  یکی  سلیمانی  شهید  بلوار  کرد:  اظهار  سلیمانی  شهید 
شاید  و  شده  محسوب  قم  شهر  در  شهری  مرور  و  عبور  محورهای 
مطهر  حرم  به  دسترسی  برای  زائرین  که  است  محوری  اصلی ترین 
منظر  دلیل  همین  به  و  می کنند  استفاده  آن  از  )ع(  اهل بیت  کریمه 
شهری این مجموعه از اهمیت باالیی برخوردار است و عالوه بر اینکه 
در اکوسیستم شهری اهمیت دارد در حوزه زیبایی شهری نیز دارای 

است. خاصی  اهمیت 
سبز  فضای  نگهداری  و  کنترل  مستمر  به صورت  اینکه  بیان  با  وی 
خاطر  همین  به  کرد:  خاطرنشان  است  کار  دستور  در  مجموعه  این 
تا  گیرد  قرار  بهسازی  مورد  مجموعه  این  دوره ای  به صورت  است  نیاز 

باشیم. داشته  را  عزیزمان  مردم  شأن  خور  در  عرصه ای 
بر  تأکید  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
دو،  یک،  مناطق  محدوده  در  سلیمانی  شهید  بلوار  محور  اینکه 
برای  خاطر  همین  به  کرد:  تصریح  دارد  قرار  هفت  و  چهار  سه، 
با  هماهنگی  به  نیاز  بلوار  این  سبز  فضای  شرایط  بهبود  و  بهسازی 
این  کارشناسان  با  جلساتی  راستا  این  در  و  دارد  وجود  مناطق  این 
هماهنگی  و  گرفته  صورت  عرصه  از  بازدیدهایی  و  برگزارشده  مناطق 

است. انجام شده  مجموعه  برای  الزم  طراحی های  و 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پس از بازدیدها عملیات وارد فاز 
که  داریم  مختلفی  محدودیت های  محور  این  در  است؛  شده  اجرایی 
درختی  گونه های  کاشت  از  باید  که  بوده  رودخانه  بستر  جمله  آن  از 
صورت  چمن  کاشت  حداقل  داریم  تالش  این  بر  عالوه  و  شود  پرهیز 

شود. کنترل  نیز  مجموعه  آبی  نیاز  تا  گیرد 
انتخاب  در  که  شده  موجب  قم  اقلیمی  شرایط  افزود:  جوادیان 
شود  ایجاد  زیادی  محدودیت  نیز  مجموعه  برای  پوششی  گونه های 
داریم  تالش  مجموعه  نگهداری  و  اجرا  در  موارد  این  تمام  لحاظ  با  و 

باشیم. داشته  زیبایی  و  خوب  سبز  فضای 

برنامه های دهه بصیرت در قم
از اجرای سرودهای خیابانی تا 

تورهای گردشگری

از  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس   
داد. خبر  قم  در  بصیرت  دهه  در  متنوع  برنامه های  اجرای 

ایام دهه بصیرت  با گرامیداشت  به گزارش شهرنیوز، مصطفی مالیی 
 ۹ و حماسه  بصیرت  برای گرامی داشت دهه  اظهار داشت:  ۹ دی  و 
قم،  مردم  دی   ۱۹ قیام  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  دی، 

است. دیده شده  تدارک  قم  در  فرهنگی  متنوع  برنامه های 
معصومه  حضرت  مطهر  حرم  در  ویژه  برنامه های  اجرای  افزود:  وی 
با  شهر  محراب  برنامه  جمکران،  مقدس  مسجد  و  علیها  سالم الله 
شهر،  سطح  بوستان های  در  برنامه  اجرا  مساجد،  و  محالت  محوریت 
موزه  خانه  مانند  موزه ها  خانه  در  فرهنگی  متنوع  برنامه های  اجرای 

است. قم  در  بصیرت  دهه  برنامه های  ازجمله  زین الدین  شهید 
قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس   
اجرای  شهدا،  گلزار  در  مختلف  اقشار  حضور  همچنین  کرد:  تصریح 
ازجمله  مدارس  سطح  در  افزایی  بصیرت  و  فرهنگی  برنامه های 
دفاع  بصیرتی  تورهای گردشگری  و سخنرانی،  اجرای سرود، مسابقه 
بصیرت  سردار  موضوع  با  نوشته  عکس  نمایشگاه  برگزاری  مقدس، 
و شهادت  ایام دهه بصیرت  برای  نظر گرفته شده  برنامه ها در  از دیگر 

است. سلیمانی  قاسم  حاج 
های  سرود  اجرای  ایام  این  برنامه های  دیگر  از  داد:  ادامه  وی 
معظم  رهبر  بیانات  اکران  بصیرتی،  جلسات  از  حمایت  خیابانی، 

است. شهر  سطح  در  بصیرت  خصوص  در  انقالب 
نیز  رسانه ای  سواد  تقویت  مسئله  برای  اینکه  بیان  با  مالیی 
نیاز  کرد:  خاطرنشان  است،  انجام شده  ویژه ای  برنامه ریزی هایی 

است. رسانه ای  سواد  تقویت  و  افزایش  جامعه  امروز 
وی اذعان کرد: مشارکت و برنامه ریزی جهت دیدار مردم والیتمداری 
و شهید پرور قم با رهبر معظم انقالب برای ۱۹ دی نیز توسط شورای 

اسالمی شهر قم در حال انجام است.

با هدف اشتغال فارغ التحصیالن کشاورزی انجام شد:
امضای تفاهم نامه مشترک 

بین کمیته امداد و سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی استان قم
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
منابع طبیعی استان قم با هدف هم افزایی ظرفیت های دو سازمان به 
تفاهم نامه  توانمندسازی خانواده های تحت حمایت  و  اشتغال  منظور 

همکاری دو ساله امضا کردند.
امداد  کمیته  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
الزم  تدابیر  اتخاذ  هدف  با  ماه  دی  دهم  قم  استان  خمینی)ره(  امام 
التحصیالن  فارغ  برای  اشتغال  ایجاد  جهت  در  هم افزایی  منظور  به 
قم  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  و  کشاورزی 

کردند. امضا  همکاری  تفاهم نامه 
منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  تفاهم نامه  این  طی 
بسته های  رسانی  اطالع  و  مددجویان  شناسایی  با  قم  استان  طبیعی 
پیش بینی  اولویت های  با  و  آموزش  از  پس  آنها  به  کاریابی  تشویقی 
برای  را  کار  جویای  کشاورزی  رشته  فارغ التحصیل  مددجویان  شده 
معرفی  نهاد  این  به  امداد  کمیته  اشتغال  خدمات  از  بهره مندی 

کرد. خواهد 
اشتغال  طرح های  مجریان  نیز  امداد  کمیته  تفاهم نامه   این  اساس  بر 
به  اشتغال  پروانه  گرفتن  و  پایدارسازی  مهارتی  آموزش های  از  پس  را 

می کند. معرفی  عامل  بانک های 
برای  نیز  تشویقی  بسته  دو  مشترک،  همکاری  تفاهم نامه  این  در 
کارفرمایانی که مددجویان کمیته امداد را به کار بگیرند در نظر گرفته 
به  کارفرما  سهم  بیمه  حق  درصد   ۱۰۰ از  می توانند  که  است  شده 
مدت دوسال یا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت کارفرمایی 

کنند. استفاده  بیمه ای  حق  و 

خبـرخبـر

حریم  خودرو  اینکه  خصوص  در      ◄
نظرهایی  اختالف  نه،  یا  هست  خصوصی 
است  این  بر  عمومی  باور  اما  دارد  وجود 
شمار  به  افراد  خصوصی  حریم  جزو  خودرو 
اتفاق  بارها  و  دفعات  به  است  ممکن  می آید. 
خللی  کوتاه  لحظه ای  برای  و  سهوًا  که  افتد 
ایجاد  خودرو  در  خانم  سرنشینان  حجاب  در 
لحظه  همان  باشد  این  بر  قرار  اینکه  شود، 
مالک  برای  دراین باره  هشدارگونه  پیامی 
صاحب نظران  اعتقاد  به  شود،  ارسال  خودرو 
َمحِمل  قانونی  و  عرفی  لحاظ  از  حقوقدانان  و 
حتی  بین  این  در  بسا  چه  و  ندارد  خاصی 
چنین  دریافت کننده  هم  بلند  موی  با  آقایانی 

بوده اند. پیامک هایی 
سخنگوی  منتظرالمهدی،  سردار  اما 
به  اشاره  با   96 سال  در  انتظام  نیروی  اسبق  
از  پنج  ماده   " تبصره  جمله  از  و  جاری  قوانین 
از  ناهیان  و  معروف  به  آمرین  از  حمایت  قانون 
تجسس  بدون  که  اماکنی   « بود  گفته  منکر" 
جمله  از  می گیرند  قرار  عموم  دید  معرض  در 
نباید  خصوصی  حریم  مشمول  نقلیه،  وسایل 
الزامات  و  هنجارها  رعایت  طبیعتا  و  باشد 

شود.« رعایت  آن  درون  می بایست  قانونی 
 4 که  بود  منتظرالمهدی  سخنان  از  پس 
اینکه  پیرامون  سوال  به  قم  در  تقلید  مرجع 
زمینه  این  در  گفتند.  پاسخ  شخصی  حریم 
»خودروی  بود  گفته  زنجانی  شبیری  آیت الله 
بنابراین  دارد،  را  ملک  احکام  نیز  شخصی 
هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، 
مصلحت  اگر  البته  نیست.  جایز  حدنفسه  فی 
اسلحه  نقل  و  حمل  از  جلوگیری  مانند  اهمی 
نظر  طبق  آن  تفتیش  باشد،  تفتیش  بر  متوقف 
به ذکر است که  حاکم شرع بالمانع است.الزم 
آن،  داخل  به  نظر  جواز  لحاظ  از  نقلیه،  وسیله 
در  است  ممکن  و...  سرنشینان  پوشش  نحوه 
باشد.«  خاصی  احکام  دارای  صور  از  برخی 
نظر  این باره  در  نیز  شیرازی  مکارم  آیت الله 
»داخل  است:  کرده  اظهار  و  مطرح  را  خود 
دیگری  و  است  شخصی  حریم  جزو  خودرو 
جهات  ولی  کند،  تجاوز  آن  به  ندارد  حق 
باید در داخل  امثال آن  و  شرعی مانند حجاب 
اتومبیل رعایت شود.«  آیت الله نوری همدانی 
است:  کرده  اظهار  سوال  این  به  پاسخ  در  نیز 
باید  و  است  خصوصی  بلی  سوال،  فرض  »در 
عمل  اسالمی  حکومت  مقررات  اساس  بر 
نیز  اردبیلی  موسوی  آیت الله  مرحوم  و   شود.« 
کلمات  از  خصوصی  »حریم  بود:  کرده  عنوان 
برای  چنانچه  و  نیست  فقهی  و  روایی  و  قرآنی 

داده شده،  قرار  قانون  در  احکامی  عنوان  این 
سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال 

شود.«
حریم  بر  گرچه  شیعه  تقلید  مرجع  چهار 
جمالت  در  اما  معتقدند  خودرو  بودن  شخصی 
و  هنجارها  رعایت  و  قانون  رعایت  بر  الزام  آنان 

می شود. دیده  نیز  اسالمی  پوشش 
احمدی،  نعمت  خصوص  درهمین  اما 
با  گفتگو  در  دادگستری،  وکیل  و  حقوقدان 
شخصی  اتومبیل  اینکه  بر  تأکید  با  خبرآنالین 
می شود،  محسوب  افراد  خصوصی  حریم  جزو 
حریم  عینی  مصداق  »خودرو  می گوید: 
بخواهد  نهادی  اینکه  است،  افراد  خصوصی 
سعی  کشیدن،  َسَرک  با  و  شود  حریم  این  وارد 
در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست. 
در  تجسس  و  جستجو  جنبه  کار،  این  کلیت 
از  جستجویی  نوع  هر  و  دارد  را  افراد  زندگی 
این دست در زندگی عوام خالف قانون است.«

حریم  یک  در  عمومی  حقوق  نقض 
؟ صی خصو

دادگستری  یک  پایه  وکیل  کیا،  حسن 
شخص  یک  به  متعلق  »خودرو  می گوید:  نیز 
ندارد  وجود  آن  در  عمومیتی  و  است  حقیقی 
صرف  شود.  محسوب  عمومی  حریم  جزو  که 
تراس  باشد،  باز  خانه ای  پنجره  یا  در  اینکه 
خانه ای رو به خیابان باشد و یا خانه ای ویالیی 
باشد،  دید  قابل  جهات  تمام  از  آن  حیاط  که 
اصطالحًا  و  کردن  نگاه  اجازه  هیچ گاه  ما 
نداریم.  را  خانه  آن  حریم  در  کشیدن  سرک 
صدق  تعاریف  این  نیز  اتومبیل  خصوص  در 
بیرون  از  افراد  خودروی  داخل  اینکه  می کند؛ 
برای  محکمی  دلیل  است،  مشاهده  قابل 

نیست.« حریم  این  شماردن  عمومی 
پیام های  در  کیا،  حسن  گفته های  بنا 
»عدم  عبارت  به  شهروندان،  برای  ارسال شده 
می شود  اشاره  شهروندی«  حقوق  رعایت 
حق  معناست.  فاقد  اساسًا  چیزی  چنین  که 
محسوب  فرد  برای  امتیازی  که  است  چیزی 
حق  را  محدودیت  یک  اینکه  نه  و  می شود 
معترض  شهروندی  هم  اگر  بدانیم.  شهروندی 
زمینه  این  در  را  خود  اعتراض  شخصًا  است، 
در  دوربین هایی  اینکه  ولی  دارد  اعالم 
بدحجابی  ضبط  و  ثبت  مسئول  شهر  سطح 
به  باشد،  ماشین ها  در  خانم  سرنشینان 

نیست. درست  هیچ عنوان 
پیامک هشدار  ارسال  راهور مجوز  پلیس 

ندارد را  بدحجابی 
در  بسیاری  خالف های  شاهد  روزانه  ما 
طور  به  راهور  پلیس  که  هستیم  رانندگی  حوزه 
تخلفات  این  به  رسیدگی  وظیفه  اختصاصی 
مسئله  با  برخورد  دارد.  را  آنها  از  جلوگیری  و 
و  است  فرهنگی  نهادهای  دوش  بر  بدحجابی 
نباید  زمینه  این  در  هشدار  پیامک های  ارسال 
کشور  در  حجاب  کشف  باشد.  پلیس  سوی  از 

حقوقی،  منظر  از  اما  می آید  شمار  به  جرم  ما 
دیده ی  بزه  چون  ندارد  را  آشکار  جرم  شرایط 

ندارد. خصوصی 
امید سلیمی، حقوقدان، در همین خصوص 
در  حجاب  کشف  مقوله  اگر  »حتی  می گوید: 
باشد،  آشکار  جرائم  جزو  شخصی  خودروهای 

جرائم(  با  مبارزه  )بخش  انتظامی  نیروی  فقط 
اجازه مداخله و صالحیت اعمال قانون را دارد 
و پلیس راهور حق ارسال پیام کوتاه به مالکان 
ندارد؛  را  باره  این  در  آنها  به  تذکر  و  خودروها 
از این بابت  زیرا طبق قانون، مجوز و اختیاری 
حال  در  اینکه  است.  نشده  داده  نهاد  این  به 
از  فراتر  می شود،  انجام  اقدامی  چنین  حاضر 

است.« غیرمجاز  و  قانون 
ارسال  اجتماعی  پیامدهای  بررسی 

بدحجابی به  تذکر  پیامک های 
پژوهشگر  و  جامعه شناس  توکلی،  نیره 
منفی  پیامدهای  بررسی  به  نیز  زنان،  مطالعات 
کشف  به  تذکر  راستای  در  پیام ها  این  ارسال 
با  »برخورد  می گوید:  و  می پردازد  حجاب 
دیگری  نهاد  عهده  بر  اساسًا  بدحجابی  مسئله 
این  در  هشدار  پیامک های  ارسال  و  است 
می دهد.  قرار  مردم  مقابل  در  را  پلیس  زمینه، 
اگر  و  است  خصوصی  فضای  یک  اتومبیل 
به عنوان یک تخلف محسوب  بدحجابی در آن 
شود، باید دانست که ارسال پیام و انذار دادن 
مقابله  جهت  مناسبی  تدبیر  شکل،  این  به 
چنین  که  همانگونه  نیست؛  بدحجابی  با 
ظاهر  ناموفق  و  ناکارآمد  امروز  به  تا  رویکردی 

