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رئیس شورای شهر قم با اشاره به افتتاح
 ۲۱۸ پروژه شهری؛ گفت:

یوسف پور، فعال سیاسی اصولگرا:  سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد؛

برخی مناطق قم
 از بن بست خـــارج 

می شود 

حداقل حقوق کارمندان 
در سال آینده

 ۷ میلیـون تومــان

تا اقتصاد 
مردمی نشود تحولی 
عمده رخ نمی دهد
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صفحه 3

از آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند، روزنامه گویه بر پایه همین رسالت، در نظر دارد ستون } تریبون شهروندان { خویش را 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 هر مطلبی که مستدل، مستند و همراه با مدارک و آدرس صحیح باشد را منتشر خواهد کرد و پاسخی که مسئووالن  در اختیار روزنامه گویه قرارمی دهند نیز در همین ستون 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    

تونل شهدای امنیت قم با هزینه ی تونل شهدای امنیت قم با هزینه ی 
صفحه صفحه 33  ۳۳۳۰۳۳۳۰ میلیارد ریالی افتتاح  میلیارد ریالی افتتاح می شودمی شود

مزایـــده عمــومـــیتجدید مزایده عمومی
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در نظر دارد ، اجاره پارکینگ بستر 2 رودخانه واقع در حد فاصل 
پل علیخانی و پل رضوی را به شرح ذیل و بصورت تجدید مزایده عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید. 
نشر  تاریخ  از  مزایده  در  و شرکت  اسناد  تحویل  و  دریافت  و  از شرایط  اطالع  جهت  می توانند  متقاضیان  لذا 
آگهی به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 1401/11/02  به نشانی قم، بلوار غدیر، جنب تاالر آرین 

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

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

نزد بانک شهر شعبه ساالریه به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ارائه نمایند.
- هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

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

- پیشنهادات رسیده ساعت 10:00 صبح مورخه 1401/11/03  در محل سازمان، در کمیسیون مزایده 
مطرح و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مزایده اعالم خواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 
)شناسه آگهی: 1438656(

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در نظر دارد اجاره پارکینگ میدان امام خمینی)ره( واقع در حاشیه 
میدان امام خمینی )ره( به شرح ذیل را به مدت یکسال شمسی و بصورت مزایده عمومی به شرکت واجدالشرایط 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی به 
جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 1401/11/02  به نشانی قم، بلوار غدیر، جنب تاالر آرین، واحد امور 

قراردادهای سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن های 32425436- 025 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

- میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ )به عدد(: 65/000/000 ریال )به حروف(: شصت و پنج میلیون  
ریال می باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 
سه ماه یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه ساالریه قم به نام 

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

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

مزایده  کمیسیون  در  سازمان،  محل  در    1401/11/03 مورخه  صبح   10:00 ساعت  رسیده  پیشنهادات   -
اعالم خواهد شد.  مزایده  برنده  اسناد،  کنترل  و  بررسی  از  و پس  مطرح 

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 
)شناسه آگهی: 1438655(

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

اطالعیــــه روزنامــه گویـه 

»گویه« دور اول سفرهای استانی دولت را بررسی کرد:   

»روزشمار« وعده های سفر استانی 
در هاله ای از ابهام                                                      
صفحه 6

جزئیات  فاز دوم هوشمندسازی توزیع آرد و نان    

قیمت نان در فاز دوم 
گران می شود؟                                                      
صفحه 5

تلنگر - وحید حاج سعیدی

توسعه شهر 
و دود سفید حمام مهتاب!                                                      
صفحه 6

بررسی مواضع منطقه ای و بین المللی ایران در مجمع گفت وگوی تهران 

ایران در انتظار جدایی اروپا 
از آمریکا                                                      
صفحه 7

گزیـده خبـرها



1-ذکر »یوم الله« های تاریخی      ◄
 19 بزرگداشت  و  بازخوانی  این  علت 
این شرح  به  زبان خود رهبری  از  ماه  دی 
دی  نوزدهم  یاد  از  ما  است  الزم   « است: 
کنیم  حراست  دی  نوزدهم  حادثه ی  و 
از  یکی  این  چون  کنیم...  نگهبانی  و 
بود.  ایران  مّلت  حیات  اوج  نقطه های 
دارند؛  حضیض  نقاط  و  اوج  نقاط  مّلتها 
داشت.  نگه  زنده  بایستی  را  اوج  نقاط 
بودن  زنده  که  هستند  آنهایی  اوج،  نقاط 
و پای کار بودن و با اراده و عزم بودن یک 
مّلت را و بصیرت یک مّلت را در این مواقع 
این  دی  نوزدهم  میدهند؛  نشان  حّساس 

)1399 سال  )دیدار  بود«.  جوری 
همیشه  انقالب  رهبر  که  ای  مسئله 
روی آن تاکید داشتند توجه به »یوم الله« 
»روز  فرمودند:  دیروز  ایشان  است.  بوده 
روز  میشود،  کتمان  بهمن  بیست ودّوم 
نهم  روز  دی،  نوزدهم  روز  آبان،  سیزدهم 
قضّیه ی  ــ  بهمن  بیست ونهم  روز  دی، 
روز  سلیمانی،  شهید  تشییع  روز  ــ  تبریز 
اّیام الله   همه  اینها  ُحججی،  شهید  تشییع 
کنند.  کتمان  میخواهند  را  اینها  هستند؛ 
از  که  هستند  مشعلی  یک  کدام  هر  اینها 
بشوند.« خاموش  باید  باطل  جریان  نظر 
الله  یوم  تاریخی  عبرت  و  2-تجربه 

بود؟ چه  ها 
خود  بیانات  از  بخشی  در  انقالب  رهبر 
که  همین  طور  حوادث،  این   « فرمودند: 
تجربه ی  یک  متضّمن  یا  کردیم،  عرض 
شما  چنانچه  اگر  خب  که  ــ  است  تاریخی 
َو  شدید،  وارد  حیله  و  مکر  سِر  از  خدا  با 
شما  از  متعال  خدای  الماِکرین ؛  َخیُر  اللُه 
ُهم َیکیدوَن َکیًدا *  ِانَّ ]بهتر مکر می ورزد[؛ 

َکیًدا« َاکیُد  َو 
3-روایت قیام 19 دی ماه چه بود؟

تعریف  اینگونه  را  ماجرا  انقالب  رهبر 
به  سخیفی  مقاله ی  یک   « میکنند: 
آن  دستور  به  یعنی  دربار  خود  دستور 
این  کار  ــ  طاغوت  رژیم  باالباالیی های 
آن  از  نبود؛  پایینی ها  این  و  وسطی ها 
امام  به  اهانت  متضّمن  و  امام  علیه  ــ  باال 
و   بود،  نجف  در  و  بود  تبعید  که  بزرگوار، 
بود،  رسیده  شهادت  به  فرزندش  هم  تازه 
مردم  میشود.  چاپ  بود،  رفته  دنیا  از 
خاطر  به   بزرگوار  امام  با  کردند  همدردی 
ــ حاج  و معّزز  این فرزند محترم  درگذشت 
ــ  بود  برجسته ای  آدم  واقعًا  مصطفٰی  آقا 
]ولی[  بکنند،  کاری  یک  باید  دیدند  اینها 
برای  خودشان  دست  به  کردند،  بی عقلی 
آمدند  و  کردند  درست  مشکل  خودشان 
اللُه  َفَاتاُهُم  کردند.  منتشر  را  مقاله  این 
از جایی که گمان  یحَتِسبوا؛  َلم  َحیُث  ِمن 

خوردند. را  سیلی  نمیکردند، 
معمواًل  شد.  منتشر  مقاله  حاال  خب 
روزنامه  این  بعدازظهر  دو  ساعت  حدود 
قم،  به  برسد  تهران  از  تا  میشد.   چاپ 
این  میکشید.  طول  هم  ساعت  دو  مثالً  
به  دی.  هفدهم  روز  است؟  ِکی  ماِل 
قم  به  رسید  روزنامه  این  اینکه  مجّرد 
چنین  یک  دیدند  کردند  نگاه  مردم  و 
آمدند؛  بیرون  عّده  یک  است،  چیزی 
است.  دی  هفدهم  از  قضّیه  شروع  یعنی 
آمدند  دادند،  نشان  عکس العمل  سریع 
شماره های  از  تعدادی  خیابان،  در  بیرون 
اظهار  زدند،  آتش  گرفتند  را  روزنامه  این 
است.  هفدهم  روِز  این  کردند؛  نفرت 
درس  است؛  طلبه ها  نوبت  هجدهم  صبح 
و بحث را تعطیل کردند، آمدند در خیابان 
منزل  طرف  به  دسته جمعی  صورت  به 
حرکت  شب  تا  کردند[؛  ]حرکت  مراجع 
طاّلب طول کشید و بارها در این یک روز، 
و  رژیم  نظامی های  با  برخورد  و  درگیری 
مأمورین رژیم رخ داد. روز نوزدهم دی که 
میدان  وارد  مردم  است،  حادثه  اصلی  روز 
آمدند،  بازاری ها  آمدند،  جوانها  شدند؛ 
دستگاه  آمدند.  همه  آمدند،  عادی  مردم 

آماده  همیشه  مردم  سرکوب  برای  طاغوت 
یک  شدند،  میدان  وارد  هم  آنها  بود؛ 
زیادی  تعداد  کردند،  شهید  را  تعدادی 
زدند،  کتک  را  عّده ای  کردند،  زخمی  را 
و  شدن  شهید  با  روز  آن  حادثه  باالخره 
تمام  واقع[  ]در  اّما  شد،  تمام  اینها  مانند 

بود.« شروع  این  شد؛  شروع  نشد، 
4-درس اول از ماجرای 19 دی ماه: 

عمل سرعت 
]مردم   « فرمودند:  انقالب  رهبر   
گاهی  کردند.  تکلیف  احساس  زود  قم[ 
تکلیف  که  است  این  ما  مشکل  اوقات 
بیایند  باید  نمیدهیم؛  تشخیص  زود  را 
استدالل  بزنند،  حرف  ما  با  بنشینند، 
کنند، و کارهایی مانند اینها؛ ]خب[ وقت 

» . رد میگذ
5-درس دوم از ماجرای 19 دی ماه: 

خطرات را باید به جان خرید
خطرات   « فرمودند:  انقالب  رهبر 
را  خطرات  این  که  ــ  را  کار  این  بزرگ 
جان  به  ــ  می شناختند  و  میدانستند 
شما  که  است  معلوم  پذیرفتند.  خریدند، 
با  طاغوت،  رژیم  مثل  رژیمی  در  وقتی 
سنگدلی  آن  با   بی رحمی،  آن  با  ظلم،  آن 
سنگدلی  دارد[؛  ]خطر  خیابان  در  بیایی 
بودند؛  دیده  مردم  و  بودیم  دیده  را  آنها 
...این جور نبود که غافل باشند؛ خطرات 
خطر  خریدند،  جان  به  اّما  میدانستند  را 
باالخره  شدند.  میدان  وارد  پذیرفتند،  را 
کارهای  وارد  نمیشود  خطرپذیری  بدون 

شد. بزرگ 
دی   19 ماجرای  از  سوم  6-درس 

بهنگام حرکت  ماه: 
برای  تّوابین   « فرمودند:  رهبرانقالب 
آمدند  حسین  امام  مطّهر  خون  انتقام 
آنها  همه ی  شدند،  کشته  جنگیدند، 
مدح  را  اینها  تاریخ  در  اّما  شدند  کشته 
جنبیدند... دیر  چون  چرا؟  نمیکنند؛ 

و  عقل  که  وظیفه ای  از  کنیم  غفلت  نباید 
بدون  باید  گذاشته؛  ما  عهده ی  به  شرع 

بشویم.« میدان  وارد  تأخیر 
علیه  کرد  جرات  شاه  رژیم  7-چرا 

بنویسد؟ مقاله  امام 
اینگونه  را  خطا  این  دلیل  رهبرانقالب 
که  طاغوت  رژیم  چرا   « کردند:  تبیین 
عظیم  شخصّیت  این  به  مردم  میدانست 
آمریکا  به  پشتش  چون  هستند،  دلبسته 
ُهم  َخذوا ِمن دوِن اللِه آِلَهًة َلَعلَّ گرم بود. َو اتَّ
َلُهم  ُهم  َو  َنصَرُهم  َیسَتطیعوَن  ال  ُینَصرون 
بود.  کارِتر گرم  به  ُمحَضرون؛ پشتش  ُجنٌد 
چند روز قبل از همین حادثه ی قم، کارتر 
عرق خوری  و  کردند  مالقات  شاه  با  اینجا 
تعریف  شاه  از  مستی  حال  در  و  کردند، 

مفّصل. تعریف  کرد؛ 
دی   19 قصه  به  نفوذ  در  8-ناتوانی 

ه ما
درباره  دیگری  نکته  در  رهبرانقالب 
از  پس  حوادث  و  ماه  دی   19 ماجرای 
من  هم  دیگر  نکته ی  یک   « فرمودند:  آن 
و  بکنم  عرض  قم  حادثه ی  این  مورد  در 
چه  حادثه،  این  در  چه  که  است  این  آن، 
حادثه  این  دنباله ی  در  که  جریانی  در 
و  گروه ها  یا  افراد  آمد،  پیش  و  داد  رخ 

نتوانستند  بی ریشه  و  ُپرمّدعا  جریانهای 
مهّمی  مطلب  خیلی  این  کنند؛  نفوذ 
را  مشروطه  نشد؛  مشروطه  مثل  است. 
استبداد  رفع  برای  انداختند،  راه  علما 
یا  معلوم الحال  افراِد  انداختند،  راه 
را  راه  شدند،  میدان  وارد  مجهول الحالی 
انگلیس!« سفارت  طرف  به  کردند  کج 

ریشه  بی  های  جریان  9-چرا 
کنند؟ نفوذ  نتوانستند 

مهم  را  مسئله  این  رهبرانقالب 
بود  این  عّلت،   « فرمودند:  و  دانستند 
این  رأس  در  حرکت،  این  سردمدار  که 
بودند؛  دینی  شخصّیت های  حرکت، 
میدان  وارد  جرئت  با  دینی  شخصّیت های 
در  تهران،  در  ــ  شهرها  همه ی  در  شدند. 
ما همین  در مشهِد  دیگر،  در جاهای  قم، 
ــ علمای بزرگ، شخصّیت های موّجه   طور 
شدند  اینها  و  شدند  میدان  وارد  دینی 
را  اینها  ما  مختلف،  شهرهای  در  پرچم. 
و  اینجا  که  هم  علما  از  عّده  یک  دیدیم. 
تبعید  که  جا  هر  بودند،  تبعیدی  آنجا 
خودشان،  با  کردند  همراه  را  آنجا  بودند، 
را  دلها  همه ی  و  خودشان  حرفهای  با 

کردند.« خودشان  متوّجه 
با  آمریکا  دشمنی  اساس  و  10-پایه 

چیست؟ ایران 
دشمنی  علت  تبیین  در  رهبرانقالب 
آمریکا با ایران اینگونه فرمودند: » انقالب 
اسالمی و این حرکت عظیم که از قم شروع 
و  غارتگر  پنجه ی  از  را  ایران  توانست  شد، 
است  درست  بدهد.  نجات  آمریکا  خونین 
ضّد  و  پادشاهی  ضّد  حرکت  حرکت،  که 
وابسته ی  فاسد  حکومت  ضّد  و  دربار 
سرنگون  بحمدالله  خب  و  بود،  خبیث 
حلقوم  از  را  ایران  واقع  در  اّما  کردند،  هم 
دارم  مقصودی  من  کشید.  بیرون  آمریکا 
پنجه ی  زیر  از  را  ایران  حرف.  این  بیان  از 
اساس  و  پایه  شد  این  و  کرد  خارج  آمریکا 
اینکه  ببینید؛  ایران.  با  آمریکا  دشمنی 
موجب  قضّیه  فالن  حادثه،  فالن  میگویند 
بشوند،  دشمن  ما  با  آمریکایی ها  که  شد 
از  بعد  حاال  هم  بعضی ها  است.[  ]اشتباه 
با  را  آمریکایی ها  چرا  میگویند  سال  چهل 
دشمن  داریم  ما  میکنید!  دشمن  خودتان 
[دشمنی  دارد  است  سال  چهل  میکنیم؟ 
حاال  ما  است!  تشنه  ما  خون  به  میکند]، 

میکنیم؟« دشمن  را  آمریکا  داریم 

در  آمریکا  راهبرد  که  11-سندی 
پروپاگاندا کرد:  افشا  را  براندازی 

که  سندی  به  ادامه  در  رهبرانقالب 
افشا شد  آمریکایی  مرکز  توسط یک  اخیرا 
به  متعلق  که  سند  این  در  میکنند.  اشاره 
روزهای ابتدایی انقالب است کارتر رئیس 
سازمان  به  دستوری  آمریکا  وقت  جمهور 
جمهوری  نظام  کردن  ساقط  بر  مبنی  سیا 

است.  کرده  صادر  ایران  اسالمی 
دستور  این  راهبرد  توضیح  در  رهبرانقالب 
این  توّجه  جالب  نکته ی   « فرمایند:  می 
ساقط  وسیله  چه  به  میکند  ذکر  که  است 
میکند  ذکر  که  نقطه ای  اّولین  کنید. 
تبلیغ  میگوید  پروپاگاندا.  است؛  تبلیغات 
نظرتان  به  اسالمی.  جمهوری  علیه  کنید 
علیه  تبلیغ  نیست؟  آشنا  سیاست  این 
تبلیغ  دنیا،  در  تبلیغ  اسالمی؛  جمهوری 
کشور.  داخل  در  تبلیغ  عمومی،  افکار  در 
شروع  اینها  روز  آن  که  بوده  کاری  این 
تبلیغات  فقط  البّته  تبلیغات.  کردند؛ 
بود،  هم  جاسوسی  بود،  هم  تحریم  نبود؛ 
کودتای  برای  زمینه سازی  بود،  هم  نفوذ 
نظامی هم بود، از این چیزها هم بود، اّما 
با  میگوید  می آورد،  اسم  را  تبلیغات  اّول 

دارد.« ادامه  امروز  تا  این  تبلیغات. 
را  کشور  پیشرفت  ها  12-دشمنی 
جبران  قابل  کندی  این  اما  کرد  کند 

ست ا
به  زدند  ضربه   « فرمودند:  رهبرانقالب 
ما  کرد،  ُکند  را  ما  حرکت  کارها  این  ما، 
اینها  باشیم.  این  از  جلوتر  میتوانستیم 
بر  را  جنگ  سال  هشت  کردند.  جنایت 
است.  جنایت  این  کردند؛  تحمیل  ما 
همه ی  سال  هشت  که  کشوری  خب 
برای  میکند  متمرکز  را  خودش  نیروهای 
در  میتوانست  نیروها  این  کشور،  از  دفاع 
میتوانست کشور  بشود،  سازندگی مصرف 
ریشه کن  را  فقر  میتوانست  ببرد،  پیش  را 
فشار  نیست؛  تحمیلی  جنِگ  فقط  کند. 
مؤّثر  همه  اینها  هست؛  تحریم  هست، 
خباثتهایی  بوده.  مؤّثر  همه  اینها  است، 
را  اسالمی  جمهوری  حرکت  که  کردند 
جبران  ما  میشود  حاال  خب  کنند.  ُکند 
بنده  عقیده ی  بله،  را؟  ُکندی  این  کنیم 
بیشتر  باید  ما  میتوانیم.  که  است  این 
مجاهدت  کنیم،  مدیرّیت  بهتر  کنیم،  کار 
است.  این  راهش  کنیم؛  خستگی ناپذیر 

کنیم جبران  میتوانیم 
دست   : اغتشاشات  13-تحلیل 

است مشهود  خارجی  دشمن 
اغتشاشات  تبیین  در  رهبرانقالب 
صورت گرفته فرمودند: » در اغتشاشهای 
بود  عیان  خارجی  دشمن  دست  هم  اخیر 
آدم  تا  کردند.  انکار  عّده ای  یک  حاال  که 
اینکه  برای  خارجی«،  »دشمن  میگوید 

یک  یا  را  شخصی  یک  یا  را  جناحی  یک 
بزنند،  به زمین  را  یا یک دولتی  را  گروهی 
]میگویند[  یعنی  میکنند،  انکار  را  آن  فورًا 
نه،  ولی  است«؛  شما  تقصیر  »نخیر، 
بود.  معلوم  بود،  واضح  خارجی ها  دست 
اروپایی ها،  کار  آن  آمریکایی ها،  کار  آن 
یک  کدام  هر  اروپایی؛  مختلف  کشورهای 
به  طور  شدند؛  وارد  قضّیه  این  در  جوری 

مخفی.« نه  آشکار،  عیان، 
تبلیغات  اغتشاشات:  14-تحلیل 

داشت اولویت 
هم  اینجا    « فرمودند:  رهبرانقالب 
بود؛  تبلیغات  کار،  بخش  مهم ترین 
دشمن  حرکت  بخش  مهم ترین  هم  اینجا 
الَوسواِس  َشِرّ  ِمن  بود.  تبلیغات  مسئله ی 
ُصدوِر  فی  ُیَوسِوُس  ذی  َالَّ  * الَخّناِس 
ِة َو الّناس. وسواس فقط  الّناِس * ِمَن الِجنَّ
مال جن نیست؛ ناس هم وسوسه میکند، 
دیدید؛  را  مجازی  فضای  میکند.  وسواس 
و  عربی  و  غربی  از  خارجی  رسانه های 
کرده اید  مالحظه  را  اینها  امثال  و  عبری 
مال  اّول  نقش  هم  اینجا  بنابراین  دیگر. 