است.« شده 
خودروهای  کردن  جریمه  است  معتقد  او 
یا  و  سرنشینان  بدحجابی  خاطر  به  سواری 
است  ممکن  که  اماکنی  کردن  پلمپ  حتی 
را  حاکمیت  مطلوب  پوشش  آن  در  خانم ها 
ضرب المثل  بارز  مصداق  باشند،  نداشته 
می کوبید«  را  پالون  نمی رسید،  خر  به  »زورش 
نهادهای  جامعه شناس،  این  باور  به  است. 
تبدیل  که  چیزی  عهده  از  امنیتی  و  حکومتی 
برنمی آیند  شده،  جامعه  در  غالب  فرهنگ  به 
که  مسائلی  با  مقابله  یا  قدرت  اثبات  برای  و 
و  زورمندی  دِر  از  دارد،  مشکل  آنها  نظر  از 

می شوند. وارد  سرکوب 
تمام نمای  آینه  رسانه ها  که  بود  این  بر  قرار 
آن چنان  را  مسائل  و  مصائب  و  باشند  جوامع 
که هست و وجود دارد، بازتاب دهند؛ بی هیچ 
کم و کاستی. اما می بینیم که مدت هاست این 
از  قسمتی  فقط  و  شده  گذاشته  پا  زیر  اصل 
قاب  از  باشد،  مطلوب  و  خوشایند  که  ماجرا 
واقعی  تصویر  و  شد  خواهد  منتشر  رسانه ها 
و  پنهان  آینه  این  زنگار  الیه های  زیر  در  جامعه 

ماند. خواهد  مدفون 
می دارد:  اظهار  باره  این  در  توکلی  نیره 
رسمیت  به  و  شوند  دیده  می بایست  »مردم 
از  عظیمی  بخش  پوشش  شوند؛  پذیرفته 
دلخواه  پوشش  از  متفاوت  بسیار  ما  هموطنان 
آمدن  کوتاه  به  حاضر  رسانه  است.  ملی  رسانه 
توهمی  یک  و  نیست  واقعیت  این  پذیرفتن  و 
که  چیزی  می کند  فکر  که  است  حاکم  آن  بر 
است  تصویری  همان  منزله  به  می دهد  نشان 

می بینند. جامعه  سطح  در  را  آن  مردم  که 
محبوب روش  مطلوب،  به  مصادره 

توکلی معتقد است که تصویر زنان بدحجاب 
انتشار  مجوز  هنگامی  فقط  حکومت  منظر  از 
رسانه  مطلوبات  راستای  در  که  می کند  کسب 
بدحجاب  زن  که  شود  القا  ذهنیت  این  و  باشد 
استراتژی های  با  همگام  جامعه  در  موجود 

است. رسانه 
محدودیت هایی  کنار  »در  می گوید:  او 
است،  قائل  خانم ها  پوشش  برای  رسانه  که 
زمینه  این  در  نرمش هایی  نیز  گاهی 
زمانی  به  مختص  نرمش ها  این  اما  می بینیم 
پیشبرد  راستای  در  بخواهد  رسانه  که  است 
کند.  مطلوب  استفاده  آن  از  خود  اهداف 
از  که  زنی  تصویر  ندیده ایم؛  کم  را  آن  مثال 
است،  بدحجاب  حکومتی  سخت  هسته  نگاه 
قرار  که  می شود  پخش  رسانه  در  زمانی  تنها 
موافق  نظری  و  رسانه  میل  باب  حرفی  است 

 ► باشد.«   داشته  را  آن  با 

بازگشت پیامک کشف حجاب؛ 

حریم خصوصی بودن یا نبودن؛ مساله این است
پس از مدتی که ارسال پیامک های تذکر به کشف حجاب در خودروهای شخصی متوقف شده بود، به تازگی این اقدام از سر گرفته 
شد و اجرای این مرحله جدید با عنوان »طرح ناظر 1« در دستور کار قرار گرفت. طی این طرح، پلیس به مالکان خودروهایی که 

کشف حجاب در آنها صورت گرفته، پیامکی مبنی بر تذکر به این عمل ارسال می کند.
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مدیر ستاد دیه قم:
1۳۶ زندانی جرایم غیرعمد در 
قم نیازمند کمک خیران هستند

مدیر ستاد دیه قم گفت: در زمان حاضر ۱۳۶ مددجوی جرایم غیرعمد 
خیران  کمک  نیازمند  بدهی،  پرداخت  برای  و  زندانی  استان  این  در 

. هستند
رضا مرادی پور  افزود: ۱۲۲ نفر از محکومان بابت بدهی مالی، ۱۳ نفر 

بابت مهریه و یک نفر نیز به دلیل دیه غیرعمد زندانی هستند.
وی اضافه کرد: میزان بدهی این افراد حدود ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین 
زده می شود و در تالش هستیم به روش های مختلف، بدهی این افراد را 

تامین و زمینه آزادی آن ها فراهم شود.
زندانی  آذرماه، ۱۲۱  پایان  تا  ابتدای سال جاری  از  ادامه گفت:  وی در 
آزاد شدند  این ستاد  ریال توسط  با بدهی ۱۱۰ میلیارد  جرایم غیرعمد 
که ۱۹ میلیارد ریال از بدهی آنان با برگزاری جلسات صلح و سازش از 

شد. گرفته   تخفیف  شکات 
مرادی پور اضافه کرد: ۱۶ میلیارد ریال آورده خانواده مددجویان، ۱۳ 
 ۱۷ و  بالعوض  کمک  ریال  میلیارد   ۴۵ قرض الحسنه،  وام  ریال  میلیارد 

تامین شده است. از سایر منابع  نیز  ریال  میلیارد 
به گفته وی، ۱۱۲ نفر از این زندانیان آزاد شده مرد و ۹ نفر زن هستند که 

۹۰ نفر از افراد آزاد شده بدهکار مالی بودند.
وی خاطرنشان کرد: ۲۲ نفر بدهکار نفقه، پنج نفر بدهکار مهریه و چهار 

نفر بدهکار دیات غیرعمد بودند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه قم خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز ۱۲۴ نفر 
از محکومان مالی در این استان با کمک خیران و پیگیری این ستاد آزاد 

شدند که از این تعداد، ۱۱۹ نفر مرد و پنج نفر را زن تشکیل می دادند.
به گفته مرادی پور، ۹۶ نفر بدهکار مالی، ۱۷ نفر نفقه، ۳ نفر مهریه و ۸ 
نفر دیه غیرعمد به دلیل تصادف یا حوادث کارگاهی محکوم شده و در 

زندان بودند.
وی ادامه داد: مجموع کل بدهی این افراد ۱۸۰ میلیارد ریال بود که ۳۷ 

میلیارد ریال از این مبلغ از شکات تخفیف گرفته شد.
 ۴۷ خانواده ها،   توسط  ریال  میلیارد   ۱۶ کرد:  خاطرنشان  پور  مرادی 
میلیارد ریال کمک بالعوض ستاد دیه،  ۲۴ میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
و بقیه نیز از طریق پیگیری اعسار و صندوق تامین خسارت های بدنی 

شده است. تامین 
وی تصریح کرد: بر اساس شیوه نامه ستاد دیه، افرادی که سوابق کیفری 

نداشته و بدهی کمتری داشته باشند، در اولویت آزادی هستند.
پرونده  زندانیان جرائم غیرعمد  برای  دیه،  افزود: کارشناسان ستاد  وی 
تشکیل می دهند و پس از تحقیقات درباره وضعیت مالی مددجو، ستاد 
نیز  مقداری  و  می گیرد  طلبکاران  از  تخفیف هایی  شکات،  از  دعوت  با 

را جذب می نماید. کمک خیران 
ملی  بانک  حساب های  شماره   با  قم  استان  دیه  ستاد 
تجارت  بانک  و   ۱۸۲۲۲۸۸۷۲۴ ملت  بانک   ،۰۲۰۱۲۳۱۶۱۸۰۰۹
 ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۵۷۶۶۲۳ کارت های  شماره   ،۱۵۳۰۰۸۵۵۹۳
تماس  شماره  و  ملی  بانک   ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۰۰۰۰۸۸۸ و  تجارت  بانک 
۳۷۷۲۲۶۶۶ آماده دریافت کمک های خداپسندانه مردم قم برای آزادی 

است. غیرعمد  جرائم  زندانیان 

خبـر

یک جامعه شناس می گوید: »مهم ترین صفت      ◄
با  را  خودش  ارتباط   که  است  این  هم  ایدئولوژی 
ایدئولوژی  این که  به جای  فرد  می کند.  قطع  واقعیت 
امر  را  تغییر  و  بدهد  تغییر  واقعیت ها  به  توجه  با  را 
درون  در  را  جهان  می خواهد  بداند،  ستایشی  قابل 
که  این جاست  کند.  متوقف  خودش  ایدئولوژی 
به  واقعیت  پذیرش  به جای  و  می شود  ایجاد  تناقض 
کنند.  له  را  آن  می خواهند  یا  می شود،  توهین  آن 
امروز  معترض  نسل  درباره  که  حرف هایی  همین 
کشیدن  گل  اهل  این ها  می گویند  که  می شود  زده 

» . هستند
سید عبدالجواد موسوی: اتفاقات اخیر ایران در 
مواجه  مسئله  یک  با  جامعه  شد  سبب  سیاسی  حوزه 
انگار  که  هشتادی ها  دهه  به نام  مسئله ای  شود، 
ابعاد  حاال  بود.  کسی  کمتر  توجه  مورد  آن  از  قبل 
تحلیل گران  میز  روی  نسل  این  ویژگی های  و  رفتاری 
معتقدند  برخی  است،  گرفته  قرار  جامعه شناسان  و 
با نسل قبل تر از خود دارند،  آن ها تفاوت های زیادی 
قبل  نسل  ادامه  در  جدید  نسل  معتقدند  دیگر  برخی 

است.
در  جامعه شناس  مهرآیین،  مصطفی  دراین باره 
منطق  نسل  »این  می گوید:  خبرآنالین  با  گفتگو 
درونی خودش را دارد و بر جامعه هم تاثیرگذار بوده؛ 
و  دارد  را  خودش  خاص  درونی  منطق  هم  جامعه  اما 

است.« گذاشته  تاثیر  نسل  این  بر 
این  »من  می دهد:  ادامه  نسل  این  توصیف  در  او 
را  آن ها  می دانم،  دوستی  اهل  و  عشق  نسل  را  نسل 
صلح  اهل  معتقدم  می دانم،  صداقت  و  اخالق  اهل 
عمیقی  فهم  که  است  نسلی  نسل  این  هستند. 
آشتی  برای  را  جهان  نسل  این  دارد،  انسان  از 
می خواهد، درک درست تری از زندگی دارد، به معنای 
فیلسوف  خودش  بخواند  فلسفه  این که  از  قبل  دیگر 

است.«
متن کامل گفت وگو در ادامه آمده است.

ایده  این  با  شما  هشتادی ها،  دهه  درخصوص 
روبه رو  نسل ها  سایر  از  متفاوت  کاماًل  نسلی  با  که 

هستید؟ موافق  هستیم 
هیچ وقت  و  می رود  جلو  اپیزودیک  به شکل  تاریخ 
مواجه  جامعه  در  گسست ها  با  ما  نیست،  خطی 
برش  آن  براساس  را  جامعه  می توانیم  و  هستیم 
اتفاقات  بر  را مبتنی  این برش  بزنیم، حتی می توانیم 
نفت،  شدن  ملی  مشروطه،  مثاًل  بزنیم،  رقم  سیاسی 
انقالب سال ۵۷، دوم خرداد، جنبش ۱۳۸۸ و اخیرًا 
جامعه  این  برش های  می تواند  آزادی  زندگی،  زن، 
اتفاقات  براساس  را  جامعه  تاریخ  می توانیم  باشد. 
یا  بزنیم،  برش  زلزله  و  سیل  مانند  طبیعی  تاریخی 
دوره های  نظیر  اقتصادی  اتفاقات  براساس  مثاًل 
بر  مبتنی  برش  بزنیم؛  برش  قحطی  یا  شکوفایی 
انواع  از  یکی  و  دارد،  وجود  هم  تکنولوژی  تحوالت 
نرود  یادمان  اما  است؛  نسلی  برش های  برش ها، 
دنیای  است،  گسست  دنیای  اینکه  درعین  جامعه 

است. هم  استمرار 
ندارد؟ نسلی وجود  برش  بگویید  می خواهید 

اشتباهات  همان  جزو  این  متاسفانه  ببینید؛ 
برخی  البته  و  سیاسی  نظام  که  است  ایدئولوژیکی 
با  ما  کردند  گمان  آن ها  دادند،  انجام  تحلیل گران 
که  هستیم  مواجه  هشتادی  و  هفتادی  دهه  نسل 
است  متفاوت  خودش  از  پیش  اجتماعی  زندگی  به 
تاریخی  اپیزودهای  است.  دیگری  جهان  دنبال  و 
خودشان  از  بعد  و  قبل  با  بلکه  نیستند،  منقطع 
از  قبل  به  دائمًا  جامعه  بنابراین  هستند،  متفاوت 
می پردازد،  مخالفت  به  آن  با  می کند،  رجوع  خودش 
به لحاظ زمانی  نقد می کند،  یا  را می پذیرد  آن  گاهی 
می کنیم. زندگی  آینده  و  حال  گذشته،  در  دائمًا  ما 
به  امروز  ما  که  نسلی  بپرسم  باید  توضیح  این  با 
هستیم  مواجه  آن  با  هشتادی  و  هفتادی  دهه  عنوان 
و  معلم  نسل  این  هستند؟  نسل  کدام  شده  تربیت 
من  است.  کرده  تربیت  را  آنها  که  دارد  پدرومادری 
تحصیل  ابتدایی  در  وقتی  هستم،  پنجاهی  دهه 

درس  ما  به  پهلوی  عصر  معلم های  هنوز  می کردم 
می دادند.

کنم،  مطرح  موضوعی  همین جا  بدید  اجازه 
در  و  نوشتند  توئیتی  قبل  مدتی  ضرغامی  آقای 
در  که  دارند  بازجویی  دوست  کردند  عنوان  آن 
دوره های مختلف افرادی که دستگیر شده بودند 
از آن  را بازجویی می کردند، در این توئیت به نقل 
بازجویی  برای  قبل  سال ها  وقتی  بود  آمده  بازجو 
دستگیر شدگان اقدام می کرده طرفین حرف های 
اخیر  حوادث  در  اما  می شدند،  متوجه  را  یکدیگر 
که اغلب دستگیر شدگان بچه های دهه هشتادی 
انگار  نمی فهمیم،  را  هم  زبان  هیچکدام  هستند 
دهه  با  یکبار  خودم  هستند.  متفاوتی  دنیای  در 
از  یکی  مثاًل  دادم،  تشکیل  میزگردی  هفتادی ها 
ایرادی  هیچ  زدن  رکیک  حرف  بود  معتقد  آن ها 
هم  دختر  می زند  رکیک  حرف  پسر  اگر  و  ندارد 
که  کسی  به عنوان  دهد،  انجام  را  کار  این  می تواد 
تربیت سنتی داشتم پذیرش این برایم سخت بود 
اما  می گوید،  چه چیزی  می فهمیدم  باالخره  اما 
شدم  متوجه  زدم  حرف  هشتادی ها  دهه  با  وقتی 
داشته  علت  یک  شاید  است،  سخت تر  درک شان 
متولد  تکنولوژی  با  این نسل  این که  آن هم  باشد، 
این  عالم  فهمیدن  و  گرفتن  ارتباط  انگار  شدند، 

چیست؟ نظرتان  است،  سخت  ما  برای  نسل 
بگویم  باید  آقای ضرغامی  توئیت  خیر، درخصوص 
نیمه  و  نصفه  شکل  به  را  ماجرا  نقل  ایشان  یا  که 
اتفاقًا  است.  گفته  دروغ  بازجو  آقای  آن  یا  گفتند، 
می خواهد،  چیزی  چه  نسل  این  است  معلوم  کاماًل 
خودتان اشاره کردید، گفتید یکی از بچه ها گفت اگر 
نتوانند  خانم ها  چرا  می زنند  زشت  حرف های  آقایان 
دوتا  ما  که  گفته  به وضوح  یعنی  بزنند؟  زشت  حرف 

هستیم. برابر  جنس 
نسلی  با  ما  برگردم؛  عقب  به  کمی  بدید  اجازه 
نسل  بستر  در  فرهنگی  حیث  از  که  هستیم  روبه رو 
که  قبلی ای  نسل  می شود،  تربیت  خودش  از  قبل 
و  فرهنگی  سرمایه  و  انباشته  است،  داشته  دانشی 
ما  می کند،  منتقل  جدید  نسل  به  که  دارد  اجتماعی 
دهه  بچه های  که  هستیم  شصتی  و  پنجا  دهه  پدران 
قطع  بستر  این  می کنیم.  تربیت  را  هشتاد  و  هفتاد 
خطی  لزومًا  آن  انتقال  شکل  اما  دارد،  ادامه  و  نشده 
با پذیرفتن و رد  انتقادی، همراه  نیست، گفت وگویی، 
اشکال  به  خودشان  فرزندان  با  والدین  است.  کردن 
ما  بزنم؛  ساده ای  مثال  می کنند،  گفت وگو  متفاوت 
دادیم  یاد  آن ها  به  جدید  نسل  مادر  و  پدر  عنوان  به 
کودک  به  باشند،  داشته  خود  بدن  از  متفاوتی  فهم 
هفت ساله یاد دادیم که فقط پدر و مادر اجازه دارند 
حتی  نمی دهد  اجازه  بچه  خود  ببینند،  را  بدنش  که 
که  گفتم  را  مثال  این  ببیند،  را  بدنش  مادربزرگ اش 
و  آموزش می دهیم  این نسل  به  داریم  ما  بدهم  ادامه 
او هم دارد می پذیرد، اما این که این نیاز بوجود آمده 
باید  بچه ها  و  دارد  وجود  قواعدی  چه  بدن  برای  که 
یاد بگیرند نیاز دوران جدید است. در زمان ما مسائل 
مربوط به بدن آنقدر آموزش داده نمی شد که ما االن 
من  می دهیم.  آموزش  خودمان  بچه های  به  داریم 
مطمئنم در نسل ما خیلی از ماها حتی نمی دانستیم 
بلوغ یعنی چه، مگر این که در یک گفت وگوی اتفاقی 

شویم. آشنا  مسائل  این  با  می توانستیم  دوستانه  و 
از  درخصوص تکنولوژی چطور، بستر فرهنگی 
آموزش  بستر  این  در  نسل ها  و  داشته  وجود  قبل 
که  وسعت  این  به  هم  آن  تکنولوژی  اما  دیده اند، 
دو  اختالف  سبب  نمی تواند  همین  نبوده،  قبل  از 

شود؟ نسل 
تکنولوژی  بستر  یک  با  ما  بگویید  است  ممکن  بله 
و  کرده  ایجاد  تاریخی  گسست  که  هستیم  روبه رو 
متولدین دهه ۴۰ و ۵۰ آن را تجربه نکرده بودند، اما 
متولدین  برای  فقط  که  تکنولوژی  با  مواجهه  تجربه 
پدر  آن ها  با  همزمان  نیست،  هشتاد  و  هفتاد  دهه 
از  را  تجربه  همین  دارند  هم  نسل  این  مادرهای  و 
تحوالت  درخصوص  این که  ضمن  می گذرانند،  سر 

شکل  نسل  دو  این  میان  گفت وگویی  تکنولوژیک 
به  امروز  که  است  تجربه  همین  براساس  می گیرد، 
شکل  به کدام  فرزندان  می شود  داده  آموزش  والدین 
اتفاق  عمیق ترین  اما  کنند.  استفاده  تکنولوژی  از 
در  اتفاق  عمیق ترین  است،  داده  رخ  دیگر  جایی 
و  دارد  وجود  جامعه  در  که  است  فرهنگی  هسته 

می ریزد. مناسک  و  ایدئولوژی ها  به  را  خودش 
چیست؟ فرهنگی  هسته  این 

در آن سه دوگانه وجود دارد، یک: هدف و وسیله، 
امور  سه:  موجود،  انسان  و  مطلوب  انسان  دو: 
غیر  یا  اجتناب ناپذیر  امور  و  عقالنی  یا  اجتناب پذیر 
مناسک  و  ایدئولوژی ها  به  دوگانه  سه  این  عقالنی. 
کتب  در  را  خودشان  ایدئولوژی ها  و  می شود  منتقل 

می ریزند. این  مانند  موارد  و  تئاتر  سینما،  درسی، 
کنم،  ترسیم  را  فرهنگی  هسته  آن  بخواهم  اگر 
به  اسالم  احیای  هدف  انقالب  عصر  در  بگویم  باید 
انسان  بود.  اسالمی  جمهوری  نظام  تحقق  وسیله 
موجود، همان انسان ایرانی انقالب کرده بود، انسان 
امور  بود.  توبه کرده  انقالبی که  انسان  مطلوب همان 
گفته  که  درحدی  بودند،  بی نهایت  اجتناب ناپذیر 

کرد. آزاد  خدا  را  خرمشهر  می شد 
هاشمی  ]آیت الله  هاشمی  آقای  دوران  در 
رفسنجانی[ هدف توسعه اقتصادی و وسیله آن ایجاد 
از  رزمنده ی  موجود  انسان  بود.  سازندگی  فرآیند 
بود.  تکنوکرات  مطلوب  انسان  اما  بود،  برگشته  جبهه 
می شود. کم  اجتناب ناپذیر  امور  حدود  دوره  این  در 

نسل  به خصوص  امروز  شرایط  درخصوص 
چه  کردید  ترسیم  که  دوگانه ای  سه  این  جدید، 

دارد؟ ویژگی ای 
هدِف بچه های امروز زندگی کردن است.

با کدام وسیله؟
بخش.  حیات  جامعه  یک  وجود  خلق  بوسیله 
پددرومادرها  و  بچه ها  همین  هم  موجود  انسان 
که  است  انسانی  مطلوب شان  انسان  اما  هستند، 
عشق  و  صلح  باشد،  آزاد  و  کند  تجربه  را  رفاه  بتواند 
کند،  تجربه  را  انسانی  باز  روابط  کند،  تجربه  را 
برابری جنسی را تجربه کند. در این دوره حدود امور 
امور  یعنی دامنه  اجتناب ناپذیر محدودتر شده است. 
معنای  به  غیرعقالنی  امور  دامنه  و  رفته  باال  عقالنی 

است. آمده  پایین  عام 
منتقل  مناسک  به  را  خودش  دوگانه  سه  این 
جشن هایی  همین  چیست؟،  مناسک  می کند، 
می گیرند،  یکدیگر  با  دهه  این  بچه های  که 
که  دوستی هایی  می روند،  که  کافی شاپ هایی 
است. جنسیتی  برابری  آن ها  ایدئولوژی  می کنند، 
کسی  چرا  می شویم،  بازآفریده  دائم  اگر  پس 
نمی شوم،  متوجه  را  نسل  این  من  می گوید 
یا  است  گذشته  به  متعلق  خیلی  یا  بنابراین 
کند؟ قبول  را  جدید  نظم  نمی خواهد  خودش 

ایدئولوژی  در  بودن  گرفتار  آن ها  فهم  عدم  دلیل 
که  است  این  هم  ایدئولوژی  صفت  مهم ترین  است. 
ارتباط  خودش را با واقعیت قطع می کند. فرد به جای 
این که ایدئولوژی را با توجه به واقعیت ها تغییر بدهد و 

تغییر را امر قابل ستایشی بداند، می خواهد جهان را 
این جاست  کند.  متوقف  خودش  ایدئولوژی  درون  در 
واقعیت  پذیرش  به جای  و  می شود  ایجاد  تناقض  که 
کنند.  له  را  آن  می خواهند  یا  می شود،  توهین  آن  به 
زده  امروز  معترض  نسل  درباره  که  حرف هایی  همین 
خوردن  مشروب  اهل  این ها  می گویند  که  می شود 
مبنای  نباید  که  موارد  این  هستند،  کشیدن  گل  و 
ماجرا  کردن  سخیف  شبیه  بیشتر  و  باشد  قضاوت 
آن ها  با  و  می فهمیدید  را  نسل  این  اگر  وگرنه  است؛ 
بزرگ ترین  نسل  این  می دانستید  می کردید،  همراهی 
وارد  را  سرمایه های کشور هستند که می توانند کشور 
به  حتی  و  فکری  سیاسی،  اقتصادی،  بزرگ  جهش 
چنین  به  متاسفانه  ولی  کنند،  تمدنی  واقعی  معنای 

شدیم. گرفتار  روزی 
باالخره این نسل هم ایراداتی دارند، چیزی که 
می گویم فقط یک مثال است، از آن جایی که آن ها 
خیلی  تکنولوژی  با  و  می بینند  فیلم  زیاد  بسیار 
و  شدند  دور  خواندن  کتاب  از  هستند  عجین 
این ها  دارند،  فاحشی  امالیی  غلط های  حتی 
این طور  دانست،  آن ها  ضعف  نقطه  می شود  را 

؟ نیست
و  فلسفه  ادبیات،  نسل  نسل،  این  اتفاقًا  خیر، 
اندیشه است. توجه کنید، امروز مترجمانی داریم که 
متولد دهه هفتاد هستند و کتاب های فلسفی ترجمه 
نیمه  متولدین  مترجمان  از  زیادی  بخش  می کنند، 

هستند. شصت  دهه  دوم 
که  دارند  وجود  مادرهایی  و  پدر  واقعا  اما 
آن ها  این که  برای  هستند،  فرزندان شان  نگران 
مجازی  فضای  سرگرم  و  کردن  چت  درحال  دائم 

؟ هستند
آن ها را هم می گویم، ما با نسلی طرف هستیم که 
انرژی طوری نیستند که پدر  از حیث هیجان، شور و 
پدر  گاهی  کنند،  همراهی  آن ها  با  نتوانند  مادرها  و 
سرگرم  دنبال  فرزندان  انرژی  کنترل  برای  مادرها  و 
می خواهند  بنابراین  هستند،  آن ها  مدیریت  و  کردن 
بگذرانند  تبلت  و  گوشی  همین  با  را  وقت  بیشترین 
ین  ابنابراین  بردارند،  سرمان  از  دست  اصطالحًا  تا 
جامعه  در  غلط  به  است  ممکن  و  دارد  وجود  مسئله 
نسل  همین  ولیکن  باشد،  کرده  پیدا  هم  گسترش 
می گیرد،  یاد  دارد  هم  باز  باشد  تبلت  در  اگر  حتی 
یک  در  موجود  دانش  که  کرد  ارزش گذاری  نمی شود 

است. پایین تر  کتاب  از  تبلت 
اتفاقات  هستیم،  روبه رو  مسئله  چهار  با  همیشه  ما 
پدیده  آن  درونی  منطق  واسط،  مکانیسم  اجتماعی، 
جامعه.  بر  پدیده  آن  تاثیر  و  کرده  پیدا  تحول  که 
می روند،  پیش  یکدیگر  با  فرآیند  چهار  این  بنابراین 
متفاوتی هستند  ، نسل  لذا همان قدر که نسل جدید 
ویژگی هایی  خودشان  درونی  منطق  با  متناسب  و 
و  پدر  طوری که  بودند  جامعه  بر  تاثیرگذار  و  دارند 
آن  جامعه  میزان  همان  به  کردند،  عوض  را  مادران 
یک  این  لذا  کرده،  کنترل  خودش  دامنه  در  را  نسل 
تعامل دوسویه است میان بستر اجتماعی و پدیده ای 

است. کرده  پیدا  تحول  که 
این  معتقدید  هم  شما  شدم  متوجه  آن طورکه 
را  بودن  خاص  این  اما  هست  خاصی  نسل  نسل، 

می بینید؟ مثبت 
درونی  منطق  نسل  این  گفتم،  همان طورکه 
اما  بوده؛  تاثیرگذار  هم  جامعه  بر  دارد،  را  خودش 
بر  و  دارد  را  خودش  خاص  درونی  منطق  هم  جامعه 

است. بوده  تاثیرگذار  نسل  این 
اما معلوم است شما معتقدید سویه های مثبت 
این نسل بیشتر است و به آن امیدوارتر هستید؟

دوستی  اهل  و  عشق  نسل  را  نسل  این  من  بله، 
می دانم،  صداقت  و  اخالق  اهل  را  آن ها  می دانم، 
که  است  نسلی  نسل  این  هستند.  صلح  اهل  معتقدم 
برای  را  جهان  نسل  این  دارد،  انسان  از  عمیقی  فهم 
دارد،  زندگی  از  درست تری  درک  می خواهد،  آشتی 
خودش  بخواند  فلسفه  این که  از  قبل  دیگر  به معنای 

 ► است.    فیلسوف 

مصطفی مهرآیین، جامعه شناس:

●  هدِف بچه های امروز زندگی کردن است    ●
ایدئولوژی دهه هشتادی ها برابری جنسیتی است

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۷۹۵ فرعی از ۱۰۴۷۳ اصلی واقع در بخش ۱ ثبت قم اراضی 
۱-علی  بنام  ۳۳که  پالک  غالمی-  شهید  بست  بن  راست-  سمت  اول  فرعی  آتشنشانی-  کوچه  خرداد-  بلوار۱۵   – قم 
محمد برزا ۲- زهرا مصدق فرزند حسن – عبدالله می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین 
تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۱۰۸۵۲ 
الی ۱۲ صبح در محل  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹  ساعت ۸/۵  -  ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تحدیدحدود پالک مذکور در 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می  وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع 

ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید.) م الف ۱۶۰۱۰( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت   ۱ در بخش  واقع  اصلی   ۱۰۳۵۰ از  فرعی   ۵/۳۵ به  پالک  باب ساختمان   تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
است  ثبت  در جریان  باشد،   فرزند حیدر می  غفاریان  بنام  علی  که   ۳۲ ۲۴- پالک  نوبهار- کوچه  – خیابان  قم  اراضی 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۱۰/۱۰   -  ۱/۱۰۷۹۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مورخ 
حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۶۰۱۱ الف  م  نماید.) 
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
با  عباس  فرزند  کیال  محمدجواد  آقای  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
نسبت  به صورت کتبی  مزایده  از طریق  دارد  نظر  در  ۲۴-اموال  پرونده  در    ۰۳۸۱۲۱۶۳۴۹ شماره ملی 
ثبتی  پالک  شش دانگ  سهم   ۱۶ از  سهم   ۲ با  است  برابر  سهم   ۷ که  سهم   ۷ از  مشاع  سهم  دو  فروش  به 
فست  پشت  هدایتی،  مدرسه  سمت  به  پل،  از  بعد  فردوسی،  بلوار  بنشانی  قم  یک  بخش  ۱۱۰۶۷-اصلی 
اقدام  با شرایط ذیل  ۱۰صبح  ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ساعت  روز دو شنبه مورخ  به ورشکسته فوق در  فود متعلق 

: ید نما
: مزایده  مال مورد  ( مشخصات  الف 

به  ۱۱۰ قم  به دفترخانه  ثبت  اداره   ۱۴۰۰/۱۱/۰۵  - ۱۴۰۰۸۵۶۳۰۰۰۱۰۱۵۹۹۱ پاسخ استعالم  برابر 
از شانزده سهم شش دانگ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تمامی دو سهم مشاع   - ۱/۱۴۴۵۸ موجب اظهارنامه شماره 
نرسیده  ثبت  به  امالک  دفتر  در  و  مشاعی  و  جاری  اسناد  از  که  قم  یک  بخش  اصلی   -  ۱۱۰۶۷ پالک 
مستند  که  عباس  فرزندان  کیال  همگی  زهرا  و  ابوالفضل  محمدتقی،  محمدجواد،  طرف  از  می باشد 

قم  استان  تجدیدنظر  دادگاه  دوم  شعبه   ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ مورخ   ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۶۴۳۷۰۹ دادنامه  آن 
معادل  ورشکسته  سهم االرث  که  مترمربع   ۱۳۰۰۰ شش دا نگ  مساحت  مذکور  دادنامه  مطابق  است. 
موقعیت  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  برابر  که  فوق  پالک  از  مشاع  مترمربع   ۴۶۴/۲۸
هر  ارزش  شهرداری  قانون  اصالحی   ۱۰۱ ماده  اجرای  عدم  مورد  در  شهرداری  گزارش  و  مساحت  و 
است.  شده  برآورد  ریال   ۲۱,۳۵۶,۸۸۰,۰۰۰ مبلغ  ورشکسته  سهم  کل  و  ریال   ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ مترمربع 