بود.« تبلیغات 
چه  هدف  اغتشاشات:  15-تحلیل 

بود؟
عّده ای  یک   « فرمودند:  رهبرانقالب 
و  بکنند  وانمود  میخواستند  این  جور 
وانمود  این  جور  تبلیغاتشان  در  خارجی ها 
که حاال یک  اغتشاشاتی  این  که  میکردند 
خیابانها  در  می آیند  تعدادی  عّده ای، 
یک  و  میدهند  فحش  و  میکشند  فریاد  و 
شیشه ای  یک  و  میکنند[  ]خراب  را  جایی 
آتش  را  زباله ای  سطل  یک  و  میشکنند  را 
با  مخالف  اینها  اینها،  مانند  و  میزنند 
مدیرّیتی،  ضعفهای  کشورند؛  ضعفهای 
مانند  ضعفهایی  اقتصادی،  ضعفهای 
قضّیه  بکنم  عرض  شما  به  بنده  نه،  اینها؛ 
وارد  آمدند  که  کسانی  این  است.  عکس 
انداختند،  را راه   اینها  و  اغتشاشات شدند 
کشور  ضعفهای  کردن  برطرف  هدفشان 
نقطه های  بردن  بین  از  هدفشان  نبود؛ 

بود.« کشور  قّوت 
تبیین جهاد  16-ضرورت 

در  دشمن   « فرمودند:  رهبرانقالب 
است؛  به  تبلیغات  نقشه هایش  رأس 
عالِج  است.  پروپاگاندا  خودشان  قول 
حقیقت  تبیین  است،  »تبیین«  پروپاگاندا 
حنجره های  از  مختلف،  زبانهای  از 
ابتکارات  با  مختلف،  تعبیرات  با  مختلف، 
آن  روی  که  را  تبیین. وسوسه ای  مختلف؛  
جوان یا نوجوان اثر میگذارد، چه میتواند 
برطرف  نمیتواند  که  باتوم  کند؟  برطرف 
کند،؛ آن وسوسه را تبیین میتواند برطرف 
کند. این مطلب اّول. جهاد تبیین را جّدی 
دانشگاه،  در  حوزه،  در  همه،  گرفت.  باید 
مطبوعات،  در  بالخصوص،  صداوسیما  در 
یک  و  ایستاده اید  شما  که  جایی  هر  در 
روی  میتوانید  و  دارید  پیرامونی ای  شعاع 
بگیرد؛  انجام  تبیین  باید  بگذارید،  اثر  آن 

صحیح.« تبیین  درست،  تبیین 
کارهای  محتاج  بزرگ  17-هدفهای 

است بزرگ 
کارهای  باید   « فرمودند:  رهبرانقالب 
تحّولی  کارهای  باید  بگیرد،  انجام  بزرگ 
انجام  میتواند  من  نظر  به  بگیرد.  انجام 
دارند،  وجود  مؤمنی  مسئولین  بگیرد. 
دارند؛  وجود  ُپرتالشی  و  ُپرکار  مسئولین 
بگیرد.  انجام  تحّولی  کارهای  میتواند 
بود.  تحّول  بزرگ ترین  انقالب  خود 
یک  کدام  هر  انقالب،  مقّدمات  کارهای 
کار تحّولی بود. اینها بود که ما را توانست 
از آن گردنه های سخت عبور بدهد. بعد از 
در  چه  اقتصاد،   زمینه ی  در  چه  هم،  این 
امنّیت،  زمینه ی  در  چه  فرهنگ،   زمینه ی 
زمینه های  در  چه  علم،  زمینه ی  در  چه 
الزم  بزرگ  و  تحّولی  کارهای  گوناگون، 

 ► است.« 
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نخستین برف زمستانی در شهر قم بارید
 تردد در محورهای مواصالتی قم 

با وجود بارش برف جریان دارد

قم،  به  بارشی  سامانه  ورود  با  زمستان  فصل  آغاز  از  روز  بیستمین  در 
بارید. شهر  این  در  جاری  سال  برف  نخستین 

به استان شاهد  بارشی  با ورود سامانه  از صبح روز سه شنبه  شهر قم 
شد. قمی  شهروندان  خوشحالی  موجب  که  بود  پراکنده  برف  بارش 

سلفچگان  و  خلجستان  بخش های  و  کهک  شهرستان  در  برف  بارش 
کرد. سفیدپوش  هم  را 

میزان بارش برف در شهر دستجرد 7 سانتی متر و در ارتفاعات به 12 
سانتی متر رسیده است.

بارش  وجود  با  گفت:  قم  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
تردد  و  باز  قم  فرعی  و  اصلی  راه های  استان  مختلف  مناطق  در  برف 

دارد. جریان  مواصالتی  محورهای  در 
گروه های  داشت:  بیان  گفتگویی  در  فراهانی  زنجیرانی  حسین 
دستگاه   70 از  بهره گیری  با  شنبه  سه  صبح  ابتدای  از  راهداری 
در  سبک  و  سنگین  نیمه  آالت  ماشین  و  سنگین  پاش  نمک  خودرو 
مشکل  اکنون  و  هستند  فعالیت  مشغول  استان  مواصالتی  محورهای 
وجود  قم  فرعی  و  اصلی  جاده های  در  خودروها  تردد  برای  خاصی 

ندارد.
قالب گروه های  راهدار در   120 اینکه در حال حاضر  به  اشاره  با  وی 
محورهای  آماده سازی  و  مردم  به  رسانی  خدمت  برای  قم  راهداری 
دارند،  حضور  فرعی  و  اصلی  درجادهای  خودروها  تردد  برای  استان 
از مناطق کوهستانی استان در حال برف  راهداران در برخی  افزود: 
روبی و در شماری دیگر از محورها مشغول نمک پاشی هستند و این 

دارد. ادامه  بارش ها  پایان  زمان  تا  آمادگی 
راه ها  وضعیت  از  اطالع  برای  می توانند  مردم  که  این  بر  تاکید  با  وی 
به صورت لحظه ای با شماره 141 تماس حاصل کنند، ادامه داد: از 
در  تردد  برای  جوی  شرایط  به  توجه  با  می خواهیم  گرامی  رانندگان 
رابطه  در همین  که  باشند  داشته  قبل  از  را  آمادگی های الزم  جاده ها 
کامل  گیری  سوخت  و  چرخ  زنجیر  داشتن  همراه  به  لزوم  به  می توان 

کرد. اشاره  حرکت  از  قبل  خودرو 
اواخر  از  گفت:  هواشناسی  کارشناس  قاضی  محمدرضا  همچنین 
امشب )چهارشنبه( ابرناکی کاهش می یابد و آسمان باز می شود؛ روز 
پنجشنبه نیز آسمان صاف تا کمی ابری و احتماال با مه صبحگاهی و 

بود. خواهد  دما همراه  کاهش 
به گفته وی، حداکثر دمای امروز پنج و روز پنجشنبه هفت پیش بینی 

می شود، حداقل دمای امشب صفر و  فردا نیز منفی یک خواهد بود.
وی بیان کرد: برای روز جمعه نیز صاف تا قسمتی ابری، شنبه کمی 
ابرناک و از روز سه شنبه هفته آینده سامانه جدید بارشی وارد استان 

می شود.
استان قم دارای هشت راه مواصالتی اصلی و چهار راه فرعی است که 
از جمله آن ها می توان به آزاد راه قم – تهران به طول 130 کیلومتر، 
جاده قدیم قم – تهران، بزرگراه قم – ساوه به طول 87 کیلومتر، جاده 
قدیم قم - کاشان، آزاد راه قم – کاشان به طول 104 کیلومتر، آزاد راه 
قم - گرمسار به طول 173 کیلومتر و بزرگراه قم - سلفچگان - اراک 

به طول 136 کیلومتر اشاره کرد.

تولید اکسید مولیبدن به همت 
شرکت دانش بنیان در قم

از  استفاده  با  گفت:  قم  در  بنیان  دانش  شرکت  یک  عامل  مدیر 
شد. تولید  مولیبدن  اکسید  سرچشمه  مس  مجتمع  پسماند 

اینکه  به  اشاره  با  قم  در  بنیان  دانش  شرکت  یک  عامل  مدیر  میرزایی 
صادر  و  فروخته  خام  صورت  به  سرچشمه  مس  مواد  این  از  پیش  تا 
می شد، گفت: در حال حاضر شرکت ما با تکیه بر توان بومی توانسته 

یابد. دست  مهم  محصول  این  تولید  به 
و  استرالیا  آلمان،  افزود:  قم  در  بنیان  دانش  شرکت  یک  مدیرعامل 
کشورمان  به  بنیان  دانش  محصول  این  کننده  وارد  کشور  سه  شیلی 
اکسید  کننده  تولید  اولین  عنوان  به  ما  شرکت  خوشبختانه  که  بوده، 

کند. تامین  را  کشور  نیاز  از  بخشی  توانسته  ایران  در  مولیبدن 
صنایع  نظامی،  پزشکی،  صنایع  در  مولیبدن  اکسید  میرزایی  گفته  به 

نفت و گاز و کشاورزی کاربرد دارد.
میلیون   10 صادرات  شاهد  واحد،  این  توسعه  طرح  کار  به  آغاز  با 

بود. خواهیم  محصول  این  دالری 

خبـر

◄    رییس اداره زائران غیرایرانی حرم 
ابتدای  از  گفت:  معصومه)س(  حضرت 
 200 و  هزار   54 آذرماه  پایان  تا  امسال 
زائر مسلمان و گردشگر بین المللی از 67 
بازدید  معصومه)س(  حرم  از  جهان  کشور 

کردند.
در  سه شنبه  روز  اردکانی  ثریا  کمال 
تعداد،  این  از  افزود:  ایرنا،  با  گفت وگو 
غیرایرانی  گردشگر  نفر   200 و  هزار   6
به  کشور   10 از  افراد  بیشترین  که  بودند 
آلمان،   لهستان،  ایتالیا،  اسپانیا،  ترتیب 
و  سوئیس  یونان،  فرانسه،  روسیه،  هلند، 
چک در حرم کریمه اهل بیت)س( حضور 

. فتند یا
نفر  هزار   48 حدود  کرد:  اضافه  وی 
به  که  بودند  غیرایرانی  مسلمانان  نیز 
زیارت حرم حضرت معصومه)س( مشرف 

. ند شد
هندوستان،  پاکستان،   وی،  گفته  به 
لبنان،  نیجریه،  آذربایجان،  عراق، 
افغانستان  و  آمریکا  ترکیه،  بحرین، 
زائر  بیشترین  که  هستند  کشوری   10
دادند. اختصاص  خود  به  را  مسلمان 

بین المللی  گردشگر  و  زائر   200 و   54
بازدید  معصومه)س(  حضرت  حرم  از 

ند کرد

مطهر  حرم  برنامه  به  اشاره  با  اردکانی 
برای  گفت:  بین المللی،  زائران  حوزه  در 
مراسم های  غیرایرانی  مسلمان  زائران 
مناسبت ها  فراخور  به  روزانه  و  کاروانی 
برگزار  آذری  و  اردو  عربی،  زبان های  به 
از  درماه هایی  نیز  ویژه ای  آیین های  و 
این  برای  صفر  و  محرم  رمضان،  جمله 

می شود. دیده  تدارک  زائران  از  گروه 
حرم  تورهای  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
اضافه  غیرایرانی،  زائران  برای  شناسی 
زبان  به  را  برنامه  این  کارشناسان  کرد: 
گروه هایی  قالب  در  و  بین المللی  زائران 
مقابر  راستا  این  در  و  می کنند  برگزار 

با عنوان ستارگان  علمای مدفون در حرم 
رواق ها،  تاریخی،  مکان های  حرم، 
این  قسمت های  سایر  و  موزه  صحن ها، 
داده  توضیح  زائران  برای  مقدس  مکان 

. د می شو
گروه  این  برای  داد:  ادامه  اردکانی 
حلقه های  روزانه،  نشست های  زائران  از 
به  مشاوره  و  پاسخگویی  معرفتی، 
دفتر  در  اعتقادی  و  دینی  سئواالت 

است. دایر  مطهر  حرم  بین المللی 
خاص  مناسبت های  در  وی،  گفته  به 
بانوان  همچنین  و  نوجوان  و  کودک  برای 
تعریف  برنامه هایی  عربی  و  اردو  زبان  به 

می شود. برگزار  که  شده 
بین المللی  گردشگر  و  زائر   200 و   54
بازدید  معصومه)س(  حضرت  حرم  از 

ند کرد
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
حرم  تور  نیز  بین المللی  گردشگران 
و  پرسش  جلسات  و  نشست ها  شناسی، 
دفتر  در  گردشگران  سئواالت  به  پاسخ 
امام  صحن  در  واقع  حرم  بین الملل 

می یابد. ترتیب  هادی)ع( 
فرآیند  و  موزه  معرفی  افزود:  اردکانی 
و  فرهنگ  فراخور  به  نیز  شناسی  حرم  تور 
زبان این گردشگران اجرایی می شود.   ►

رییس اداره زائران غیرایرانی حرم حضرت معصومه)س(:

● ۵۴ هزار و ۲۰۰ زائر و گردشگر بین المللی از حرم حضرت معصومه)س( بازدید کردند    ●

17 نکته از سخنرانی رهبر انقالب در جمع مردم قم؛ 

● راهبرد آمریکا در براندازی و راه مقابله با آن چیست؟   ●
یکی از سخنرانی های مهم ساالنه رهبر انقالب، سخنرانی در جمع مردم قم است. بهانه این دیدار اتفاقی است که 19 دی ماه 1356 رقم خورده است. 

رهبرانقالب تقریبا هر ساله این رویداد مهم را در این دیدار بازخوانی کرده اند.



شهرداری،  عمومی  روابط  گزارش  به       ◄
هزار   13 حدود  مساحت  با  است  شهری  قم 
به  نیاز  وسیع  محدوده  این  در  که  مربع  متر 
ایجاد  دارد.  شهری  خدمات  از  مختلفی  انواع 
طرح های  احداث  و  عمرانی  های  زیرساخت 
وظایفی  جمله  از  یکی  نیز  متناسب  ترافیکی 

دارد. اهتمام  آن  به  قم  شهرداری  که  است 

و  قم  شرق  به  غرب  محور  اتصال 
از  یکی  شهر  در  ترافیکی  قطر  یک  ایجاد 
که  است  شهری  کالن  برنامه ریزی های 
عظیم  پروژه  عنوان  تحت  سال هاست 
بلوار،  زیرگذر،  شامل  که  اسالمی  جمهوری 
تونل و پل می شود، در حال پیگیری است. 
بلوار  دارد  بنا  غربی   – شرقی  محور  این 
امام  کمربندی  به  را  قم  شرق  در  مرجعیت 

کند. متصل  شهر  غرب  در  علی)ع( 

زیرگذر  و  تونل  احداث  کار  بین  این  در 
مجموعه های  زیر  از  یکی  که  امنیت  شهدای 
 1398 از سال  ترافیکی شهری است  این قطر 
حضرت  میالد  آستانه  در  اکنون  و  شد  آغاز 
است. رسیده  بهره برداری  مرحله  به  زهرا)س( 
منطقه  شهرداری  محدوده  در  که  تونل  این 
حسین  امام  میدان  فاصل  حد  شده،  واقع  دو 

است  گرفته  قرار  امام)ره(  یادگار  بلوار  تا  )ع( 
دو  منطقه  شهردار  رحیمی  رضا  گفته  به  که 
طول این پروژه حدود 1100  متر بوده و یکی 
محسوب  شهری  مدیریت  بزرگ  پروژه  ده ها  از 

می شود.
گرفته  صورت  تملکات  خصوص  در  رحیمی 
 96 طرح  این  دوم  فاز  در  گفت:  طرح  این  در 
با  ها  پالک  درصد   100 که  داشت  قرار  پالک 
خریداری  و  تملک  تومانی  میلیارد   180 هزینه 
قبال  که  معبری  که  به گونه ای  شد،  تخریب  و 
20 متر عرض داشت اکنون به 45 متر افزایش 

است. کرده  پیدا 
پروژه  تملک  تومانی  میلیارد   550 هزینه 

بر اساس قیمت روز امنیت  مدافع 
معاون  حسام نژاد  مرتضی  سید  گفته  به 
ریالی  ارزش  قم  شهرداری  اقتصادی  و  مالی 
تومان  میلیارد   550 روز  قیمت  به  تملکات  این 
پرداخت  ملکی  و  نقدی  صورت  به  که  است 
کاهش  برای  طرح  تغییر  وجود  با  است.  شده 
تکمیل  برای  ریالی  عظیمی  حجم  تملکات، 
مداوم  کار  که  است  شده  صرف  پروژه  این 
را  مالی  تامین  و  امالک  حوزه  در  مستمر  و 

. می طلبد
خلق  نیک  لیلی  خصوص  این  در  همچنین 
طراحی  و  فنی  کل  اداره  سرپرست  احمدی 

اینکه  به  اشاره  با  گفتگویی  در  قم  شهرداری 
بهترین  از  پروژه  این  ساخت  در  تا  شده  تالش 
شود،  استفاده  کشور  مشاورین  و  مهندسین 
گفت: بر اساس طرح تفصیلی و اولیه تملکات 
طراحی  طبق  اما  می شد،  انجام  باید  بیشتری 
این  در  شد،  پیشنهاد  مشاور  به  و  انجام  که 
نسبت  و  گرفت  صورت  صرفه جویی  تملکات 
در  مترمربع   600 و  هزار   5 تفصیلی،  طرح  به 

شد. صرفه جویی  تملکات 
عباس  طرح،  این  توضیحات  درادامه 
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  حلوایی زاده 
برای  اولیه  داد  قرار  مبلغ  اینکه  به  اشاره  با  قم 
اجرای این پروژه 87 میلیارد تومان بود گفت: 
 150 حدود  تعدیل ها،  انضمام  به  نهایت  در 
از  که  شد  پروژه  عمرانی  هزینه  تومان  میلیارد 
روشنایی  صرف  تومان  میلیارد   10 میزان   این 

است. شده  پروژه 
مسیر  در  که  مشکالتی  بیان  با  زاده  حلوایی 
احداث این پروژه قرار داشت گفت: در اواسط 
بلوار  کار متوجه شدیم یکی از معضالت اصلی 
کیلو   63 و   230 قوی  فشار  دکل  برق  یادگار، 
که  است  قم  شرب  اصلی  آب  دیگری  و  ولت 
که  دهد  می  پوشش  را   6 و  سه  و  دو  مناطق 
پروژه  نمی شد،  ساماندهی  برای  تدبیری  اگر 

می شد. هزینه بر  و  زمان بر 

در  طرح  این  شدن  واقع  به  اشاره  با  وی 
از  تاسیسات متعدد  و وجود  بافت قدیمی شهر 
جمله فاضالب، برق و آب در مسیر گفت: این 
لوله های  تمام  که  شد  طراحی  طوری  پروژه 
ما  و  شود  محفوظ  بتنی  دیوار  درون  فاضالب 
شویم. روبه رو  هزینه  و  جایی  جابه  کمترین  با 

مسیر  کل  طول  شد  گفته  که  همان طور 
شامل  متر   1100 امنیت  شهدای  پروژه 
رضا  گفته  به  که  است  تونل  و  رمپ ها  زیرگذر، 
و  توسعه  سازمان  سرپرست  یزدی  خانه زاد 
 420 تونل  مسیر  طول  قم  شهرداری  عمران 

است. متر 
و  مشکالت  خصوص  در  یزدی  زاد  خانه 
که  مالکانی  و  ساکنان  از  برخی  که  گالیه هایی 
از  وقتی  ما  گفت:  دارند  قرار  طرح  مسیر  در 
استفاده می کنیم،  45 متری  بلوار  مزایای یک 
 20 خیابان  یک  شبیه  دسترسی ها  مسلما 
را  نوید  این  می توان  اما  بود،  نخواهد  متری 
کل  حتی  و  دو  منطقه  محترم  اهالی  که  داد 
خواهند  تجربه  را  تری  سهل  مرور  و  عبور  شهر 
ترافیکی  رینگ  دو  توانستیم  ما  که  چرا  کرد 
بسیار  دستاورد  این  که  کنیم  متصل  هم  به  را 

است. خوبی 
خانه زاد یزدی با تشکر از اهالی منطقه برای 
تالش  گفت:  طرح  این  احداث  در  همراهی 

پیش  مرحله به مرحله  را  پروژه  اجرای  تا  کردیم 
اهالی  برای  مشکالت  و  مزاحمت ها  تا  ببریم 
 50 کارگاه  به طوری که  برسانیم.  حداقل  به  را 
و  خاک برداری  و  رفت  پیش  متر   50 به  متر 
بردن  پیش  که  کاری  شد.  انجام  آرماتوربندی 
مردم  رفاه  برای  اما  می کرد  سخت تر  را  پروژه 

شد. اجرایی  منطقه 
عمران  و  توسعه  سازمان  سرپرست 
احداث  روی  پیش  مشکالت  به  قم  شهرداری 
عرض  دلیل  به  گفت:  و  کرد  اشاره  پروژه  این 
تاسیسات  برای  باید  بود  اختیار  در  که  کمی 
و  کیلوولتی   20 برق  فاضالب،  از  اعم  شهری 
سطحی  آب های  انتقال  جوی های  و  آب  لوله 
همفکری  با  که  اندیشیدیم  می  تمهیداتی 
را  عرشه  گرفتیم  تصمیم  طراحان  و  مشاوران 
کنیم  اجرا  آسفالت  از  پایین تر  سانتیمتر   80
این  در  بخواهد  که  تاسیساتی  یا  و  انهار  تا 
متر  سانتی   80 این  در  شود  بدل  و  رد  پروژه 
با کمترین دخل  اقدام  این  با  ما  منتقل شوند؛ 
کردیم. اجرا  را  تاسیسات  زحمت،  و  تصرف  و 
تا  عرشه  سانتیمتری   80 فاصله  ایجاد  وی 
دانست  پروژه  این  مزایای  از  یکی  را  آسفالت 
می شود  عملیاتی  استان  در  بار  اولین  برای  که 
 9600 پروژه  این  در  افزود:  ادامه  در  و 
 8 حدود  و  شمع،  عدد   503 عرشه،  مترمربع 

احداث  دیواره سازی  مساحت  مترمربع  هزار 
 125 حدود  گذر  زیر  خاک برداری  حجم  و  شد 

بود. مکعب  متر  هزار 
تونل  روشنایی  اینکه  بیان  با  یزدی  زاد  خانه 
برق  قطعی  و  است  اضطراری  برق  به  مجهز 
اینکه  برای  گفت:  داشت  نخواهد  تاریکی  و 
باشیم  نداشته  را  غدیر  تونل  مشکالت  دیگر 
روشنایی  مباحث  تخصصی  مشاور  یک  از 
مشاور  این  که  کردیم  استفاده  تاسیسات  و 
تک  تک  روز  متدهای  آخرین  از  استفاده  با 

کرد. سازی  مدل  محل  در  را  چراغ ها 
وی ادامه داد: امیدواریم پس از بهره برداری 
می  ایجاد  تونل  ورودی  در  که  نوری  آبشار  با 
شود، دیگر کوری لحظه ای راننده ها را نداشته 

شود. ایجاد  تونل  ایمنی  و  باشیم 

و  شهر  ترافیکی  رینگ های  تکمیل 
مهم ترین  از  یکی  یکدیگر  با  آنها  اتصال 
امنیت  شهدای  تونل  پروژه  دستاوردهای 
استفاده  مسئله  که  می شود  محسوب  قم 
و  قم  بومی  مهندسین  توان  و  فکر  از 
حداقل  و  داخلی  ظرفیت  با  آن  اجرای 
محسوب  آن  ویژگی های  مهم ترین  از  قیمت 