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
به  یا  بانکی  بین  تضمینی  چک  صورت  به  ریال   ۱,۰۶۷,۸۴۴,۰۰۰ معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -۱
حساب شماره ۰۱۰۹۸۹۷۹۸۳۰۰۵ بنام ورشکستگان قم نزد بانک ملی واریز و قبض را ضمیمه پیشنهاد 
ورشکسته  اموال   -۲۴ پرونده  مزایده  به  مربوط  و جمله  داده  قرار  مهر  و  پاکت الک  در  باید  و  نموده  خود 
۹ صبح روز  تا ساعت  پاکت نوشته  اقامت خود در روی  با مشخصات کامل و محل  آقای محمدجواد کیال 
کوچه  ساحلی،  خیابان  به نشانی:  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  به   ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ مورخ  یک شنبه 

بر خالف  و  ۲- پیشنهاد مبهم، مشروط، فاقد سپرده  ۱۸، طبقه سوم تسلیم شود.  ۵ )ک دادسرا(، پالک 
گهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳- پیشنهادهای واصله در روز و ساعت مزایده باز و قرائت  شرایط این آ
که  است  کسی  مزایده  برنده  است؛  بالمانع  مزایده  جلسه  در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد.  خواهد 
باید ظرف مدت سه ماه  ۴- برنده مزایده  باالترین قیمت را به صورت کتبی به شرح فوق پیشنهاد نماید. 
رسمی  اسناد  دفتر  به  تا  حاضر  تصفیه  اداره  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ  از 
خواهد  ضبط  بستانکاران  هیات  و  ورشکسته  نفع  به  شده  واریز  درصد  پنج  اینصورت  غیر  در  شود  معرفی 
هزینه  بجز  است  فروشنده  عهده  به  مزایده  مورد  به  مربوط  دیون  سایر  و  انتقال  و  نقل  مالیات   -۵ شد. 
معامله،  مورد  انتقال  در  تسریع  جهت   -۶ است.  طرفین  عهده  به  بالمناصفه  که  رسمی  اسناد  دفترخانه 
برای  متقاضیان   -۷ است.  خریدار  عهده  به  الزم  حساب های  مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب 
قم ورشکستکی  امور  تصفیه  اداره  رئیس   - عطار  علی 

ارتباط با مدیرمسئول  
0۹1۲7۶۲۵۹87   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



◄    بی حوصلگی، در هم فرو رفتن و بد خلقی 
روزهای  در  افراد  بسیاری  رایج  نشانه های  و... 
سرد سال است؛ همان روزهایی که بیشتر اوقات 
رخوت  و  سستی  و  است  جمع  آسمان  اخم های 

است. حاکم  افراد  بر  خاصی 
افسردگی است که  نوعی  افسردگی زمستانی 
مربوط به تغییر فصول است و تقریبًا هر سال در 
همان زمان شروع می شود و به پایان می رسد. اگر 
مبتال به این بیماری هستید، عالئم شما از پاییز 
شروع می شود و تا انتهای زمستان ادامه دارد. در 
با علل، نشانه ها و روش درمان  این گزارش شما 
نشانه های  و  عالئم  می شوید.  آشنا  بیماری  این 
افسردگی زمستانی ممکن است شامل موارد زیر 

باشد:
تقریبًا هر روز احساس افسردگی می کنید

از دست دادن عالقه به فعالیت هایی که قباًل از 
آن ها لذت می بردید
داشتن انرژی کم

مشکل در خوابیدن
تغییراتی در اشتها یا وزن خود تجربه می کنید

احساس سستی یا آشفتگی
در تمرکز مشکل دارید

احساس ناامیدی، بی ارزشی یا گناه می کنید
داشتن افکار مکرر درباره مرگ یا خودکشی

کنید،  ضعف  احساس  روزها  بعضی  اینکه 
طبیعی است، اما اگر هر چند روز یکبار احساس 
انگیزه ای  نمی توانید  و  می کنید  شدید  ناراحتی 
از  معمول  طور  به  که  فعالیت هایی  انجام  برای 
آن ها لذت می برید دریافت کنید، به پزشک خود 
خواب  الگوی  اگر  ویژه  به  امر  این  کنید.  مراجعه 
ناامیدی  احساس  یا  کند  تغییر  شما  اشتهای  و 
می کنید یا به خودکشی فکر می کنید بسیار مهم 

است.

علل ابتال به افسردگی زمستانی
ناشناخته  علت خاص اختالل عاطفی فصلی 
است  ممکن  که  عواملی  از  برخی  است.  مانده 

از: عبارتند  باشند  موثر 
شبانه  )ریتم  شما  بدن  بیولوژیکی  ساعت 

روزی(.
پاییز و زمستان  کاهش سطح نور خورشید در 
به طوری که این کاهش نور خورشید ممکن است 
ساعت داخلی بدن شما را مختل کرده و منجر به 

احساس افسردگی شود.
ماده  سروتونین،  کاهش  سروتونین؛  سطح 
بر  که  عصبی(  دهنده  )انتقال  مغز  شیمیایی 
خلق و خوی تأثیر می گذارد، ممکن است در بروز 
افسردگی زمستانی نقش داشته باشد. کاهش نور 
که  افت سروتونین شود  باعث  خورشید می تواند 

شود. افسردگی  باعث  است  ممکن  نهایتا 
سطح مالتونین

مالتونین  سطح  تعادل  می تواند  فصل  تغییر 
بدن را که در الگوهای خواب و خلق و خو نقش 

کند. مختل  دارد، 
عوامل خطر

زمستانی(  )افسردگی  فصلی  عاطفی  اختالل 
در زنان بیشتر از مردان تشخیص داده می شود و 

در نوجوان بیشتر از بزرگساالن رخ می دهد.
عواملی که ممکن است خطر ابتال به افسردگی 

زمستانی را افزایش دهند عبارتند از:
سابقه خانوادگی

داشتن افسردگی اساسی یا اختالل دو قطبی؛ 
به طوری که در صورت داشتن یکی از این موارد، 
فصلی  صورت  به  است  ممکن  افسردگی  عالئم 

بدتر شود.
عوارض

عالئم و نشانه های افسردگی زمستانی را جدی 

صورت  در  افسردگی؛  انواع  سایر  مانند  بگیرید. 
عدم درمان می تواند بدتر شود یا منجر به مشکلی 

اساسی شود.
این عوارض می تواند شامل موارد زیر باشد:

کناره گیری اجتماعی
مشکالت مدرسه یا کار

سوء مصرف مواد
سایر اختالالت بهداشت روان مانند اضطراب یا 

اختالالت در غذا خوردن
فکر کردن یا اقدام به خودکشی

به  می تواند  زمستانی  افسردگی  درمان 
اگر  ویژه  به  کند؛  آن کمک  عوارض  از  جلوگیری 
از بدتر شدن عالئم تشخیص داده و درمان  قبل 

شود.
این  تشخیص  دقیق،  ارزیابی  یک  با  حتی 
روان  بهداشت  متخصص  یا  پزشک  برای  بیماری 
افسردگی  دیگر  انواع  زیرا  است؛  دشوار  گاهی 
عالئم  می توانند  روانی  بهداشت  شرایط  سایر  یا 

کنند. ایجاد  مشابهی 
تشخیص افسردگی زمستانی:

پزشک  بیماری،  نوع  تشخیص  به  کمک  برای 
یا متخصص بهداشت روان شما ممکن است یک 
به طور کلی شامل  که  انجام دهد  ارزیابی دقیق 

است: زیر  موارد 
معاینه بدنی

بدنی  معاینه  یک  است  ممکن  شما  پزشک 
سالمتی  مورد  در  عمیقی  سواالت  و  دهد  انجام 
ممکن  افسردگی  موارد،  برخی  در  بپرسد.  شما 
جسمی  سالمت  در  اساسی  مشکل  یک  با  است 

باشد. مرتبط 
تست های آزمایشگاهی

است  ممکن  شما  پزشک  مثال،  عنوان  به 
آزمایش خون یا آزمایش تیروئید برای اطمینان از 

دهد. انجام  آن  صحیح  عملکرد 
ارزیابی روانشناختی

یا  پزشک  افسردگی،  عالئم  بررسی  برای 
افکار،  عالئم،  مورد  در  روان  بهداشت  متخصص 
تست هایی  شما  رفتاری  الگوهای  و  احساسات 

. می گیرد
»افسردگی زمستانی« را چطور درمان کنیم؟ / 

این عالئم را جدی بگیرید
تفاوت های افسردگی زمستانی و افسردگی 

فصلی
افسردگی زمستانی یک بیماری شایع است که 
معمواًل خود به خود برطرف می شود، اما اختالل 
که  است  بالینی  تشخیص  یک  فصلی  عاطفی 
مبتال  افراد  دارد.  درمان  به  نیاز  و  است  جدی تر 
به اختالل عاطفی فصلی اغلب همان عالئمی را 
تجربه می کنند که مبتالیان به افسردگی زمستانی 
هستند. عالوه بر این، سایر عالئم اختالل عاطفی 

فصلی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
ثبات و ماندگاری حالت افسردگی

احساس غم و پوچی
احساس نا امیدی یا بی ارزشی

تغییر و بی نظمی در ساعت خواب
تغییر اشتها مثال پر خوری یا بی اشتهایی

گوشه گیری و انزوا
لذت  فعالیت های  به  عالقه  دادن  دست  از 

بخش
افکار مرگ یا خودکشی

هستید،  خودکشی  یا  مرگ  افکار  دارای  اگر 
فورًا به دنبال حل مشکل و مراجعه به روانشناس 

باشید.
افسردگی  به  ابتال  احتمال  افزایش  عوامل 

فصلی
عاطفی  اختالل  به  بیشتر  زنان  جنسیت: 

می شوند. مبتال  فصلی 
موقعیت جغرافیایی: کسانی که دورتر از خط 
استوا زندگی می کنند آمادگی بیشتری برای ابتال 

به افسردگی دارند.
سابقه افسردگی: سابقه افسردگی یا اختالالت 
خطر  افزایش  باعث  خانواده،  یا  شما  در  خلقی 

می شود. ابتال 
درمان افسردگی زمستانی

است  ممکن  فصلی  عاطفی  اختالل  درمان 
شامل نور درمانی، داروها و روان درمانی باشد. اگر 
مبتال به اختالل دوقطبی هستید، حتما به پزشک 
خود اطالع دهید. این مهم است که هنگام تجویز 
نور درمانی یا داروهای ضد افسردگی از داروها یا 
می کنید  استفاده  که  دیگری  درمانی  روش های 
طور  به  درمانی  روش  دو  هر  تداخل  باشد.  آگاه 

بالقوه می تواند باعث یک دوره جنون شود.
نور درمانی

گفته  نیز  فتوتراپی  آن  به  که  درمانی  نور  در 
استفاده  مخصوص  نور  جعبه  یک  از  می شود، 
می شود تا در اولین ساعت بیدار شدن از روز در 
تقلید  نور درمانی  نور شدید قرار بگیرید.  معرض 
از نور طبیعی در فضای باز است و به نظر می رسد 
باعث تغییر در مواد شیمیایی مغز مرتبط با خلق 

می شود. خو  و 
روان درمانی

نامیده  نیز  درمانی  گفتگو  که  درمانی  روان 
افسردگی  درمان  برای  دیگری  گزینه  می شود، 
زمستانی است. نوعی روان درمانی که به عنوان 
رفتار درمانی شناختی شناخته می شود می تواند 

کند. کمک  شما  به 
افکار و رفتارهای منفی را که ممکن است باعث 
بدتر شدن شما شوند را شناسایی و تغییر دهید. 
روش های سالم برای کنار آمدن با آن ها، به ویژه با 

از انجام فعالیت ها و برنامه  کاهش رفتار اجتناب 
ریزی برای آن ها را یاد بگیرید.

بیاموزید که چگونه استرس را کنترل کنید
عالوه بر این درمان ها شما می توانید برای 

افسردگی زمستانی: به درمان  کمک 
محیط خود را آفتابگیر و روشن کنید: پرده های 
باز، شاخه های درختی را که جلوی نور خورشید 
اضافه  شما  خانه  به  را  نورگیرها  یا  می گیرند  را 
یا  خانه  در  که  هنگامی  کنید.  اصالح  می کنند 
دفتر هستید، نزدیک پنجره های روشن بنشینید.
بیرون رفتن از خانه: پیاده روی طوالنی کنید؛ 
به  یا  بخورید  خود  خانه  مجاور  پارک  در  را  ناهار 
بگیرید.  آفتاب  و  بنشینید  نیمکت  روی  راحتی 
باز  فضای  نور  ابری،  یا  سرد  روزهای  در  حتی 
می تواند به شما کمک کند. مخصوصًا اگر در طی 
دو ساعت اول بعد از بیدار شدن در صبح، مدتی 

بگذرانید. خانه  از  بیرون  را 
به طور منظم ورزش کنید

به  بدنی  فعالیت های  دیگر  انواع  و  ورزش 
تسکین استرس و اضطراب کمک می کنند که هر 
دو می توانند عالئم را افزایش دهند. تناسب اندام 
که  کند  ایجاد  بهتری  احساس  شما  در  می تواند 

می برد. باال  را  شما  روحیه  نهایتا 
چه زمانی باید به روانپزشک مراجعه کرد؟

حاال اگر با انجام این تغییرات در وضع روحی 
و روانی شما تغییری ایجاد نشد وقت آن است که 
متخصص  یک  مطب  یا  روانپزشکی  کلینیک  به 
که  شدید  متوجه  اگر  کنید.  مراجعه  روانپزشکی 
انرژی و توان بدنی و روحیات شما بسیار ضعیف 
بر  یا  می شود  زندگی  از  بردن  لذت  مانع  و  است 
توانایی شما برای انجام کارهایتان تأثیر می گذارد 
به  یا خودکشی فکر کرده اید، فورًا  به مرگ  اگر  یا 

دنبال کمک باشید./ فارس      ► 
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این عالئم را جدی بگیرید 

● تفاوت های افسردگی زمستانی و افسردگی فصلی     ●

سالمندی  در  روانشناس  یک  عقیده  به      ◄
نیاز  جوانی  و  نوجوانی  دوران  از  بیشتر  خیلی 
داریم. متعدد  و دوستی های  داشتن دوست  به 
با  ایسنا،  گفت وگوبا  در  انزانی  یسنا  گوهر 
مهارت  می رود  باالتر  سن  هرچه  اینکه  بیان 
تر می شود، اظهار  افراد سخت  یابی در  دوست 
نوجوانی و جوانی  از  بیشتر  کرد: در سالمندی 
با  منطبق  که  داریم  دوستانی  داشتن  به  نیاز 

باشند. ما  اهداف 
در  دوست  داشتن  روانشناس،  این  گفته  به 
فرد  در  را  زندگی  به  امید  می تواند  سالمندی 

دهد. افزایش  سالمند 
انسان موجودی اجتماعی  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگسالی  تا  کودکی  از  رو  همین  از  و  است 
را  او  بتوانند  که  است  دوستی هایی  نیازمند 
کنند،  کمک  زندگی  مختلف  برهه های  در 
داشتن  نیازمند  کودکی  دوران  در  افزود: 
تا  و  نوجوانی  در  کردن،  بازی  برای  دوستانی 
دوستانی  داشتن  نیازمند  سالگی   ۲۴ سنین 

در  ارتباطات  برقراراری  و  کردن  معاشرت  برای 
بزرگسالی  در  نیز  و  خود  هویت  تثبیت  راستای 
یا  دانشگاه  در  تحصیل  دوران  هنگام  به  و 
اهداف  با  منطبق  دوستانی  نیازمند  اشتغال 
مقاطع  و  برهه ها  در  واقع  در  هستیم.  خود 
مختلف زندگی این نیاز در ما حس می شود که 
یا  کرده  ثبت  خود  دوستان  با  را  تجربیاتی  باید 

بگذاریم. اشتراک  به  آنها  با  را  تجربیاتی 
سنی  هر  گرچه  که  است  معتقد  انزانی 
به  نیاز  اما  می طلبد  را  خود  خاص  دوستی 
سالمندی  دوران  در  رفیق  و  دوست  داشتن 

می شود. احساس  بیشتر 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
برقراری  مجازی  اجتماعی  شبکه های  طریق  از 
امکان  حتی  و  شده  راحت تر  دوستان  با  ارتباط 
دارد.  وجود  نیز  کودکی  دوران  دوستان  یافتن 
مجدد  برقراری  برای  خوبی  بسیار  امکان  این 
قدیمی  ریشه های  که  است  دوستی هایی 

دارند.