 ► می شود.  
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شعار  تحول«،  مسیر  در  »قم  گفت:  قم  شهردار      ◄
افتتاح  با  که  است  شهری  مدیریت  مجموعه  چندساله 
پروژه های مهم و حیاتی بخش زیادی از عقب ماندگی های 
سنواتی شهر مرتفع شده است و با روند فعلی چشم انداز 

بود. خواهد  روشن  بسیار  آینده  در  قم  شهر 
خبرنگار  با  گفتگو  در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
طرح ها  افتتاحیه  جدید  دور  آغاز  به  اشاره  با  شهرنیوز، 
مسیر  در  “قم  بزرگ  طرح  قالب  در  شهری  پروژه های  و 
از  قم  شهری  مدیریت  مجموعه  داشت:  اظهار  تحول” 
ابتدای سال در مناسبت ها و برنامه های مختلف، چندین 
خدمات  عمرانی،  مختلف  بخش های  در  مهم  پروژه 
در  و  افتتاح  و…  زیستی  محیط  زیرساختی،  شهری، 

است. داده  قرار  شهروندان  اختیار 
قرار  تحول  و  توسعه  مسیر  در  قم  اینکه  بیان  با  وی 
چندساله  شعار  تحول«،  مسیر  در  »قم  کرد:  ابراز  دارد، 
پروژه های  افتتاح  با  که  است  شهری  مدیریت  مجموعه 
سنواتی  عقب ماندگی های  از  زیادی  بخش  حیاتی  و  مهم 
شهر مرتفع شده است و با روند فعلی چشم انداز شهر قم 

بود. خواهد  روشن  بسیار  آینده  در 
آغاز  و  بهره برداری  افتتاح،  بر  تأکید  با  قم  شهردار 

ماه  و  روزهای  در  شهرداری  پروژه   218 اجرایی  عملیات 
 29 بالغ بر  اعتباری  با  پروژه های  این  کرد:  تصریح  آینده 

شد. خواهد  اجرایی  ریال  میلیارد  هزار 
جدید  مرحله  شاخص  پروژه های  از  برخی  وی 

افتتاحیه طرح های شهری را موردتوجه قرار داد و گفت: 
جمهوری  بلوار  در  امنیت  شهدای  تونل  از  بهره برداری 
غیرهمسطح  تقاطع  نماز،  غیرهمسطح  تقاطع  اسالمی، 
شهید  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  روحانیت،  شهدای 
اتوبوس  دستگاه   84 ورود  هشت،  منطقه  در  مولوی 
با ظرفیت  پسماند  پردازش  و  تفکیک  تکمیل خط  جدید، 

بود. خواهد  پروژه ها  این  ازجمله  و…  تن   300
تعداد  در سال جاری  اینکه  بیان  با  نژاد  دکتر سقائیان 
پسماند  انتقال  برای  تجهیزات  و  ماشین آالت  زیادی 
تمام  با  شهری  خدمات  ناوگان  تا  است  خریداری شده 
قدرت به مردم خدمات رسانی کند، اذعان کرد: در هفته 
تقاطع  دسترسی  مسیرهای  عمرانی  عملیات  جاری 
 500 بالغ بر  اعتباری  با  سالمت  مدافعان  غیرهمسطح 

شد. خواهد  آغاز  ریال  میلیارد 
وی آخرین وضعیت تأمین واگن و راه اندازی پروژه مترو 
تهیه  مشکل  خوشبختانه  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
واگذاری  نهایی  قرارداد  و  حل شده  شهری  قطار  واگن 
میلیارد  هزار   3 به  نزدیک  اعتباری  با  قم  شهر  به  واگن ها 
از  کیلومتر   6 به زودی  و  است  داده شده  تحویل  تومان 

می رسد. بهره برداری  به  شهری  قطار 

از  بهره برداری  آماده سازی  به  اشاره  با  قم  شهردار 
تا  نماز  میدان  تقاطع  حدفاصل  تندرو  اتوبوس  مسیر 
جدید  ساختمان  افتتاح  داد:  ادامه  پردیسان  شهرک 
شهری،  مدیریت  خیابان  از  بهره برداری  و  یک  منطقه 
از  بهره برداری  چهارسو،  پارکینگ  نخست  فاز  افتتاح 
جایگاه شستشوی اتوبوس )BUS Wash( و آغاز عملیات 
تا  پروژه ها  دیگر  از  نیز  معلم  مکانیزه  پارکینگ  بهسازی 

بود. خواهد  سال  پایان 
خضر  بوستان های  دوم  فاز  افتتاح  کرد:  اضافه  وی 
نبی )ع(، فاز نهایی بوستان کوثر، بهره برداری از بوستان 
و  درختکاری  روز  جشن  با  هم زمان  مقداد  هکتاری   11
بهره برداری از پروژه های سیما و منظر شهری نیز تا پایان 

است. پیش بینی شده  سال 
اجرایی  پروژه های  به  ادامه  در  سقائیان نژاد  دکتر 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  هکتاری   48 اراضی   به  مربوط 
تومان  میلیارد  هزار   4 به  نزدیک  هکتاری   48 پروژه های 
عمار  مانند  شهر  شاخص  پروژه های  در  و  بوده  پروژه 
با  و  شد  خواهد  هزینه  اختران  چهل  و  ری  دروازه  یاسر، 
شهر  مرکزی  هسته  پروژه های  تمام  می توانیم  اراضی  این 

کنیم. اجرا  را 

مرکزی  هسته  در  را  شهری  مدیریت  توجه  کانون  وی 
کرد:  تصریح  و  دانست  پارکینگ  احداث  به ویژه  شهر 
و  خورده  رقم  خوبی  اتفاقات  نیز  حمل ونقل  حوزه  در 
در  طبقاتی  پارکینگ  چند  اجرایی  عملیات  آغاز  بر  عالوه 
برقی  موتورسیکلت های  ورود  با  قم،  شهر  مختلف  مناطق 
را  شهر  آلودگی  از  بخشی  می توان  جدید  اتوبوس های  و 
کنترل کنیم و در این راستا همچنین 50 دستگاه ون نیز 
برای ساماندهی پیرامون حرم و پیاده راه ها مورداستفاده 

گرفت. خواهد  قرار 
جدید  ساختمان  احداث  پایانی  مراحل  از  قم  شهردار 
نزدیک  آینده  در  آن  افتتاح  و  قم  شهر  اسالمی  شورای 
شهرداری  تأکید  مورد  پروژه های  از  دیگر  یکی  عنوان  به 
مرکزی  ایستگاه  نخست  فاز  داد:  ادامه  و  داد  خبر  قم 
نیز  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  در  قم  شهرداری  آتش نشانی 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  سال  پایان  تا 
در  قم  شهر  کرد:  تأکید  پایان  در  سقائیان نژاد  دکتر 
مسیر تحول بوده و با کمک شورای شهر و مدیران استانی 
پایتخت  به عنوان  را  قم  شهر  می کنیم  تالش  ملی  و 
با  و  کرده  مدیریت  مطلوبی  شرایط  در  انقالبی  و  مذهبی 

► کنیم.    حرکت  توسعه  سمت  به  خوبی  سرعت 

افتتاح چند  رئیس شورای اسالمی شهر قم گفت:      ◄
کالن پروژه شهری که مناطقی از قم را از بن بست و حاشیه 
در  شهری  مدیریت  اقدامات  مهم ترین  از  می کند،  خارج 
مقام  دغدغه های  اساس  بر  اجتماعی  عدالت  ایجاد  حوزه 

است. قم  در  رهبری  معظم 
پروژه   218 افتتاح  به  اشاره  با  اسالمی  حسین  دکتر 
که  دولت  فعلی  وضعیت  در  داشت:  اظهار  قم  در  شهری 
ارث  به  مدیریت های  سوء  و  ازیک طرف  خارجی  فشارهای 
مدیریت  پروژه های  در  که  پیشرفتی  است،  فراوان  رسیده 
شهری قم داریم، نشان دهنده عملکردی بسیار موفق است.

وی افزود: اگر مقایسه ای بین مدیریت شهری قم و دیگر 
کالن شهرها داشته باشیم، کاماًل ارتقای سطح کارکردی این 

مجموعه قابل لمس است.
افتتاح  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
برخی  گفت:  آتی  روزهای  در  شهری  مهم  پروژه  چندین 
بلوار  ادامه  و  امنیت قم  تونل شهدای  پروژه ها مانند  این  از 
دیگر  به  را  شهری  برخوردار  کم  مناطق  اسالمی  جمهوری 

می کند. متصل  مناطق 
تقاطع  از  بهره برداری  و  افتتاح  کرد:  خاطرنشان  وی 
غیرهمسطح شهدای روحانیت هم پروژه ای است که مناطق 
مختلف شهری را به هم ارتباط داده و گامی در توزیع عادالنه 

امکانات در میان مناطق شهر قم است.
پروژه  این  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بلوار امام رضا)ع( متصل کرده و  به  بلوار یادگار امام)ره( را 
عالوه بر کاهش ترافیک شهری، بخشی از شهر را از مناطق 
حاشیه شهر خارج کرده و به ارکان شهر قم ازنظر ساختاری 

می کند. تبدیل 
وی با اشاره به قرار گرفتن برخی پروژه های زیست محیطی 
گفت:  شهری  رسیده  اتمام  به  پروژه های  فهرست  میان  در 
در بحث خدمات عمومی مردم نیز بهره برداری از خط دوم 
تفکیک و پردازش پسماند شهر قم را داریم که اتفاق بسیار 
خط  این  اتفاقات  ماحصل  از  می رسد  نظر  به  است.  خوبی 
محیط زیست  حوزه  در  بتوانیم  که  داشت  خواهیم  آورده ای 

شهری هزینه کنیم.

شهروندی  بانشاط  مرتبط  پروژه های  افتتاح  به  اسالمی 
ازجمله چند بوستان و ورزشگاه در روزهای آتی در قم اشاره 
کرد و افزود: افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه هشت 

شهر قم پروژه ای بسیار مؤثر در منطقه پردیسان است.
وی با اشاره به اینکه در حیطه حمل ونقل عمومی و انبوه، 
شاهد افتتاح خط اتوبوس پرسرعت در شهر قم خواهیم بود 
گفت: این خط تقاطع غیرهمسطح نماز تا شهرک پردیسان 
را پوشش می دهد که با 20 دستگاه اتوبوس جدید موجب 

افزایش رضایت مندی اهالی محترم پردیسان خواهد بود.
اسالمی با اشاره به اینکه بهره برداری از ساختمان جدید 
شهرداری منطقه یک از دیگر اتفاقات پیش رو است اضافه 
کرد: این قبیل پروژه ها موجب افزایش بهره وری کارکنان و 

تکریم ارباب رجوع خواهد بود.
از  که  چارسو  و  معلم  پارکینگ های  افتتاح  گفت:  وی 
نیازهای جدی کالن شهر قم است، از دیگر پروژه هایی است 
خواهد  قرار  قم  شهروندان  اختیار  در  آینده  روزهای  در  که 

گرفت.

رئیس شورای اسالمی شهر قم بابیان اینکه آغاز عملیات 
اجرایی کالن پروژه های شهری در روزهای آینده در دستور 
بسیار  پروژه های  این  آغاز  داد:  ادامه  است  قرارگرفته  کار 
شهری  مدیریت  توانمندی  و  زحمات  نشان دهنده  بزرگ، 

است.
وی اظهار کرد: ضلع شرقی حرم مطهر از مهم ترین این 
کالن پروژه هاست که تا امروز وضعیت نا به سامانی داشت.
بزرگ بسط شرقی حرم  پروژه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
و  سرمایه گذار  مشارکت  با  معصومه)س(  حضرت  مطهر 
گفت:  شد  خواهد  اجرایی  متعدد  پارکینگ های  ساخت 
این کار وضعیت ضلع شرقی را به سامان رسانده و موجب 
خواهد  اهل بیت)س(  کریمه  زائران  به  بهتر  خدمت رسانی 

. شد
به گفته وی بوستان مقداد، بوستان خضر نبی، بوستان 
کوثر، مسیرهای دسترسی تقاطع شهدای مدافع سالمت و 
توسط  آینده  روزهای  در  که  هستند  پروژه هایی  دیگر  از   …
مجموعه شهرداری قم افتتاح یا کلنگ زنی خواهند شد.  ►

»دکترسقائیان نژاد«: قم در مسیر توسعه قرار دارد

● چشم انداز روشن شهر قم با بهره برداری از پروژه های حیات بخش   ●

رئیس شورای شهر قم با اشاره به افتتاح ۲۱۸ پروژه شهری؛ گفت:

● برخی مناطق قم از بن بست خارج می شود    ●

●  تونل شهدای امنیت قم با هزینه ی ۳۳۳۰ میلیارد ریالی افتتاح می شود   ●
همزمان با میالد حضرت زهرا)س(، تونل و زیرگذر شهدای امنیت به طول 1100 متر که بخشی از پروژه عظیم بلوار جمهوری اسالمی است، افتتاح می شود.

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰9۱۲۷6۲۵9۸۷
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵9۸۷   

معاون دادستان کل کشور: نیازمند »قانون پوشش اجتماعی« هستیم

رهبری، »ضعف حجاب« را خیلی حائز اهمیت ندانستند 
◄    معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور 
سیاست های  انقالب  معظم  رهبر  اینکه  بیان  با 
با  دیدار  در  حجاب  و  عفاف  موضوع  در  کلی 
عمدتا  رویکردها  گفت:  کردند  مطرح  بانوان 
ضمن  ایشان  و  بود  بخش  آرامش  و  ایجابی 
حجاب،  شرعی  ضرورت  و  وجوب  بر  تاکید 
فرآوانی ضعف حجاب را هم خیلی حائز اهمیت 
هجوم  مقابل  کشور  بانوان  گفتند  و  ندانستند 
خودشان  و  کردند  ایستادگی  دشمن  فرهنگی 

زدند.  دهنی  تو  دشمن  به 
عامه  حقوق  معاون  ترکی  غالمعباس 
از  جمعی  با  نشست  در  کشور  کل  دادستان 
بانوان گفت: آسیب شناسی وضعیت موجود به 
عفاف  حوزه  در  و  است  ضروری  حقوقی  لحاظ 
و حجاب قوانین متعددی داریم که در مواردی 
نقص، ابهام و اجمال دارند. وی افزود: واقعیت 
وجامعیت  کفایت  موجود  قوانین  که  است  این 
کشور  فرهنگی  وضعیت  مدیریت  برای  را  الزم 

ندارد.
ترکی اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاه جامع به 
بر  باشیم عالوه  داشته  و حجاب  عفاف  موضوع 
دستگاه های  عملکرد  حوزه  در  شناسی  آسیب 
ها،  ساختار  باید  فرهنگی،  و  اجرایی  مختلف 
واکاوی  مورد  هم  را  موجود  قوانین  و  فرایندها 

دهیم. قرار 
وی ادامه داد: در نگاه چندالیه، تکثر و تنوع 
و  انسجام  عدم  و  فرهنگی  مسئول  دستگاه های 
حوزه  در  موجود  ساختارهای  آنها،  یکپارچکی 
و  پیشگیری  انتظامی،  حوزه  در  هم  و  فرهنگی 
باید  هم  جاری ها  روش  و  فرآیندها  مقابله ای، 

گیرند. قرار  بررسی  و  توجه  مورد 
با  کشور  کل  دادستانی  عامه  حقوق  معاون 
سیاست های  انقالب  معظم  رهبر  اینکه  بیان 
با  دیدار  در  حجاب  و  عفاف  موضوع  در  کلی 
عمدتا  رویکردها  گفت:  کردند  مطرح  بانوان 
ضمن  ایشان  و  بود  بخش  آرامش  و  ایجابی 
حجاب،  شرعی  ضرورت  و  وجوب  بر  تاکید 
فرآوانی ضعف حجاب را هم خیلی حائز اهمیت 
هجوم  مقابل  کشور  بانوان  گفتند  و  ندانستند 
خودشان  و  کردند  ایستادگی  دشمن  فرهنگی 

زدند. دهنی  تو  دشمن  به 
جز  بانوان  پوشش  و  حجاب  افزود:  وی 
چند  اگر  است  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ  الینفک 
کشف  شهر  از  قسمت هایی  در  محدود  نفر 
حجاب کردند این باعث نمی شود که این تلقی 
فراموش  سمت  به  ایرانی  جامعه  شود  ایجاد 

است. رفته  خود  فرهنگی  ارزش های  کردن 
پوشش  قانون  نیازمند  ما  اینکه  بیان  با  ترکی 
فقط  نه  قانون  این  گفت:  هستیم  اجتماعی 
جامعه  در  بانوان  همه ی  بلکه  جامعه  متدینین 
باید برای تصویب یک  را پوشش خواهد داد که 

کنیم. پیگیری  جامع  قانون 
وی اظهار کرد: در قبل از انقالب قانون امور 
هنجارهای  از  خالف  موارد  که  داشتیم  خالفی 
سبک  مجازات های  و  تنبیهات  با  اجتماعی 
کیفری  سابقه  اما  بود،  شده  تعیین  قانون  در 

نمی شد. محسوب 
انضباط  برای  ما  اینکه  به  اشاره  با  ترکی 

بخشی به جامعه نیازمند قانون امور خالفی در 
سیاست  مراجع  گفت:  هستیم  تعزیرات  بخش 
گذار ما متعدد هستند و انسجام الزم را ندارند و 
هرکس برای خود جزیره ای کار می کند که باید 

شود. ایجاد  ساختارها  این  در  تغییراتی 
حوزه  در  پلیس  عملکرد  کرد:  اظهار  وی 

پیشگیری  منظور  به  که  حالی  در  ارشاد  گشت 
که  دارد  وجود  اشکاالتی  اما  کرده اند،  تالش 
قرار  ارتقا  و  بازنگری  مسیر  در  و  شناسایی  باید 

. گیرد
مجازات  اینکه  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
می شود  محسوب  درجه8  حجابی  بی  جرم 
دادرسی  مقررات  طبق  اگرچه  دادستان ها 
در  مسئولیتی  اما  دارند،  نظارت  ضابطان  بر 
ندارند  پرونده ها  نوع  این  قضایی  تحقیقات 
بررسی  دادگاه  در  مستقیم  پرونده ها  این  و 
در  دادستان ها  مستقیم  مداخله  عدم  می شود. 
فرایند پیشگیری و تحقیقات قضایی باعث عدم 
قانونمند  مواجهه  نحوه  راهبری  و  یکپارچگی 
اقدامات  نتیجه  در  و  است؛  شده  پدیده  این  با 
در  و  اند  نداشته  را  الزم  اثربخشی  نیز  پلیسی 
فاصله  قانونی  چارچوب های  از  نیز  مواردی 

اند. گرفته 
کشور  کل  دادستانی  عامه  حقوق  معاون 
حجاب  رعایت  عدم  که  سئوال  این  طرح  با 
این  هرکس  از  گفت:  چی؟  یعنی  شرعی 
و  ندارد  وجود  نظر  اتفاق  شود  پرسیده  سئوال 
طور  چه  بعد  نیست  نظر  اتفاق  هم  قضات  بین 
کف  کننده  عمل  مامور  دارد  وجود  انتظار  این 
رعایت  عدم  دهد  تشخیص  درستی  به  خیابان 

چیست؟ شرعی  حجاب 
حوزه  در  استانداردها  کرد:  عنوان  ترکی 
و  نشده  مشخص  شفاف  طور  به  حجاب  رعایت 
در نتیجه این موضوع به سلیقه و تشخیص افراد 
گذاشته شده است که طبیعی است هر کس به 
سلیقه خود عمل کند. در قانون استانداردهای 
برخورد  نحوه  از  اعمم  از مسائل  بسیاری  و  الزم 
این  با  است.  نشده  مشخص  قاضی  و  پلیس 
حجاب  کشف  مورد  در  حاضر،  شرایط  در  حال 
منکرات  به  تشویق  و  اشاعه  ویا  نمایی  بدن  و 
و  است  صریح  و  مشخص  قانون  حکم  اخالقی، 
در  خود  قانونی  تکالیف  به  باید  پلیس  ماموران 

نمایند. عمل  موارد  این 

قانون  برابر  انتظامی  فرماندهی  گفت:  وی 
حوزه های  در  مهمی  متعدد  ماموریت های 
گذرنامه  مرزبانی،  امنیتی،  انتظامی،  مختلف 
فرهنگی  حوزه  در  ولی  دارد،  عهده  بر   ... و 
که  است  طبیعی  و  ندارد  مستقیم  مسئولیت 
نمی تواند در موضوعات فرهنگی هم متخصص 

کادر  و  دیده  آموزش  ماموران  طرفی  از  و  باشد 
ندارد. زمینه  این  در  الزم  تعداد  به  هم  زن 

تنظیم  به نحوی  باید  قانون  ادامه داد:  ترکی 
بین  فیزیکی  و  حضوری  مواجهه  موارد  که  شود 
ماموران پلیس و بانوان کم حجاب را به حداقل 
الکترونیکی  و  سازی  هوشمند  قطعا  و  برساند 
کردن بسیاری از فرایندها به اجرای بهتر قانون 

کرد. خواهد  کمک  مردم  رضایتمندی  و 
وی اظهار کرد: به لحاظ کارشناسی معتقدم 
با  حجاب  رعایت  عدم  به  مربوط  تخلفات  در 
مساله،  فرهنگی  و  اجتماعی  ماهیت  به  توجه 
فرهنگی  وکارهای  ساز  و  بنیان ها  تقویت  ضمن 
طبقه  را  مربوط  جرائم  و  قانون  از  تخلفات  باید 
افتراقی  رویکرد  با  و  کنیم  بندی  سطح  و  بندی 
متناسب  و  جداگانه  پاسخ های  کدام  هر  برای 
موارد  همه  به  نیست  الزم  و  کنیم  بینی  پیش 
بدهیم.  کیفری  پاسخ  هنجارها،  نقض  یا  تخلف 
تخلف  عنوان  به  مصادیق  برخی  تعیین  با  طبعا 
هنجارهای  نقض  مصادیق  برخی  از  می توانیم 

کنیم. زدایی  کیفر  و  زدایی  جرم  فرهنگی 
کشور  کل  دادستانی  عامه  حقوق  معاون 
ملی  و  دینی  ارزش های  مطابق  باید  ما  گفت: 
برای  معقول  و  مناسب  حقوقی  ساخت  زیر 
کنیم  فراهم  را  اجتماعی  پوشش  قوانین  اجرای 
که اکنون نداریم و باید عدم شفافیت و ضعف ها 
اصالح  فرآیندها  و  ساختارها  قوانین،  حوزه  در 