سن  به  افراد  وقتی  گاهی  داد:  ادامه  وی 
دلیلی  هر  بر  بنا  می رسند  سالگی   ۴۰ و   ۳۰
خود  دوستان   ... و  فرزندآوری  یا  ازدواج  مثل 
آنها  با  را  خود  ارتباط  یا  و  می دهند  دست  از  را 
کمتر می کنند. درواقع افراد دوستان خود را در 
می دهند.  دست  از  زندگی  مختلف  پروسه های 
اما  نباشند  متوجه  زندگی  برهه  آن  در  شاید 
حال  هر  به  ما  از  کدام  هر  سالمندی  سنین  در 
این  گاهی  هستیم.  هایی  دوستی  نیازمند 
با  ارتباط  مجدد  برقراری  طریق  از  فقط  نیاز 
دوستانی که از گذشته با آنها صمیمی بوده ایم 
به  نیاز  است  ممکن  نیز  گاهی  می شود.  پر 
دوست یابی جدید داشته باشیم اما به هر حال 
با  یابی  دوست  مهارت  که  کرد  فراموش  نباید 

می کند. پیدا  کاهش  سن  افزایش 
تاکید  با  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  انزانی 
بر اهمیت داشتن دوستانی در راستای اهداف 
یافتن  برای  راهکارهایی  ارائه  به  خود،  زندگی 
پرداخت  خود  شخصیت  با  متناسب  دوستان 

فردی  هر  شخصیتی  تیپ  کرد:  نشان  خاطر  و 
مثال  برای  دارد.  زیادی  اثر  او  یابی  دوست  در 
با  تا  می برد  زمان  و  هستند  گرا  درون  برخی 
گرا  برون  که  برخی  شوند.  دوست  دیگران 
چراکه  می شوند  دوست  راحت  خیلی  هستند 
مهم  رو  این  از  هستند.  بیشتری  روابط  نیازمند 
و  کرده  ارزیابی  را  خود  ابتدا  در  فرد  هر  است 
منطبق با شرایط زندگی و اهداف خود دوستان 

کند. انتخاب  را 
"نقطه  داشتن  روانشناس  این  عقیده  به 
آنها  با  شدن  دوست  برای  دیگران  با  اشتراک" 

است. مهم  بسیار 
افرادی  یادآور شد:  مثال دیگری  با ذکر  وی 
دوستانی  باید  هستند  مطالعه  اهل  خیلی  که 
عالقه  کتاب  به  آنها  مثل  که  کنند  انتخاب  را 
تفریح،  سفر،  به  برخی  دیگر  سوی  از  دارند. 
بنابراین  دارند،  عالقه  کافه  و  رستوران  به  رفتن 
همانند  که  کنند  انتخاب  را  دوستانی  باید 
نقطه  داشتن  می گوییم  رو  این  از  باشند.  خود 

اشتراک در دوست یابی بسیار مهم است و باید 
با  که  کرد  انتخاب  دوست  عنوان  به  را  افرادی 
بتوانیم  تا  باشند  داشته  فراوانی  اشتراکات  ما 

کنیم . ثبت  آنها  با  تجربیاتی 

در  دوستی  آثار  جمله  از  انزانی  گفته  به 
دوران سالمندی کاهش افسردگی و اضطراب، 
به زندگی، کاهش  امید  و  افزایش سالمت روان 

است. گزینی  انزوا  و  استرس 
این روانشناس در پایان سخنان خود افزود: 
بیماری های  سالمندی  دوران  در  دوستی 
حس  و  داده  کاهش  را  آلزایمر  نظیر  جسمی 
دوست  و  تنهایی  دیگران،  دادن  دست  از  ترس 
به  همچنین  می کند.  کمتر  را  نبودن  داشتنی 
زندگی  سختی های  از  تا  می کند  کمک  افراد 
دوران  در  کنند.  عبور  تر  راحت  بحراها  در 
از  را  خود  همسر  افراد  است  ممکن  سالمندی 
دست دهند، فرزندان بزرگ شده و ازدواج کنند 
در  شود.  تنها  سالمند  و  بروند  پدری  خانه  از  و 
چنین شرایطی دوستان به ما کمک می کنند تا 
افراد  شرایط  این  در  چراکه  آییم  کنار  شرایط  با 
و  صمیمت  همدلی،  به  نیاز  همیشه  از  بیشتر 
تجربیات  می توانند  و  دارند  دیگران  همراهی 
 ► بگذارند.     اشتراک  به  دوستان  با  را  خود 

دوست زیاذ در سالمندی امید به زندگی را افزایش می دهد  

●  در سالمندی بیشتر از نوجوانی و جوانی نیاز به داشتن دوست است   ●



و  اوکراین  از  پس  هرزگوین  و  بوسنی      ◄
ماه  درشش  که  است  کشوری  سومین  مولداوی 
اتحادیه  در  عضویت  برای  درخواستش  گذشته 
اروپا پذیرفته می شود. سران کشورهای اتحادیه 
اوکراین  عضویت  با   2022 ژوئن  اواخر  در  اروپا 
اروپایی موافقت کردند.  این نهاد  و مولداوی در 
به  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  نامزدی  موقعیت 
نیست  اتحادیه  این  در  سریع  پذیرش  معنای 
طول  به  مذاکرات  این  ها  مدت  است  ممکن  و 

. مد بینجا
مذاکرات  مرحله  وارد  باید  اروپا  اتحادیه  حال 
در  الزم  اصالحات  تا  شود  هرزگوین  و  بوسنی  با 
شامل  تغییرات  این  گیرند.  صورت  کشور  این 
قاطعانه  مبارزه  قضایی،  نظام  در  اصالحات 
و  دموکراتیک  آزادی های  تضمین  و  فساد  با 
وجود  با  که  است  کشور  در  قانون  حاکمیت 
ساختار سیاسی و پیچیده ی بوسنی و همچنین 
این  در  دار  ریشه  قومی  های  تنش  وجود 
سرزمین، بنظر می رسد: اجرای این تغییرات و 
اصالحات با مشکالت زیادی مواجه خواهد بود. 
برای  اروپا  اتحادیه  از  دیگر  بار  روسیه،  دولت 
هرزگوین  و  بوسنی  به  نامزدی  وضعیت  اعطای 
غرب  تالش  از  بخشی  این  کرد:  اعالم  و  انتقاد 
کشورهای  بر  خود  های  سیاست  تحمیل  برای 

است. غربی  بالکان 
امور خارجه  وزارت  زاخارووا، سخنگوی  ماریا 
به  اروپا  نامزدی  اعطای  به  واکنش  در  روسیه، 
شرایط  "در  کرد:  اعالم  هرزگوین،  و  بوسنی 
کنونی جهان و خط توسعه طلبانه غرب، بدیهی 
وظیفه  تصمیم،  این  اتخاذ  هنگام  که  است 
تسخیر کامل ژئوپلیتیکی منطقه، نهادینه کردن 
شده  انجام  که  است  نو  استعماری  سیاست 
قرار  زمینه  پیش  در  ها  سال  برای  اینجا  است. 
بوسنی  ساکنان  حق  سلب  مورد  در  این  گرفت. 
و هرزگوین  برای ساختن مستقل زندگی درونی 
خود و انتخاب شرکا بر اساس اختیار و میل خود 

است.

این اغراق نیست. اتحادیه اروپا مدت هاست 
که مذاکرات پیش از الحاق و الحاق را به ابزاری 
کرده  تبدیل  سیاسی  و  اقتصادی  اجبار  برای 
است. در کشورهای دیگر این منطقه نیز شاهد 
تهیه  در  »تمرکز«  امر هستیم. کشورهای  همین 
نمی  شرکت  بروکسل  تصمیمات  نویس  پیش 
به  مجبور  قاطعانه  و  بی رحمانه  آن ها  کنند. 
سیاست  بیانیه های  تمام  به  »خودکار«  پیوستن 
تحریمی  تصمیم های  و  اروپا  اتحادیه  خارجی 

. هستند
مشارکت  تقویت  به  خود  اصولی  عالقه  بر  ما 
نهادها  هرزگوین،  و  بوسنی  با   مختلف  های 
به  را  خود  تعهد  ما  کنیم.  می  تاکید  آن  مردم  و 

حفاظت از اصول اساسی توافقنامه صلح دیتون 
و  امنیت  صلح،  تضمین  برای  مبنایی  عنوان  به 
تأیید می کنیم.  ما قصد داریم  بالکان  ثبات در 

استقالل  و  مستقل  آزادسازی  هدف  با  کار  به 
شده  منسوخ  رژیم  از  هرزگوین  و  بوسنی  واقعی 
طور  به  که  دهیم،  ادامه  خارجی  الحمایه  تحت 
می  ارائه  مناسب  توضیحات  آن  مورد  در  منظم 

دهیم".
بوسنی  نامزدی  قبول  به  روسیه  تند  واکنش 
رویکرد  راستای  در  اروپا  اتحادیه  در  هرزگوین 
و  نفوذ  توسعه  برای  غرب  تالش  به  مسکو  کلی 
ویا  روسیه  جوار  هم  مناطق  در  بیشتر  حضور 
با  گرمی  روابط  سنتی  طور  به  که  کشورهایی 
نگاه  از  است.  گرفته  صورت  اند  داشته  مسکو 
و  شوروی  فروپاشی  از  پس  دهه  سه  در  روسیه 
میان  از  با  اروپا  عرصه  در  ماهوی  تحوالت  وقوع 

رفتن بلوک شرق، غربی ها تالش سازمان یافته 
از  که  کشورهایی  الحاق  برای  را  هدفمندی  و 
غرب  بلوک  به  بودند  شده  راه  کمونیسم  سلطه 

اقتصادی  سیاسی،  نهادهای  در  آنها  عضویت  و 
آغاز  ناتو  و  اروپا  اتحادیه  یعنی  غربی  نظامی  و 

کردند.
به سرعت عملی  الحاق  این  در زمینه نظامی 
و  اروپایی  کشور   30 اکنون  که  نحوی  به  شد 
قابل  شمار  که  هستند  ناتو  عضو  آمریکایی 
و  شرقی  اروپای  کشورهای  آنها  از  توجهی 
عضویت  به   1999 سال  از  که  هستند  مرکزی 
مونته  غربی،  بالکان  منطقه  در  اند.  درآمده  ناتو 
نگرو در ژوئن 2017 به رغم مخالفت های شدید 
مقدونیه  نیز  آن  از  پس  شد.  ناتو  عضو  روسیه 
شمالی در مارس 2020 به عضویت ناتو درآمد. 
کشورهای  دیگر  الحاق  دنبال  به  ناتو  اکنون 

این  به  هرزگوین  و  بوسنی  جمله  از  منطقه  این 
سازمان نظامی غربی است. البته روسیه هشدار 
داده که اقداماتی که بوسنی ممکن است برای 

پیوستن به ناتو انجام دهد، به عنوان یک "اقدام 
کرد. خواهد  تلقی  خصمانه" 

اتحادیه  ویژه  به  غرب  تالش  دیگر  بعد 
اقتصادی  و  سیاسی  الحاق  و  همگرایی  اروپا 
کشورهای شرق و مرکز اروپا بود که در این راستا 
جمله  از  کشورها  این  از  بسیاری  تاکنون  نیز 
اسلوونی و کرواسی در بالکان غربی به عضویت 
این اتحادیه درآمده اند. سایر کشورهای بالکان 
اروپایی  غربی نیز خواهان عضویت در این نهاد 
هستند. اکنون با عملی شدن نامزدی بوسنی و 
مسیر  در  نخست  گام  اروپا  اتحادیه  در  هرزگوین 
عضویت این کشور در این نهاد اروپایی برداشته 

است. شده 
متعدد  شروط  اجرای  و  قبول  مهم  نکته  اما 
این  در  عضویت  روند  آغاز  برای  اروپا  اتحادیه 
سخنگوی  که  گونه  همان  که  است  اتحادیه 
کرده  تصریح  آن  به  نیز  روسیه  خارجه  وزارت 
ویژه  به  بروکسل  تصمیمات  از  کشور  این  پیروی 
اتخاذ رویکردی ضد روسی و همراهی در اجرای 

است. مسکو  علیه  ها  تحریم 
سیطره  دنبال  به  ها  غربی  واقع  در 
ژئوپولیتیکی بر بالکان غربی هستند که البته در 
این مسیر با توجه به عدم همراهی صربستان به 
عنوان وارث یوگسالوی سابق با تحریم های ضد 
با موانع  با مسکو  تداوم روابط  بر  تاکید  و  روسی 
مخالفت  بر  صربستان  هستند.  مواجه  بزرگی 
که  حالی  در  و  کرده  تاکید  ناتو  در  عضویت  با 
از  اما  است  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  خواهان 
قبول  یعنی  بروکسل  اصلی  خواسته  پذیرش 

است. کرده  خوداری  کوزوو  استقالل 
صرب های بوسنی به رهبری میلوراد دودیک 
و  روسیه  دولت  های  سیاست  راستای  در  نیز 
مالی  های  حمایت  با  و  پوتین  والدیمیر  شخص 
چین در نقطه مقابل غربی ها قرار دارند. تحریم 
رهبر  علیه  بر  ها  اروپایی  و  امریکا  متعدد  های 
حدود  تا  بوسنی،  طلب  جدایی  های  صرب 

ماجراست.  این  بر  گواه  زیادی 

ها  روس  مشهود  و  عملی  اقدامات  از  جدای 
به  پیوستن  برای  ها  بوسنیایی  منع  جهت  در 
از  ارعاب  و  تهدید  با  همواره  که  اروپا  اتحادیه 
سوی مقامات رسمی کرملین همراه بوده است، 
صراحت  به  نیز  اروپا  اتحادیه  بلندپایه  اعضای 
عضویت  اصلی  مانع  عنوان  به  را  روسیه  دولت 
بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا عنوان کرده 

اند.
روسیه  از  همواره  اروپا  اتحادیه  اعضای 
عضویت  مساله  تا  اند  کرده  درخواست 
از  را  بوسنی  جمله  از  بالکان  حوزه  کشورهای 
این  که  دهد  اجازه  و  کند  جدا  اوکراین  مناقشه 
اروپا  ناتو و اتحادیه  منطقه به سمت عضویت در 

برود. پیش 
تیرگی  دلیل  به  که  مسکو  رسمی  مقامات 
از  اند:  کرده  تراعالم  پیش  غرب،  با  روابط 
حمایت  اروپا  اتحادیه  در  بوسنی  عضویت 
بوسنی  در  که  ست  حالی  در  این  و  نمی کنند 
سمت  به  بوسنیایی ها  و  کروات ها  هرزگوین،   و 
بوسنی  صرب های  اما  دارند  تمایل  غرب 
و  دارند  مسکو  با  نزدیکی  رابطه  همچنان 
پیشنهادی  اصالحات  و  ناتو  در  عضویت  با 

مخالفند. اروپا  اتحادیه 
علی ای حال بنظر می رسد: با وجود مساله 
کاندیدای  عنوان  به  هرزگوین  و  بوسنی  پذیرش 
رسمی در اتحادیه اروپا، کشاکش جنگ روسیه-
اوکراین و همچینی تنش های شدید روس ها با 
دولت های غربی، همچنان باید شاهد استمرار 
های  دولت  نیابتی  های  جنگ  و  نمایی  قدرت 
مذکور در منطقه بالکان و خصوصا بالکان غربی 
همچون  پیرامونی  کشورهای  ظاهرا  و  باشیم 
کشورهای  لیست  صدر  در  همچنان  بوسنی، 
امتداد  انتفاع منافع،  قدرتمند مرکزی در جهت 
خواهد  ایشان  نامحسوس  و  فیزیکی  مرزهای 

بود.
دیپلماسی  هاشمی/  سعید  ترجمه:  و  تهیه 

 ► ایرانی     
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   ۸ شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۶ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
اصغری  اکبر  علی  علیه  محمداصغری  و  پهلوانی  معصومه  له  گردیده  ثبت  ۸/۱۴۰۱ج/۲۷۲  شماره  به 
له  محکوم   ، له  محکوم  حق  در  آزادی  بهار  سکه  قطعه   ۱۶۶/۶۶ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
به شرح  توقیف نموده که کارشناس  ۱قم  ۶۳۰۱/۱ اصلی بخش  ثبتی  در قبال بدهی محکوم علیه پالک 
سوابق  مطابق  آن  موقعیت  جانمایی  و  ثبتی  پرونده  مطالعه  از  پس  اینجانب  است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
شهیدان  خیابان   ، آذر  خیابان   ، قم  نشانی  به  مرقوم  پالک  محل  از  ماه  شهریور   ۳۱ مورخ  در   ، ثبتی 
پالک  چپ  سمت  سوم  فرعی  بست  بن   ، ششم  فرعی  انتهای   ۷ شماره  کوچه   ۱۵ شماره  کوچه   ، برقعی 
۷۶ شهرداری بازدید به عمل آورده که گزارش و نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش 
مجلس  صورت  مطابق   : قم  یک  بخش  اصلی   ۶۳۰۱/۱ پالک  ثبتی  پرونده  وضعیت  بررسی   : کارشناسی 
 ۶۳۰۱ پالک  خانه  خاص  به شارع  تحتانی  تحت  اول  : شماال  از  عبارتست  ان  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
به  دیواریست  دوم  است(  مجاور  به  متعلق  شارع  روی  )فوقانی  مرقوم  خانه  دیوار  به  دیواریست  فوقانی  و 
به  دیوار   : غربا  اسدالله  خانه  دیوار  به  دیوار   : جنوبا  اصغر  مشهدی  خانه  دیوار  به   : شرقا  خاص  شارع 
شماره  رسمی  اسناد  دفتر   ۸۹/۲/۲۰ مورخ   ۱۱۵۱۵۲ شماره  انتقال  سند  موجب  به  طالئی  خانه  دیوار 
۱۵ قم ششدانگ خانه پالک مرقوم از سید مجتبی خلیلی فرزند سید علی به محمد حسین فیض منتقل 
اعیان ذکر  ۶۴ مترمربع  ۴۱/۹۵ مترمربع عرصه و  با  برابر  این سند مساحت سند منزل  شده است. طبق 
قم   ۸۱ شماره  رسمی  اسناد  دفتر   ۸۹/۱۰/۲۵ مورخ   ۱۵۴۶ شماره  انتقال  سند  موجب  به  است.  شده 
است.  شده  منتقل  اکبر  علی  فرزند  طلبی  متولی  مریم  به  فیض  حسین  محمد  از  فوق  مقدار  ششدانگ 
 ۱۴۰۱/۳/۱۷ ۱۴۰۱۲۹۹۰۰۰۱۳۸۴۸۲۲ مورخ  به موجب بخشنامه شماره  ثبتی  پرونده  مطابق سوابق 
ثبت دفتر  قانون   ۲۲ از امالک جاری است که وفق ماده  این پالک  بازداشت گردیده است.  پالک مرقوم 

امالک ثبت نگردیده است. و سند مالکیت کاداستری نیز برای آن صادر نگردیده است و جانمایی آن در 
پالک  محدوده  جانمایی  به  نسبت  ثبتی  پرونده  سوابق  مطابق  باشد.  نمی  مشخص  امالک  جامع  سیستم 
 ، قم  نشانی  به  شده  معرفی  مسکونی  منزل  باب  یک  آمده  عمل  به  میدانی  بازدید  طی  و  اقدام  نظر  مورد 
بست  بن   ، ششم  فرعی  انتهای   ۷ شماره  کوچه   ۱۵ شماره  کوچه   ، برقعی  شهیدان  خیابان   ، آذر  خیابان 
احداثی  اعیان  و  باشد  می  مترمربع   ۴۲ حدود  مساحت  به  شهرداری   ۷۶ پالک  چپ  سمت  سوم  فرعی 
قدیمی در دو طبقه زیرزمین و همکف به مساحت حدود ۶۴ مترمربع می باشد. اعیان احداثی فرسوده و 
قدیم ساخت بوده ، نما آذر سه سانتی و سیمان می باشد ، سیستم سرمایش کولر آبی و یک کولر گازی 
آبگرمکن و دارای یک انشعاب آب ، یک انشعاب برق ، و یک انشعاب گاز می باشد.  و گرمایش بخاری و 
اظهار  به  بنا  بازدید  زمان  در  نظر  مورد  ملک  باشد.  می  تقریبی  مساحت  مطابق  شده  ارزیابی  مساحت 
به  مستاجر  تصرف  در  جاری  سال  ماه  مهر  تا  دادگاه  پرونده  در  مضبوط  اجاره  قرارداد  طبق  و  متصرفین 
پالک   ، ثبتی  پرونده  سوابق  مطابق   )۱  : کارشناسی  گزارش  نتیجه  باشد.  می  محمدی  فهیمه  خانم  نام 
جانمایی  اظهاری  و  ثبتی  سوابق  مندرجات  طبق  و  بوده  دار  ابعاد  طول  تحدیدی  مجلس  صورت  مرقوم 
 : از  عبارتست  اصلی   ۶۳۰۱/۱ پالک  نشانی  اساس  همین  بر  گردید.  اقدام  نظر  مورد  پالک  محدوده 
بن   ، ششم  فرعی  ۷انتهای  شماره  کوچه   ۱۵ شماره  کوچه   ، برقعی  شهیدان  خیابان   ، آذر  خیابان   ، قم 
عنایت  با  گذاری  قیمت  خصوص  در   )۲ باشد.  می  شهرداری   ۷۶ پالک  چپ  سمت  سوم  فرعی  بست 
بخش  اصلی   ۶۳۰۱ از  فرعی   ۱ ثبتی  پالک  ملک  موقعیت  از  آمده  عمل  به  بازدید  و  فوق  مستندات  به 
دو   در  قدیمی  احداثی  اعیان  و  باشد  می  مترمربع   ۴۲ حدود  مساحت  به  فوق  نشانی  به  قم  ثبتی  یک 
و  قیمت  نظر  مورد  ملک  شرایط  لحاظ  با  که  باشد  می  مترمربع   ۶۴ مساحت  به  همکف  و  زیرزمین  طبقه 
که  مترمربع   ۴۲ مساحت  به  ملک  عرصه   -۱  : گردد  می  ارزیابی  زیر  شرح  به  مذکور  ملک  روز  به  ارزش 

سیصد  معادل  ۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  جمعا  ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  با  برابر  مترمربع  هر  بهای 
 ۶۴ تقریبی  مساحت  به  االحداث  قدیم  احداثی  اعیان   -۲ گردد.  می  ارزیابی  تومان  میلیون  پانزده  و 
معادل  ۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برابر  مترمربع  هر  بهای  که   ، مترمربع 
مبلغ  جمعا  منصوبات  و  انشعابات   ، حیاط   -۳ گردد.  می  ارزیابی  تومان  میلیون  چهارصد  و  نود  و  یکصد 
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل چهل میلیون تومان ارزیابی می گردد. در مجموع بهای ملک مورد ارزیابی 
مقرر  گردد.  می  برآورد  تومان  میلیون  هفت  و  چهل  و  پانصد  معادل  ۵/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  با  برابر 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۵ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان  بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده 
بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد 

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

سارایوو تایمز 

● واکنش شدید مسکو نسبت به الحاق بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا    ●
عضویتی که مسکو به هیچ وجه بر نمی تابد 

یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل      ◄
در  آینده  تحوالت  درباره  سیاسی  جغرافیای 
قدرت  به  گوید:  می  میالدی  جدید  سال 
زمان  از  اسرائیل  دولت  ترین  افراطی  رسیدن 
ابهامات  و  برجام  نرسیدن  نتیجه  به  تاسیس، 
احیای آن، حمله روسیه به اوکراین و پیامدهای 
پر رنگ چین در منطقه  و  تر  آن و حضور جدی 
نشان  متحده،  ایاالت  با  رقابت  در  فارس  خلیج 
می دهد که سال 2023 نسبت به سال 2022 

است. تر  ناآرام  و  تر  پرتنش  سیاسی  نظر  از 
اوکراین  به  روسیه  حمله  با  سرد  صلح  پایان 
نمی  نامی  هیچ  فعال  که  گذاری  دوران  آغاز  و 
شرایط  مشخصه  مهمترین  گذاشت  آن  بر  توان 

است. جدید  ژئوپلیتیکی 
با  وگو  گفت  در  اصل  تقوی  سیدعطا  دکتر 
به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شفقنا 
آغاز سال جدید میالدی مهمترین چالش های 
دنیا در سال پیش رو چه خواهد بود؟ آیا جنگ 
وقوع  احتمال  یا  رسد  می  پایان  به  اوکراین 
داشت:  اظهار  دارد؟  وجود  جدیدی  درگیری 
جنگ  از  بعد  بدعتی  اوکراین  به  روسیه  حمله 
جهانی دوم بود. بعد از جنگ جهانی دوم برای 
عمال  کشوری  دید  می  دنیا  که  بود  بار  اولین 
از  بخشی  و  کند  می  تجاوز  دیگری  کشور  به 
سرزمین اش را اشغال می کند. به نظر من این 
پیام ژئوپولتیک بسیار مهمی دارد. ما دوباره به 
بخشی از رقابت های دوران جنگ سرد برگشته 

اسکاندیناوی  های  کشور  دلیل  همین  به  ایم 
سیاسی  و  نظامی  های  جریان  در  همیشه  که 
ذیل  که  اند  داده  تقاضا  االن  بودند  طرف  بی 
ناتو باشند و در مقابل حمالت احتمالی روسیه 
از امنیتی که ناتو برای اعضایش ایجاد می کند 

کنند. استفاده 
و  گری  نظامی  سمت  به  دنیا  افزود:  وی 
در  وضعیت  این  و  رود  می  نظامی  های  رویکرد 
نگران  آنچه  شد.  خواهد  تشدید  جدید  سال 
کننده است این است که حتما به زودی شاهد 
متاسفانه  بود.  خواهیم  تسلیحاتی  های  رقابت 
وارد  خواهد  می  که  است  کرده  اعالم  چین 
نظامی  حوزه  در  است  مایل  و  شود  بازی  این 
این  کند  حمایت  فارس  خلیج  های  کشور  از 
اخیر  های  رویکرد  که  دهد  می  نشان  مساله 
می  و  است  نظامی  های  مولفه  بر  مبتنی 
ما  باشد.  ساز  مشکل  جهان  امنیت  برای  تواند 
پیش  یا  حال  ایم  شده  بحران  وارد  ناخواسته 
به  تسلیحاتی  ناخواسته  و  کردیم  نمی  بینی 
ندارد  حقیقت  مساله  یا  و  ایم  فروخته  روسیه 
موضوع  همین  برجام  قفل  دالیل  از  یکی  ولی 
جنگ  به  ایران  پای  شدن  باز  اتهام  و  است 
روسیه و اوکراین مطرح است و این باعث شده 
تهدید  مورد  مان  ملی  منافع  از  بخشی  است 

بگیرد. قرار 
قضاوت  اینطور  جهان  کرد:  تصریح  وی 
در  ها  کننده  کمک  از  یکی  ایران  که  کند  می 

اوکراین است. عده ای  به  نظامی روسیه  تجاوز 
در  سنتی  ژئوپولتیک  نظریات  که  دارند  اعتقاد 
در  روسیه  و  یعنی چین  است.  احیا شدن  حال 
تقابلی  توانند  می  و  هستند  شدن  متحد  حال 
تنها  ها  چینی  اینجا  تا  باشند  داشته  آمریکا  با 
با آمریکا در رقابت بود ولی  در حوزه اقتصادی 
نشان دادند که تمایل و رقبت دارند تا در حوزه 
بپردازند.  رقابت  به  آمریکا  با  هم  نظامی  های 
این نکته نشان می دهد رویکرد های پیش روی 
رویکرد  مدت،  کوتاه  و  مدت  میان  زمانی  در  ما 
اوکراین  به  روسیه  حمله  است.  نظامی  های 
ملی  منافع  و  زد  هم  به  را  معادالت  از  بسیاری 
ناخواسته  را  ما  و  کرد  تحوالتی  را دستخوش  ما 
وارد بازی کرد همچنین در سطح کالن، جهان 
است.  داده  سوق  گری  نظامی  سمت  به  را 
ها  مدت  تا  اوکراین  به  روسیه  حمله  های  پیامد 
قرار  تاثیر  تحت  را  منطقه  و  جهان  ژئوپولتیک 
جدیدی  های  یارگیری  به  منجر  و  است  داده 
خواهد شد حتی اگر این وضعیت موقتی باشد 
دوران  شرایط  مجدد  بازآفرینی  شاهد  ما  ولی 

بازیگران  اهداف  تنها  و  هستیم  سرد  جنگ 
جنگ  دوران  در  اینکه  بیان  با  اصل  تقوی 
و  نداشتیم  گرم  جنگ  و  نظامی  حمله  سرد 
تسلیحات  فروش  و  تضعیف  و  تهدید  بیشتر 
گذاشته  جلوتر  قدمی  امروز  اما  گفت:  بود 
خطرناک  سرد  جنگ  دوران  از  شرایط  و  ایم 
هم  را  ای  هسته  وضعیت  باید  است.  شده  تر 

سرد  جنگ  دوران  در  همچنین  داشت  نظر  در 
های  کشور  به  ابرقدرتی  هیچ  تجاوز  شاهد 
دیگر نبودیم اما این اتفاق در دوران صلح سرد 
جنگی  به  را  سرد  صلح  معادالت  و  است  افتاده 

اگر  است.  کرده  تبدیل  و جنگ  بین صلح سرد 
هایش  پیامد  و  شود  طوالنی  اوکراین  جنگ 
افکار عمومی جهان حساسیت  و  گسترده شود 
خود را بیافزاید ممکن است در جهان به رقابت 
برسیم. سرد  جنگ  دوران  از  خطرناکتر  هایی 

افراطی  رسیدن  قدرت  به  داشت:  بیان  وی 
ترین دولت اسرائیل از زمان تاسیس، به نتیجه 
حمله  آن،  احیای  ابهامات  و  برجام  نرسیدن 

حضور  و  آن  پیامدهای  و  اوکراین  به  روسیه 
خلیج  منطقه  در  چین  رنگ  پر  و  تر  جدی 
می  نشان  متحده،  ایاالت  با  رقابت  در  فارس 
 2022 سال  به  نسبت   2023 سال  که  دهد 

است.  تر  ناآرام  و  تر  پرتنش  سیاسی  نظر  از 
و  اوکراین  به  روسیه  حمله  با  سرد  صلح  پایان 
نمی  نامی  هیچ  فعال  که  گذاری  دوران  آغاز 
شرایط  مشخصه  مهمترین  گذاشت  آن  بر  توان 

است. جدید  ژئوپلیتیکی 
این استاد دانشگاه در موارد زیست محیطی 
و تحوالت اقلیمی مساله تقابل ها به چه شکلی 
تغییرات  و  اقلیم  داشت:  اظهار  بود؟  خواهد 

با  ارتباطی  و  دارد  را  اقلیمی بحث خود  شرایط 
الزاماتی  به دالیلی  پیدا نمی کند.  این موضوع 
ژئواستراتژیک از طرف روسیه رخ داد ولی بحث 
تغییرات  است.  دیگری  چیز  اقلیمی  تغییرات 
تر  گسترده  ای  منطقه  موضوع  یک  از  اقلیمی 
داده  که  توضیحاتی  بر  عالوه  آینده  در  و  است 
پارامتر های دیگر به مرحله  با اضافه شدن  شد 
جهان  بگوییم  توانیم  می  که  رسیم  می  ای 
هایی  رقابت  بر  عالوه  و  داریم  رو  پیش  ناآرامی 
ژئواستراتژیک  تفکرات  در  سرد  صلح  در  که 
روسیه رخ داد بحث شرایط اقلیمی و مهاجرت 
از  که  هایی  آب  افتد.  می  اتفاق  مرتبط  های 
سرزمین  به  و  گیرد  می  سرچشمه  هایی  کشور 
بسیار  موضوعی  شود  می  سرازیر  دیگر  های 
سوریه  و  ترکیه  بین  در  مسائل  این  است.  مهم 
یا  افغانستان  و  ایران  بین  یا  و  عراق  و  ایران  و 
ایران و آذربایجان دیده می  در بحث ارس بین 
افزون  روز  نیاز  و  اقلیمی  تغییرات  بحث  شود. 
های  چالش  از  یکی  آبی  منابع  به  ها  کشور 
محیطی  زیست  های  تنزل  حتی  است  اساسی 
مبنای  همه  و  زمین  رانش  و  هوا  آلودگی  و 
مبنای  و  بود  خواهد  گسترده  های  مهاجرت 
عالوه  بود.  خواهد  ها  کشور  بین  های  چالش 
ژئواستراتژیک  مسائل  واسطه  به  که  چالشی  بر 
تنزل  آغاز شده است بحث  یا روسیه  اوراسیا  از 
منابع  و  اقلیمی  مسائل  و  محیطی  زیست  های 

 ► نیز مطرح است.      آب 

بررسی  »مهمترین چالش های دنیا در 2023« در گفت وگویی با  دکتر تقوی اصل :  

●  دوباره به بخشی از رقابت های دوران جنگ سرد برگشته ایم   ●
متفاوت است ولی در ابزار رسیدن به اهداف با هم مشترک هستند.