شود.
قضایی  دستگاه  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 
محترم  نمایندگان  با  همکاری  و  تعامل  ضمن 
مجلس پیشنهاداتی را برای اصالح مواد قانونی 
آماده  تعزیرات  قانون  اصالح  الیحه  در  مربوط 
نموده که به با طی فرایند قانونی تقدیم مجلس 
توجه  با  نیز  کشور  کل  دادستانی  و  می گردد؛ 
محترم  نمایندگان  از  تعدادی  آمادگی  اعالم  به 
مردم در کمیسیون های قضایی و فرهنگی برای 
کارشناسی  دیدگاه های  مجلس،  در  طرح  ارائه 
و پیشنهادهای خود را تقدیم نموده است.    ►

مسائل  در  گفت:  ترقی  حمیدرضا      ◄
یک  زیرا  ندارد  وجود  یک صدایی  فرهنگی 
دستگاه های  بر  مشخصی  فرهنگی  سیاست 

ندارد. وجود  مختلف 
وضعیت کشور به گونه ای است که همه اذعان 
روش های  اصالحاتی  تا  است  نیاز  می کنند 

چگونه؟ اما  آید  وجود  به  کشور  مدیریتی 
مسائل  تحلیلگر  و  فعال  ترقی،  حمیدرضا 
»نامه نیوز«  به  موضوع  این  درباره  سیاسی، 
اشکاالت  به  کنونی  مشکالت  از  »بخشی  گفت: 

از  بعضی  برمی گردد.  مسئوالن  برخی  رفتارِی 
مشکالت هم ناشی از اشکاالت ساختاری است 
که به لحاظ قوانین و سیستم اجرایی مشکالتی 
ناکارآمدی  به  هم  بخشی  است.  شده  ایجاد 
آنچه  بازمی گردد.  مسئوالن  و  مجریان  برخی 
همین  طبیعتا  است  اشکال  قابل  حکمرانی  در 

یک  بر  مبتنی  که  است  ساختاری  مشکالت 
را  آن  عیوب  باید  که  است  ناقص  سیستم 
ساختارها  در  بتوانیم  تا  کنیم  آسیب شناسی 

کنیم«. ایجاد  را  اصالحات 

به  نیاز  هم  رفتاری  »اصالحات  داد:  ادامه  او 
آموزش و یک صدایی در برخورد با مسائل دارد. 
در مسائل فرهنگی یک صدایی وجود ندارد زیرا 
یک سیاست فرهنگی مشخصی بر دستگاه های 
فرهنگی  مسائل  در  اینها  ندارد.  وجود  مختلف 
بنابراین یک  روندها می شود؛  موجب اخالل در 
تا  آید  وجود  به  کشور  در  فرهنگی  رویه  وحدت 
همه بدانند باید به چه سمتی برویم و سلیقه ای 

نشود«. برخورد 
»در  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
کنار اینها ارزیابی بر مدیران می تواند ناکارآمدها 
انجام  برای  را  کارآمد  عناصر  و  بگذارد  کنار  را 
بهبود  زمینه  با کارآمدی  تا  وظایف منصوب کند 

شود«. فراهم  اوضاع 
در  هم  نظر  »اختالف  گفت:  پایان  در  ترقی 
باید  اختالفات  این  و  است  زیاد  فرهنگی  عرصه 
در یک جایی رفع شود. باید بیینیم در چهل سال 
اخیر کدام سیاست ها جواب داده و کدام جواب 
به  را  مناسب  روش  یک  بتوانیم  تا  است  نداده 
ببنیم کدام  بگیریم؛  نظر  در  رویه  عنوان وحدت 
روش ها باعث کاهش منکرات و کدام یک باعث 
افزایش منکرات در جامعه شده است. متأسفانه 
و  ندارد  رویکرد روشنی در حوزه فرهنگی وجود 
نهادهای  دیگر  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
ذی ربط باید خط و مشی ها را معلوم کنند«.  ►

حمیدرضا ترقی:

باید در حوزه مسائل فرهنگی وحدت رویه ایجاد شود

سوپرانقالبی ها صحبت های قالیباف را تحریف کردند 
 قالیباف دربارٔه کم حجاب ها 

چه گفت؟

لزوم  و  هنجارشکنان  به  نسبت  سلیمان  ملک  برنامه  در  قالیباف 
است  معتقد  درعین حال  است.  ورزیده  تاکید  آنان  با  قانونی  برخورد 
جامعه  و  برخورد  کم حجاب  زنان  با  غیرقانونی  رفتارهای  با  نمی توان 

کرد. دوقطبی  را 
قالیباف، پس  پایگاه اطالع رسانی محمدباقر  به گزارش کانال رسمی 
قانونی  جواز  عدم  دربارٔه  سلیمان  ملک  برنامٔه  در  قالیباف  سخنان  از 
برای منع کم حجابان از ورود به مترو، برخی سوپرانقالبی ها سعی در 
به دنبال  تحریف سخنان وی نموده و بیان کرده اند که رئیس مجلس 

است. در مسئله حجاب  بی عملی 
به  نسبت  برنامه  همین  در  قالیباف  که  است  درحالی  دروغ  این 
او  است.  ورزیده  تاکید  آنان  با  قانونی  برخورد  لزوم  و  هنجارشکنان 
زنان  با  غیرقانونی  رفتارهای  با  نمی توان  است  معتقد  درعین حال 
کم حجاب برخورد کرد و در راستای اهداف دشمن که دوقطبی سازی 

کرد. حرکت  است  جامعه 
دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  امتداد  در  سخنان  این 
بانوان است که زنان و دختران کم حجاب را دختران خودمان خطاب 

دانستند. نادرست  را  آنها  به  اتهام زنی  و  کرده 

یوسف پور، فعال سیاسی اصولگرا: 
تا اقتصاد مردمی نشود تحولی 

عمده رخ نمی دهد
فعال سیاسی اصولگرا گفت: هر جا اقتصاد را مثل حوزه مواد غذایی 
وضوح  به  را  موفقیت  آثار  دادیم  مردم  به  ساختمانی  مصالح  تولید  و 
می توان دید اما خودروسازی دست دولت است و نتیجه اش هم می 

پایین. کیفیت  و  باال  قیمت  شود 
به   1401 بودجه  الیحه  تقدیم  هنگام  گذشته  سال  جمهور  رئیس 
درصدی   8 اقتصادی  رشد  تحقق  را  الیحه  این  تنظیم  هدف  مجلس، 

کرد. اعالم 
درصدی   8 رشد  تحقق  درباره  فردا  با  گفتگو  در  پور  یوسف  علی    
اقتصاد در سال 1401 گفت: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حداکثر 
ایران  اقتصاد  آنجاکه  از  کردند.  اعالم  4.5درصد  را  اقتصادی  رشد 
می  داده  تخصیص  منابع  چون  ندارد  را  الزم  کارآمدی  است  دولتی 

روند. می  هدر  اما  شوند 
وی افزود: دولت زمانی می تواند رشد باالی اقتصادی را محقق کند 
دولت  این  تاکنون  اما  بدهد  مردم  دست  را  اقتصاد  و  باشد  چابک  که 
اقدامی برای واگذاری اقتصاد به مردم انجام نداده است. امروز حتی 
با مشکالت بسیاری مواجه  کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند 

می شود.
نام  به  معیاری  اقتصاد  در  شد:  یادآور  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
زیر  کار  و  کسب  درجه  سنگاپور  و  دوبی  در  داریم،  کار  و  کسب  درجه 
و  دهند  می  تسهیالت  زود  تولید  بخش  به  ها  بانک  یعنی  است،   10
گمرکات  و  مالیات  حوزه  در  و  صادر  کار  و  کسب  مجوز  زود  نیز  دولت 

کند. می  برخورد  تولیدکنندگان  با  منطقی  نیز 
وی افزود: درجه کسب و کار در زمان دولت آقای خاتمی 108، زمان 
بود   130 روحانی  آقای  دولت  زمان  و   117 نژاد  احمدی  آقای  دولت 
درجه  این  کاهش  برای  عالمتی  یا  نشانه  نیز  گذشته  ماه   18 طی  و 
مشاهده نکردیم چون هم اکنون به جای رشد سرمایه گذاری، شاهد 

هستیم. کشور  از  ها  سرمایه  خروج 
و  نفتی  درآمد  این  با  دولت  کرد:  اظهار  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
تا  بزند.  را رقم  باالیی  تواند رشد اقتصادی  تعداد زیاد کارکنانش نمی 
ماند.  می  برجا  پا  مشکالت  این  نکند  تغییر  دولت  حکمرانی  ساختار 
و  گمرکات  نظام  بانکداری،  نظام  مثل  ساختارهایی  رئیسی  آقای  اگر 
تغییر  اقتصاد  وضع  در  نکند،  بهینه  و  اصالح  را  کشور  مالیاتی  نظام 

شد. نخواهد  ایجاد  فاحشی 
وضعیت  تغییر  برای  ای  نشانه  و  مقدمه  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
ها  بانک  بارزش  نمونه  داد:  ادامه  کنیم،  نمی  مشاهده  اقتصادی 
به  را  پول  آنکه  جای  به  یعنی  کنند  می  داری  بنگاه  امروز  که  هستند 
های  شرکت  به  را  پول  بیندازند،  راه  کار  و  کسب  آنها  تا  بدهند  مردم 
موضوع  همین  هستند،  ده  زیان  نیز  همه  که  دهند  می  خود  تابعه 

است. کشور  بانکی  نظام  در  بزرگی  فسادهای  عامل 
یوسف پور گفت: وقتی هیچ شاهدی برای اصالح ساختارها در دولت 
خورد.  نخواهد  رقم  هم  اقتصادی  وضع  تغییر  طبعا  نداریم،  سیزدهم 
بود.  خواهد  کاسه  همین  و  آش  همین  است،  دولت  دست  اقتصاد  تا 
هر جا اقتصاد را مثل حوزه مواد غذایی و تولید مصالح ساختمانی به 
خودروسازی  اما  دید  توان  می  وضوح  به  را  موفقیت  آثار  دادیم  مردم 
کیفیت  و  باال  قیمت  شود  می  هم  اش  نتیجه  و  است  دولت  دست 
این  داد،  نخواهد  رخ  عمده  تحولی  نشود  مردمی  اقتصاد  تا  پایین. 

است. جهانی  تجربه  یک 

اعضای 4 تیم عملیاتی موساد بازداشت شدند 
دومین شکست بزرگ اطالعاتی و 
عملیاتی صهیونیست ها در کمتر 

از 6 ماه

تیم   4 زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  شبانه روزی  مجاهدت های  با 
سازمان جاسوسی موساد در داخل کشور شناسایی و دستگیر شدند.
امام  گمنام  سربازان  شبانه روزی  مجاهدت های  با  فارس،  گزارش  به 
کشور  داخل  در  موساد  جاسوسی  سازمان  تیم  چهار  )عج(،  زمان 

شدند. دستگیر  و  شناسایی 
وزارت اطالعات در اطالعیه ای ضمن اعالم این خبر اعالم کرد: پیرو 
تیم  چهار  به  ضربه  خصوص  در  وزارتخانه  این  ماه  دی  اول  اطالعیه  
مّلت  استحضار  به  موساد،  تروریستی   - جاسوسی  سازمان  عملیاتی 
با مجاهدت های شبانه روزی سربازان گمنام  ایران می رساند که  بزرگ 
شناسایی  تیم های  تعداد  فرجه الشریف(،  تعالی  )عجل الله  زمان  امام 

یافت. افزایش  تیم   6 به  شده 
و  عملیاتی  عناصر  از  نفر   23 همچنین  تروریستی  شبکه  این  در 
آذربایجان غربی  یزد،  اصفهان،  تهران،  استان های  در  پشتیبانی 
حضور  کشور  داخل  در  که  نفر   13 تاکنون  و  شناسایی  گلستان،  و 
و  کشف  نیز  آن ها  عملیاتی  مختلف  تجهیزات  و  دستگیر  داشتند، 

گردید. ضبط 
کشورهای  از  یکی  در  "سیروس"  مستعار  نام  با  شبکه  این  پل  سر 
"اینستگرام"  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  و  داشته  اقامت  اروپایی 
عناصر  با  اولّیه  ارتباط  برقراری  و  شناسایی  به  اقدام  "واتس آپ"  و 

می نمود. کشور  داخل  عملیاتی 
با  موساد  تروریستی   - جاسوسی  سازمان  یافته ها،  آخرین  طبق 
کشور،  نقاط  برخی  در  اخیر  اغتشاشات  فضای  از  بهره گیری  هدف 
خرابکاری  عملیات  چندین  انجام  و  نظامی  مقام  یک  ترور  صدد  در 
از  باال  مقیاس  در  منفجره  مواد  انتقال  نیز  و  بزرگ کشور  در شهرهای 
عملیاتی  عناصر  کلیه  بحمدالله  که  بود  کشور  جنوب  دریایی  مرزهای 
و پشتیبانی، پیش از هر اقدامی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفتند. 
رژیم  عملیاتی  و  اطالعاتی  بزرگ  شکست  دومین  این  ترتیب  بدین 
جعلی و موقت صهیونیستی در کمتر از 6 ماه گذشته بود که همچون 
حافظ  بیدار  همیشه  و  فداکار  مردان  دالور  قاطع  پاسخ  با  همیشه 

شد. خواهد  و  شده  مواجه  ایران  اسالمی  جمهوری  امنیت 

سردار سید تیمور حسینی:
زنان در رانندگی منضبط ترند
۲۰۰ هزار زن سفیر پلیس راهور شدند

رانندگی  در  زنان  اینکه  به  اشاره  با  ناجا  راهور  پلیس  جانشین 
شدند. راهور  پلیس  سفیر  زن  هزار   200 گفت:  منضبط ترند، 

حاشیه  در  ناجا  راهور  پلیس  جانشین  حسینی  تیمور  سید  سردار 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  کشور  فرهنگیار  بانوان  همایش 
تا  گرفت  قرار  اجرا  مورد   98 سال  از  کشور  فرهنگیار  بانوان  طرح 
زنان  ویژه  به  اجتماعی  سرمایه های  از  بیشتر  بهره مندی  بتوانیم 

باشیم. داشته 
وی افزود: تا امروز حدود 200 هزار نفر از بانوان به این طرح پیوسته 
اند و در واقع سفیر پلیس راهور در جهت ترویج رفتار صحیح رانندگی 

هستند.
مؤثری  بسیار  ظرفیت های  زنان  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  سردار 
فرهنگی  اقدامات  گفت:  هستند،  ترافیک  فرهنگ  ارتقا  جهت  در 
و  ماه  یک  تا   6 حدود  برسد  نتیجه  به  اینکه  برای  و  است  بلندمدت 

است. زمان  به  نیاز  بیشتر  حتی 
طرح  تا  هستیم  درصدد  داشت:  بیان  ناجا  راهور  پلیس  جانشین 
فرهنگیار را هرچه بیشتر توسعه دهیم و از طریق فرهنگسراها، سرای 
محالت، ادارات و خانواده ها آن را گسترش و بسته های آموزشی را به 

دهیم. ارائه  خانواده ها 
یک  کدام  مردان  یا  زنان  شما  نظر  به  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
تیپ  لحاظ  به  گفت:  می کنند  رعایت  بهتر  را  رانندگی  قوانین  از 
ولی  می کنند  رانندگی  بهتری  چهارچوب  با  همیشه  زنان  شخصیتی 
نمی توان گفت کدام یک رانندگی بهتر یا بدتر دارند به هرحال مردان 

منضبط ترند. و  محتاط تر  زنان  و  چاالک ترند  رانندگی  در 
وی گفت: ولی آنچه برای رانندگی ایمن حائز اهمیت است احتیاط و 

رعایت قوانین است که از سوی زنان بیشتر رعایت می شود.

خبـرخبـر

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402
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سرنخ هایی از ارتباط تاب آوری جامعه ایرانی 
و ناآرامی های اخیر

واکنش میرکاظمی به کسری بودجه ۴۰۰ هزار 
میلیاردی  دولت؛
دروغ است

بودجه  الیحه  جداول  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
1402 این هفته به مجلس می رود ، گفت : کسری بودجه 400 هزار 

است. دروغ  میلیاردی 
به گزارش ایرنا، رییس سازمان برنامه و بودجه از ارسال جداول الیحه 
بودجه 1402 به مجلس شورای اسالمی در هفته جاری خبر داد و با 
امسال  گفت:  دولت  تومانی  میلیارد  400هزار  بودجه  کسری  تکذیب 

منابع داریم. 95درصد تحقق 
به  واکنش  در  میرکاظمی  مسعود  سید  گزارش،  این  اساس  بر 
خبرسازی برخی رسانه ها از کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه 
400 هزار  بودجه  که می گویند کسری  اظهار داشت: کسانی  دولت، 
کسری  به هیچ وجه  است،  غلط  اطالعاتشان  داریم  تومانی  میلیارد 

نداریم.
او افزود: امسال اولین سالی است که عملکرد با قانون بودجه تطبیق 

دارد و 95 درصد تحقق منابع داریم.
مجلس  و  دولت  توافق  به  اشاره  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
شورای اسالمی برای اینکه ابتدا الیحه بودجه 1402 به مجلس ارائه 
داشتیم،  نوسان  باره  این  در  گفت:  هفتم،  توسعه  برنامه  بعد  و  شود 
می کنیم. ارسال  مجلس  به  زمان  کوتاه ترین  در  را  الیحه  دو  هر  البته 
آبان  میرکاظمی توضیح داد: الیحه بودجه شرکت های دولتی در اول 
تبصره ها،  همچنین  نشد؛  وصول  اعالم  اما  شد،  مجلس  تحویل  ماه 
نیز  تدوین شود  دومرحله ای  به صورت  بود  قرار  که  را  و مصارف  منابع 
هفته  این  نیز   1402 بودجه  الیحه  جداول  کردیم.  ارسال  مجلس  به 

می شود. مجلس  تقدیم 

جزئیات  فاز دوم هوشمندسازی توزیع آرد و نان 
قیمت نان در فاز دوم گران 

می شود؟
آرد  تنی  هزار   5 انحراف  احصای  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر  مشاور 
نانوایی ها با اجرای فاز اول هوشمندسازی توزیع آرد و نان، این عدد 
فاز  در  گفت:  و  کرد  اعالم  نانوایی ها  آرد  روزانه  مصارف  درصد   25 را 
دوم طرح، انحراف 5 هزار تنی آرد از شبکه نانوایی ها حذف می شود.

عنوان  با  خبری  مورد  در  جالل  محمد  آنالین،  همشهری  گزارش  به 
»خروج روزانه 5 هزار تن آرد اختصاص یافته به خبازی ها به خارج از 
از دهه های  کرد:  اظهار  است،  منتشر شده  از وی  نقل  به  که  شبکه« 
همچنین  و  نانوایی ها  آرد  به  ترجیحی  ارز  اختصاص  دلیل  به  گذشته 
دچار  نان   و  آرد  بخش  اقتصاد  گندم،  و  نان  مسئله  بودن  اجتماعی 

بود. انحراف 
اجرای  با  گرفت  تصمیم  سیزدهم  دولت  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
حداقل  به  را  انحراف  این  نان،  و  آرد  توزیع  هوشمندسازی  طرح 

دهد. کاهش 
درصد   98 حدود  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  مشاور 
نان  و  آرد  هوشمند  توزیع  سامانه  پوشش  تحت  کشور  نانوایی های 
دلیل  به  نانوایی ها  از  درصد  دو  تا  یک  فقط  گفت:  است،  گرفته  قرار 
نان  هوشمند  کارتخوان  نصب  امکان  حقوقی،  و  فنی  مشکالت 

می شود. رفع  زودی  به  هم  آن  که  نداشته اند 
حذف انحراف 5 هزار تنی آرد نانوایی  

آرد  توزیع  هوشمندسازی  طرح  اول  فاز  اجرای  با  کرد:  تصریح  جالل 
شده،  طراحی  سامانه های  و  داده ها  حاکمیت  با  کشور  و  در  نان  و 
متوجه انحراف 5 هزار تنی آرد از شبکه نانوایی ها شده ایم، اما تالش 
در  آزمایشی  صورت  به  که  طرح  دوم  فاز  اجرای  با  که  است  این  بر 
برخی مناطق کشور اجرا شده است و به زودی در سراسر کشور اجرا 

برود. بین  از  کامل  طور  به  انحراف  این  شد،  خواهد 
افزایش کمک هزینه خبازی ها در فاز دوم

بیان  نان  و  آرد  دوم طرح هوشمندسازی  فاز  ویژگی های  مورد  در  وی 
عملکرد  براساس  خبازی ها  به  آرد  تخصیص  اواًل  دوم،  فاز  در  کرد: 
تولید و فروش نان آنها خواهد بود. همچنین کمک هزینه ای که بابت 
یافت،  خواهد  افزایش  می شود،  پرداخت  نانوایی ها  به  هزینه  افزایش 
اما در  افزایش دهد،  برای مردم  را  نان  ندارد قیمت  چون دولت قصد 

شود. انجام  نانوایی ها  هزینه  جبران  دارد  تأکید  حال  عین 
مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که رقم 5 هزار تن انحراف 
از کل مصرف است؟ گفت:   میزان  نانوایی ها چه  آرد  توزیع  در شبکه 
 25 انحراف  این  و  است  روزانه  مصارف  درصد   25 حدود  رقم  این 
ریشه  اما  است،  آمده  دست  به  هوشمند  داده های  براساس  درصدی 
اقتصاد  همچنین  و  گندم  و  نانوایی  آرد  ترجیحی  نرخ  آن،  تاریخی 
طرح  اجرای  با  امیدواریم  و  است  کشور  در  نان  و  آرد  زنجیره  ضعیف 

برود. بین  از  انحراف  این  نان  و  آرد  هوشمندسازی  در  دولت 
جالل اضافه کرد: به دلیل یارانه ای بودن آرد نانوایی ها، فاصله قیمت 
بین آرد صنف نانوایی ها و صنایع دیگر وجود داشته، اما بعد از حذف 
ارز ترجیحی، این فاصله بیشتر شد، به گونه ای که قباًل فاصله قیمتی 
 15 به  فاصله  این  اکنون  بود،  برابر  چهار  حدود  صنعت  و  خبازی  آرد 

برابر افزایش یافته است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: ما با سامانه هوشمند 
جلوی  آماری  داده های  وسیله  به  هستیم  درصدد  نان  و  آرد  توزیع 
به  آرد  اختصاص  یعنی  دوم  فاز  اجرای  با  و  بگیریم  را  انحرافات 
افزایش  همچنین  و  نان  فروش  و  تولید  عملکرد  براساس  نانوایی ها 
به  را  انحرافات  این  نانوایی ها،  هزینه  جبران  برای  دولت  واریزی 