شرایط از دوران جنگ سرد خطرناک تر شده است
ممکن است در جهان به رقابت هایی خطرناکتر از دوران جنگ سرد برسیم 

حمله روسیه به اوکراین بسیاری از معادالت را به هم زد
را تحت  تا مدت ها ژئوپولتیک جهان و منطقه  اوکراین  به  پیامد های حمله روسیه 

تاثیر قرار داده است
شاهد بازآفرینی مجدد شرایط دوران جنگ سرد هستیم 

در سال  این وضعیت  و  رود  نظامی می  رویکرد های  و  نظامی گری  به سمت  دنیا 
جدید تشدید خواهد شد

به زودی شاهد رقابت های تسلیحاتی خواهیم بود 

حمله روسیه به اوکراین بدعتی بعد از جنگ جهانی دوم بود
دوباره به بخشی از رقابت های دوران جنگ سرد برگشته ایم 

جهان ناآرامی پیش رو داریم
تنزل های زیست محیطی مبنای مهاجرت های گسترده خواهد بود 

_____________________________________________________________________________________________



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304

شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987
لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

● دستاوردهای اقتصادی خواهر خواندگی قم با 7 کالن شهر دنیا چیست؟    ●

www.gooyeh-qom.comدوشنبـه 12 دی 1401/ شماره 2087

و  راه  هماهنگی  شورای  جلسه  در      ◄
به عنوان  بانک مسکن  از  قم  استان  شهرسازی 
توسعه  و  ساخت  پیشران  و  همراه  دستگاه 

شد. تشکر  و  تقدیر  مسکن 
راه  هماهنگی  شورای  رییس  صادقی  محمد 
دی  یازدهم  یکشنبه  قم،  استان  شهرسازی  و 
میزبانی  به  که  شورا  این  جلسه  سومین  در  ماه 
شهر  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مسکن   بانک 
خدمات  های  دستگاه  تعامل  و  همراهی  با  قم 
واحدهای  ساخت  عامل  های  بانک  و  رسان 
سایر  در  و  آپارتمانی  صورت  به  ملی  نهضت 
انجام  ویالیی  صورت  به  استان  دیگر  شهرهای 

شود. می 
حدود  هکتاری   ۵۶۰ اراضی  در  افزود:  وی 
سال  سه  مدت  ظرف  مسکونی  واحد  هزار   ۳۲
مثبتی  و  خوب  اتفاق  این  که  شود  می  احداث 

بود. خواهد  قم  شهروندان  برای 
گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
توانمند  بازوهای  مسکن  بنیاد  و  مسکن  بانک 
هستند  مسکن  ساخت  حوزه  در  کل  اداره  این 
و مناسب  از خدمات و همراهی مثبت  البته  که 
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز نباید غافل 

شد.
سهم  درصد   ۱۴/۵ تنها  مسکن  بانک 

دارد اختیار  در  را  استانی  اعتبارات 
محسن بابایی رییس  شعب بانک مسکن قم 
منابع  و  اعتبارات  از  مسکن  بانک  سهم  گفت: 
استانی ۵/۴۱ درصد است که  با توجه به سهم 
طرح  در  بانک  این  اصلی  مشارکت  و  عمده 
فرسوده،  بافت  بازسازی  و  مسکن  ملی  نهضت 
بانک  این  برای  اعتبار  و  افزایش سهم  خواستار 

هستیم. عامل 
 ۴۵۰ وام  اعطای  به  توجه  با  افزود:  وی 

 ۶۰۰ و  فرسوده  بافت  در  تومانی  میلیون 
به  حرم  اطراف  بافت  در  تومانی  میلیون 
این  اقبال  همچنان  مناطق،  این  ساکنین 
است  ضعیف  بازآفرینی  و  بازسازی  به  ساکنین 
که باید سیاست ها تشویقی بهتری اتخاذ کرد.
فقره   ۳۶۶۷ اعطای  با  کرد:  اظهار  بابایی 
جاری،  سال  نخست  ماهه  هشت  در  تسهیالت 
این بانک ۸/۲ از کل پرداخت تسهیالت کشور 

است. داده  اختصاص  خود  به  را 
شعب  کمبود  به  مسکن  بانک  شعب  رییس 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  قم  شهر  در  بانک  این 
که  دارد  وجود  مسکن  بانک  شعبه   ۱۳ قم  شهر 
وجود  کماکان  شعب  این  افزایش  ظرفیت  البته 
استیجاری  شعبه  یک  پردیسان  شهر  در  دارد. 
فعال است که با تأمین زمین از سوی اداره کل 
و  فعال  شعبه  دو  توانیم  می  شهرسازی،  و  راه 

کنیم. دایر  مناطق  این  ساکنین  برای  دائمی 
ملی  نهضت  واحد   ۵۳۴ جاری  سال  در 

شود می  متقاضیان  تحویل 
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  بلدی  داریوش 
قم در این جلسه به تحویل ۵۳۴ واحد مسکونی 
در سال جاری  متقاضیان  به  ملی  نهضت  طرح 
اشاره کرد و توضیح داد: زیتون ۷ و ۸ طی چند 
۹ و ۱۰ در دهه فجر انقالب  روز آینده و زیتون 

متقاضیان می شود. تحویل  اسالمی 
 ۱۳۴۰ تحویل  نیز  آینده  سال  افزود:  وی 
کار  دستور  در  هکتاری(   ۱۷(  ۱۰ محله  واحد 
۲۲ هکتاری در سال  پروژه زیتون های  و  است 

شود. می  واگذار  متقاضیان  به   ۱۴۰۳
شهرهای  های  پروژه  خصوص  در  بلدی 
استان  شهرهای  تمامی  در  گفت:  استان  دیگر 
در  ملی  نهضت  مسکن  ساز  و  ساخت  عملیات 
روز  چند  طی  دستجرد  شهر  در  و  است  جریان 

زمین  تحویل  و  ویالیی  واحد   ۹۰ ساخت  آینده 
خورد. خواهد  کلید  متقاضیان  به 

9 ماهه گذشته در تصادفات جاده ای  طی  
تن فوت شدند  ۱۴۷

راه  پلیس  فرمانده  پناهی  مختار  سرهنگ 
استحفاظی  حوزه  و  محدوده  در  گفت:  استان 
فوت  تن   ۱۴۷ گذشته  ماهه  نه  طی  قم  استان 
گذشته  سال  مشابه  زمان  به  نسبت  که  شدند 

هستیم. آمار  این  افزایش  شاهد 
ای  جاده  تصادفات  عامل  چهار  به  پناهی 
وسیله  انسان،  راه،  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره 
تصادفات  عامل  چهار  محیطی  شرایط  و  نقلیه 
 ۹۸ انسانی  عامل  سهم  که  هستند  ای  جاده 

است. درصد 
اراک  محور  در  روشنایی  کیلومتر   ۳۲  

است کشور  روشنایی  پروژه  بزرگترین 
راهداری  مدیرکل  فراهانی  زنجیرانی  حسین 
با  گفت:  قم  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
قم-  ای  جاده  محور  از  کیلومتر   ۳۲ روشنایی 
پروژه  بزرگترین  عنوان  به  پروژه  این  اراک، 

شود. می  شناخته  کشور  روشنایی 
محور  در  نیوجرسی  نصب  افزود:  وی 
کیلومتر   ۶۶ طول  به  نیز  تهران  قم-  آزادراهی 
اتمام رسیده  به  تومان  میلیارد   ۵۰۰ اعتبار  با  و 

. ست ا
فراهانی گفت: تعریض و بهسازی محورهای 
کار  دستور  در  دستجرد  و  قمرود  فردو،  کهک- 

این اداره کل است.
اداره  این  راهداری  نیروهای  وی  گفته  به 
حالت  به  زمستان  فصل  مدت  تمام  در  کل، 
هنگام  در  جاده  انسداد  رفع  برای  باش  آماده 

هستند. آسمانی  نزوالت  بارش 
کل  اداره  که  این  بیان  با  پایان  در  وی 

چهار  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
ساختمان در سطح شهر دارد خواستار احداث 
خدمات  برای  متمرکز  مجتمع  و  ساختمان  یک 

شد. مراجعین  و  همشهریان  به  بهتر 

راه آهن قم رتبه سوم کشور در بحث حمل و 
نقل مسافری دارد

به  قم  آهن  راه  مدیرکل  دباغ  غالمحسین 
اشاره  کل  اداره  این  کشوری  سوم  رتبه  جایگاه 
کرد و گفت: در بحث حمل و نقل مسافر، اداره 
سوم  جایگاه  تهران،  و  مشهد  از  بعد  قم  کل 

است. داده  اختصاص  خود  به  را  کشور 
هنگام  در  قم  مرکزی  ایستگاه  افزود:  وی 
و  ازدحام  با  مسافرین،  شدن  تخلیه  یا  سوار 
می  مواجه  ایستگاه  مقابل  خودروهای  ترافیک 
این  از  کنندگان  تردد  و  عابرین  برای  که  شود 

که  کند  می  مزاحمت  و  مشکل  ایجاد  محل، 
ایجاد  و  مجاور  های  ساختمان  تملک  امر  این 

کند. می  طلب  را  بازتر  فضای 
قطار  اندازی  راه  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 

تراکم  مسئله  اصفهان  قم-  تهران-  پرسرعت 
جمعیت و ترافیک خودروی مقابل این ایستگاه 

کند. می  پیدا  نمود  بیشتر 
تهران  قم-  محلی  قطار  خصوص  در  دباغ 
تهران  قم-  سفر  بلیت  هزینه  داد:  توضیح 
هفت هزار تومان است که با توجه به دسترسی 
ایمنی  و  مقصد  و  مبدا  ایستگاه  دو  به  مناسب 
تواند نقش مهمی در جابجایی  ریلی، می  سفر 

باشد. داشته  استان  به  زائرین  و  مسافر 
راه  پلیس  خدمت  در  هواشناسی  های  داده 

است راهداری  و 

استان  هواشناسی  مدیرکل  حیدری  مهران 
و  باران  آسمانی  نزوالت  بارش  به  اشاره  با  قم 
اساس  بر  داد:  توضیح  آینده  روز  چند  از  برف 
پهنه  در  هواشناسی،  مرکز  دیتاهای  و  ها  داده 
استان قم طی ۱۰ روز آینده شاهد بارش برف 

بود. خواهیم  باران  و 
راه  پلیس  مانند  هایی  دستگاه  گفت:  وی 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  و 
می توانند با استفاده از این داده ها، جاده ها 
و  پایش  رصد،  را  عبوری  مسیرهای  ترافیک  و 

کنند. کنترل 
آینده  هفته  در  گفت:  خاتمه  در  حیدری 
به میزبانی استان و  سمپوزیوم و نشست علمی 
با عنوان تغییر اقلیم برگزار می  در دانشگاه قم 
تواند  می  علمی  نشست  این  خروجی  که  شود 

باشد. ثمر  مثمر  استان  کالن  ریزی  برنامه  در 
رتبه  استان  و مکانیک خاک  فنی  آزمایشگاه 

یک کشور را به خود اختصاص داده است
فنی  آزمایشگاه  مدیر  نصرآبادی  رضا  مجید 
قم  استان  گفت:  استان  خاک  مکانیک  و 
سال  زمانی  بازه  در  کشور،  مرکز   ۳۵ بین  در 
۱۴۰۰ و شش ماه نخست سال جاری رتبه یک 

است. داده  اختصاص  خود  به  را  عملکردی 
دستگاه؛  این  ذاتی  وظیفه  کرد:  اظهار  وی 
حوزه  در  که  است  ها  پروژه  کیفی  کنترل 
نقش  مسکن  ساخت  و  راهداری  راهسازی، 
دارد. عهده  بر  را  پروژه  کیفیت  کننده  کنترل 
و  کرد  اشاره   pms برنامه  به  نصرآبادی 
هوشمند  صورت  به  برنامه  این  داد:  توضیح 
آسفالت  خرابی  اسکن  و  پایش  الکترونیک،  و 
دیگر  و  دهد  می  انجام  را  ها  جاده  و  محورها 
نیروی  میدانی  بررسی  و  حضور  به  نیازی 

 ► نیست.     انسانی 

اهداف  با  کشور  مذهبی  شهر  دومین      ◄
و  اقتصادی  بازارهای  کسب  و  فرهنگی  تبادل 
پیوند  دنیا  شهر  کالن  چند  با  گردشگری  رونق 
است  مدتی  قم  مردم  اما  دارد  خواهرخواندگی 

هستند. پیمان ها  این  نتایج  مشاهده  منتظر 
هیفاء پردل: در دنیای دیپلماسی و اقتصادی 
مسئوالن  و  سران  بین  قراردادهایی  کنونی 
فرهنگی،  مختلف  ابعاد  در  که  شهر  دو  اجرایی 
دارند  اشتراکاتی  باهم  تاریخی  و  گردشگری 
که  می شود  بسته  »خواهرخواندگی«  قالب  در 
می تواند جدای از تقابل فرهنگی در زمینه های 
و  تجاری  بازارهای  گسترش  و  اقتصادی 
داشته  اهمیت  شهری  اقتصاد  توسعه  هم چنین 

. شد با
 ۴۰۰ و  هزار  دو  از  بیش  آمارها  آخرین  طبق 
منعقد شده  دنیا  بین شهرهای  خواهرخواندگی 
و  اسالمی  ایران  شهرهای  شامل  امر  این  که 
شهرهای  برنامه های  می شود؛  هم  ما  کشور 
از  منحصربه فردی  نوع  شامل  خواهرخوانده 
اصلی  مهم  مالک  سه  در  مشارکت  و  همکاری 
محلی،  حکومت  یعنی  پویا  و  زنده  جامعه  یک 
این  می شود.  خصوصی  بخش های  و  تجارت 
دربرگیرنده  بین المللی  برنامه  هر  از  بیش  برنامه 
فعالیت ها و پروژه ها و تبادالت متنوع و گسترده 

. هستند

شباهت ها به چشم می آیند
خواهرخواندگی  ایجاد  در  مرحله  مهم ترین 
شهر  دو  هر  که  است  مسئله  این  از  اطمینان 
حداقل در یک زمینه دارای تشابهاتی با یکدیگر 
باید باالترین مقام رسمی  باشند. برای این کار، 
همسان  شهر  ارشد  مقام  با  گفتگو  به  شهر  هر 
خود بپردازد و پس از توافق نهایی، قرارداد را به 
زمینه  در  قراردادها  این  از  بعضی  برساند.  امضا 
در  که  آن  حال  می شود  منعقد  فرهنگی  ارتباط 
بسیاری از موارد نیز منافع اقتصادی، آموزشی و 

می گیرد. قرار  توجه  مورد  اجتماعی 
و  اقتصادی  تقابل  دلیل  به  شهرها  برخی 
دیگر  برخی  و  گردشگری  برخی  و  فرهنگی 
برقرار  ارتباطی  هم  مذهب  و  معنوی  بحث های 
که  است  اینجا  تأمل  قابل  سؤال  ولی  می کنند 
شهر مذهبی قم با این همه قابلیت ها و هم چنین 
ظرفیت هایی که دارد از خواهرخوانده های خود 
چه انتظاری دارد؟ و یا این خواهرخوانده ها چه 

دارند؟ قم  شهر  از  انتظاری 
تقابل  از  جدای  می تواند  خواندگی  خواهر 
و گسترش  اقتصادی  فرهنگی در زمینه های 
اقتصاد  توسعه  هم چنین  و  تجاری  بازارهای 

باشد داشته  اهمیت  شهری 
حال با توجه به سایه شوم تحریم و فشارهای 
اقتصادی  ظرفیت های  سویی  از  و  اقتصادی 