کنیم. حذف  را  و  آن  دهیم  کاهش  حداقل 
نان  زنجیره  اقتصاد  ما  کشور  در  است  دهه  چندین  کرد:  تأکید  وی 
مشکل  دچار  نانوایی ها  آرد  ترجیحی  نرخ  و  اجتماعی  وجوه  دلیل  به 
است و ما می خواهیم با هوشمندسازی آرد، این انحراف را به حداقل 
به  ندارد  قصد  دولت  کرد:  بیان  اقتصاد  وزیر  مشاور  دهیم.  کاهش 
در  قیمتی  افزایش  یا  کند  سهمیه بندی  مردم  برای  را  نان  وجه  هیچ 

باشد. داشته  مردم  مصرفی  نان 

خبـر

موضوع سالمت روان حاال مدت هاست      ◄
موضوع  این  نمی افتد،  مسئوالن  دهان  از  که 
پس از فراگیری کرونا شتاب بیشتری هم گرفته 
پیرو  منفی  پیامدهای  به  از مسئوالن  بسیاری  و 
تاب آوری  که  این  داده اند.  هشدار  گزاره  این 
مهم  دالیل  از  یکی  و  آمده  پایین  ایرانی  جامعه 
روان  سالمت  افتادن  مخاطره  به  هم  را  آن 
روانشناسان  این  از  پیش  می دانند.  شهروندان 
بسیاری هم در این باره حرف زده اند و البته که 
هشدار هم داده اند اما در این میان دکتر مجید 
دارد،  موضوع  به  متفاوت تری  نگاه  صفاری نیا 
او که در حوزه روانشناسی شهری پژوهش های 
قابل توجهی صورت داده باور دارد که شهرها و 
بر روان شهروندان  تاثیر مستقیمی  مکان ها هم 
با  رابطه  در  او  با  موضوع  این  از  فارغ  دارند. 
چرا  اینکه  زدیم.  حرف  ایرانی  جامعه  تاب آوری 
دیگر  جوامع  به  نسبت  تاب آوری  این  میانگین 
این رواشناس شهری  پایین تر است. پاسخ های 
از  برخی  چرایی  از  توجهی  جالب  سرنخ های 
ما  چشم  پیش  هم  را  اخیر  ناآرامی های  دالیل 

می گذارد.
مکان  یک  به  می توانیم  چگونه  اساسا 
به  که  روزهایی  در  هم  آن  شویم؟  دلبسته 
پایتخت  شهروندان  درصد   50 آمارها  گواه 
نیست  مشخص  یعنی  هستند،  اجاره نشین 
خواهند  زندگی  محله  کدام  در  را  بعد  سال 

کرد؟  
و  شده  بزرگ  آن  در  که  را  محیطی  افراد   
پرورش یافته اند و آن محیط المان های خاصی 
را  محیطی  انسان ها  لذا  دارند  دوست  را  دارد 
به  محیط  آن  و  داشته  عزیز  دارند  دوست  که 
آنها عزت نفس می دهد. زمانی که افراد محیط 
زندگی خود را دوست داشته باشند در آن محیط 
به  که  آسیب  هایی  میزان  و  کرده  تخلف  کمتر 
بی  توجهی  همچنین  و  می کنند  وارد  محیط 
آنها نسبت به محیط مورد نظر کاهش می  یابد. 
زمانی که افراد وارد محل زندگی خود می شوند 
امنیت  احساس  همچنین  و  هستند  شادتر 
نشانه های  از  مسائل  این  که  دارند  بیشتری 
مولفه های  از  یکی  عنوان  به  مکان  دلبستگی 

است. محیط  روانشناسی 
شده  طراحی  طوری  محیط  این  در  چقد 

ببازند؟ دل  آن  به  شهروندان  که 
که  است  آن  روانشناسی  متغیرهای  از  یکی 
دلبسته  آن  به  که  مکان هایی  به  نسبت  افراد 

هستند مهر و عطوفت بیشتری داشته و به طور 
پرخاشگری،  اجتماعی،  آسیب های  طبیعی 
است.  کمتر  فضایی  چنین  در  انحرافات  و  نزاع 
نظریه  باعنوان  دیگری  مولفه  روانشناسی  در 
تحقیقات  در  دارد.  وجود  شکسته  پنجره 
که  فضاهایی  در  که  شد  مشاهده  شده  انجام 
یا  است  شکسته  آن  پنجره های  و  دیوار  و  در 
رفتارهای  میزان  دارد  وجود  متروک  خانه های 
مردم  شهروندی  اصول  با  مغایر  و  پرخاشگرانه 
بیشتر است. در چنین محیط هایی مردم باعث 
در  همچنین  و  شده  محیط  آلودگی  افزایش 
است. بیشتر  درگیری  و  نزاع  فضاهایی  چنین 

که  شد  متوجه  می توان  اینطور 
مسئوالن  سوی  از  محیطی  طراحی های 
موضوع  این  نیست،  باید  آنچه  با  منطبق 

دارد؟ تاثیر  مردم  حال  در  چقدر 
سالمت  استانداردهای  از  زمانی  جامعه  یک 
احساس  جامعه  افراد  که  است  برخوردار  روان 
است  گونه ای  به  مسؤوالن  برنامه ریزی  کنند 
زیان  کمترین  و  سود  بیشترین  مردم  برای  که 
مردم  استاندارد،  شرایط  این  در  می بینند.  را 
همین  و  می کنند  اعتماد  خود  مدیران  به 
سرمایه  رفتن  باال  باعث  اجتماعی،  اعتماد 
در  را  خوب  حال  شاخص  و  شده  اجتماعی 
مردم باال می برد. در یکی دو سال گذشته طبق 
از جامعه می گیریم، میزان  بازخوردهایی که ما 
گذشته  است.سال  رفته  باال  مردم  افسردگی 
مردم  بیشتر  و  داشت  زیادی  جهش   قیمت ها 
این  دادند.  دست  از  را  خود  اندک  سرمایه های 
در حالی است که روان آدم  ها زمانی آرام است 
بتواند  که  داد  سالمت  صفت  آن  به  می توان  و 
همین  اساس  بر  و  کند  پیش بینی  را  آینده 
برایش  و  کرده  کنترل  را  آن  بتواند  پیش بینی 
چندین  در  زیادی  تنش های  کند.  برنامه ریزی 
ماهه اخیر به روان مردم وارد شده و پیش بینی 
نداند  فردی  وقتی  کرده،  سلب  آنها  از  را  آینده 
خواهد  چگونه  است،  نزدیکش  آینده  که  فردا 
پرخاشگری  و  کرختی   ، استرس  دچار  بود 
سطح  در  را  روانی  تنش  های  این  و  می شود 
می دهد. بروز  جامعه  و  کار  محل  خانواده، 
اعتیاد، طالق،  باعث می شود میزان  اینها  همه 

برود. باال   ... و  فیزیکی  زد و خوردهای 
مغایر  اجتماعی  رفتار  پاسخ  می تواند  این 

باشد؟ هم  ایرانی  جامعه 
رای تعریف این مفهوم ابتدا باید بدانیم رفتار 

به فرهنگ ها  فرد  این است که  مانند  اجتماعی 
خیابان  در  بگذارد،  احترام  مختلف  اقوام  و 
راننده  نکند،  فروشی  گران  نیندازد،  زباله 
به  بپردازد،  مسافر  به  را  کرایه  مابقی  تاکسی 
محیط زیست احترام بگذارد و هر رفتاری مغایر 
مغایر  رفتارهای  مسلما  شهروندی  رفتارهای 
رفتارها  جنس  این  وقتی  هستند.  اجتماعی 
روابط  در  رانندگی،  فضای  در  کنیم؛  بررسی  را 
و…  مترو  در  رفتارهایمان  در  مستاجر،  و  مالک 
یا  اجتماعی  مغایر  رفتارهای  که  بینیم  می 

است. افزایش  حال  در  غیرشهروندی 
افزایش چیست؟ این  دلیل 

اطالعات  آلودگی  موضوع  این  ازعلل  یکی 
روانشناس  میلگرام،  استنلی  که  آنطور  یا  است 
محرک«  بار  »اضافه  کرد  مطرح  اجتماعی 
شرایطی  شهرها،  در  زندگی  واقع  در  است. 
افزایش  دلیل  به  ما  که  می کند  ایجاد  را 
اضافه  دچار  خود  مغز  به  اطالعات  ورودی 
را  بار  اضافه  ما  ذهن  می شویم.  اطالعاتی  بار 
وقتی  مثال  می کند.  ادراک  تهدیدآمیز،  زمینه 
مسافران  آنکه  از  پیش  می شوید  مترو  وارد 
خارج،  مسافران  شوند  پیاده  واگن  داخل 
آنها  به  شدن  خارج  اجازه  و  می شوند  داخل 
تراکم  واسطه  به  موضوع  این  نمی دهند.  را 
دچار  افراد  که  است  مترو  فضای  در  آدم ها 
تهدید  زمینه  و  می شوند  شناختی  بار  اضافه 
در  که  دلیل هم هست  به همین  آمیز می شود. 
پرخاشگری  و  خشونت  مترو،  پیک  زمان های 

یابد. می  افزایش 
این  مهار  پیرامون  پژوهشی  یا  راهکار 
این  که  معنا  این  به  شده؟  انجام  موضوع 
لحاظ  ما  فرهنگی  مهندسی  در  آیا  موضوع 

؟ د می شو
جامعه  شخصیت  آزمون   2003 سال  در  ما 
اما  کردیم.  هنجارسازی  ایران،  در  را  پسند 
انجام  آزمون  این  ما  آموزشی  سیستم  در  کجا 
ما  پرورش  و  آموزش  کجای  در  می شود؟ 
شود؟!  می  ترویج  پسند  جامعه  رفتارهای 
خودکار  دو  فرزندانشان  به  والدین  از  یک  کدام 
یکی  خواست  همکالسی اش  اگر  تا  می دهند 
مدرسه  در  دهیم  می  یاد  فقط  بدهد؟  او  به  را 
را  آنها  توام  دادند  هلت  اگر  بگیری،  را  حقت 
در  پسند  جامعه  شخصیت  وقتی  و…  بده  هل 
شخصیتی  چنین  پس  نمی شود  ترویج  جامعه 

► گیرد.    نمی  شکل  هم 

سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد؛
حداقل حقوق کارمندان در سال 

آینده ۷ میلیون تومان
حقوق   1402 بودجه  درالیحه  گفت:  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
تومان پیش  7 میلیون  به میزان  مالیاتی هر یک  و معافیت  کارمندان 

است. شده  بینی 
اظهار  خبری  نشست  در  خاندوزی  احسان  سید  مهر،  گزارش   به 
کاهش  و  قاعده  و  نظم  برگرداندن  و  بودجه ای  انضباط  کرد: 
از  هزینه های اضافه و دست نبردن در جیب مردم و استقراض کمتر 

هست. و  بوده  دولت  کار  دستور  درس  مردم 
میلیارد  هزار   980 و  هزار  یک  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
 2 از  بیش  به  هزینه ها  مابقی  با  و  عمومی  مصارف  و  منابع  تومان 

می شود. عمومی  بودجه  تومان  میلیارد  هزار  هزار 
 7 گفت:   1402 بودجه  الیحه  در  کارمندان  حقوق  به  اشاره  با  وی 
 7 هم  مالیاتی  معافیت  و  کارمندان  حقوق  حداقل  تومان  میلیون 
شده  بینی  پیش   1402 بودجه  الیحه  در  که  است  تومان  میلیون 

. ست ا
افزایش  درصد(   25 تا   15( میانگین  درصد   20 خاندوزی،  گفته  به 

است. شده  بینی  پیش   1402 سال  برای  دولت  کارمندان  حقوق 
یارانه  تومان  میلیارد  هزار   360  ،1402 بودجه  در  کرد:  تصریح  وی 
درصد  واحد   7 نان،  یارانه  هم  تومان  میلیارد  هزار   104 و  نقدی 
صندوق  به  کمک  تومان  میلیارد  هزار   15 تولید،  مالیات  کاهش 
سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   500 به  نزدیک  و  سرمایه  تثبیت 
داد. خواهند  انجام  دولتی  شرکت های  که  بود  خواهد  گذاری هایی 

می شود تصویب  دولت  در   1402 بودجه  جزئیات 
برنامه  و  بودجه  لوایح  بررسی  مورد  در  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
الیحه  تاخر  یا  تقدم  به  نسبت  در  گفت:  مجلس،  در  توسعه  هفتم 

دارد. وجود  کشور  در  دیدگاه  دو  توسعه  برنامه  الیحه  و  بودجه 
وی افزود: بر اساس درخواست اولیه مجلس و مصوبه ای که شورای 
را  الیحه  دولت  کرد،  تصویب  جداول  و  کلی  اعداد  مورد  در  نگهبان 

کرد. ارسال 
نیست تورم  افزایش  دنبال  بودجه  الیحه 

خاندوزی در مورد منابع افزایش یارانه، گفت: یکی از خط قرمزهای 
به  که  آنجایی  هر  یعنی  است؛  تورم  افزایش  بودجه  الیحه  تدوین 
انجام  مشکوک  درآمدهای  طریق  از  هزینه  آن  پوشش  می رسید  نظر 
از دستور کار خارج شد و در مقابل درآمدهای شفاف بیشتر  می شد 

شود. ایجاد  الیحه  در  توازن  طریق  این  از  تا  گرفت،  قرار  نظز  مد 
داشته  را  تورم  افزایش  مخالف  الیحه  یک  امیدواریم  کرد:  تاکید  وی 

. شیم با
بیش  سیزدهم  دولت  در  گفت:  هم  سادا  سامانه  مورد  در  خاندوزی 
تمام  اختیار  در  که  امالکی  از  قطعی  اسناد  با  داده  هزار   623 از 
بارگذاری کردیم. قرار داشتند،  و …  دستگاه های دولتی، مؤسسات 
هیأت  جلسه  اولین  اوضاع  این  به  ساماندهی  برای  داد:  ادامه  وی 
نتیجه  به  زودتر  امیدواریم  که  می شود  برگزار  آینده  هفته  مولدسازی 

برسد.
9 ماهه  بودجه گفت: در  اقتصادی دولت در مورد کسری  سخنگوی 
میلیارد   817 هزار   917 دولت  یافته  تحقق  درآمدهای  کل  امسال 
ُنه  مصوب  به  نسبت  درصدی   88 تحقق  معادل  که  بوده  تومان 

است. بودجه  دوازدهم 
مشابه  دوره  به  نسبت  بودجه ای  درآمدهای  تحقق  میزان  افزود:  وی 
90 درصد  نیز معادل  و مصارف  افزایش داشته  63 درصد  سال قبل 

است. کرده  پیدا  تخصیص  بودجه  پیش بینی 
به  ماهه   9 پایان  تا  امسال  بودجه  کسری  بنابراین  گفت:  خاندوزی 
برای  نیز  خزانه  گردان  تنخواه  از  استفاده  میزان  و  رسیده  حداقل 
خواهد  صفر  بودجه  کسری  نیز  سال  پایان  تا  شده.  صفر  بار  اولین 

. شد
می شود تصمیم گیری  کشور  عالی  مراجع  در  اف ای تی اف  درباره 

در  کرد:  اظهار  کولبران  خصوص  در  دولت  الیحه  درباره  خاندوزی 
این  چندساله ی  مشکل  این  حل  درباره  خوبی  موارد  الیحه،  این 
یکی  واردات  کردن  رصدپذیر  و  شفافیت  است؛  شده  آورده  عزیزان 
را  کاال  مشخصی  سقف  تا  می توانند  مرزنشینان  و  است  موارد  آن  از 
و  حل  »شوتی ها«  مسأله  اینکه  ضمن  کنند.  وارد  رسمی  صورت  به 
فصل خواهد شد و برخی از مالیات و عوارض اخذ نمی شود و مبالغ 
دریافتی در این باره هم صرف توسعه خود مناطق مرزی خواهد شد 

شد. نخواهد  خزانه  نصیب  و 
درباره  اقتصاد  وزارت  نظر  پیرامون  اخیرًا  که  خبری  درباره  وی 
در  موضعی  هیچ  هنوز  گفت:  نیز  بود  شده  منتشر  اف ای تی اف 
کشور  عالی  مراجع  در  موضوع  این  درباره  و  نشده  اعالم  باره  این 
مراجع  آن  توسط  نتیجه  و  کرد  صبوری  باید  و  می شود  تصمیم گیری 

شد. خواهد  اعالم  عالی 
می یابد افزایش  بورس  در  خودرو  عرضه 

کرد:  اظهار  بورس،  در  خودرو  عرضه  وضعیت  مورد  در  خاندوزی 
تقاضا  طرف  و  می کرد  مدیریت  را  عرضه  طرف  باید  صمت  وزارت 
توانسته،  صمت  وزارت  عرضه  طرف  در  اما  می شد  مدیریت  باید  هم 
مدت  به  نسبت  درصد   30 و   18 ترتیب  به  را  عرضه  و  تولید  میزان 
 400 کامل  خودروی  تولید  همچنین  دهد.  افزایش  پارسال  مشابه 

است. یافته  افزایش  درصد 
تقاضا  مازاد  مورد  در  می کند  کمک  عرضه  به  هم  واردات  گفت:  وی 

شود. پیگیری  زودتر  مالیات  به  مربوط  موارد  امیدواریم  هم 
برای   … و  کشی  قرعه  همچون  شیوه هایی  کرد:  تصریح  خاندوزی 
واسطه  و  منفعت دالالن  بیشتر  و  نیست  روش درستی  فروش خودرو 
از  شده  باعث  بورس  در  خودرو  عرضه  اما  می شد  تأمین  گران 
میلیارد   700 و  هزار   2 کارخانه  و  بازار  در  خودور  قیمت  اختالف 
آزاد  بازار  از  پایین تر  قیمت  با  زیرا  شود  کننده  مصرف  نفع  به  تومان 

خریده اند. خودرو 
اختالف  میزان  این  قطعًا  خودرو  عرضه  افزایش  با  کرد:  تاکید  وی 

می رود. بین  از  کارخانه  و  بازار  بین  قیمت 

خبـر

دکترمجید صفاری نیا می گوید: در کجای آموزش و پرورش ما رفتارهای جامعه پسند ترویج می شود؟ 
وقتی شخصیت جامعه پسند در جامعه ترویج نمی شود پس چنین شخصیتی هم شکل نمی گیرد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   27 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت گردیده  به شماره 13/1401ج/318  قم  احکام مدنی  اجرای  در شعبه 13 
سکینه  خانم  علیه  زمانی  محمد  مریم  خانم  قیومیت  با  مروی  محسن  آقای  له 
قراگوزلو ، زهرا ، زینب ، مرتضی ، مصطفی ، مهدی ، محمد همگی مروی دستور 
به فروش پالک ثبتی 904 فرعی از 2272 اصلی بخش 2 ثبت قم کارشناس به 
ملک  و  راهنمایی  براساس  میرساند  استحضار  به  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح 
معرفی شده و مورد ادعا به آدرس قم ، 24 متری بعثت ، خیابان سوم خرداد کوچه 
شماره 3 ، پالک شهرداری شماره 23 ، بازدید و ضمن بررسی مدارک ارایه شده 
و استماع اظهارات نسبت به معاینه محل و تحقیقات محلی و بررسی فنی اقدام 
ثبتی ملک. تصویر مدارک ذیل  و مشخصات  ارائه شده  اسناد  بررسی  گردید. 3- 
به کارشناس ارایه شده است : 3.1( مطابق مدارک موجود در شهرداری قم ملک 
شماره 904 فرعی از 2272 اصلی بخش دو ثبت قم دارای سند ششدانگ با کد 
نوسازی شماره 13-217-605-6 و سابقه استعالم ثبتی شماره 6/10/39602 
با  حاجی  فرزند  مروی  عماد  آقای  مالکیت  مشخصات   1399/11/12 مورخ 
جزسهم شش از کل شش سهم به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان شماره 
ثبت   1383/1/6 مورخ  در   458 شماره  دفتر   206 شماره  صفحه   83390 ثبت 
به  و جنوبا  اربعه شماال  با حدود  مترمربع  به مساحت 96  دارای عرصه  و  گردیده 
متر   6 عرض  به  شارع  به  متر   6 طول  به  غربا  متر   6 طول  به  شرقا  متر   16 طول 
اول  و  همکف  و  زیرزمین  طبقه  سه  در  مترمربع   235/30 اعیانی  مجموع  دارای 
می باشد. 4- ِویژگی های ملک : مطابق بازدید به عمل امده و مدارک موجود در 
موثر  فنی  حیث  از  ثبتی  های  پالک  و  رسید  کارشناس  برویت  ذیل  موارد  پرونده 
در مانحن فیه توصیف می شود : ملک پالک ثبتی شماره به صورت یک خانه که 
مطابق مدارک دارای عرصه به مساحت 96 مترمربع به ابعاد 6*16 متر و غربا به 
سه  در  مترمربع  اعیانی 235/30  مجموع  با  و  متری  شش  به شارع  متر   6 طول 
طبقه زیرزمین و همکف و اول و جنوبی ساز )بنا مجاور شارع( با کاربری مسکونی 
می باشد. طبقه همکف با قابلیت دسترسی از سرویس پله اصلی و پله خور و دارای 
یک سالن با پوشش بدنه تا حدود یک متر و نیم سنگ و مابقی سفید کاری و دارای 
آئینه کاری و گچبری و سقف سفید کاری و اتاق خواب و آشپزخانه اوپن با کابینت 
زمینی و هوایی و سرویس بهداشتی در حیاط که پوشش کف حیاط با تراز همکف 

سنگ و بدنه سرامیک ، طبقه اول مسکونی دارای پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب 
و سرویس بهداشتی و حمام ، پوشش نمای سمت شارع سرامیک و سمت حیاط 
اندود سیمان سفید و مابقی فاقد نماسازی است ، درب و پنجره فلزی و آلومینیوم و 
درب های داخلی چوبی ، سیستم سرمایشی کولر آبی و گازی و سیستم گرمایشی 
بخاری گازی ، دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد. در زمان بازدید ملک تحت 
تصرف ورثه مرحوم آقای عماد مروی می باشد. 5- نظریه کارشناسی : با توجه به 
مراتب فوق و موقعیت و کیفیت و کمیت ملک و جمع جهات موثر در امر کارشناسی 
، در صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و عدم منع قانونی در نقل و انتقال 
و  احتمالی  نظر گرفتن دیون  بدون در  نداشتن معارض   ، نظر  رسمی پالک مورد 
نداشتن بدهی به شهرداری و سایر نهاد ها ، مطابق عرصه اعالمی و بدون اعمال 
طرح احتمالی تعریض ؛ ارزش ششدانگ ملک مزبور شامل عرصه و اعیان و امتیاز 
تاسیسات تجمعا مبلغ 21/398/500/000ریال مقرر گردید موارد  و  ششدانگ 
خط  یک  و  صبح   9/30 الی   9/15 ساعت   1401/11/19 تاریخ  در  الذکر  فوق 
125/000/000ریال  مبلغ  به  کارشناس  که   09127536008 شماره  به  تلفن 
به   8/45 تا   8/30 ساعت  بین   1401/11/19 تاریخ  در  و  است  کرده  ارزیابی 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده 
همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید. 

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی



سید  استانی  سفرهای  به  اهتمام      ◄
بارز  مشخصه های  از  یکی  رئیسی  ابراهیم 
از  پس  بالفاصله  که  است  سیزدهم  دولت 
مجدانه  وی  سوی  از  پاستور  به  راهیابی 
گرفت؛  قرار  کار  دستور  در  و  شد  پیگیری 
دولت  شدن  یکساله  از  پیش  که  جایی  تا 
استان   31 تمام  به  رئیسی  سیزدهم، 
بارها  اثنا  همان  در  و  کرد  سفر  کشور 
یک  به  استانی  سفرهای  که  شد  بیان 
ختم  استانی  مصوبات  تصویب  و  مرحله 
استانی  سفرهای  دوم  دور  و  شد  نخواهد 
مصوبات  پیگیری  منظور  به  و  بالفاصله 
آغاز  یافت. در همین راستا  تحقق خواهد 
خراسان  مقصد  به  سفرها  این  دوم  دور 
25 آذر ماه با  24 و  جنوبی در تاریخ های 
اعضای  از  جمعی  و  جمهور  رئیس  حضور 

پیوست. وقوع  به  دولت  هیئت 
معاون  منصوری  محسن  گفته  طبق 
مقصد  دومین  یزد،  رئیس جمهور  اجرایی 
رئیسی خواهد  استانی  دور دوم سفرهای 
 23 و   22( جمعه  و  پنجشنبه  که  بود 
علی  و  گرفت  خواهد  صورت  ماه(  دی 
به  سفر  اول  دور  مصوبات  بر  نظارت  رغم 
و  اقتصادی  طرح  تعدادی  استان،  این 
آب  انتقال  پروژه های  همچنین  و  عمرانی 

رسید. خواهد  برداری  بهره  به 
مصوبه،   3500 از  بیش  تصویب 
استانی  سفرهای  اول  دور  محصول 

جمهور رئیس 
جمهور،  رئیس  استانی  سفرهای  سنت 
نژاد  احمدی  جمهوری  ریاست  دوره  در 
احیا شد که حسن روحانی رئیس جمهور 
سعی  هم  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
روی  از  پس  اما  داشت  آن  اجرای  در 
ثبت  رکورد  رئیسی،  ابراهیم  آمدن  کار 
وی  به  جمهور  رئیس  استانی  سفرهای 
مانند  فاکتورهایی  کرد.  پیدا  اختصاص 
پیگیری  ادامه  از  را  روحانی  که  »کرونا« 
از  بود  کرده  منصرف  استانی  سفرهای 
نمی شد  محسوب  مانع  رئیسی  سوی 
در  استانی  سفرهای  آن،  وجود  با  و 
و  شد  ریزی  برنامه  هفته  آخر  روزهای 
آن  به  نسبت  مردمی  دولت  جمهور  رئیس 

داشت. ویژه  اهتمام 
آن  بر  تصمیم  دولتمردان،  اذعان  به 
فازهای  در  استانی  سفرهای  که  است 
سفرهای  دوم  دور  شود.  دنبال  متعددی 
پیش  از  های  پیش بینی  طبق  استانی 
سال  ماه  مهر  از  بود  قرار  شده  اعالم 
جاری آغاز شود اما پیش آمدها و حوادث 
واسطه  به  که  اخیر  ماه  چند  در  مختلف 
داده  اعتراضات داخلی رخ  و  اغتشاشات 

شد. هدف  این  تحقق  از  مانع  بود، 
رئیسی  استانی  سفرهای  روتین  برنامه 
با  جمهور  رئیس  که  بود  این  اول  دور  در 
شده  بازدید  کمتر  مناطق  از  هلیکوپتر 
کارخانه  در  می کرد،  بازدید  محروم  و 
حضور  تعطیل  نیمه  و  معروف  معادن  یا 
و  اقشار  از  جمعی  میان  در  می کرد،  پیدا 
در  و  می یافت  حضور  استان  هر  نخبگان 
اداری  شورای  در  شرکت  از  پس  نهایت 
مصاحبه  و  مصوبه  صدها  تعیین  و  استان 
فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  تلویزیونی 
آن  و  می داد  انجام  استانداران  و  استان 
می کرد. ترک  تهران  مقصد  به  را  استان 

استانی  سفرهای  به  دولت  اهتمام 
و  موافقان  دیگری  اقدام  هر  مانند 
اما  داشت  را  خود  خاص  مخالفان 
اعتراض ها  به  واکنش  در  رئیسی  مواجهه 

و  راستا  همین  در  وی  بود.  توجه  قابل 
استانی  سفرهای  منتقدان  به  خطاب 
به  را  دولت  نمی دهم  »اجازه  بود  گفته 
قالب  در  تقریبًا  او  بکشانند«.  حاشیه 
امید  احیای  را  هدفش  استانی،  سفرهای 

دولتمردان  به  و  کرده  عنوان  جامعه  در 
در  باید  تالش ها  »تمام  می کند  توصیه 
باشد.«  مردم  میان  در  امید  ایجاد  جهت 
که  سیزدهم،  دولت  استانی  سفرهای 
است،  شده  خود  دوم  دور  وارد  ایام  این 
»تصویر  و  بودن«  میدان  »در  جنس  از 

به  است.  دیدن«  را  مردم  زندگی  واقعی 
دولت  رسانی  اطالع  شورای  رئیس  گفته 
با  دولت  استانی  سفرهای  اول  »مرحله 
آن عمل  و مرحله دوم  امید  احیای  هدف 
به وعده ها است و این دو مرحله همچون 

است.« لبه  دو  شمشیر  یک 
تولیدی،  کارخانه های  از  حمایت 
رئیسی استانی  سفرهای  از  آورده ای 
استانی  سفرهای  موافقین،  نظر  طبق 
بتوانند  دولتمردان  می شود  باعث  دولت 
کنند،  اتخاذ  میدانی  و  جامع  تصمیم 
قوه  حمایت  و  کمک  نیز  آن  نمونه 
است.  تولیدی  کارخانه های  از  مجریه 
این  در  سیاسی  فعال  شاکری  مجتبی 
تعطیل  جلوی  »رئیسی  گفت:  راستا 
کارخانه ها  و  تولیدی  بنگاه های  شدن 
هیچ  بانک ها  تا  نداد  اجازه  و  گرفت  را 
کارهایی  کنند.  تعطیل  را  تولیدی  مرکز 
انجام  جامعه  کم درآمد  اقشار  برای  نیز 
مسکن  مسئله  برای  نیز  تدبیرهایی  و  شد 

پذیرفت.« صورت 
تعاون  وزیر  اردکانی  ناظمی  محمد 
لزوم  دادن  قرار  اشاره  مورد  با  نهم  دولت 
اعتقاد  این  بر  دولت  به  مردم  اعتماد 
گذشته،  دولت  در  »متأسفانه  که  است 
در  و  یافته  کاهش  بشدت  اعتماد  این 
بود؛  رسیده  صفر  به  نیز  موارد  بعضی 
سفرهای  دلیل  به  اعتماد  این  اکنون  اما 
چهره  دیدارهای  و  رئیس جمهور  استانی 
باعث  که  کرده  پیدا  افزایش  چهره  به 
ایجاد  خوبی  اجتماعی  سرمایه  می شود 

» . د شو
شدن  اجرایی  منتظر  سرمدی: 
هستیم استانی  سفرهای  مصوبات 

رئیسه  هیئت  عضو  سرمدی  کیومرث 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
استانی  سفرهای  درباره  نیز  اسالمی 
سفرهای  از  »پیش  داشت:  اظهار  دولت، 
قبل  روز  چند  از  اول،  دور  در  استانی 
تیم  توسط  استان  مسائل  و  مشکالت 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  کارشناسی 

رئیس جمهور  سفر  جریان  در  و  می گرفت 
اتخاذ  مشکالت  رفع  برای  الزم  تصمیمات 
این  کلی  طور  به  و  اقدام  این  که  می شد 
و  جدید  اقدامی  استانی  سفرهای  نوع 
برجسته  نکات  از  دیگر  یکی  بود.  تازه 

این  رئیس جمهور  استانی  سفرهای  در 
و  نشد  کلنگ زنی  جدیدی  طرح  که  بود 
تکمیل  سفرها  این  در  رئیسی  اولویت 
مصوبات  بود.  تمام  نیمه  طرح های 
و  شده  اجرایی  بخشی  استانی  سفرهای 
اجرایی  مسیر،  ادامه  در  نیز  دیگر  بخشی 

شدن  اجرایی  منتظر  ما  که  شد  خواهد 
هستیم.  مصوبات  این  زودتر  هرچه 
بی شک  استانی  سفرهای  دوم  دور 
است  اول  دور  سفرهای  تکمیل کننده 
بهتر  و  بیشتر  هرچه  ثمرات  منتظر  ما  و 
رئیس جمهور  استانی  سفرهای  دوم  دور 

هستیم.« دولت  هیئت  و 
سفر شدن  بهینه  برای  توصیه هایی 

سفر  این  اما  موافقان،  مقابل  نقطه 
شکل  این  به  آن را  که  دارد  نیز  منتقدانی 
فعلی  شرایط  در  همچنین  و  هفته  هر  و 
برخی  می دانستند.  ضرور  غیر  کشور 
سفرهای  هزینه های  دارند  اعتقاد 
اختصاص  ناتمام  پروژه های  به  استانی 
هستند  معتقد  نیز  دیگر  برخی  یابد. 
بودجه  کسری  با  دولت  که  شرایطی  در 
برای  جاری  سال  بودجه  و  است  مواجه 
جمله  از  برنامه ها  و  بخش ها  از  بسیاری 
استانی  صندوق های  همچنین  و  اشتغال 
دولت  چگونه  است،  نیافته  تخصیص 
را  استانی  سفرهای  مصوبات  می تواند 

سازد؟ اجرایی 
وعده ها  برای  رهبری:  معظم  مقام 

شود تعیین  شمار  روز 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
خطاب به دولتمردان از ویژگی های بارزی 
می شود.  محقق  دولتی  هر  در  که  است 
و  جمهور  رئیس  دیدار  جلسه  در  ایشان 
 6 تاریخ  در  که  سیزدهم  دولت  اعضای 
با  پذیرفت  صورت   1400 ماه  شهریور 
در  رئیسی  دستورهای  و  قول ها  به  اشاره 
خاطرنشان  داشت،  اهواز  به  که  سفری 
قول ها  این  که  شود  دقت  »باید  کردند: 
و  دادید  وعده ای  اگر  شود.  محقق  حتمًا 
تحقق  امکان  مشکالت،  برخی  بواسطه 
مردم  به  را  موضوع  این  نشد  میسر  آن 
کنید  عذرخواهی  آنان  از  و  دهید  توضیح 
یکی  نشود.  خدشه دار  مردم  اعتماد  تا 
جدی  پیگیری  نبود  کشور،  مشکالت  از 
شمار  روز  وعده ها،  برای  بنابراین  است، 
محقق  موعد  در  و  پیگیری  تا  شود  تعیین 

» . ند شو
به  معنای  به  فقط  مردمی  دولِت 

نیست رفتن  مردم  میان 
شهریور   8 یعنی  بعد  یکسال  ایشان 
و  رئیس جمهور  دیدار  در   1401 ماه 

استانی  سفرهای  دولت،  هیئت  اعضای 
مهم  و  درخشان  موضوعی  را  دولت 
سال  در  سفر   31« افزودند:  و  خواندند 
نقاط  از جمله  به سراسر کشور  اول دولت 
بر  میدانی  نظارت  دورافتاده،  و  محروم 
دیگر  از  مردم  با  عمیق  همدلی  و  کارها 

میان  به  است.  بوده  دولت  توفیقات 
برخی  اسیر  و  دهید  ادامه  را  رفتن  مردم 
با  مواجهه  در  البته  و  نشوید  جوسازی ها 
به خرج دهید. حضور  تحمل  و  مردم صبر 
دیگر  و  رئیس جمهور  مکرر  و  بی واسطه 
دارای  را  مردم  میان  در  دولت  مسئوالن 
البته  است؛  فراوان  تأثیرات  و  برکات 
میان  به  به معنای  فقط  مردمی  دولِت 
برنامه ریزی  با  باید  نیست،  رفتن  مردم 
نظرات  و  دیدگاه ها  از  استفاده  و  دقیق 
در  مردم  مشارکت  جلب  زمینه  مختلف، 
و  اقتصادی  جمله  از  مختلف  عرصه های 

شود.« فراهم  سیاسی 
برخی  بررسی  است  توجه  قابل  آنچه 
استانی  سفرهای  در  دولت  وعده های 
استان ها  مردم  برای  زیادی  اهمیت  که 
اتمام  رغم  به  می دهد  نشان  داشته، 
برای  شده  تعیین  های  االجل  ضرب 
آنها،  افتتاح  یا  طرح ها  این  اتمام 
مانده  باقی  نشده  حل  مردم  مشکالت 
درخواست  که  است  حالی  در  این  است؛ 
وعده های  تحقق  برای  شمار  روز  تعیین 
رهبری  صریح  مطالبه  از  پس  مسئولین، 
و  مجلس  نمایندگان  سوی  از  بارها 
رئیسی  دولت  از  و  مطرح  سیاسی  احزاب 

است. شده  مطالبه 
برای  روزشمار  تعیین  قالیباف: 
مختلف  بخش های  وعده ها  به  عمل 
دقیق  ریزی  برنامه  به  وادار  را  دولت 

می کند
رئیس  قالیباف  باقر  محمد  مثال  برای 
شهریور   14 اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس  علنی  جلسه  در   1400 ماه 
و  محترم  جمهور  »رئیس  داشت:  اظهار 
ابتدایی  هفته  در  دولت  هیئت  اعضای 
میدانی،  حضورهای  با  خود  مسئولیت  از 
مردمی  دولت  تشکیل  در  را  خود  جدیت 
جامعه  در  را  امید  روح  و  دادند  نشان 
رهبر  مهم  بسیار  رهنمودهای  دمیدند. 
هیئت  اعضای  با  دیدار  در  انقالب  معظم 
دولت نیز نقشه راهی روشن را پیش روی 
دولت سیزدهم قرار داد. عمل به وعده ها 
رهنمودهای  از  روزشمار  تعیین  با  همراه 
می دهد  نشان  تجربه  که  است  مهمی 
مردم،  در  امیدآفرینی  بر  عالوه  می تواند 
به  وادار  را  دولت  مختلف  بخش های 
از  سنجش  قابل  و  دقیق  برنامه ریزی 

کند.« کار  پیشرفت 
رئیس  استانی  سفرهای  که  حاال 
گذشت  با  شده،  دوم  مرحله  وارد  جمهور 
هنوز  رهبری،  توصیه  از  یکسال  از  بیش 
تعیین  دولت  وعده های  برای  روزشماری 
معاون  مرتضوی  صولت  است.  نشده 
رابطه  در  جمهور،  رئیس  پیشین  اجرایی 
استانی  سفرهای  دوم  دور  انداز  چشم  با 
»دولت  که  است  کرده  اشاره  نکته  این  به 
هدف  اشتغال  و  مسکن  ساخت  در 
گذاری کرده و متعهد شده در یک برنامه 
پایان سال تمام تعهدات از  تا  زمان بندی 
می شود.« پرداخت  عمومی  منابع  محل 

تشکیل  نشده  محقق  وعده 
و  پیشرفت  استانی  صندوق های 

لت ا عد
بودجه  در  که  وعده هایی  از  دیگر  یکی 
نوعی  به  و  بود  شده  مصوب  نیز   1401
بود  استانی  سفرهای  با  ارتباط  در 
پیشرفت  استانی  صندوق های  تشکیل 
بازه  در  سیزدهم  دولت  است.  عدالت  و 
بودجه  جزئیات  تشریح  در  زمان  از  ای 

گیری  شکل  پیرامون  وعده ای   1401
کرده  مطرح  را  استانی  صندوق های 
این  مجلس  نمایندگان  اذعان  به  اما  بود 
بهادری  علی  است.  نشده  محقق  وعده 
با  رابطه  در  دولت  سخنگوی  جهرمی 
بود:  گفته   1401 سال  بودجه  جزئیات 

است  بودجه سعی شده  منابع  توزیع  »در 
در  هم  سرزمینی،  آمایش  به  امسال  که 
استان های  منابع  توزیع  در  عدالت  جهت 
هم  و  محروم  استان های  ویژه  به  مختلف 
موضوعات  و  طرح ها  از  حمایت  جهت  در 
اولویت دار در استان ها توجه شود تا مورد 
حمایت مالی دولت قرار گیرد. اختیار در 
واگذار  استان ها  خود  به  امسال  بودجه 

است.« شده 
بود  قرار  بار  نخستین  برای  دولت 
عدالت  و  پیشرفت  استانی  صندوق های 
 1401 سال  بودجه  الیحه  اساس  بر  را 
نیمه تمام  طرح های  به  تا  دهد  تشکیل 
دارد،  وجود  استان ها  در  که  عمرانی 
بر  قرار  کنند.  تزریق  را  الزم  مالی  منابع 
استان   31 در  صندوق ها  این  که  بود  این 
کمک  هم  کار  این  از  هدف  و  گیرد  شکل 
 8 رشد  هدف  برای  استان ها  توسعه  به 
الیحه  در  بود.  کشور  اقتصاد  درصدی 
بود  شده  پیش بینی   1401 سال  بودجه 
فروش  محل  از  صندوق  این  منابع  که 
دولت  مازاد  غیرمنقول  و  منقول  اموال 
مالکانه معادن  بهره  و  و سود  استان ها  در 
استفاده  قانون  اعتبار  از  درصد   20 و 
صندوق ها  این  منابع  باشد.  متوازن 
که  عمرانی  طرح های  تا  می کرد  کمک 
نیمه تمام  به صورت  استان ها  و  شهرها  در 
دیگر  و  برسد  اتمام  به  است  مانده  باقی 
برای  الزم  بودجه  خزانه  از  نیست  نیاز 
کند.  پیدا  تخصیص  طرح ها  این  اتمام 
الیحه  بررسی  از  بعد  دولت  بود  قرار 
این  تشکیل  الیحه  مجلس،  در  بودجه 
مجلس  به  تصویب  برای  را  صندوق ها 
اتفاق  این  شورای اسالمی ارسال کند که 

. د فتا نیا
با  که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه 
از  فارغ  کشور،  فعلی  شرایط  به  توجه 
به  استانی،  سفرهای  قوت  و  ضعف  نقاط 
می تواند  آنچه  تحلیلگران  قاطبه  اذعان 
صحیح  استفاده  مسیر  در  دولت  یاری گر 
فرصت ها  و  چالش ها  واقعی  تصاویر  از 
کارشناسان  نظرات  از  بهره برداری  باشد، 
در  مهم  این  است.  خبره  اساتید  و 
وقت  دولت  که  است  تحقق  قابل  صورتی 
استفاده  و  تصمیم گیری  برای  را  بیشتری 

بگذارد. کارشناسان  نظرات  از 
انتظار  مورد  آنچه  آنکه،  کالم  خالصه 
رئیس  که  است  آن  است  مردم  عموم 
و  کشور  بحرانی  شرایط  در  جمهور 
این  که  متعددی  اقتصادی  فشارهای 
افزایش  از  اعم  هستیم،  آن  شاهد  روزها 
دور  هوا،  آلودگی  طال،  و  ارز  نرخ  قیمت 
به  مدتی  برای  با  را  استانی  سفرهای  دوم 
تعویق بیاندازند و در مقابل تمرکز بیشتری 
کشور  در  روز  به  موضوعات  حل  برای 
اتخاذ کنند و یا سرعت تغییرات و تحوالت 
سفرهای  نیکوی  اقدام  کند.  بیشتر  را 
باید  دارد  که  اهمیتی  رغم  علی  استانی، 
نقاط مختلف کشور حس  در  نیز  آن  نتایج 
شود و اگر به یک امر عادی و روتین بدون 
نخواهد  اثرگذار  دیگر  شود،  تبدیل  نتیجه 
در  انقالب  رهبرمعظم  همچنانکه  بود. 
قم،  مردم  از  جمعی  با  اخیرشان  دیدار 
و  تاکید  کشور  در  تحول  ضرورت  بر 
بزرگ  کارهای  »نیازمند  داشتند:  بیان 
مبتکرانه  تحول  این  و  هستیم  تحولی  و 
در  تالش  پر  جوانان  و  مسئوالن  وجود  با 
و  ممکن  دیگر،  بخشهای  و  دانشگاه ها 

► است.«      شدنی 
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توسعه شهر 
و دود سفید حمام مهتاب!                               

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
ریزی  برنامه  جهانی  های  خردکرده  استخوان  و  کارشناسان 
نمی  در  سر  نوین  مدیریت  علوم  از  چیزی  قطعًا  که  شهری 
علوم  خزعبالت  و  محفوظات  پایه  بر  شان  دانش  عمدۀ  و  آورند 
شهر  پایدار  و  متوازن  توسعه  است،  شده  نهاده  بنا  کادمیک  آ
آموزشی،  اقتصادی،  ابعاد  و  کالبد  با  تغییراتی  مجموعه  را 
محیطی،  زیست  مدیریتی،  تفریحی،  سیاسی،   اجتماعی، 
تغییرات  این  ورای  در  شهروندان  که  دانند  می   ... و  ترافیکی 
مناسب  سرپناهی  آورند؛  بدست  عادالنه  درآمدی  توانند  می 
و  باشند  داشته  امنیت  و  آرامش  نشاط،  احساس  کنند؛  اختیار 
تالش و وقت خود را وقف حفاظت از پایداری شهر نمایند و در 

باشند. مواجه  ها  چالش  کمترین  با  روزانه  زندگی 
در  موجود  امکانات  سازی  باززنده  و  بازپیرایی  بازتعریف، 
شهر ها نظیر پارک ها، سینما ها، سالن های نمایش، ورزشگاه 
مساجد  اتوبوس،   و  آهن  راه  های  ایستگاه  ها،  فرودگاه  ها، 
و  ها  سازه  احداث  کنار  در  شهری،  درون  معابر  کلیساها،  و 
 ،... و  دانشگاهی  تفریحی،آموزشی،  اقامتی،  مدرن  اماکن 
ها  پل  معابر،  احداث  و  تعریف  با  شهری  ترافیک  سازی  روان 
کسب  توسعه  زمینه  سازی  فراهم  جدید،  ترافیکی  های  سازه  و 
بهینه  استفاده  جهت  در  ریزی  برنامه  شهرها،  ساکنان  کار  و 
بخشی   ... و  شهری  جوامع  اقتصادی  و  اجتماعی  ظرفیت  از 
که  هستند  کالن  و  خرد  های  شهر  در  محور  توسعه  فرایند  از 
های  سمینار  و  ها  یادداشت  در  شهرسازی  حوزه  غربی  اساتید 

کنند.  می  اشاره  ها  بدان  ای  توسعه 
ابعاد  و  کالبد  با  تغییراتی  از  فارغ  ما  والیت  اینکه  از  غافل 
مدیریتی،  تفریحی،  سیاسی،   اجتماعی،  آموزشی،  اقتصادی، 
نظرات  از  الگوبرداری  به  نیاز  بدون  و  ترافیکی  محیطی،  زیست 
مسیر  در  توربوشارژ  و  گاز  پر  خیلی  فرنگی،  ترکانده  استخوان 
از  حاکی  ها  زنی  گمانه  که  جایی  تا  است  گرفته  قرار  توسعه 
پیشی  هم  توسعه  از  شهر  اخیر  ماه  چند  در  شاید  که  است  آن 
کاشانه  و  خانه  به  رسیدن  برای  هستیم  مجبور  وقت  آن  بگیرد. 

کنیم!   کرایه  آژانس  یا  اسنب  مان 
مسئوالن  از  قدردانی  شاهد  که  نیست  هم  روزی  خداراشکر 
بابت خدمت رسانی شایسته و بایسته بر روی بنر های تبلیغاتی 
های  پروتکل  رعایت  با  باید  هم  مردم  و  نباشیم  شهر  سطح 
وظایف  جزو  اساسًا  که  خدماتی  و  اقدامات  بابت  بهداشتی، 
ذوق  شوند  می  محسوب  رسان  خدمات  و  حاکمیتی  نهادهای 

بگویند!  قوت  خدا  مسئوالن  به  و  کنند 
پروژه  همه  این  پیگیری  باالخره  است...  همین  هم  حق 
جلسات  و  ها  نشست  برگزاری  ماندگار،  و  درشت  گل  طرح  و 
متعدد، بازدید های سر زده و سر نزده، ارسال پیام های تبریک، 
وزیر  پررنگ  حضور  الله،  خلق  مشکالت  تلفنی  و  حضوری  حل 

دارد. هم  قوتی  خدا   ... و  شهر  در  کشوری  کل  مدیران  و  وزرا 
به قول شاعر:

 کتاب فضـل تو را آب بحر کافی نیست
 که تر  کنی سر انگشت و صفحه بشماری! 

 ،2 فرهنگ  خانه  خالق،  خانه  باشد  یادمان  و  نرویم  بیراه 
تقاطع  طبقاتی،  غیر  و  طبقاتی  پارکینگ  کابین،  تله  ترمینال، 
رفاعی  مجتمع  شهر،  شرقی  و  غربی  همسطح  غیر  های 
 ... و  فرهنگیان  استخر  اجتماعی،  تامین  درمانگاه  فرهنگیان، 
آنها شتاب  از پروژه هایی هستند که وعده احداث  تنها بخشی 
کرده  دوچندان  را  اجتماعی  نشاط  آن  تبع  به  و  شهری  توسعه 
اینکه  حاال  بشوند.  هم  زنی  کلنگ  الل  زبانم  اینکه  به  رسد  چه 
نه،  یا  رسند  می  برداری  بهره  به  اصاًل  یا  شوند  می  افتتاح  کی 
چندان مهم نیست. مهم نفس عمل است و از قدیم و ندیم هم 

العیش! نصف  العیش،  وصف  اند:  گفته 
ساختمان  تخریب  دوستان  که  است  باقی  شکرش  جای  باز 
از دستاوردهای دولت فخیمه  را  ریزش  در حال  و  قدیمی  های 
اعالم نمی کنند و مهم تر اینکه هنوز دود سفید از حمام مهتاب 
نوستالژیک  و  قدیمی  این مکان های  و  بلند می شود  و خارکال 

اند!  و مدرسه علوی دچار نشده  به سرنوشت سینما قدس 
باشد...  عافیت 

ر ـُ َتَلنگ

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵9۸۷   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09۱۸44۸040۲

»گویه« دور اول سفرهای استانی دولت را بررسی کرد:

●  »روزشمار« وعده های سفر استانی در هاله ای از ابهام     ●
با توجه به شروع دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور، هنوز روز شمار وعده های دور اول سفرهای دولت در هاله ای از ابهام وجود دارد و به نظر 

می رسد سرعت تغییرات برای ایجاد تحول در کشور ُکند است.



حقوق  استاد  األشعل،  عبدالله  دکتر      ◄
قاهره  آمریکایی  دانشگاه  در  الملل  بین 
مصر:  خارجه  امور  وزارت  سابق  معاون  و 
دسامبر   19 تهران  گفتگوی  مجمع  سومین 
ایران  مواضع  بررسی  منظور  به  آذر(   28(
ای  منطقه  های  همکاری  و  امنیت  حوزه  در 
تعداد  از  دعوت  با  همجواری  حسن  همچنین 
از  المللی  بین  های  چهره  از  توجهی  قابل 
وزیر  شد.  برگزار  جهان  مختلف  کشورهای 
این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
قبال  در  کشور  این  مواضع  تشریح  به  مجمع 
ای  منطقه  و  المللی  بین  مختلف  مسائل 
تقویت  منظور  به  تهران  آمادگی  از  و  پرداخت 
به  ایران  تمایل  و  ای  منطقه  های  همکاری 
خبر  همسایه  کشورهای  با  تعامل  و  دوستی 

داد.
بررسی  به  مجمع  این  از  بخش  نخستین 
یافت  اختصاص  افغانستان  آینده  ع  موضو
حکومت  نقد  به  مایل  ایران  موضع  که 
اتفاقات  و  مواضع  دلیل  به  شاید  بود  طالبان 
ایاالت  باره  یک  نشینی  عقب  خصوصا  اخیر 
بایست  می  شاید  که  افغانستان  از  متحده 
تصمیم  اما  شد  می  تهران  خوشحالی  موجب 
افغانستان  برای  و  منطقه  در  های  آمریکایی 

کرد. ایجاد  را  ای  تازه  مشکالت 
تحوالت  بررسی  به  مجمع  دوم  بخش 
دولت  که  حالی  در  یافت  اختصاص  اوکراین 
به  بخش  این  میهمانان  از  دعوت  در  ایران 

کرد. رعایت  را  توازن  خوبی 
حافظ  و  نماینده  روسیه  سفیر  کنار  در 
حضور  جلسه  در  هم  اوکراین  دولت  منافع 
و  ایتالیا  از  سخنرانانی  حتی  و  داشت 
این  اروپایی در  مجارستان مواضع دولت های 
خصوص  در  نکاتی  کردند.  بیان  را  خصوص 
و سایر  جبهه  این  آتی  اتفاقات   ، نظامی  تقابل 

شد. مطرح  مرتبط  موضوعات 
فلسطین  قبال  در  غرب  مواضع  تبعیض 

اوکراین و 
حاضر  میهمانان  از  یکی  بخش  این  در 
اصالتا  که  اردن  کشور  از  مجمع  این  در 
تبعیض  مواضع  از  انتقاد  با  بود  فلسطینی 
اوکراین  مسئله  دو  بین  ها  اروپایی  آمیز 
که  کرد  اشاره  ع  موضو این  به  فلسطین  و 
در  اسراییل  کاشتن  در  اروپایی  های  دولت 
طبیعتا  و  اند  داشته  مشارکت  منطقه  این 
به  آنها  رابطه  فلسطین  از  حمایت  دانند  می 
دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  اسراییل  دولت 
و  روسیه  امپراطوری  از  بخشی  که  اوکراین  اما 
داشت  قرار  شوروی  جماهیر  اتحاد  نفوذ  تحت 
مبدل  روسیه  با  ها  غربی  دشمنی  رمز  به  حاال 
و  روسیه  بین  سیاسی  رویارویی  این  و  شده 
صحنه  اما  دارد  سابقه  قرن  دو  از  بیش  غرب 
نمایان  اوکراین  خاک  در  تقابل  این  نظامی 

است. شده 
غربی  یا  روسیه  که  دارد  باور  کسی  اگر 
کرد  خواهند  نشینی  عقب  تقابل  این  در  ها 
ماجرا  این  طرف  دو  که  چرا  کند  می  اشتباه 
خودشان  موضع  بر  ای  هزینه  هر  پرداخت  با 

کرد. خواهند  پافشاری 
در  چین  و  روسیه  ایران،  پیمانی  هم 

غرب نفوذ  برابر 
خصوص  در  عربی  کشورهای  موضع 
قابل  دقیق  شکل  به  ها  غربی  و  روسیه  تقابل 
واشنگتن  که  است  روشن  اما  نیست  ارزیابی 
تا  کند  می  وارد  کشورها  این  به  بیشتری  فشار 

کنند. حمایت  غرب  از  ع  موضو این  در 
میان  تقابلی  موقعیت  این  در  امیدواریم 
به  توجه  با  شود.  حادث  اسراییل  و  روسیه 
این  روسیه  با  ها  غربی  همیشگی  دشمنی 
رقابت  و  رویارویی  صحنه  به  را  منطقه  تقابل 
زیان  به  نهایت  در  که  کند  می  مبدل  سیاسی 

است. اسراییل 
روسیه  که  داند  می  خوبی  به  اسراییل 
و  خودش  ای  منطقه  نفوذ  توسعه  دنبال  به 

که  همانطور  هاست  غربی  سلطه  از  جلوگیری 
در  چین  و  ایران  دانند  غربیمی  کشورهای 

هستند. پیمان  هم  روسیه  با  مسیر  این 
غرب و  روسیه  تقابل  در  ایران  مواضع 

و  روسیه  تقابل  قبال  در  تهران  مواضع  اما 

خارجه  امور  وزیر  اعالم  اساس  بر  ها  غربی 
در  ایران  اینکه  اول  است؛  شرح  این  به  ایران 

ندارد. حضور  تقابل  این  از  سمتی  هیچ 
بدون  هواپیماهای  تعداد  اینکه  دوم 
اندک  بسیار  جنگ  این  در  ایرانی  سرنشین 
این  اوکراین  با  نبرد  آغاز  از  قبل  روسیه  و  بوده 
بود. کرده  خریداری  ایران  از  را  هواپیماها 

می  آرزو  ایران  اینکه  بخش  سومین  و 
و  برسد  پایان  به  منطقه  این  در  جنگ  کند 
حل  دیپلماتیک  مذاکرات  طریق  از  مشکالت 

شود. فصل  و 
کامال روشن است که منافع مشترک زیادی 

بزرگ  دارد همچنین  روسیه وجود  و  ایران  بین 
کشور  دو  این  های  همکاری  از  هدف  ترین 
خصوصا  ها  غربی  سلطه  برابر  در  ایستادگی 
است  هایی  تحریم  برابر  در  مقاومت  و  آمریکا 
ایران  علیه  کنون  تا  گذشته  های  سال  از  که 
را  مشکالتی  نیز  روسیه  برای  و  شده  اعمال 

است. کرده  ایجاد 

اتمی  پرونده  در  همچنین  روسیه  و  ایران 
حضور  و  دارند  نزدیکی  همکاری  ایران 
حمایت  با  امنیت  شورای  در  چین  و  روسیه 
بوده  همراه  ایران  از  کشور  دو  این  دیپلماتیک 

. ست ا

مواضع  کشور  سه  این  رسد  می  نظر  به 
غربی  کشورهای  قبال  در  مشابهی  و  یکسان 
از  ها  اروپایی  تقابل  این  در  امیدوارند  و  دارند 
نشانه  که  همانطور  شوند  جدا  متحده  ایاالت 
کشور  دو  مواضع  در  تحوالت  این  از  هایی 

شود. می  دیده  فرانسه  و  آلمان 
با  تقابل  در  اوکراین  از  ها  اروپایی  حمایت 

به  توجهی  قابل  های  هزینه  آنها  برای  روسیه 
بحران  گیری  شکل  به  منجر  و  داشته  همراه 
که  حدی  در  شده  کشورها  این  در  اقتصادی 
ها  ملت  و  ها  دولت  تقابل  موجب  تواند  می 

شود. اروپا  در 

تهران  مجمع  گفت  توان  می  نهایت  در 
بحرین  در  منامه  مجمع  نشست  با  تقابل  در 
آمریکا  توسط  پیش  ها  سال  از  که  شده  ایجاد 
سومین  که  تفاوت  این  با  شد  گذاری  پایه 
های  سیاست  نقد  جای  به  تهران  مجمع 
مواضع  تبیین  و  تقویت  به  منطقه  در  آمریکا 
► کرد.    پیدا  اختصاص  تهران  سیاسی 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   11 درشعبه  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   21 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
11/1401ج/366 ثبت گردیده خواهان سید جواد ، سید مصطفی ، سید مهدی  به شماره  احکام مدنی 
فاطمه  سیده  خواندگان  حسینی  همگی  معصومه  و  اشرف   ، مجید  سید   ، محمد  سید   ، زهرا   ، اعظم   ،
از  فرعی   584 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  تجارت  بانک  و  حسینی  همگی  علی  سید  و  سادات  اشرف   ،
شماره  نامه  به  عطف   ، احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  قم   2 بخش  اصلی   2607
ان  از  ارجاعی   1401/6/24 مورخ   0100366 بایگانی  شماره  و   140002920000783646 پرونده 
شماره  ثبتی  پالک  به  حسینی  رضا  سید  آقای  مرحوم  )کارشناسی(  ملک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  مدیریت 
2607/584 اصلی له آقای سید جواد حسینی و غیر و علیه خانم سیده فاطمه حسینی و غیر و ، به نشانی 
قم – خیابان حاکفرج – کوی شماره 35 – پالک 123 ، در معیت احدی از ورثه از محل معرفی شده بازدید 
ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  ،گزارش  الزم  های  بررسی  ضمن  و  آمد  عمل  به 
ثبتی  پالک  دارای  و  نظر ششدانگ  مورد  ملک  ارائه شده  تصویر سند  مطابق   : ارزیابی  مورد  ملک  و عرصه 
2607/584 اصلی مفروز و مجزی شده از 150 فرعی از اصلی مذکور به شماره ثبت ملک 103634 دفتر 
امالک 588 صفحه 117 به شماره سند به شماره سند تک برگی 526024 سری ب/90 واقع در بخش دو 
قم با عرصه به مساحت 117/46 مترمربع به مالکیت مرحوم آقای سید رضا حسینی با حدود اربعه شماال 
13/22 و  3 قسمت به طول های  2607/585 اصلی شرقا در  5/85 متر به پالک  به دیوار به طول  دیوار 
به  دیوار  به  دیوار  12 متری غربا  به شارع  متر   5/95 به طول  دیواریست  و  متر جنوبا درب   6/26 و   0/10
ارزیابی  اعیان ملک مورد  ثبت رسیده است. مشخصات  به  2607/585 اصلی  به پالک  متر   20/40 طول 
 ، خصوصی  هال   ، سالن  دارای  مسکونی  صورت  به  همکف  طبقه  یک  در  و  ساز  شمالی  نظر  مورد  ملک   :
انباری  یک  و  بهداشتی  سرویس  روی  انباری  یک  و  بهداشتی  سرویس  و  پله  سرویس  زیرپاگرد  آشپزخانه 

روی سرویس بهداشتی و پوشش بدنه ها و سقف ها رنگ و پوشش کف ها موزائیک و جنس درب و پنجره 
و  برقی  دارای درب کرکره  و  و سقف سفید کاری  و کف سرامیک  دیوار ها  پوشش  تجاری که  مغازه  و  فلزی 
پوشش دیوار ها حیاط سیمان و کف موزاییک و نمای ساختمان از طرف شارع سنگ و ساختمان دارای 2 
انشعاب برق و یک گاز و یک آب می باشد. ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی : 1- نام و نام خانوادگی 
مطابق  و  حسینی  رضا  سید  آقای  مالک  شده  ارائه  برگ  تک  سند  تصویر  مطابق   : نظر  مورد  ملک  صاحبان 
محمد  سید  آقایان  ورثه   9909982524000677 کالسه  به  پرونده  شماره  با  وراثت  حصر  گواهی  تصویر 
زارعی   بتول  حسینی همسر خانم  اشرف سادات  و خانم  حسینی  فاطمه همگی  و خانم سیده  علی  ، سید 
مادر مرحوم سید رضا حسینی میباشند. ورثه خانم بتول زارعی مطابق تصویر گواهی حصر وراثت با شماره 
پرونده به کالسه 9909982524001313 آقایان سید مصطفی ، سید مهدی ، سید جواد ، سید مجید و 
باشند.  زارعی می  بتول  و فرزندان مرحومه خانم  و زهرا همگی حسینی  ، اشرف  ، معصومه  خانم ها اعظم 
و   123 – پالک   35 – کوی شماره  – خیابان خاکفرج  به نشانی قم  و توصیف اجمالی:  2- محل وقوع ملک 
در یک طبقه مسکونی و تجاری می باشد. 3- تعیین اینکه ملک ثبت شده و در اجاره شخص هست و مبلغ 
اجاره و نام مستاجر ذکر شود. بله ملک ثبت شده و در حال حاضر ملک تخلیه و در تصرف وراث می باشد. 
مالک  عنوان  تحت  ملک  این  به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی  تعیین   -5 خیر  خیر:  یا  هست  مشاع  ملک   -4
دارند : مطابق تصویر سند تک برگ ارائه شده مالک آقای سید رضا حسینی و مطابق تصویر گواهی حصر 
خانم  و  علی  سید   ، محمد  سید  آقایان  ورثه   ،  9909982524000677 کالسه  به  پرونده  شماره  با  وراثت 
مادر مرحوم سید  زارعی  بتول  و خانم  اشرف سادات حسینی همسر  و خانم  فاطمه همگی حسینی  سیده 
پرونده کالسه  با شماره  وراثت  زارعی مطابق تصویر گواهی حصر  بتول  ورثه خانم  باشند.  رضا حسینی می 
اعظم  ها  خانم  و  مجید  سید   ، جواد  سید   ، مهدی  سید   ، مصطفی  سید  آقایان   9909982524001313

6- محدودیت  باشند.  زارعی می  بتول  فرزندان مرحومه خانم  و  زهرا همگی حسینی  و  اشرف   ، ، معصومه 
مالکین: مطابق تصویر نامه شماره 140085630002005118 مورخ 1400/6/4 سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور ششدانگ ملک در رهن بانک تجارت به شماره رهنی 13168 مورخ 1391/11/30 به مدت 
عرصه  ششدانگ  ارزش   : کارشناسی  نظریه  است.  رسیده  ثبت  به  665/000/000ریال  مبلغ  و  ماه   240
احداثی  اعیان  و  عرصه  مساحت   ، ابعاد   ، کاربری   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  بازدید  مورد  ملک  اعیان  و 
و  دولتی  دیون  نظر گرفتن  در  بدون  و  قیمت گذاری  در  تاثیر گذار  عوامل  دیگر  و  تعداد طبقات   ، ، شوارع 
غیره مبلغ نهایی 19/000/000/000ریال معادل یک میلیارد و نهصد میلیون تومان تمام تعیین و اعالم 
آدرس   به  11/15 صبح  الی   11 1401/11/16 ساعت  تاریخ  الذکر در  موارد فوق  می گردد. مقرر گردید 
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 

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

بررسی مواضع منطقه ای و بین المللی ایران در مجمع گفت وگوی تهران

●  ایران در انتظار جدایی اروپا از آمریکا   ●
منافع مشترک زیادی بین ایران و روسیه وجود دارد همچنین بزرگ ترین هدف از همکاری های این دو کشور ایستادگی در برابر سلطه غربی ها خصوصا آمریکا و مقاومت در برابر تحریم هایی است که از 

سال های گذشته تا کنون علیه ایران اعمال شده و برای روسیه نیز مشکالتی را ایجاد کرده است.

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد    /    تلفن: 09184480402



◄    معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: 
خدایی  و  است  افزایش  به  رو  روز  به  روز  طالق  آمار 
باید  لذا  شود  می  جدی  مشکل  دچار  ما  نسل  نکرده 
طالق  تا  شود  اصالح  زمینه  این  در  مربوطه  رویه های 

یابد. کاهش 
با  قضایی  آرای  ملی  جشنواره  در  خزعلی  انسیه 
محوریت زن و خانواده که در سالن همایش بیمارستان 
دغدغه های  جزو  گفت:  شد،  برگزار  قضاییه  قوه  عدل 
بارها تاکید کرده بودند که  مقام معظم رهبری است و 
باید مورد توجه جدی  زنان حتی در منزل هم  به  ظلم 

گیرد. قرار 
که  آمارها  برخی  با  رابطه  در  باید  داد:  ادامه  وی 
داشته،  را  جرم ها  بیشترین   60 دهه  شود  می  گفته 
بررسی شود زیرا بعضی از آمارها خام است و هنوز نیاز 
به کار دارد. متاسفانه زنان در حمل و نقل مواد مخدر 
استفاده  آنها  از  و  برای سوءاستفاده هستند  وسیله ای 
شده است.  همچنین تعداد زنان زندانی 3 درصد است 
و گرچه آمار کم است ولی همین تعداد هم نباید باشد.
از  را  زیادی  آسیبهای  بزه دیده  زنان  افزود:  خزعلی 
احصاء  را  آنها  نمی توانیم  ما  که  دیده اند  روحی  نظر 
نگاه  آنها  موضوعات  به  عادالنه تر  باید  قضات  و  کنیم 

. کنند

زنان  مشکالت  به  باید  قاضی  کرد:  تاکید  وی 
آسیب دیده گوش دهد و باید ببیند که چقدر حکم او 
مقام  تاکید  و  قوانین خانواده  باشد.  درمانگر  می تواند 
زنان  به  تاکید دارد که ظلم  نکته  این  بر  معظم رهبری 
بگیریم. جدی  آنرا  باید  که  است  مواردی  اینها  نشود؛ 

زنان  مساله  متصدی  عنوان  به  ما  افزود:  خزعلی 
و  نداریم  اجرایی  قدرت  و  هستیم  ستادی  بخش  در 
امیدوارم با قوانینی که وضع می شود بتوانیم مثمرثمر 
را  مختلف  استانهای  در  زنان  آسیبهای  ما  باشیم. 
در  قضاییه  قوه  از  آمار  گرفتن  کردیم.  شناسایی 
نتایج  توانیم  نمی  براحتی  و  است  سخت  زمینه  این 
دادگاه ها را بدست آوریم و ان شاءالله با همکاری قوه 

برسانیم. ثمر  به  آنرا  قضاییه 
بخش  در  که  خواهشمندم  داد:  ادامه  وی 
درصد   60 باشیم؛  داشته  تنقیحی  قانون گذاری 
دارد.  بازنگری  به  نیاز  خانواده  به  مربوط  مسایل 
همچنین اجرای عدالت و احقاق حقوق زنان و قوانین 
گذاشته  ما  اختیار  در  و  شناسایی  باید  آنان  به  مربوط 
در  قضایی  رویه  نقش  واکاوی  که  نماند  ناگفته  شود. 

است. مهم  خانواده ها  استحکام 
رو  روز  به  روز  آمار طالق  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  وی 
دچار  ما  نسل  نکرده  خدایی  گفت:  است  افزایش  به 

این  در  مربوطه  رویه های  باید  مشکل جدی می شود. 
یابد. کاهش  طالق  تا  شود  اصالح  زمینه 

اول  روز  از  شده  پیشنهاد  گفت:  پایان  در  خزعلی 
اختیار  در  مشاورین  خانواده،  مشاور  مثل  ازدواج 

اول  که  است  صورت  بدین  کار  گیرند.  قرار  زوجین 
این  استان   5 در  بعد حضوری است.  و  تلفنی  مشاوره 
یابد./  می  گسترش  بعدا  و  شده  عملیاتی  موضوع 

► ایسنا    

◄    با این آلودگی هوا و مصرف دخانیات 
که زیاد شده سالمت ریه ها بیشتر به خطر 

افتاده است.
چیز  به  تازه  و  پاک  هوای  روزها  این 
بیش  به همین دلیل  تبدیل شده،  کمیابی 
خود  های  ریه  به  باید  دیگری  وقت  هر  از 
ما  کردن  باخبر  برای  که  هایی  نشانه  و 
توجه  دهد،  می  بروز  خود  بد  وضعیت  از 
به  ها  نشانه  این  از  بعضی  باشیم.  داشته 
در  گیرند،  می  قرار  غفلت  مورد  راحتی 
حالی که توجه به آن ها سالمت و جان ما 
را حفظ خواهد کرد. در ادامه به این نشانه 
ببینیم  و می خواهیم  پرداخت  ها خواهیم 
را  ریه های خود  توانیم سالمت  چطور می 

کنیم. حفظ 
1- درد پشت و کتف

نادر  های  نشانه  جزء  مورد  این  گرچه 
در  درد  احساس  اما  شود  می  محسوب 
می  سینه  قفسه  حتی  یا  ها،  شانه  پشت، 
که  باشد  ریه  سرطان  دهنده  نشان  تواند 
شود،  داده  تشخیص  اولیه  مراحل  در  اگر 
اگر  درد  این  است.  باال  آن  درمان  احتمال 
معمول  درد  پشت  از  تر  طوالنی  و  شدیدتر 
است، یا اگر زیاد تکرار می شود، باید برای 
مراجعه  پزشک  به  اصلی  علت  تشخیص 

. کنید
2- سرفه

که  است  هایی  نشانه  آن  از  هم  سرفه 

و  گیرد  می  قرار  اعتنایی  بی  مورد  اغلب 
مثل  ای  ساده  و  جزئی  مشکل  عالمت 
سرماخوردگی تصور می شود، در حالی که 
سرفه می تواند نشانه ی یک بیماری مزمن 
انواع  بتوانید  باید  دلیل  همین  به  باشد. 
متوجه  تا  دهید  تشخیص  هم  از  را  سرفه 
خطر  بی  کدام  و  کننده  نگران  کدام  شوید 
شدید  نسبتًا  و  شدید  های  سرفه  هستند. 
باشند،  ریه  سرطان  ی  نشانه  است  ممکن 
به خصوص اگر با عالئم دیگری مثل سرفه 

باشد. همراه  خونی  ی 
3- تنگی نفس

قلبی  مشکالت  اغلب  نفس  تنگی  علت 
یا ریوی، مثل آسم یا آلرژی است. اگر این 

محیط  مدتی  است  بهتر  دارید،  را  نشانه 
دور  شهر  از  و  دهید  تغییر  را  تان  زندگی 
در  را  مؤثرتری  ورزشی  ی  برنامه  یا  شوید 
پیش گیرید. اگر زیاد دچار تنگی نفس می 

کنید. مراجعه  پزشک  به  حتمًا  شوید، 
4- زرد شدن چشم ها و پوست )یرقان(
راحتی  به  تواند  می  هم  عالمت  این 
اهمیت  گرچه  گیرد،  قرار  غفلت  مورد 
است  واضحی  ی  نشانه  چون  دارد  زیادی 
دارد،  حکایت  شما  کبدی  مشکالت  از  که 
مشکالتی که علت آن ها می تواند سرطان 
آن  در  که  است  حالتی  یرقان  باشد.  ریه 
مشکل  این  آید.  درمی  زرد  رنگ  به  پوست 
هم  را  ها  چشم  رنگ  سفید  های  قسمت 
تحت تأثیر قرار می دهد و آن را به رنگ زرد 
کمرنگ در می آورد. در صورت شدید بودن 
تیره در می  زرد  به رنگ  بیماری، چشم ها 

آیند.
5- کمبود انرژی

خستگی  احساس  گهگاه  ما  ی  همه 
طبیعی  کاماًل  ای  مسأله  که  کنیم  می 
تواند  می  اضطراب  یا  خواب  کمبود  است. 
عامل خستگی شما باشد، اما اگر اغلب به 
می  خستگی  احساس  طبیعی  غیر  شکلی 
کنید، مدتی است درگیر سرفه ای هستید 
از  را  اشتهای خود  و  نمی شود  برطرف  که 
دست داده اید، ممکن است علت همه ی 
باشد. شما  بدن  در  پنهانی  مشکل  ها  این 

چگونه از ریه هایمان محافظت کنیم؟
گرفتن  شدت  اثر  بر  اخیر  های  سال  در 
دخانیات،  مصرف  و  هوا  آلودگی  معضل 
پزشکی  ی  جامعه  سوی  از  بیشتری  تأکید 
صورت  ها  ریه  سالمت  به  توجه  لزوم  بر 
گیری  شکل  موجب  که  ای  مسأله  گرفته، 

در  مجازی  فضای  در  نادرستی  باور 
شده.  ها«  ریه  »پاکسازی  امکان  خصوص 
فوری  راه  هیچ  که  است  آن  حقیقت  اما 
ندارد،  وجود  ها  ریه  »پاکسازی«  برای  ای 
های  عادت  باید  که  است  دلیل  همین  به 

بگذاریم. کنار  را  خود  اشتباه 
رژیم  یک  گرفتن  پیش  در  و  سیگار  ترک 
هایی  عادت  ترین  بدیهی  سالم،  غذایی 
توانید  می  ها  آن  از  استفاده  با  که  هستند 
به حفظ سالمت ریه های خود کمک کنید. 
از همه مهم تر آنکه، این دو عادت بیشترین 
تأثیر را دارند. اگر از بیماری مزمنی رنج می 
آنتی  حاوی  غذایی  مواد  کنید  سعی  برید، 
اکسیدان را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
ورزش  به  مجبور  روز  یک  تا  نکنید  صبر 
بیشتر  با  و  شوید  قدم  پیش  شوید.  کردن 
ها  آن  سالمت  هایتان،  ریه  فعالیت  کردن 
مزمنی  بیماری  دچار  اگر  بازگردانید.  را 
از  قبل  شوید.  ناامید  نیست  الزم  هستید، 
پزشک  با  خود،  ی  روزمره  ی  برنامه  تغییر 
داشته  خاطر  به  اما  کنید،  مشورت  تان 
باشید که حتی شرکت در دوی ماراتن هم 
برای افراد مبتال به آسم ممکن است. گرچه 
هنوز به علت اصلی بیماری آسم پی نبرده 
ایم، اما می دانیم که مایت های گرد و غبار 
و دیگر میکروب هایی که درون گرد و خاک 
زندگی می کنند، در صورت راه پیدا کردن 
تشدید  باعث  توانند  می  خون،  جریان  به 
چنین مشکالتی شوند. بنابراین زود به زود 
محیط زندگی خود را تمیز کنید. به عالوه، 
های  شوینده  از  استفاده  از  ممکن  حد  تا 
دارای  که  محصوالتی  ویژه  به  شیمیایی، 
 / کنید.  خودداری  هستند،  اسانس  و  بو 
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 الیحه دولت برای ساماندهی 
تعطیالت کشور 

را  توضیحاتی  اسالمی  شورای  مجلس  شوراهای  کمیسیون  عضو 
کرد. ارائه  کشور  تعطیالت  ساماندهی  الیحه  پیرامون 

مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو  ابوترابی  ابوالفضل 
تسنیم،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
دولت  کرد:  اظهار  کشور،  تعطیالت  ساماندهی  الیحه  به  اشاره  با 
بر  که  است  کرده  تدوین  را  الیحه ای  تعطیالت  ساماندهی  به منظور 
کشور  سراسر  در  پنج شنبه ها  است  قرار  اول  مرحله  در  آن  اساس 

شود. تعطیل 
تعطیالت  تعطیالت الزم است  برای ساماندهی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
یک سری  حاضر  زمان  در  افزود:  شود،  یکسان سازی  کشور  در 
در  و  تعطیل  تهران  در  پنجشنبه  روزهای  در  وزارتخانه ها  و  ادارات 
کشور  وضعیت  بتوانیم  اینکه  برای  لذا  هستند؛  فعال  دیگر  شهرهای 
سراسر  در  تعطیالت  باید  باید  کنیم  قیاس  دنیا  با  را  تعطیالت  در 

شود. یکسان  کشور 
کشور تعطیالت  ساماندهی  برای  دولت  الیحه 

الیحه  این  با  دولت  اینکه  بیان  با  مجلس  شوراهای  کمیسون  عضو 
لذا  داد:  ادامه  است،  تعطیالت  در  یکسان  رویه  یک  ایجاد  به دنبال 
همه  برای  را  پنجشنبه ها  که  است  این  به دنبال  الیحه  این  با  دولت 
ایرانی ها در سراسر کشور تعطیل اعالم کند، این یک قدم رو به جلو 

است. تعطیالت  ساماندهی  برای 
کشورها  سایر  با  تعطیالت  بعد  مرحله  در  اینکه  بر  تأکید  با  ابوترابی 
2 فاز است؛ اول  مقایسه و ساماندهی می شود، گفت: این الیحه در 
سایر  با  را  تعطیالت  بعد  فاز  در  و  کشور  در  تعطیالت  یکپارچه سازی 
چه میزان  و  داریم  تعطیالت  چقدر  ما  که  می کند  مقایسه  دنیا  نقاط 
همپوشانی دارد و در نهایت به یک ساماندهی در این زمینه برسیم.
تعطیالت  ساماندهی  اینکه  بیان  با  مجلس  در  نجف آباد  نماینده 
تأثیرات  با هدف کاهش  این ساماندهی  امری ضروری است، گفت: 
تعطیالت  از  بهتر  استفاده  همچنین  و  تولید  بر  تعطیالت  منفی 
شده  تدوین  گردشگری  حوزه  به  دادن  رونق  برای  کشور  رسمی 

. ست ا
طرح  گفت:  شالبافیان  علی اصغر  اخیرًا  تسنیم،  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  وزارتخانه های  هماهنگی  با  تعطیالت  سازمان دهی 
و  کشور  استخدامی  و  اداری   سازمان  همچنین  پرورش،  و  آموزش  و 
گردشگری  معاونت  کار  دستور  در  رئیس جمهوری  حقوقی  معاونت 

است. گرفته  قرار 
رویکرد  دو  با  تعطیالت  ساماندهی  طرح  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
حوزه  به  دادن  رونق  برای  کشور  رسمی  تعطیالت  از  بهتر  استفاده 
اظهار  هفتگی،  تعطیالت  به  روز  یک  شدن  اضافه  و  گردشگری 
خدمات  مدیریت   87 ماده  اصالح  در  مأموریت  این  از  بخشی  کرد: 
طی  نهایتًا  و  پیگیری  داشت،  قرار  دولت  کار  دستور  در  که  کشوری 
وزیران  هیئت  توسط  امسال  ماه  آبان   18 تاریخ  در  متعدد  جلسات 
تصویب و توسط رئیس جمهور در قالب الیحه ای برای تصویب تقدیم 

شد.  مجلس 

خبـر
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آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده کالسه 99/1461 نظارت زندان
به موجب دستور قاضی محترم اجرای احکام کیفری مستقر در زندان قم )دادیار ناظر زندان( مبنی بر ضبط 
وجه الوثاقه به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان از وثیقه گذار به نام آقای حسین مسلمی پروانه فرزند 
مصطفی ، پالک ثبتی 60 فرعی از 1908 اصلی واقع در بخش 2 قم به نشانی : قم ، خیابان امام زاده ابراهیم 
، کوچه شماره 16 ، قواره دوم سمت راست کد نوسازی 7-1-602-6 متعلق به آقای حسین مسلمی پروانه 
توقیف و بوسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : 
مطابق نظریه کارشناس محترم ثبتی آقای محمود مهدوی ، مجموع دو پالک فرعی 59 و 60 )هر یک با حدود 
اربعه کامال مغایر با ملک بازدید شده می باشند( در هم ادغان و دو ملک با پالک های متفاوت یکی بانک ملت 
در همسایگی ملک مذکور )که بنا به اظهارات کارشناس محترم ثبتی ، پالک ثبتی فرعی مجزای جدید اخذ 
به اظهارات کارشناس  پروانه می باشد )بنا  به آقای مسلمی  بازدید شده منتسب  شده است( و دیگری ملک 
ثبتی ، پالک فرعی جدید اصالح شده تا کنون به نام آقای حسین مسلمی پروانه ثبت نشده است( با استناد 
به نظریه کارشناس محترم ثبتی به شماره 1-23-1401 مورخ 1401/7/18 پالک 60 فرعی وجود خارجی 
فرعی   60 و   59 های  پالک  باقیمانده  در  پروانه  مسلمی  حسین  آقای  به  منتسب  شده  معرفی  ملک  و  ندارد 
واقع شده که هر دو پالک چندین فقره بازداشتی دارند ، همچنین مقدار 26 سهم از 240 سهم از باقیمانده 
پالک 59 فرعی مذکور به آقایان ابوالفضل کاظمی و ابراهیم محمدی منتقل شده است. ملک معرفی شده 
یک باب ملک مسکونی تجاری احداثی در عرصه ای به مساحت حدود 169 مترمربع )12/5*13/5 متر( در 
سه طبقه شامل طبقات زیرزمین ، همکف و فوقانی و یک انباری در پشت بام با اسکلت دیوار باربر ، ستون 
های فلزی و سقف طاق ضربی که طبقه زیرزمین به صورت یک باب منزل مسکونی مستقل با راه دسترسی 
و پله مجزا از سمت کوچه با پوشش کف موزاییک و بدنه سرامیک ، سفید و کاغذ دیواری و سقف سفید کاری 
شده دارای آشپزخانه با کابینت ، اتاق خواب ، کولر گازی ، سرویس بهداشتی در پاگرد سرویس پله و حمام 
به مساحت حدود 15 مترمربع است. طبقه  زیرزمین مغازه  و  به مساحت حدود 77 مترمربع  اتاق خواب  در 
صورت  به  حمام  و  بهداشتی  سرویس   ، فلزی  کابینت  با  آشپزخانه  دارای  مسکونی  واحد  یک  دارای  همکف 
مشترک در پاگرد و یک اتاق خواب و سه باب مغازه جمعا به مساحت 169 مترمربع است. پوشش کف طبقه 
به همراه سقف سفید کاری است. سه باب  بقیه دیوار  و  ارتفاع 1/2 متر سرامیک  تا  بدنه   ، همکف موزاییک 
تصویر  و  پروانه(  مسلمی  حسین  آقای  )همسر  صدیق  خانم  سرکار  اظهارات  به  توجه  با  که  همکف  در  مغازه 

قولنامه های ابرازی ، مغازه اول با پوشش کف و بدنه سرامیک و سقف کاذب ، درب شیشه سکوریت و کرکره 
برقی که سرقفلی آن طی دو فقره قولنامه مجموعا به مساحت حدود 24 مترمربع به آقای اصغر مسلمی پروانه 
واگذار شده است. مغازه دیگر  آقای حسین فهیمی  به  به مساحت حدود 16 مترمربع  و سرقفلی مغازه دوم 
کاردئونی که در حال حاضر در اختیار مستاجر است و دارای  با درب فلزی آ به مساحت حدود 15 مترمربع 
زیرزمین با راه مستقل از شارع می باشد. شایان ذکر است سابقه 30 مترمربع تجاری از کل ملک در مدارک 
شهرداری مشاهده گردید. طبقه اول با راه دسترسی از طریق سرویس پله به صورت دو باب منزل مسکونی 
مستقل با مجموع زیربنای حدود 177 مترمربع که یکی از واحد ها با پوشش کف سرامیک ، بدنه 1/20 متر 
و بدنه و سقف کاغذ  و واحد دوم پوشش کف موزاییک  به همراه سقف سفید کاری  بقیه دیوار ها  و  سرامیک 
دیواری است واحد ها دارای آشپزخانه با کابینت ام دی اف ، اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام و یک 
بام  به پشت  و سقف سفید کاری است دسترسی  بدنه سرامیک  و  با پوشش کف موزاییک  تراس  واحد دارای 
واقع است. سیستم سرمایش  بام  انباری در پشت  به عنوان  اتاق  و یک  پذیر است  امکان  آهنی  پله  از طریق 
دارای چهار  ، ملک  اظهارات سرکار خانم صدیق  به  بنا  بخاری است  و سیستم گرمایش  آبی  کولر  ساختمان 
انشعاب برق تک فاز ، دو انشعاب آب و یک انشعاب گاز می باشد. در مجموع ملک معرفی شده در سه طبقه 
دارای 4 واحد مسکونی مجزا ، 3 باب مغازه مجزا در همکف و یک باب مغازه در زیرزمین می باشد در حال 
آقای محمد مسلمی  اختیار  در  زیرزمین  ، طبقه  پروانه  آقای حسین مسلمی  اختیار  در  حاضر طبقه همکف 
پروانه ، واحد های طبقه فوقانی در اختیار آقای علی مسلمی پروانه و آقای مهدی مسلمی پروانه و سرقفلی 
دو باب مغازه ها به مستاجرین )آقای اصغر مسلمی پروانه و آقای حسین فهیمی( واگذار شده و مغازه سوم و 
زیرزمین آن نیز در اختیار مستاجر دیگری است. با عنایت به موارد مذکور و وضعیت موجود و بررسی های به 
عمل آمده به نظر اینجانبان ارزش کل ملک معرفی شده ی موجود اعم از ارزش عرصه ، ارزش اعیانی احداثی 
ارزش انشعابات آن به شرح فوق الذکر حسب دستور دادیار محترم ناظر زندان براساس وضع موجود و صرف 
نظر از مغایرت پالک ثبتی و مالکیت با کسر حقوق متصوره مستاجرین از بابت واگذاری حق سرقفلی دو باب 
تعهدات   و  دیون   ، نشینی  گونه عقب  هر  گرفتن  نظر  در  بدون  مترمربع(   40 به مساحت حدود  )جمعا  مغازه 
بدهی به شهرداری ، دارایی ، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیئت سه نفره کارشناسی ، مبلغ 
41/000/000/000ریال چهل و یک میلیارد ریال ارزیابی و اعالم گردیده است. الزم به ذکر است : هیئت 

سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری طی نظریه تکمیلی اعالم داشته : پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد و 
تاریخ 1401/9/16 مطابق پاسخ مذکور طی  به شماره 140185630002011660  امالک منطقه دو قم 
سند انتقال 48484 مورخ 58/11/12 دفتر 6 قم به آقای حسین مسلمی پروانه منتقل گردیده و سپس طی 
نامه شماره 140102990001913662 مورخ 1401/3/23 شعبه محترم 18 دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب قم و نامه شماره 86/1/2069 مورخ 1384/12/10 دادیار محترم شعبه اول دادسرای قم و نامه 
باقیمانده  ، هر دو پالک  زندان  ناظر  شماره 140102990001449251 مورخ 1401/3/5 دادیار محترم 
60 و باقیمانده 59 بازداشت گردیده است. حدود اربعه و مشخصات و مساحت پالک های موصوف مطابق 
پاسخ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد. 1- حدود پالک 
متر   7/06 به طول  مترمربع شماال   89/02 به مساحت  قم  ثبت  دو  اصلی بخش   1908/11/59 باقیمانده 
دیوار مشترک با پالک 61 فرعی ، شرقا به طول 12/07 متر درب و دیوار به شارع 8 متری ، جنوبا به طول 
7/05 متر پی مشترک با پالک 58 فرعی ، غربا به طول 12/75 خط مفروش به پالک باقیمانده 60 فرعی. 
به  شماال  مترمربع   82/71 مساحت  به  قم  ثبت  دو  بخش  اصلی   1908/11/60 باقیمانده  پالک  حدود   -2
طول 6/5متر دیوار مشترک با پالک 62 فرعی ، شرقا به طول 12/75 متر خط مفروض به پالک باقیمانده 
59 فرعی ، جنوبا به طول 6/5 متر پی مشترک با پالک 58 فرعی ، غربا به طول 12/45 متر دیوار اشتراکی 
مورخ  شنبه  سه  درروز   الذکر  فوق  ملک  گردیده  مقرر  فوق  مراتب  به  توجه  با  فرعی.   11 باقیمانده  پالک  با 
1401/11/11 ساعت 10 الی 11 صبح به آدرس : قم – خیابان ساحلی – دادگستری شهرستان قم دادگاه 
های حقوقی طبقه زیرزمین دفتر  نظارت بر امور زندانیان قم – اتاق 8 واحد مزایده کیفری ، ازطریق مزایده 
حضوری به فروش برسد ، مزایده از قیمتی که توسط کارشناس تعیین شده شروع و به شخصی که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته و ده درصد آن را نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را بایستی 
حداکثر ظرف یک ماه پس از برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع و قیض سپرده یا اصل سند واریزی 
آنرا تسلیم نماید در غیر این صورت کل مبلغ ده درصد دریافتی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده مطابق مقررات تجدید می گردد ضمنا طالبین می توانند در مدت پنج روزقبل از موعد مزایده 

با هماهنگی اجرا از محل ملک بازدید نمایند. 
دادیار ناظر زندان دادسرای قم – بنیامین محمدی 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 

●  سوءاستفاده از زنان برای قاچاق موادمخدر     ●

عالئم بیماری ریوی و نشانه ها ی آن 

● چگونه از ریه هایمان محافظت کنیم؟    ●