تولید  و  مذهبی  توریسم  زمینه  در  قم  شهر  که 
خواهرخواندگی های  پرسید  باید  دارد  صنعت  و 
شهر قم چه مزیتی برای این کالنشهر دارند؟ آیا 
به امضای  اقدام  تفاهم نامه  مسئوالن قم در حد 
برای  تحریم  سایه  در  یا  و  کرده اند  پیمان ها  این 
اقتصادی  بازارهای  کسب  و  شهری  اقتصاد 

داشته اند. مدنظر  را  تدابیری 
گردشگری و تبادل فرهنگی

گفتگو  در  قم  شهرداری  بین الملل  امور  مدیر 
قم  خواهرخواندگی های  با  ارتباط  در  بازار  با 
آن  مزیت  و  کشورها  دیگر  مذهبی  شهرهای  با 
است  مهمی  شهرهای  از  یکی  قم  می گوید: 
ظرفیت های  مذهبی  گردشگری  بعد  در  که 
راهکارهای  از  یکی  گردشگری  دارد؛  بالقوه ای 
اقتصادی هر شهر است که  و رشد  پایدار  درآمد 
می تواند منجر به ارتقاء و جهش اقتصادی شهر 
و  شهر  بیشتر  توسعه  زمینه  و  شود  شهروندان  و 

آورد. وجود  به  را  کمبودها  رفع 
شهر  می افزاید:  کالنترزاده  مهدی  سید 
فاطمه  حضرت  منور  بارگاه  باوجود  قم 
بقاع  جمکران،  مقدس  مسجد  معصومه)س(، 
توانمندی هایی  علمیه،  حوزه های  امامزادگان، 
پزشکی،  و  درمان  تولیدی،  صنایع  حوزه  در 
باالی  ظرفیت های  سایر  کنار  در  چاپ  صنعت 
جذب  برای  مقصدی  می تواند  خود  تاریخی 

شهر  در  صنعت  این  رونق  و  مذهبی  گردشگران 
باشد. قم 

به مزیت دیگر این خواهرخواندگی ها در  وی 
از  می کند:  بیان  و  اشاره  معنوی  و  مذهبی  بعد 
گردشگری  ظرفیت های  معرفی  با  دیگر  سوی 
بهره مندی  امکان  قم،  در  شهرها  سایر  مذهبی 
به  گردشگری  مقاصد  این  از  قمی  شهروندان 
و  جذب  در  تعامل  به نوعی  و  آمد  خواهد  وجود 
از  مختلف  شهرهای  بین  گردشگران  از  پذیرایی 
طریق عقد پیمان خواهرخواندگی ایجاد خواهد 

شد.
و  دیپلماسی  اقتصادی،  فعالیت  گسترش 

خواهرخواندگی ها با  گردشگری 
کشور  استان   ۱۷ مواصالتی  شاهراه  در  قم 
صنعتی  شهرک های  خود  دل  در  و  گرفته  قرار 
مهمی را جا داده و با توجه به ظرفیت صنعتی و 
اقتصادی که دارد می تواند با خواهرخواندگی ها 
تحریم اقتصادی را دور زده و این پیمان ها تعامل 
باشد. داشته  به همراه  نیز  و صنعتی  اقتصادی 

معاون امور زائرین استانداری قم نیز در پاسخ 
قم  خواهرخواندگی های  که  بازار  خبرگزاری  به 
به  قم  می گوید:  دارند  دنبال  به  فلسفه ای  چه 
هم چنین  و  معنوی  زیارتی،  ظرفیت های  دلیل 
بعد گردشگری و اقتصادی که دارد با ۷ شهر مهم 
تفاهم و خواهر خواندگی دارد که این شهرها را 

لبنان، کربال و نجف  نبطیه  و  بعلبک  به  می توان 
و  مجارستان  در  بوداپست  عراق،  در  اشرف 
هم چنین ایوتایای تایلند و سانتیاگو د کمپوستال 

کرد. اشاره  اسپانیا  در 
قم با توجه به ظرفیت صنعتی و اقتصادی 
که دارد می تواند با خواهرخواندگی ها تحریم 
تعامل  پیمان ها  این  و  زده  دور  را  اقتصادی 
اقتصادی و صنعتی نیز به همراه داشته باشد
می افزاید:  ادامه  در  مقیمی  ابوالقاسم 
و  تشکیل  هدف  با  شهرها  این  استانداران 
بردن  باال  و  اقتصادی  فرهنگی،  بازارهای  ایجاد 
دیپلماسی مطلوب تر تفاهم نامه خواهرخواندگی 
با شهر مقدس قم که ظرفیت های مهمی در بعد 
نوع  هر  تقریبًا  و  بسته اند  دارد  ملی  فرا  و  ملی 
می شود،  انجام  اجتماع  یک  در  که  فعالیتی 
پزشکی،  مراقبت های  و  بهداشت  مثال  برای 
اقتصادی  توسعه  آموزش،  هنر،  زیست،  محیط 
شهری،  آموزش های  عمومی،  امنیت  تجاری،  و 
از  یکی  موضوع  می توانند  هریک  و...  جوانان 

شوند. خوانده  خواهر  شهرهای  پروژه های 
آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
تفاهم نامه هایی  خواهرخواندگی های قم در حد 
دنبال  به  ظرفیت های  یا  و  بوده  کاغذ  روی  بر 
مسئوالن  اراده  به  بسته  می کند:  بیان  دارد؟ 
داریم که این خواهر خواندگی تنها به تفاهم نامه 

را  سرمایه گذاری  زمینه  باید  شود  منحصر 
بین  خوبی  اتفاقات  اخیرًا  نماییم  فراهم  هم 
دولت  در  زمانی  و  است  داده  رخ  چین  و  ایران 
از  یکی  و  قم  بین  خواهرخواندگی  احمدی نژاد 

گرفت. شکل  چین  شهرهای 
خواهر خوانده های قم صوری یا سودآور؟

معاون امور زائرین استانداری قم با بیان اینکه 
هیئتی از تجار چین به منطقه سلفچگان آمدند 
هم چنین  داشت؛  همراه  به  خوبی  دستاورد  که 
از کشور عراق در زمینه صادرات کفش،  تجاری 
صورت  تبادالتی  خرمهره  و  چوب  صنعت  حوزه 
گرفت که کارکرد مطلوبی به همراه داشت، ابراز 
رویکرد  با سه  از خواهرخواندگی  توان  کرد: می 
کشورها  بین  دیپلماسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
انسجامی  اگر  و  برد  را  بهره برداری ها  بهترین 
وجود داشته باشد در شرایط تحریم و فشارهای 
اقتصادی دستاوردها و چشم اندازهای مطلوبی 

باشد. داشته  همراه  به  می تواند 
شهرهایی  با  قم  مقدس  شهر  است؛  گفتنی 
بعلبک  عراق؛  در  اشرف  نجف  و  کربال  مانند 
و  مجارستان  در  بوداپست  لبنان؛  در  نبطیه  و 
هم چنین ایوتایای تایلند و سانتیاگو د کمپوستال 
در اسپانیا پیوند خواهر خواندگی دارد که مردم 
و  دستاوردها  به  رسیدن  منتظر  همچنان  قم 

 ► هستند.    پیمان ها  این  اهداف 

در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم مطرح شد؛

●  اجرای بزرگترین پروژه روشنایی جاده ای کشور در محور قم- اراک   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی ۲۴۶۵/۵۹/۴۷۲ اصلی بخش دو قم )پالک ثبتی چهارصد و هفتاد و دو فرعی از دو 
هزار و چهارصد و شصت و پنج اصلی مفروز و مجزا شده از پنجاه و نه فرعی از اصلی مذکور بخش دو قم( مربوط به پرونده 

اجرائی شماره کالسه ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۱۵۵۷
و  گیرنده  )وام  مرادی  شاه  حسینعلی  علیه:   ، سپه  بانک  له:   ۱۴۰۱۰۱۶۷۴ بایگانی  کالسه  اجرائی  پرونده  بموجب 
راهن( ششدانگ پالک ثبتی ۲۴۶۵/۵۹/۴۷۲ اصلی بخش دو قم )پالک ثبتی چهارصد و هفتاد و دو فرعی از دو هزار 
و چهارصد و شصت و پنج اصلی مفروز و مجزا شده از پنجاه و نه فرعی از اصلی مذکور بخش دو قم( بنشانی قم – بلوار 
مدرس – خیابان سینای جنوبی – پالک ۱۳ و ۱۵ - متعلق به نامبرده در رهن بستانکار )بانک سپه( قرار گرفته و بدلیل 

میرسد:  بفروش  مزایده  از طریق  بدهی  پرداخت  عدم 
حدود و مشخصات ششدانگ به پالک ثبتی ۴۷۲ فرعی از ۲۴۶۵ اصلی، مفروز و مجزا شده از ۵۹ فرعی از اصلی مذکور، 

قطعه در طبقه و واقع در بخش ۰۲ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک اداره دو قم استان قم به مساحت ۸۲ مترمربع
متن ملک شماره چهارصد و هفتاد و دو فرعی از دو هزار و چهارصد و شصت و پنج اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 
پنجاه و نه فرعی واقع در ناحیه بخش دو قم بخش ۲ حوزه ثبتی اداره ثبت منطقه ۲ استان قم به مساحت )۸۲( هشتاد 

و دو مترمربع،
توضیحات ملک 

به حدود: شمااًل: دیوار بدیوار بطول )۱۰/۰۰( ده متر به شماره چهل و نه فرعی شرقًا: درب و دیوار بطول )۸/۲۰( هشت 
نه  و  پنجاه  به شماره  بدیوار بطول )۱۰/۰۰( ده متر  به عرض شانزده متر جنوبًا: دیوار  به شارع  و بیست سانتیمتر  متر 

فرعی غربًا: دیوار بدیوار بطول )۸/۲۰( هشت متر و بیست سانتیمتر به شماره پنجاه و هشت فرعی
مشخصات منضمات ملک:

مشخصات مالکیت: مالکیت حسینعلی / شاه مرادی فرزند موسی شماره شناسنامه ۱۴۲۳ تاریخ تولد ۱۳۳۷/۰۲/۰۳ 
صادره از زنجان دارای شماره ملی ۴۲۸۱۹۴۵۹۹۷ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان 
۱۷۹۸۹۸ سری ب  بشماره چاپی  اصلی  مالکیت  ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ موضوع سند  تاریخ   ۲۶۱۵ مالکیت  با شماره مستند 
سال ۹۴ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۰۱۹۳ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۳۶۰۸۴ 
تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۰ شهر قم استان قم، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 

۱۷۹۸۹۸ سری ب سال ۹۴ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۰۱۹۳ ثبت گردیده است.
محدودیت:

 ۵ شعبه  از  صادره   ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ مورخ   ۱۳۹۹۰۰۲۰۰۱۱۳۹۹۱۳ شماره  دستور  بموجب  دائم  بازداشت  مورد  دو 
 ۵ نفع شعبه  به   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  اعیان  و  دانگ عرصه  میزان شش  به  قم  انقالب  و  دادسرای عمومی  دادیاری 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب قم برای مالکیت حسینعلی شاه مرادی با سهام بازداشتی ۶ سهم از ۶ . بازداشت می 

از شعبه ۵ دادیاری دادسرای  باشد بموجب دستور شماره ۱۴۰۰۰۲۹۹۰۰۰۰۲۴۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ صادره 
دادسرای  دادیاری   ۵ نفع شعبه  به   ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  اعیان  و  دانگ عرصه  میزان شش  به  قم  انقالب  و  عمومی 
عمومی و انقالب قم برای مالکیت حسینعلی شاه مرادی با سهام بازداشتی ۶ سهم از ۶ . بازداشت می باشد و طی نامه 
دادگستری قم ششدانگ پالک  نظر  تجدید  دادگاه   ۴ ۱۴۰۱/۵/۳۰ شعبه  مورخ   ۱۴۰۱۰۲۹۹۰۰۰۳۷۱۲۹۲۰ شماره 

. بازداشت گردید. از ۶  با سهام بازداشتی ۶ سهم  برای مالکیت حسینعلی شاه مرادی 
محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره ۳۶۰۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۰ شهر قم استان 

قم که بنفع بانک انصار به مبلغ ۷/۶۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۶۰ ماه ثبت شده.
حقوق ارتفاقی: ندارد  بیمه: ندارد

از ۳۰ سال  با قدمت بیش  مشخصات ملک: ملک بصورت جنوبی ساز و در چهار طبقه زیرزمین و همکف و اول و دوم 
ساخت می باشد. ساختمان بصورت پایه اجری در طرفین و سقف طاق ضربی است که در طبقات زیرزمین و اول و دوم 
بصورت مسکونی دارای یک اتاق خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد. و طبقه همکف شامل دو باب مغازه 
تجاری می باشد. در تمام طبقات بدنه و کف سرویسهای بهداشتی و حمام دارای کاشی و سرامیک سرویس پله از سنگ 
و نمای ساختمان از آجر نما کف طبقات مسکونی از موزائیک پوشش بدنه طبقات مسکونی از گچ و سقف از گچ سیستم 
گرمایشی از بخاری گازی و سیستم سرمایشی از کولر آبی و کف یکی از مغازه ها تجاری )نانوائی( از سرامیک و مغازه 
دیگر )آرایشگری( از سنگ و پوشش بدنه از سرامیک درب و پنجره اهنی تک جداره و نما از آجر نما و در مجموع دارای 
۸۲ مترمربع عرصه )بدون عقب نشینی( و ۳۳۱ مترمربع زیربنا )۸۲ مترمربع تجاری( می باشد. ضمنا ملک مذکور دارای 
انشعابات آب و گاز به تعداد یک عدد از هرکدام و دو کنتور برق می باشد. ملک دارای گواهی عدم خالف شهرداری به 
متراژ  با  شاهمرادی  حسینعلی  آقای  نام  به   ۳-۳۰۳-۴۳-۳۲-۱۰ نوسازی  کد  با   ۱۳۹۸/۸/۶  –  ۳/۱۰/۳۶۶۶۰ شماره 
و دوم( است که طبقه همکف شامل ۸۲ مترمربع  اول  و  و همکف  )زیرزمین  زیربنای کل ۳۳۱ مترمربع در چهار طبقه 
تجاری می باشد. شایان ذکر است طبقات اول و دوم در اختیار مالک است و ایشان در آن سکونت دارند و مغازه نانوایی 
به  ریال   ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  اجاره  میزان  و  باشد  می  مستاجر  اجاره  در  زیرزمین  طبقه  و  است  مالک  اختیار  در  نیز 
اجاره  تا مورخه ۱۴۰۲/۳/۳ در  ریال است که طبق اظهارات مالک  اجاره ماهیانه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  و  عنوان رهن 

باشد. می 
ارزیابی و نظریه کارشناسی:

کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل ملک فوق الذکر را با عنایت به شرایط موجود موقعیت محلی شوارع دسترسی 
کاربری ملک، مساحت عرصه، ابعاد و شکل هندسی زمین، نوع سند مالکیت و بدون در نظر گرفتن هر گونه عقب نشینی 
دیون و تعهدات و هرگونه بدهی به شهرداری دارایی و بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در حال حاضر به شرح ذیل 

ارزیابی نموده است:

۱- عرصه به مساحت ۸۲ مترمربع از قرار مترمربعی ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱۳/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا   ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربعی  قرار  از  مترمربع   ۸۲ ان  تجاری  امتیاز  و  اعیانی همکف   -۲

ریال
۳- اعیانی طبقه زیرزمین ۸۲ مترمربع از قرار مترمربعی ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ جمعا ۱/۸۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴- اعیانی طبقه اول و دوم ۱۶۷ مترمربع از قرار مترمربعی ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۵/۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳—ارزش انشعابات جمعا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کل ملک به مبلغ ۲۴/۹۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیست و چهار میلیارد و نهصد و پنجاه دو میلیون ریال( ارزیابی شده است.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ در اداره اجرای 
اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ - طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک 

قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه ۲۴/۹۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیست و چهار میلیارد و نهصد و پنجاه دو 
پرداخت ده درصد  به  باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط  به  و  ریال( شروع  میلیون 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از 
در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  )حتی  باشد.  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
الزامی  او در جلسه مزایده  یا نماینده قانونی  مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت نمائید.( و حضور خریدار 
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق 
ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در 
ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. و در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار ، وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده 
۱۲۵ آئین نامه اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس 
توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال 
اجرایی منوط به مفاصاحساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد. در ضمن فیش شرکت در 

مزایده می بایست فقط توسط شخص شرکت کننده واریز شده باشد. )م الف ۱۶۰۲۰(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش


