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رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور 
ترکیه:

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: رئیسی:

حمله به شمال سوریه 
به ضرر ترکیه و به نفع 
تروریست ها خواهد بود

هدف ما افزایش تبادالت 
تجاری با ترکیه به ۳۰ 

میلیارد دالر است

آیت الله جنتی موجب 
وزانت شورای نگهبان 

است
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صفحه 2

»گویه« بررسی کرد:»گویه« بررسی کرد:

صفحه صفحه 88قم، نیازمند تداوم جشن ها و شادی هاقم، نیازمند تداوم جشن ها و شادی ها

 سخنگوی دولت در نخستین رویداد ملی »هجرت اشتغال آفرین« در قم: سخنگوی دولت در نخستین رویداد ملی »هجرت اشتغال آفرین« در قم:

قفل و زنجیر ها از مسیر حرکت تولید برداشته می شودقفل و زنجیر ها از مسیر حرکت تولید برداشته می شود

متصدیان  ادعای  العالمیه گفت: طبق  المصطفی  رییس جامعه      ◄
هیچ  با  داده،  انجام  فارسی  زبان  توسعه  در  المصطفی  که  کاری  امر، 
فراگیران  که  است  حالی  در  این  و  نیست  مقایسه  قابل  دیگری  نهاد 
می  آشنا  نیز  اسالمی  انقالب  های  آموزه  با  المصطفی  در  فارسی  زبان 

شوند.
قم  استاندار  با  دیدار  در  عباسی  علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
خود  زبان  توسعه  برای  باالیی  بسیار  اهمیت  مختلف  کشورهای  افزود: 
در دنیا قائل هستند و برای این کار هزینه های فراوان انجام می دهند.

وی ادامه داد: المصطفی به جهت پراکندگی کار در عالم، در مساله 
آموزش  کرونا،  از  ناشی  های  وقفه  در  و  بوده  جدی  بسیار  ارتباطات 
این  که  شد  دنبال  مشکل  بدون  خارج  و  داخل  در  مجموعه  های 

است. المصطفی  ای  شبکه  های  زیرساخت  مرهون  موفقیت 
قالب  در  پژوهشی  و  علمی  گروه   ۲۰ از  بیش  کرد:  تاکید  وی 
این  و  هستند  فعال  المصطفی  جامعه  ذیل  مختلف  های  پژوهشکده 
۷۰۰ متن  از  و بیش  بوده  آموزشی  نگاری  رتبه نخست متن  مرکز دارای 

است. شده  نگاشته  مختلف  های  رشته  در  آموزشی 
شورایی   ۵۸ سال  از  کرد:  بیان  العالمیه  المصطفی  جامعه  رئیس 
این  مدتی  از  بعد  و  گرفت  شکل  غیرایرانی  طالب  سرپرستی  بر  مبنی 
شورا تبدیل به مرکز جهانی علوم اسالمی شد؛ به برکت انقالب اسالمی 
و  گرفت  شکل  ایران  به  اسالمی  طالب  آمدن  برای  باالیی  اشتیاق  یک 

دارد. حضور  طلبه  المصطفی  جامعه  در  ملیت   ۱۳۰ حدود  از  امروز 
سازمانی  یک  رهبری  معظم  مقام  رهبری  دوره  در  کرد:  ابراز  عباسی 
سال  از  که  گرفت  شکل  غیرایرانی  طالب  امور  ساماندهی  برای  هم 
جامعه  که  شد  تلفیق  اسالمی  علوم  جهانی  مرکز  با  مجموعه  این   ۸۶

گرفت. شکل  المصطفی 
را  اسالمی  علوم  و  انسانی  علوم  المصطفی  جامعه  شد:  یادآور  وی 
البته در برخی از  پایه و فنی ورود نکرده است؛  پیش می برد و به علوم 
گرفته  شکل  هم  پزشکی  مانند  دیگر  علوم  برخی  نیاز  دلیل  به  کشورها 

است.
ها  رشته  از  برخی  کرد:  عنوان  العالمیه  المصطفی  جامعه  رئیس 
به  است؛  المصطفی  ابتکار  شده،  طراحی  اسالمی  علوم  قالب  در  که 
از  غیره  و  اقتصادی  سیاسی،  فقه  مانند  فقهی  مختلف  ابعاد  مثال  طور 

است. مجموعه  این  های  ابتکار 
علوم  متن  در  انسانی  علوم  گیری  پیشگام شکل  کرد:  اضافه  عباسی 
بود  یزدی  مصباح  الله  آیت  مرحوم  خمینی)ره(  امام  موسسه  اسالمی، 
از  حاضر  حال  در  و  شد  المصطفی  و  حوزه  وارد  گیری  شکل  از  پس  که 
این  مجوز  و  شود  می  تدریس  دکتری  تا  کارشناسی  و  کاردانی  مقطع 

است. شده  اخذ  علوم  وزارت  از  ها  رشته 
زبان  سوم  محور  اسالمی،  و  انسانی  علوم  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
داده  آموزش  المصطفی  در  زبان   ۱۷ حاضر  حال  در  است؛  فرهنگ  و 
را  فارسی  زبان  باید  شوند،  دروس  وارد  طالب  اینکه  از  قبل  شود؛  می 

ببینند. آموزش 
تحول  طرح  اساس  بر  شد:  یادآور  العالمیه  المصطفی  جامعه  رئیس 
افزایش  گرایش  و  رشته   ۴۰۰ حدود  به  گرایش،  و  رشته   ۱۷۰ آموزشی، 

است. کرده  پیدا 
و  بوده  قم  المصطفی  مرکزیت  و  آغاز  نقطه  داد:  ادامه  عباسی 
نیز  آشتیان  و  تبریز  تهران،  اصفهان،  است؛  مشهد  ما  دوم  نمایندگی 
مشغول  گرگان  در  سنت  اهل  از  هم  ای  مجموعه  دارند؛  نمایندگی 

و  بوده  المصطفی  جامعه  اختصاصات  از  این  که  هستند  تحصیل  به 
تحصیل  به  مشغول  مجموعه  در  خود  فقه  اساس  بر  سنت  اهل  برادران 
با چنین گستردگی و کیفیتی در هیچ مرکز اسالمی  این کار  هستند که 

ندارد. سابقه  دنیا  در 
 ۳۲ و  برادران  المصطفی  پژوهان  دانش  درصد   ۶۸ کرد:  تاکید  وی 

و  کشور  مراکز  دیگر  و  قم  در  و  دهند  می  تشکیل  خواهران  را  درصد 
آفرینی  و نقش  آموزش های خواهران فعال است  از کشور بخش  خارج 

است. برابر  برادران  با  ها  زمینه  از  برخی  در  ها  آن 
فارغ  از  بسیاری  کرد:  بیان  العالمیه  المصطفی  جامعه  رئیس 
برای  هم  باز  تحصیل،  اتمام  از  بعد  خود  عالقه  دلیل  به  ما  التحصیالن 
زیارت و گردشگری به ایران می آیند و الزم است در طراحی ها به نقش 
پذیرایی  برای  الزم  های  زیرساخت  تا  شود  توجه  المصطفی  المللی  بین 

► شود.    فراهم  خارجی  کشورهای  مسافران  این  از 

رییس جامعه المصطفی:

جامعه المصطفی در توسعه زبان فارسی پیشگام است

برگزاری شورای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم

از تحقق ۹۷ درصدی بودجه ۱۴۰۰ تا 
تأکید بر بهبود خدمات رسانی                                        
صفحه 4

تلنگر - وحید حاج سعیدی

در ورزشگاه بازه، حیای دخترا 
کجا رفته؟!                                                  
صفحه 7

از متن به حاشیه

گمشده فوتبال ایران در آستانه 
جام جهانی!                                                  
صفحه 5

»تب موشی«ِ  بیماری مرموز جدید در 
تانزانیا شناسایی شد                                                 
صفحه 7

گزیـده خبـرها

بی خبری قمی ها از زحمات 
جهادگران قمی!

به  اسالمی  نهضت  گیری  شکل  ابتدای  از  اسالمی  انقالب  پیروزی 
یافته  بود و تحقق  با تالش و همت جهادگونه همراه  امام خمینی  رهبر 
است. قیام امام خمینی از شهر مقدس قم بدون امکانات مادی حرکت 
اسالمی مردم ایران را متکی به اراده های مؤمنان و مخلصان کرد. بعد 
از پیروزی شگرف انقالب بدون هیچ حامی مادی و مالی و نقش پررنگ 
به  را  پیام رهبری نهضت  امکانات  بدون  آن که  روحانیون قم در  و  مردم 
برای  ایران  زمینه های جنبش جهادی مردم  نقاط کشور رساندند  تمام 
امام  فرمان  به  سازندگی  جهاد  تشکیل  آمد.  بوجود  مشکالت  بر  غلبه 
خمینی نمونه برجسته ای از آن است. با شروع جنگ تحمیلی حرکت 
جهادی جوانان به اوج خود رسید و حماسه های بزرگی را رقم زد و امید 

امام و امت مسلمان شد.
بعد از پایان جنگ و رحلت جانسوز امام، حضرت آیت ا... خامنه ای 
این منابع و ذخایر عظیم را در مسیر سازندگی و رشد و پیشرفت و دفاع 
همه جانبه از ایران اسالمی هدایت کردند و مفهوم گروه های جهادی که 
تالش خودجوش جوانان و اقشار گوناگون در عرصه هایی غیر از جنگ 
گروه  به  خود  معروف  های  پیام  از  یکی  در  ایشان  گردید.  برجسته  بود 
های جهادی می گویند: »کار جهادی، به معنی کار برخاسته از ایمان 
و به کارگیرنده ی هر چه بیشتر از ظرفّیت وجودی انسان است؛ و این دو 
هیچ یک، نقطه ی پایان ندارد؛ پس کار جهادی امروز شما میتواند ده ها 
و صدها برابر، کیفّیت و ارتقا و گسترش یابد«. ایشان از جهادگران می 
خواهد »کارهای خود، پیشرفتهای خود، موّفقّیتهای خود، توانایی های 
نشان  برسانید.  همگان  اّطالع  به  هنرمندانه  به شکل  را  خود  روزافزون 
انسانی  ظرفّیتهای  از  گوشه  ای  بر  فقط  که  شما  موّفق  جهاِد  که  دهید 
کشور مّتکی است، چقدر زیبا و شوق انگیز است«. این در حالی است که 
هنوز بسیاری از مردم در جریان زحمات اعضاء و فعاالن جهادی کشور 
نیستند. بطور مثال مسئول دبیرخانه گروه های جهادی حوزه علمیه در 
قم اظهار داشته است: بیش از ۱۲۰۰ گروه جهادی حوزوی شناسایی و 
ایجاد شده که فصل مشترک بین همه آن ها این است که در ایام ناخوشی 
مردم در کنار مردم هستند. در بحران طاقت فرسا و خطیر شیوع بیماری 
مهلک کرونا گروه های جهادی قم با محوریت طالب و روحانیون نقش 
چشمگیری در حمایت و پشتیبانی از کادر درمان ایفاء کردند که بخش 
زیادی از آن به دلیل اخالص آنان از چشم مردم پنهان ماند. در ماجرای 
سیل گلستان و لرستان جهادگران قمی در امدادرسانی به سیل زدگان 
صدها  سال  های  مناسبت  بیشتر  در  حاضر  حال  در  و  بودند  پیشگام 
حوزوی  جهادی  های  تشکل  و  ها  موکب  و  ها  گروه  توسط  خدمت  نوع 
و دانشگاهی و بسیجی استان قم به مردم سراسر کشور ارائه می شود.

این جنبش کم نظیر نیازمند اطالع رسانی به سطوح مختلف جامعه 
قرار  انقالب  رهبر  تأکید  مورد  که  همانطور  تا  است  بایسته  و  باشد  می 
زحمات  جریان  در  قم  اهالی  خود  کم  دست  هنرمندانه  بصورت  گرفته 
فرزندان خویش خصوصا طالب و روحانیون مخلص شهرشان قرار گیرند 
و همدلی و همبستگی و سرمایه اجتماعی در این حوزه مضاعف شود.

سرمقـالـه

اناهلل و انا الیه راجعون

 سید محمدحسین دریاباری مدیر مسوول 
و اعضای تحریریه روزنامه گویه 

جناب آقای قائم پناه 
بسیار  تاسف  و  تاثر  موجب  پدرگرامیتان  درگذشت  خبر   
محترم  خانواده  جنابعالی،  به  را  مولمه  ی  ضایعه  این  گردید. 
ازخداوند  و  گفته  تسلیت  بستگان  سایر  و  ایشان  وفرزندان 
برای  و  رحمت  و  مغفرت  درجات،  علو  مرحوم  آن  برای  رحمان 

نماییم. می  مسئلت  شکیبایی  و  صبر  بازماندگان 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9127625987   



انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون       ◄
در  دانشگاه ها  اهمیت  به  اشاره  با  قم  استانداری 
شرکت   ۱۱۵ وجود  گفت:  کارآفرینی،  روحیه  تقویت 
بنیان بهمراه هفت مرکز رشد و هفت شتابنده  دانش 
کار  و  کسب  بوم  زیست  در  استان  این  تا  شده  سبب 

باشد. داشته  مطلوبی  جایگاه 
ملی  افتتاحیه»رویداد  در  قریشی  سیدمهدی 
مفید  شیخ  سالن  در  آفرینی«  اشتغال  هجرت 
و  کسب  بوم  زیست  رونق  برای  افزود:  قم،  دانشگاه 

کار در کشور الزم است تا دانشگاه ها مهارت محوری 
دهند. قرار  خود  ریزی های  برنامه  اولویت  در  را 

باید  کشور  دانشگاه های  اینکه  بیان  با  وی 
موجود  رویه  اگر  افزود:  باشند،  کارآفرینی  بصورت 
اشتغال،  مشکل  بر  عالوه  یابد  ادامه  دانشگاه ها 
رو  روبه  چالش  با  نیز  فردی  مهارت های  حوزه  در 

شد. خواهیم 
استانداری  انسانی  منابع  و مدیریت  توسعه  معاون 
تحوالت  شاهد  سیزدهم  دولت  تحول  سند  در  افزود: 

کسب  حوزه  در  امیدوارکننده ای  برنامه ریزی های  و 
صدور  تسهیل  قانون  که  هستیم  کارآفرینی  و  کار  و 
از آن  آنهاست که  از مهمترین  مجوزهای کسب و کار 

کرد. یاد  عرصه  این  در  انقالبی  به  می توان 
در  دانشگاه ها  اهمیت  بر  مجدد  تاکید  با  وی 
شد:  یادآور  کارآفرینی،  روحیه  پرورش  و  تقویت 
از  حمایت  به  نسبت  استان  مدیریت  مجموعه 
و  شرکت ها  پشتیبان  و  دارد  جدی  عزم  کارآفرینان 

► است.      رشد  مراکز 
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عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
آیت الله جنتی موجب وزانت 

شورای نگهبان است

در  جنتی  الله  آیت  ابقای  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
در  او  طاقت فرسای  زحمت های  از  قدردانی  نوعی  را  نگهبان  شورای 
طول سالیان متمادی دانست و گفت: شخصیت ایشان می تواند مایه 
انقالب  مستقیم  خط  پیمودن  و  نگهبان  شورای  وزانت  موجب  برکت، 

باشد. شورا  این  در 
با  جنتی  الله  آیت  افزود:  ایرنا  با  درگفتگو  رجبی  محمود  الله  آیت 
شجاعت هیچگاه از مواضع به حق خود عقب نشینی نکرده و همواره 
انقالب  معظم  رهبری  و  امام  نظام،  حق  مواضع  لهجه  صراحت  با 

می کند. بیان  را  اسالمی  
آغاز  از  که  است  شخصیت هایی  از  جنتی  آیت الله  اینکه  بیان  با  وی 
و  بوده  انقالب  خدمت  در  سرباز  عنوان  به  )ره(  خمینی  امام  نهضت 
ایشان  گفت:  شده است  زندان  راهی  حتی  و  گرفته  قرار  تعقیب  مورد 
پس از انقالب نیز در هر کجا که نظام به او نیاز داشت و یا امام راحل 

داشته است. جدی  و  موثر  حضور  می داد  تشخیص 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بااشاره به اینکه آیت الله جنتی 
هماهنگی  شورای  مصلحت،  تشخیص  مجمع  نگهبان،  درشورای 
دادگاه های  و  مقدس  دفاع  پشتیبانی  شورای  اسالمی،  تبلیغات 
دارای  او  این  بر  عالوه  گفت:  کرده،  ایفا  مفیدی  نقش  انقالب 
علمای  از  یکی  و  هست  واالیی  انقالبی  و  فرهنگی  علمی،  شخصیت 
داشت. تدریس  کرسی  سالها  که  می رود  شمار  به  علمیه  حوزه  بزرگ 

شورای  اقدامات  در  جنتی  آیت الله  اثرگذاری  به  اشاره  با  رجبی 
شخصیت های  از  ایشان  کرد:  عنوان  انتخابات،  بر  نظارت  و  نگهبان 
قانون  بازنگری  شورای  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  اثرگذار 

بوده است. نیز  اساسی 
بعد  داد:  خمینی)ره(ادامه  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  رییس 
است؛  کم نظیر  و  ممتاز  جنتی  الله  آیت  مبارزاتی  و  اخالقی  علمی، 
ایشان در برابر دشمنان اسالم و انقالب سینه سپر کرده و به استقبال 
درایت،  قاطعیت،  با  نگهبان  شورای  تشکیل  زمان  از  رفت،  خطرها 
عالمانه  برخورد  و  مداری  والیت  لهجه،  صراحت  خودنمایی،  از  پرهیز 

داشت. فعالیت  شورا  این  در 
همواره  ایشان  کرد:  تاکید  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
دلسوز محرومان و در مبارزه با فساد و رانت خواری از جدیت خاصی 
اخالص   و  زیستی  ساده  از  نیز  شخصی  زندگی  در  بود،  برخوردار 

است. برخوردار  باالیی  درحد 
وی افزود : آیت الله جنتی در هر مسندی تهدیدها را تبدیل به فرصت 
در  که  کسانی  و  داخلی  مزدوران  خارجی،  دشمنان  امروز  و  کرده 
گذشته مسند داشته و در حال حاضر به دشمنان پناه برده اند وی را 

داده اند. قرار  هجمه  مورد 
شخصیتی  عنوان  به  نیز  دار  زنده  شب  الله  آیت  از  همچنین  رجبی 
اظهار  و  کرد  یاد  حوزه  علمی  برجستگان  از  و  متقی  عادل،  تقوا،  با 
داشت: ابقای این دو شخصیت در جایگاه شورای نگهبان نشانه نگاه 
حکیمانه رهبر انقالب اسالمی به این شوراست و باید شکرگزار باشیم 
عرصه ها  تمامی  در  که  فرموده  عنایت  انقالب  به  رهبری  خداوند  که 

می شود. نظام  اقتدار  سبب  و  می گیرد  را  تصمیم ها  بهترین 

با حضور مراجع تقلید و علما برگزار شد:
مراسم جشن و شادی و عمامه 
گذاری طالب حوزه علمیه قم 

در روز عید غدیر

با  غدیر  عید  روز  در  قم  علمیه  حوزه  طالب  گذاری  عمامه  مراسم 
شد. برگزار  تقلید  معظم  مراجع  حضور 

به گزارش خبرگزاری حوزه، مراسم جشن و شادی عید بزرگ غدیرخم 
معصومه)س(،  حضرت  حرم  جمله  از  قم  مقدس  شهر  جای  جای  در 
علما،  و  تقلید  معظم  مراجع  بیوت  و  دفاتر  جمکران،  مقدس  مسجد 
ادامه  روز مباهله  تا  و همچنان  برپا شده  تکایا،  مساجد، حسینیه ها، 

دارد.
مختلف  قشرهای  مشارکت  با  ظهور  تا  غدیر  بزرگ  پیاده روی  آیین 
مسجد  مسیر  در  بیت  اهل  کریمه  شهر  زائران  و  میهمانان  مردم، 

شد. برگزار  قم  در  جمکران 
علی  حضرت  شیفتگان  و  عاشقان  از  جمعی  گزارش:  این  اساس  بر 
)ع( عصر دوشنبه، مسافت بلوار پیامبر اعظم )س( تا مسجد جمکران 

پیاده طی نمودند. با پای  را 

خبـر

صدور  در  تسهیل  گفت:  دولت  سخنگوی      ◄
دولت  عملکرد  از  نمونه ای  کار  و  کسب  مجوز های 
بوده  تولید  مسیر  قفل های  برداشتن  در  سیزدهم 

. ست ا
سخنگو  جهرمی  بهادری  علی  فارس،  گزارش  به 
پیش  سیزدهم  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس  و 
ملی  رویداد  اولین  افتتاحیه  مراسم  در  امروز  ظهر  از 
دانشگاه  مفید  تاالر  در  که  آفرین«  اشتغال  »هجرت 
زحمات  از  کرد:  اظهار  سخنانی  طی  شد،  برگزار  قم 
راستای  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
برگزاری این رویداد تشکر می کنم و این رویداد نشان 
دهنده این است که مسئولین حوزه اشتغال در دولت 

کرده  اند. انتخاب  را  درستی  راه  سیزدهم 
تحول  شود  باعث  حرکت  این  امیدوارم  افزود:  وی 
شود،  محقق  اشتغال زایی  حوزه  در  موثری  و  بزرگ 
که  است  درستی  راه  دانشگاه  از  رویداد  این  شروع 
این  و دیدگاهی که در  برگزیده شده  توسط مسئولین 
رویداد وجود دارد یک نشان از روحیه جهادی است و 

دهد. رخ  آینده  در  خوبی  اتفاقات  امیدواریم 
اشتغال  و  اشتغال  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
در  است،  جهاد  آن  کنار  در  و  هجرت  نیازمند  آفرینی 
باشیم،  داشته  جهاد  نیت  باید  آفرینی  اشتغال  حوزه 
متاسفانه بعضی از افراد حواسشان نیست که در نبرد 
به  کافی  توجه  و  می کنند  حرکت  اقتصادی  عرصه 

ندارند. اقتصادی  جنگ  موضوع 
بیان  سیزدهم  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
کرد: دیده بان کشور سالها است که در حوزه اقتصاد 
ساالنه  نام گذاری  در  موضوع  این  و  دارد  تاکید 
مسائل  به  نسبت  را  خود  گاهی  آ باید  است،  مشخص 
متوجه  و  دهیم  افزایش  اشتغال آفرینی  و  اقتصادی 

باشیم. موضوع  دو  این  حساسیت 
برگزاری  خروجی  کرد:  عنوان  جهرمی  بهادری 
تلنگر  به ما  آفرین«  ۷ روزه »هجرت اشتغال  این دوره 
و اشتغال آفرینی وسط  اقتصادی  می زند که در عرصه 
درنگ  لحظه  یک  هم  دشمن  هستیم،  جنگ  میدان 
ما  علیه  تبلیغاتی  ابزارهای  تمامی  با  و  نمی کند 

می دهد. انجام  اقداماتی 
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه به نتایج درخشانی 
که  هستیم  این  نیازمند  برسیم  اقتصادی  جنگ  در 
همه افراد در کسوت حاکمیتی و شهروندی در میدان 
مقدس  دفاع  نباشند،  جنگ  این  تماشاچی  و  باشند 
زد  مثال  می توان  که  است  همدلی  و  اتحاد  نمونه ای 
و  فرماندهان  جنگ  سال   ۸ در  که  دیدند  دنیا  همه 
در  آنها  از  نیز  مردم  و  بودند  مقدم  خط  در  سربازان 

می کردند. حمایت  مختلف  مسائل 
مردم  وقتی  کرد:  بیان  سیزدهم  دولت  سخنگوی 
است  تضمینی  کار  آن  در  پیروزی  باشند  کاری  پای 
هم  تاریخ  در  و  است  تغییر  غیرقابل  قواعد  جز  این  و 

زمینه ای  در  مردم  هرگاه  که  شده  اثبات  موضوع  این 
شده  حاصل  کار  از  مطلوبی  نتایج  داشتند  مشارکت 

است.
یک  صدور  برای  گذشته  در  متاسفانه  گفت:  وی 

مجوز اشتغال کارشکنی های فراوانی به وجود می آمد 
اما  را عقب می انداخت،  و موانع زیادی، صدور مجوز 
از روی کارآمدن دولت سیزدهم طبق یک حرکت  بعد 
به  اشتغال  مجوز  صدور  مراحل  که  شد  ابالغ  جهادی 

نشود. کارشکنی  و  شود  طی  سرعت 
جایی  به  اکنون  کرد:  اظهار  جهرمی  بهادری 
اشتغال  مجوز  لحظه  در  اوقات  گاهی  که  رسیده ایم 
و  افراد  به  هفته  یک  ظرف  نهایتا  یا  و  می شود  صادر 
آمار  طبق  می شود،  داده  مجوز  این  خانگی  مشاغل 

طرف  از  خانگی  مشاغل  مجوز  عنوان   ۵۰۰ حدود 
وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی صادر شده است و 
اجازه  عنوان  ثبت  محض  به  آنها  از  مورد   ۳۵۰ حدود 

کرده اند. دریافت  کار 
تاکید  سیزدهم  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
کرد: در حوزه اشتغال آفرینی باید به الگوهای توسعه 
باید  اقتصادی  توسعه   طرح های  و  شود  توجه  علمی 
استفاده  آنها  از  و  برگشته  ما  و مدارس  عالی  مراکز  به 
بوم  با زیست  باید منطبق  نیز  این طرح ها  البته  شود، 
مختلف  مناطق  بر  حاکم  شرایط  و  مزیت ها  اشتغال، 

باشد.
رشته های  از  بعضی  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
دانشگاهی که این روز ها تدریس می شود در بعضی از 
شهرها جوابگو نیست و باید تغییری در آن انجام داد 
شهر ها  از  برخی  در  کرد،  جلوگیری  آنها  تدریس  از  و 
است  و مشخص  نیست  رشته ها  بعضی  به  نیازی  هیچ 

آورد. دست  به  تولیدی  رشته  آن  دل  از  نمی توان  که 
و  موانع  از  برخی  دولت  گفت:  جهرمی  بهادری 
رفع  راهکار  و  کرده  شناسایی  را  اقتصادی  مشکالت 
آن ها را در سند تحول آورده است و تاکید دارد در زمان 
شاهد  اقتصاد  در  تا  شود  رفع  مشکالت  این  مناسب 
موضوع  مثال  برای  باشیم،  تحول  و  شکوفایی  یک 
بهبود محیط کسب و کار است که دولت در این مدت 

► است.    داده  انجام  زمینه  این  در  اقداماتی 

سخنگوی دولت:

● قفل و زنجیر  از مسیر حرکت تولید برداشته می شود   ●

»هجرت  ملی  رویداد  اولین       ◄
گفتمان  ترویج  راستای  در  اشتغال آفرین« 
ویژه  کشور  اشتغال  ملی  بوم  زیست 
التحصیالن  فارغ  طالب،  دانشجویان، 
حوزه  اجتماعی  فناوری  تولید  در  مستعد 
کرد . کار  به  آغاز  قم  دانشگاه  در  اشتغال 
افتتاحیه  مراسم  فارس،  گزارش  به 
اشتغال  »هجرت  ملی  رویداد  اولین 
حضور  با  شنبه  سه  ظهر  از  پیش  آفرین« 
وزارت  مقام  قائم  خادمی  اکبر  علی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی بهادری 
دیگر  و  سیزدهم  دولت  سخنگوی  جهرمی 
تاالر مفید  مسئولین کشوری و استانی در 

شد. برگزار  قم  دانشگاه 
شرکت   ۶۰۰ حضور  با  رویداد  این 
وزارت  همت  به  کشور  سراسر  از  کننده 
دانشگاه  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
به  روز شروع   ۷ به مدت  امروز  از صبح  قم 

رویداد  این  برگزاری  از  هدف  که  کرد  کار 
به  کسب وکار  آموزش  و  اشتغال آفرینی 

است. بنیان  دانش  شیوه 

»هجرت  ملی  رویداد  اولین 
گفتمان  ترویج  راستای  در  اشتغال آفرین« 
ویژه  کشور  اشتغال  ملی  بوم  زیست 

التحصیالن  فارغ  طالب،  دانشجویان، 
حوزه  اجتماعی  فناوری  تولید  در  مستعد 
برگزاری  حال  در  قم  دانشگاه  در  اشتغال 

. ست ا
حمید رضا مقصودی دبیر اولین رویداد 
کرد:  بیان  آفرین«  اشتغال  »هجرت  ملی 
از طریق حلقه های  این است که  هدف ما 
زمینه های  در  بتوانیم  مردم  و  میانی 
مختلف با استفاده از مباحث دانش بنیان 
برای  اشتغال زایی  تا  کنیم  شغل  ایجاد 
۱۰۰ هزار دانشجو در سطح دانشگاه های 

شود. محقق  کشور  سراسر 
وی ادامه داد: رئیس جمهور کشورمان 
میلیون  یک  ایجاد  وعده  انتخابات  از  قبل 
انتخاب  از  بعد  و  دادند  مردم  به  را  شغل 
جلسه  چندین  قم  دانشگاه  در  ایشان 
راستای  در  تا  دادیم  تشکیل  کارگروهی 
و  باشیم  سهیم  نیز  ما  وعده  این  تحقق 

تصمیم  همکاران  توسط  فراوان  تالش  با 
نوین  و  بنیانی  دانش  تفکرات  با  گرفتیم 

کنیم. برگزار  را  رویداد  این 
اشتغال آفرین  هجرت  ملی  رویداد  دبیر 
رهبر  فرمایشات  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
پا به میدان  معظم انقالب هر جا که مردم 
شد،  انجام  درستی  به  کار  آن  گذاشتند 
همایش  کار  در  مردم  حضور  از  نمونه ای 
پیاده روی اربعین است که نظم آن در این 
در  ما  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  سال  چند 
موضوع  این  از  کردیم  سعی  رویداد  این 

کنیم. برداری  الگو 
اشتغال  »هجرت  ملی  رویداد  دبیر 
از  استفاده  با   کرد:  نشان  خاطر  آفرین« 
به  میانی  و حقله های  ظرفیت های مردمی 
خواهیم  اقتصادی  مشکالت  رفع  دنبال 
اقتصاد  از  داری  سرمایه  نظام  سایه  تا  بود 

► شود.      برداشته  ما 

● نخستین رویداد ملی »هجرت اشتغال آفرین« در قم آغاز به کار کرد    ●

کرد:  اظهار  علمیه  حوزه  جهادی  گروه های  دبیرخانه  مسئول       ◄
فصل  که  شده  ایجاد  و  شناسایی  حوزوی  جهادی  گروه   ۱۲۰۰ از  بیش 
مشترک بین همه آن ها این است که در ایام ناخوشی مردم در کنار مردم 

. هستند
دبیرخانه  مسئول  علیخانی  ابولفضل  فارس، حجت االسالم  گزارش  به 
با  خبری  میزگرد  در  علمیه  حوزه های  جهادی  گروه های  هماهنگی 
در  جهادی  گروه های  از  پشتیبانی کننده  دستگاه های  حمایت  موضوع 
در  دستگاه ها  جهادی  گروه های  مسئوالن  حضور  با   ۱۴۰۱ تابستان 
سومین  آستانه  در  که  این  بیان  با  شد،  برگزار  فارس  خبرگزاری  قم  دفتر 
داریم،  قرار  جهادی  گروه های  از  جمعی  با  انقالب  رهبر  دیدار  سالگرد 
مبنی  را  گزارشی  داشتند،  که حضور  دیدار مجموعه هایی  این  در  گفت: 
بر فعالیت های جهادی که در قشر، صنف و جغرافیای خودشان داشتند 
همه  کردند  تاکید  انقالب  رهبر  گزارش ها  این  ارائه  از  بعد  و  دادند  ارائه 
برابر   10 بروید  و  نیست  کافی  اما  است،  خوب  خیلی  ها  گزارش  این 

کنید. کار  بیشتر 
حوزه های  مدیریت  مرکز  مجموعه  در  ما  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
در  که  کرده ایم  تاسیس  را  جهادی  گروه های  هماهنگی  دبیرخانه  علمیه 
علمیه  مدرسه   ۵۴۰ شامل  که  علمیه  مدارس  همه  در  و  کشور  مقیاس 
و  ارتقا  را  آنها  از  بعضی  و  تشکیل  را  آن ها  جهادی  های  گروه  شود،  می 

هم  علمیه  مدارس  از  فارغ التحصیل  جامعه  یک  با  ما  دادیم.   گسترش 
را  جهادی  گروه های  که  دارند  را  ظرفیت  این  آن ها  همه  که  بودیم  طرف 
در سطح محل، هیئت، مسجد، شهر و پایگاه بسیج خودشان راه اندازی 

. کنند
این  در  کرد:  اظهار  علمیه  حوزه  جهادی  گروه های  دبیرخانه  مسئول 
ایجاد  و  شناسایی  ما  را  حوزوی  جهادی  گروه   ۱۲۰۰ از  بیشتر  سال  دو 
ناخوشی  ایام  در  که  است  این  آن ها  همه  بین  مشترک  فصل  که  کردیم 
مردم در کنار مردم هستند. گاهی در سیل و زلزله غمخوار مردم هستند 
و گاهی در مناطق محروم و کاستی های مادی در کنار مردم هستند.در 
تربیتی  فرهنگی،  فعالیت های  به  و خدمات رسانی،  کنار محرومیت زدایی 

می پردازند. ویژه  شکل  به  طلبه بودن  جهت  به  هم  خودشان  تبلیغی  و 
مقام  با  دیدار  سالگرد  سومین  در  کارهایی  چه  اینکه  با  رابطه  در  وی 
معظم رهبری انجام شده، بیان داشت: ما در سومین سالگرد این دیدار 
قرارگاه  ندارد.  حوزه  در  سابقه ای  که  می کنیم  راه اندازی  را  قرارگاهی 
متمرکز  صورت  به  جهادی  گروه   ۲۵ حضور  با  علمیه  های  حوزه  جهادی 
پیدا خواهند  بابل حضور  توابع شهرستان  از  کم برخوردار  منطقه  در یک 
منطقه  به  گروه   25 این  محرم،  دوم  دهه  و  محرم  اول  دهه  ایام  در  کرد. 
تبلیغی خودشان  و  اعزام می شوند و خدمات عمرانی، سالمت، فرهنگی 
را به مردم منطقه می رسانند که اصلی ترین پروژه ای که در آنجا قرار است 

انجام شود، اصالح جاده های خاکی روستایی است. به جهت این که در 
منطقه  آن  مردم  باران،  مکرر  بارش های  جهت  به  سال،  دوم  ماهه  شش 
معضل تردد دارند و به اشتغال و درمانشان آسیب وارد شده است. از این 
25 گروه، یازده گروه از گروه های جهادی استان قم هستند و هر گروه 

بپردازند. به کارهای جهادی  روز قرار است   21 و مجموعا در  یک هفته 
جهادی  گروه های  دبیرخانه  کارهای  از  دیگر  یکی  افزود:  علیخانی 
اعزام  شود  انجام  امسال  تابستان  در  است  قرار  که  علمیه،  های  حوزه 
بیش از 300 طلبه جهادگر به قرارگا ه های دانشجویی است. کاری که ما 
می خواهیم برای آنها انجام دهیم این است که به هر قرارگاه 10 طلبه را 
برای هم نشینی طلبه و دانشجو اعزام کنیم. در کنار برنامه های فرهنگی 
هم  عمرانی  فعالیت های  به  باشند،  داشته  هم  با  می توانند  که  تبلیغی  و 

بپردازند.
انجام شود،  قرار است  بیان کارهایی که در عید غدیر  با  پایان  در  وی 
کشور  سراسر  در  علوی  بنیاد  که  حمایت هایی  به  توجه  با  داشت:  بیان 
حوزوی  جهادی  گروه   ۳۵۰ داشت  غدیر  ایام  برای  جهادی  گروه های  از 
بالغ  و  کردند  اعالم  غدیر  اطعام  برای  را  خودشان  برنامه  کشور  سطح  در 
قرار  اقالم  توزیع  خصوص  در  بنیاد  حمایت  مورد  جهادی  گروه   ۲۰۵ بر 
گرفتند و در کنار اطعام غدیر به برگزاری برنامه های دسته های شادی در 

► می پردازند.     حاشیه نشین  محالت 

در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور       ◄
و  اشتغال  بوم  زیست  اینکه  برای  گفت:  اشتغال  امور 
قرارگاه  تا  است  الزم  برسد  خود  اهداف  به  کارآفرینی 
بر  حاکم  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  اشتغال  ملی 

شود. تشکیل  کشور 
ملی  »رویداد  افتتاحیه  در  خادمی  اکبر  علی 
قرارگاه  داد:  ادامه  قم،  در  آفرینی«  اشتغال  هجرت 
و  اشتغال  بوم  زیست  کننده  توسعه  اشتغال  ملی 

تولید در کشور خواهد بود رسالت این قرارگاه توسعه 
موجود  های  ظرفیت  و  امکانات  تجمیع  و  فناوری 

. ست ا
کشور  در  اشتغال  بوم  زیست  تحقق  کرد:  بیان  وی 
در مرتبه اول نیازمند اطالع رسانی و فرهنگ سازی و 
در مرتبه دوم حرکت هماهنگ نهادهای حاکمیتی در 

تولید و اشتغال است. مسیر 
امور  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور 

اشتغال افزود: ناهمسویی ظرفیت ها و عوامل دخیل، 
معیوب  زیرساخت های  و  تحریم  و  بیرونی  فشارهای 
حکمرانی سه مشکل و چالش اشتغال در ایران است.
خادمی اضافه کرد: تشکیل قرارگاه اشتغال کمک 
خواهد کرد تا زیرساخت های معیوب حذف،  شفافیت 
کسب  فضای  فراهم،  اطالعات  به  دسترسی  امکان  و 
نیروی  تربیت  و  زائد  فرآیندهای  حذف  و  بهبود  کار  و 
فرصت  اشتغال  بوم  زیست  اجرای  کادر  و  انسانی 

کند. پیدا  عمل  ابتکار 
سردرگمی  و  عمومی  بی اطالعی  اینکه  بیان  با  وی 
آفرینی  اشتغال  حوزه  در  مردمی  گروه های  و  فعاالن 
است،  کشور  اشتغال  بوم  زیست  مهم  چالش های  از 
اشتغال  و  تولید  ملی  بوم  زیست  طرح  داشت:  ابراز 
هم اکنون در مراحل پایانی خود دارد که امید می رود 
هر چه زودتر آیین نامه اجرایی آن توسط هیات دولت 

► ابالغ شود.  

مسئول دبیرخانه گروه های جهادی حوزه علمیه: در ایام ناخوشی در کنار مردم هستیم

● خدمت رسانی 1200 گروه جهادی حوزوی به مردم   ●

معاون استاندار قم:

● قم جایگاه مطلوبی در زیست بوم کسب و کار کشور دارد   ●

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

●  قرارگاه ملی اشتغال تشکیل شود   ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
۱۰۴۷۳ اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم  از  ۷۸۲ فرعی  به  پالک  باب ساختمان  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
باشد،   اکبر می  فرزند  آفرین  زهرا  نام  به  که   ۳۷۲ – پالک   ۲۰ و   ۱۸ بین کوچه های  نوبهار  پانزده خرداد-  بلوار  اراضی 
قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در 
مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۴/۲۵  -  ۱/۳۱9۴ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت 
به  بدینوسیله  انجام می گردد  ملک  وقوع  در محل  ۱۲ صبح  الی   ۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  ساعت  مورخ  روزیکشنبه  در 
و ساعت مقرر در محل  روز  اعالم می دارد که در  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  اطالع 
مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین 
مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
به این  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  از تسلیم اعتراض  یک ماه پس 

 )۱۵۴۴۵ الف  نماید./ع )م  ارائه  اداره 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲9 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۵۸۰۵ از  فرعی   ۲ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  محمد  فرزند  نیکوکالم  اکرم  نام  به  که   ۲۸9 پالک   ۸ کوچه   9۸ آذر  خ  اراضی 
تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حضور  عدم  بعلت  
ساعت    ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ مورخ  روزیکشنبه  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۴/۲۶  -  ۱/۴۳۷۵ نامبرده  کتبی 
و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰
قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  در محل مذکور حضور  مقرر  و ساعت  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا 
و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی 
الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره 

 )۱۵۴۴۴
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲9 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

توزیع 75 هزار پرس 
غذای گرم شب و روز عید غدیر 

در مسجد جمکران

پرس  هزار   ۷۵ بر  گفت:بالغ  جمکران  مقدس  مسجد  پشتیبانی  مدیر 
غذای گرم با مشارکت بیش از ۲۰۰ خادم مسجد مقدس جمکران در 

شب و روز عید غدیر طبخ و بین زائران این مکان مقدس توزیع شد.
مجید سلیمیان در گفتگو با  مهر با اشاره به اینکه از دو هفته گذشته 
جمکران  مقدس  مسجد  در  غدیر  اطعام  جهت  تدارک  و  ریزی  برنامه 
دنبال شد، اظهار کرد: با مشارکت بیش از ۲۰۰ خادم مسجد مقدس 
غدیر  عید  روز  و  شب  در  گرم  غذای  پرس  هزار   ۷۵ بر  بالغ  جمکران 

توزیع شد. این مکان مقدس  زائران  بین  و  طبخ 
در  مکان مقدس هم  این  ایستگاه های صلواتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شب و روز عید غدیر به پذیرایی از خیل زائران پرداختند، ادامه داد: 
با مشارکت خیرین بیش از ۱۰۰ هزار لیوان چای و شربت و سه هزار 

توزیع شد. نیز  بطری آب معدنی 
ایام  این  مدیر پشتیبانی مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد: در 
به  اقدام  مقدس  مکان  این  در  استقرار  با  نیز  کرمان  اهالی  از  جمعی 
 ۱۰ از  و بیش  نان سنتی کرمانی کردند  ۱۰ هزار قرص  توزیع  و  طبخ 
جمکران  مقدس  مسجد  زائران  اختیار  در  طبخ  نیز  لواش  نان  هزار 

گرفت. قرار 

۴۴ زندانی جرایم غیر خشن به 
مناسبت عید غدیر در قم آزاد 

شدند

دادستان عمومی و انقالب قم در آستانه عید سعید غدیر خم، دستور 
آزادی ۴۴ زندانی جرایم غیر خشن استان را صادر کرد.

غیر  جرایم  زندانی   ۴۴ آزادی  دستور  غدیرخم،  سعید  عید  آستانه  در 
شد. صادر  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان  موافقت  با  استان  خشن 

واجد  زندانیان  وضعیت  تغییر  منظور  به  کرد:  اعالم  قم  دادستانی 
قانونی  راهکارهای  تمامی  از  آنها  برای  آزادی  زمینه  ایجاد  و  شرایط 
هیچ  از  سابقه  دارای  و  خشن  جرایم  زندانیان  و  می شود  استفاده 

بود. نخواهند  بهره مند  قانونی  تخفیف 

خبـر
◄    دبیر محفل ادبی کودک و نوجواِن 
تشریح  به  قم  استان  کتابخانه های 

پرداخت. محفل  این  فعالیت های 
روی  بر  مطالعه  تاثیرات  ردکا:  الهام 
افراد  اجتماعی  مهارت های  و  فرهنگ 
چگونگی  اما  نیست  پوشیده  کسی  بر 
یکی  جامعه  در  مطالعه  کردن  نهادینه 
دغدغه  که  است  بوده  چالش هایی  از 

هستند. مواجه  آن  با  مندان 
امر  این  کردن  نهادینه  تردید  بدون   
ماندگارتر  و  آسان تر  مراتب  به  کودکان  در 
تشویق  ابزارهای  زیرا  است؛  دیگران  از 
از  یکی  که  دارد  وجود  متنوع تری  و... 
و  شاد  کتاب خوانی  محافل  ایجاد  ها  آن 
به  را  کودکان  می تواند  که  است  پرانرژی 

کند. تشویق  کتاب خوان  و  کتاب 
که  هستند  افرادی  خاطر  همین  به 
امر  این  برای  را  خود  انرژی  و  وقت  برای 
را  بهتیر  آینده   کودکان  تا  می گذارند 

کنند. تجربه 
از  یکی  جوهری،  سادات  سعادت 
برای  را  خود  وقت  که  است  افرادی  این 
کتاب خوانی  محافل  و  می گذارد  کودکان 
قم  استان  های  کتابخانه  در  متعددی 

می کند. برگزار 
مجالت  برای  نوجوانی  از  جوهری 
کودک و نوجوان آثاری را ارسال می کرده 
مختلفی  مجالت  با  نیز  همچنان  و 
سنجاقک،  پوپک،  بچه ها،  سالم  همچون 
دوست،  مجالت  بچه ها،  کیهان  ملیکا، 
امان  ملیکا،  باغ،  بچه ها،  زندگی  روزهای 
و  کودکان  برای  دارد  همکاری  و.  و... 
فعالیت  کنار  در  و  می زند  قلم  نوجوانان 
به   ۱۳9۰ سال  از  هم  آن  کنار  در 
پژوهشکده  بخش  در  پژوهشگر  عنوان 
و  نویسنده  عنوان  به  و  صداوسیما 
رادیویی  مختلف  شبکه های  در  گزارشگر 

می کند. فعالیت 
کتاب خوانی  محافل  با  آشنایی  برای 
برگزار  نوجوان  و  کودک  نویسنده  این  که 

داشتیم. او  با  گفت وگویی  است  کرده 
محفل  دبیر  جوهری،  سادات  سعادت 
کتابخانه های  نوجواِن  و  کودک  ادبی 
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  استان 
محفل  این  شکل گیری  چگونگی  با  رابطه 

اداره  پیشنهاد  به  محفل  این  کرد:  عنوان 
با همکاری  کل کتابخانه های استان قم و 
شد  تشکیل  قائم  شهر  تسهیلگری  دفتر 
صورت  به  فعالیت ها  بود  قرار  ابتدا  در  و 
روز  کودک،  روز  برای  مثاًل  مناسبتی 
استقبال  وقتی  اما  باشد؛  و...  نوجوان 
دیدم  محفل  این  از  را  کتابخانه  اعضای 
و  یادگیری  برای  اشتیاق شان  متوجه  و 
رنجبر،  خانم  همکاری  با  شدم،  نوشتن 
النبی،  ریحانه  کتابخانه  محترم  مدیر 
منسجم تری  برنامه ریزی  گرفتم  تصمیم 
دو  ماهی  ترتیب  این  به  و  باشم  داشته 
این  در  نوجوان  و  کودک  ادبی  محفل  بار 

می شود. برگزار  کتابخانه 
مسئولیت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حضور  با  تا  کرد  ایجاد  فرصتی  من  برای 
برای  رسانی  اطالع  و  کتابخانه ها  در 
عالقه مندان  داستان،  و  شعر  کارگاه های 
این  از  بعد  گفت:  کنم،  شناسایی  را 
دو  هر  خوانی  داستان  کارگاه های  مرحله 
به  تدریج  به  و  می شد  برگزار  یک بار  هفته 
این  البته  شد؛  افزوده  عالقه مندان  جمع 
نبوده  کتابخانه  یک  به  محدود  فعالیت 
و  شده  انجام  هم  کتابخانه ها  سایر  در  و 

دارد. ادامه 
از  من  هدف  کرد:  اظهار  جوهری 
محفل،  این  جلسات  برگزاری  استمرار 
نوجوانان  و  کودکان  ترغیب  و  تشویق 
به  خداراشکر  که  بوده  کتاب خوانی  به 
محفل  که  وقتی  از  زیرا  رسیدم؛  هدفم 
کتابخانه  اعضای  تعداد  کردیم  برگزار  را 
باعث  فرهنگی  حرکت  این  و  شدند  بیشتر 
کتابخانه  این  در  کتاب خوانی  آمار  شد 

باشد. داشته  چشمگیری  رشد 
من  دیگر  هدف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  محفل،  اعضای  مهارت  که  بود  این 
درست نویسی، انشا و داستان و خالقیت 
در  داد:  ادامه  شود،  تقویت  نگارش  در 
اینکه  دلیل  به  محفل  جلسه های  اولین 
به  اعتماد  و  می کشیدند  خجالت  بعضی 
بود،  کم تر  مشارکت  نداشتند  کافی  نفس 
داوطلبان  جلسه،  چند  گذشت  با  اما 

شد. بیشتر  و  بیشتر  کتاب  معرفی 
نوجواِن  و  کودک  ادبی  محفل  دبیر 
کرد:  اظهار  قم  استان  کتابخانه های 

و  کودکان  خردساالن،  ما  هدف  گروه 
مجزا  زمان  دو  در  که  است  نوجوانان 
نیز  مادران  گاهی  و  شدند  گروه بندی 
حضور  محفل  در  فرزندان،  کنار  در 
کارگاه  در  اشتیاق  و  باعالقه  و  دارند 

می کنند. شرکت  داستان نویسی 

مخاطبان  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان  است،  متغیر  کتابخانه  هر  در 
محفل  اعضای  پررنگ  حضور  کرد: 
صورت  همدیگر  به  اطالع رسانی  با 
یک  که  می آید  پیش  گاهی  می گیرد، 
همکالسی اش   ۶ تا   ۵ با  همراه  نوجوان 
فعالیت ها  با  نزدیک  از  و  می آید  محفل  به 
آشنایی، عضو  این  پی  در  و  آشنا می شود 

می ماند. باقی  محفل  ثابت 
هر  در  کرده ام  سعی  افزود:  جوهری 
و  کتاب  هدیه،  تهیه  با  محفل  از  جلسه 
کردن  خوشحال  ضمن  اعضا،  به  مجله 
تشویق  هم  بیشتر  فعالیت  به  را  آن  اعضا 
و  کودک  نویسنده   چون  همچنین  کنم 
اعضای  ادبی  آثار  هستم،  هم  نوجوان 
با  را   ... و  نثر  داستان،  مانند  محفل 
نوجوان  و  کودک  نشریه های  همکاری 
یک  با  هم  گاهی  و  می رسانیم  چاپ  به 
مصاحبه  اعضا  از  مشخص  موضوع 
مجله  در  هم  مصاحبه ها  این  و  می کنم 
از  پیش  حتی  و  می رسد  چاپ  به  پوپک 
در  خصوص  به  و  محفل  رسمی  تشکیل 
نقاشی  و  نوشته  عکس،  سال،  دو  این 
پوپک،  نشریات  در  محفل  اعضای  ها  ده 
دوست  و  بچه ها  کیهان  بچه ها،  سالم 

است. شده  چاپ  خردسال 
نوجوان  و  کودک  شاعر  و  نویسنده 
تحریریه  دبیر  و  مسئوالن   از  تشکر  ضمن 
در  عزیزان  این  کرد:  بیان  نشریات،  این 
اعضای محفل  و  به من  بسیار  زمینه،  این 
را  ارزشمند  فرصت  این  و  داشتند  لطف 
و  کودکان  موفقیت  و  شدن  دیده  برای 

کردند. فراهم  نوجوانان 
گاهی  نآ با  برای مبارزه  مطالعه راهی 

فرهنگی فقر  و 
فرهنگی  فقر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نمی شود،  خاصی  منطقه   یک  به  محدود 
گاهی  ناآ اثر  در  فرهنگی  فقر  کرد:  اضافه 
منطقه  یک  در  چه بسا  می شود،  ایجاد 

باشد  داشته  وجود  کتابخانه  چند  برتر، 
در  اما  باشد،  کمتر  مطالعه  سرانه   اما 
کتاب  به  بیشتری  افراد  دیگر،  منطقه ای 
به  توجه  با  اما  باشند؛  عالقه مند  خواندن 
غنی  برای  مؤثری  عامل  خانواده ها  اینکه 
همین  به  هستند،  کودکان  فرهنگ  شدن 

فرزندان  خانواده ها  است  الزم  خاطر 
و  دانش  مطالعه،  افزایش  به  تشویق  را 

کنند. گاهی  آ
خانواده ها  اگر  داد:  ادامه  جوهری 
کودکان  که  می شود  باعث  کنند  همکاری 
به  اراده  و  عالقه  میل،  با  ونوجوانان  
به  که  بار  هر  و  کنند  رجوع  کتابخانه 
داشته  هیجان  و  ذوق  می آیند  کتابخانه 
به   و  بخوانند  جدید  کتاب های  تا  باشند 

کنند. معرفی  دوستانشان 
این  الحمدالله  داد:  ادامه  وی 
به  ادبی،  برای شرکت در محفل  همکاری 
گرفته  صورت  خانواده ها  طرف  از  تدریج 
بچه ها  با  پدران  گاهی  و  مادران  و  است 
در  حتی  و  می کنند  همراهی  محفل  در 
محترم  کتابداران  و  من  از  جلسه  پایان 
داستانی،  کتاب های  که  می خواهند 
 ... و  خانه داری  آموزشی،  تربیتی، 

کنیم. معرفی  برایشان 
نوجوان  و  کودک  شاعر  و  نویسنده 
این  در  که  برنامه هایی  با  رابطه  در 
با  کرد:  تصریح  می شود،  اجرا  محفل 
که  کتاب هایی  اعضا،  جلسه،  شروع 
با  می کنند،  معرفی  را  کردند  مطالعه 
و  می نویسند  داستان  موضوع،  اعالم 
اجتماعی  اخالق  مهارت  بحث  بخش  در 
نفس،  به  اعتماد  درباره  مهارت های  نیز 
آداب  دیگران،  با  گفت وگو  خشم،  کنترل 

می شود. داده  آموزش   . ... و  کالمی 
به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کتاب خوانی  تجربیات  اشتراک گذاری 
است،  محفل  برنامه های  جمله  از  هم 
مثل  مختلف  مناسبت های  در  گفت: 
همچون  جشن هایی  و  اسالمی  اعیاد 
محور  حول   ... و  نوروز  عید  یلدا،  شب 
که  داریم  ویژه  مراسم  مناسبت ها،  همین 
نمایش،  اجرای  داستان،  و  شعرخوانی  با 
است. همراه  و...  گروهی  بازی های 

هم زمان  نیز  امسال  افزود:  جوهری 

در  نوجوان،  و  کودک  ادبیات  ملی  روز  با 
برنامه ی  نوجوان  و  کودک  ادبی  محفل 
اعضا،  همراهی  با  و  داشتیم  ویژه ای 
آذریزدی(  مهدی  )آقای  زندگی نامه  از 
ایشان  کتاب های  معرفی  با  و  گفتیم 
یاد  کتاب ها،  این  داستان خوانی  و 

را  فرهیخته  نویسنده  این  خاطره  و 
کل  اداره  مشارکت  با  و  داشتیم   گرامی 
دفتر  نیز  و  قم  استان  کتابخانه های 
فعال،  اعضای  از  قائم،  شهر  تسهیلگری 
قدردانی  هدایا  و  تقدیرنامه  اعطای  با 

. یم کرد
نهادهای  جمله  از  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت  ادامه  و  تشکیل  در  که  محلی 
داشته اند،  بسزایی  نقش  محفل  این 
جمله  از  افزود:  است؛  تسهیلگری  دفتر 
قائم،  شهر  تسهیلگری  دفتر  فعالیت های 
کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ  تقویت 
هدف  این  برای  که  است  محله  در 
محله  کتابخانه  با  خوبی  همکاری های 
فرهنگی  نهاده ای  سایر  نیز  و  قائم  شهر 

داشته اند. فرامحلی  و  محلی 
زمانی  از  خدا  لطف  به  داد:  ادامه  وی 
برگزار  کتابخانه،  این  در  ادبی  محفل  که 
تا  شده  بیشتر  کتابخوان ها  آمار  می شود 
حائز  ریحانه  کتابخانه  اعضای  که  جایی 
شدند،  استان  کتابخانه های  اول  رتبه  
قابل  تعداد  همچنین در جشنواره رضوی 
کتابخانه   اعضای  از  برندگان،  از  توجهی 
شرکت  بخش  در  حتی  و  بودند  ریحانه 
کتابخانه،  این  هم  خانوادگی  کنندگان 

است. داشته  برنده 
نوجواِن  و  کودک  ادبی  محفل  دبیر 
در  داد:  ادامه  قم  استان  کتابخانه های 
همه  دیگری  خوب  اتفاقات  محافل  این 
به  هم  عابدینی  خانم  مثال  برای  داد  رخ 
و  شدند  معرفی  کتابدار  بهترین  عنوان 

درخشیدند. رضوی  جشنواره  در  هم 
کل  اداره  سرپرست  از  گفت:  وی 
آقای  قم  استان  عمومی  کتابخانه های 
جدید  و  سابق  مدیریت  عمرانی،  سجاد 
کتابدار  همکاران  ریحانه،  کتابخانه ی 
که  عزیز  همکاران  و  دوستان  همه   و 
می کنند  خدمت  کتابخانه ها  در  خالصانه 

► قم    ایسنای  کنم./  تشکر 

● کتابخوانی برای کودکان کم بهره مند قم؛ کاری از جنس طال    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  عرب  محمد  علیه  فیاضی  علی  له  گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۰ج/۱۶  شماره  به  قم 
پرداخت ۲/۰۲۵/۰9۲/۲۲۳ریال در حق محکوم له و ۱۰۱/۱۷۴/۶۱۱ریال نیم عشر در حق صندوق دولت 
از  فرع   ۱۲۱ ثبتی  پالک  از  خود  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  گائینی(  فاطمه  )خانم  ثالث  شخص   ،
۱9۱۲ اصلی بخش ۲ قم به عنوان مال معرفی و توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. 
ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۰/۴۴۸۱ دانگ مشاع از ۲/۶۶۷ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
 ۲/۶۶۷ از  مشاع  دانگ   ۰/۰۲۲۳ مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  ششدانگ  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  انظمام  به 
به  به انظمام عرصه و اعیان ششدانگ پالک فوق )بابت حق االجرا(  دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
فروش خواهد رسید. احتراما با عنایت به اینکه امر کارشناسی پرونده شماره 99۰99۸۲۵۲۴۳۰۱۱۰۲ و شماره 
بایگانی شعبه ۰۰۰۰۰۱۶ با موضوع دعوی له اقای فیاضی علیه اقای محمد عرب مبنی بر مطالبه وجه ، در 
ابالغیه  بر اساس شماره  – اصلی بخش دو ثبت قم  از ۱9۱۲  ارزیابی پالک ثبتی شماره ۱۲۱ فرعی  خصوص 
از مطالعه  اینجانب ارجاع گردیده است ، پس  به  شماره ۱۴۰۰۰۲۴۴۰۰۰۰۳۱۶۲۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ 
گائینی  خانم  راهنمایی  و  معیت  در  ملک  وقوع  محل  از  گرفته  صورت  بازدید  نیز  و  شده  ارائه  مدارک  و  اسناد 
جهت  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  و  گردیده  واقع  بررسی  مورد  اینجانب  توسط  مراتب   ، علیه  محکوم  و 
، موقعیت و محل وقوع ملک: ۱- ملک مذکور  ، مشخصات  ثبتی  – وضعیت  الف  تقدیم می گردد:  استحضار 
، ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۲۱ فرعی از ۱9۱۲ ، اصلی واقع در بخش دو ثبت قم به مساحت ۱9۸ صد 
و نود و هشت مترمربع ، واقع در : قم ، نیروگاه ، خیابان ایت ال... کاشانی کوچه ۱۳ ، پالک ۴ می باشد که 
براساس سند مالکیت تک برگ ارائه شده و نیز نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۳۰۰۰۲۰۱۳۴9۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ 
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم ، خانم فاطمه گائینی فرزند حسن مالک )۲/۶۶۷( دو ممیز ششصد 
و شصت و هفت هزارم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان بانضمام بهای ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ 
پالک ثبتی مذکور دارای سند مالکیت تعویضی با شماره چاپی ۴۰۰۷9۲ سری ج سال 99 بوده و حدود اربعه 

ششدانگ ملک طبق سند مالکیت صادره ، به شرح ذیل می باشد: شماال: دیوار به دیوار به طول ۱۰ ده متر به 
شماره یکصد و هفده فرعی. شرقا: دیوار به دیوار به طول ۱۸ هجده متر به شماره یکصد و بیست و دو فرعی. 
جنوبا : در دو قسمت اول دیواریست به طول ۳ سه متر به شارع به عرض هشت متر ، دوم درب و دیواریست 
به طول ۸ هشت متر به شارع هشت متر. غربا: دیوار به دیوار به طول ۲۰ بیست متر به شماره یکصد و بیست 
فرعی از یک هزار و  نهصد و دوازده اصلی. ۲- ملک مزبور ساختمان مسکونی ، شمالی ساز و قدیمی ساز بوده 
و حدود ۴۵ سال قدمت دارد. نمای ملک مورد نظر سنگ می باشد. اعیانی ان در یک طبقه همکف احداث 
گردیده است. نوع سازه ملک دیوار باربر اجری با مصالح بنایی )پایه اجری( و سقف طاق ضربی اهنی می باشد. 
اعیانی ملک شامل: سه اتاق ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد. کف اتاق ها موزاییک ، بدنه و سقف 
سفید شده است. پوشش کف اشپزخانه موزاییک ، دیوار ها تا در پایین دست کاشی ، مابقی و سقف رنگ بوده 
بدنه کاشی است. کف حیاط موزاییک و  و  باشد. کف سرویس بهداشتی سرامیک  و دارای کابینت فلزی می 
بدنه سیمان سفید شده است. پوشش کف پشت بام موزاییک بوده و فاقد دورچینی است. دستشویی که داخل 
حیاط قرار دارد ، سرامیک ، بدنه تا حدود نیمه ، کاشی و مابقی سیمان سفید می باشد. نوع سرمایش ساختمان 
به  پروانه ساختمانی  ، دارای  بررسی  باشد. ملک مورد  و بخاری گازی می  ابگرمکن  ان  و گرمایش  ابی  ، کولر 
منطقه  شهرداری  از  صادره   ۶-۶۰۲-۳۰-۱۷-۱ شماره  نوسازی  کد  و  بوده   ۱۳۵۵/۱/۳۰ مورخ   ۸۵۸ شماره 
منطقه  شهرداری   ۱۴۰۰/۶/۲۴ مورخ   ۶/۱۰/۰۴۸۰۲۳ شماره  به  خالف  عدم  گواهی  براساس  است.  قم   ۶
یک   ، اب  انشعاب  یک  دارای  نظر  مورد  ساختمان  باشد.  می  مترمربع   ۱۲۸ ملک  اعیانی  مساحت   ، مذکور 
انشعاب گاز و یک انشعاب برق می باشد. با توجه به اظهارات خانم فاطمه گائینی ، در ملک مذکور ، ایشان به 
همراه مادرشان و نیز یک خانواده به صورت هم خانه به صورت توافقی و فاقد اجاره نامه رسمی مبلغ ماهیانه 
۸/۰۰۰/۰۰۰ریال )هشتصد هزار تومان( جهت نگهداری از مادر ایشان که بیمار و سالمند هستند ، سکونت 
دارند. ب- نظریه کارشناسی: با عنایت به قدمت بنا ، نوع مصالح به کار رفته در ان ، موقعیت ملک و نهایتا در 
نظر گرفتن کمیت و کیفیت ان و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ملک ، در صورت صحت مدارک ابرازی ، بالمعارض 

بودن و نداشتن هر گونه منع قانونی و شرعی برای نقل و انتقال مالکیت ، به نظر اینجانب ارزش مزبور به شرح 
ذیل اعالم می گردد: محل مورد ارزیابی – مساحت )مترمربع( – ارزش هر مترمربع )ریال( – ارزش کل )ریال( 
عرصه )ششدانگ( ۱9۸ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۷/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی همکف ۱۲۸ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ 
۳- حیاط سازی ، سرپله سازی و انشعابات ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع کل : )بیست و یک   9/9۴۴/۰۰۰/۰۰۰
میلیارد و صد و شصت و چهار میلیون ریال( ۲۱/۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ مقدار ۲/۶۶۷ دانگ مشاع از ششدانگ : 
9/۴۰۸/۳9۸/۰۰۰ ثمنیه عرصه و اعیان : ۲/۶۴۵/۵۰۰/۰۰۰ میزان مالکیت خانم فاطمه گائینی شامل : 
مقدار ۲/۶۶۷ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان بانضمام بهای ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ پالک ثبتی 
مورد نظر ۱۲/۰۵۲/۸9۸/۰۰۰ در مجموع ، ارزش ملک مورد نظر مبلغ دوازده میلیارد و پنجاه و دو میلیون 
و هشتصد و نود و هشت هزار ریال )معادل یک میلیارد و دویست و پنج میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و 
هشتصد تومان( ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ 
صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 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 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )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 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 – ساعدی نیا



◄     مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری 
جمهوری  تونل  پروژه  پایانی  مراحل  به  اشاره  با  قم 
پروژه شاخص  این  90 درصدی  پیشرفت  از  اسالمی، 

داد. خبر  شهری  ترافیکی 
با  گفتگو  در  امامی  میریک  ابوالفضل  سید 
تونل  پروژه  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  شهرنیوز، 
قم،  شهرداری  دو  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
درصد   9۰ هم اکنون  پروژه  این  داشت:  اظهار 
این  چهار  شماره  زیرگذر  که  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
تا  اسالمی  جمهوری  بلوار  بین  حدفاصل  پروژه 
و  تکمیل  کامل  به صورت  حسین)ع(  امام  میدان 

است. شده  آسفالت 
قم  شهرداری  عمران  و  توسعه  سازمان  مدیرعامل 
میدان  بین  حدفاصل  سه  شماره  زیرگذر  داد:  ادامه 
مراحل  در  نیز  شرقی  نور  بلوار  تا  حسین)ع(  امام 

است. بهره برداری  آماده  و  داشته  قرار  خود  نهایی 
پروژه  پایانی  بخش  اینکه  بیان  با  امامی  میریک 
خیابان  تا  وکیلی  شهیدان  بلوار  حدفاصل  از  نیز 
که  است  دیوار  اجرای  مرحله  در  ستاری  شهید 
درصد   9۰ قسمت  این  دیوارهای  احداث  عملیات 
تکمیل  از  بعد  کرد:  ابراز  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
آغاز  آن  دیواره ها، عملیات زیرسازی و جدول گذاری 

شد. خواهد 
وی با اشاره به اجرای نورپردازی در قسمت مسقف 
کنارگذرهای  کرد:  تصریح  اسالمی،  جمهوری  تونل 
توزیع  و  بهسازی  با  نیز  سواران  خیابان  در  تونل  این 
قرار  شهروندان  اختیار  در  آسفالت  روکش  مجدد 

است. گرفته 
قم  شهرداری  عمران  و  توسعه  سازمان  مدیرعامل 
شهید  میدان  از  پروژه  نهایی  قسمت  گفت:  پایان  در 
قرار  تملک  مرحله  در  نیز  امام  یادگار  بلوار  تا  ستاری 
دارد که پس از اتمام تملکات عملیات عمرانی آن نیز 

► آغاز خواهد شد.  

جامعه  مسجد  نمایشگاه  برگزاری  ستاد  دبیر       ◄
جامعه پرداز  مسجد  نمایشگاه  سومین  افتتاح  از  پرداز 

خبرداد. قم  در 

والمسلمین  حجت االسالم  فارس،  گزارش  به 
مسجد  نمایشگاه  برگزاری  ستاد  دبیر  روحی،  مهدی 
به  اشاره  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در  جامعه پرداز 
جامعه پرداز«  »مسجد  نمایشگاه  سومین  راه اندازی 
در شهر مقدس قم، اظهار کرد: بنیاد هدایت سازمان 
پرداز  جامعه  مسجد  نمایشگاه  اسالمی،  تبلیغات 
مسجد  به  رسیدن  راهکارهای  بررسی  هدف  با  را 
جامعه پرداز، در دو بازه زمانی مختلف یکی در مشهد 
در  نیز  اکنون  هم  که  کرده  برگزار  تهران  در  دیگری  و 

است. نمایشگاه  سومین  راه اندازی  حال 
در  گفت:  قبل،  نمایشگاه  دو  به  اشاره  با  وی 
تهران  مصالی  نمایشگاه  و  مقدس  مشهد  نمایشگاه 
بودیم،  خاص  مخاطبین  از  گروهی  حضور  شاهد 
از  نتوانستیم  زمانی  بازه  بودن  محدود  دلیل  به  اما 

کنیم. دعوت  بیشتری  مخاطبین 
امام های  مشهد  نمایشگاه  در  اینکه  بیان  با  روحی 
افزود:  کردند،  پیدا  حضور  کشور  برتر  جماعت 
که  داشتیم  فرصتی  تهران  نمایشگاه  در  بحمدالله 
امر  در  کشور  تبلیغی  و  فرهنگی  متولیان  برخی  از 

کنیم. میزبانی  مسجد 

دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه مسجد جامعه پرداز با 
و نهادهای  اشاره به حضور وزرا، مسئولین سازمان ها 
افراد  این  کرد:  عنوان  تهران،  نمایشگاه  در  مختلف 
مسجد  نمایشگاه  که  کردند  بیان  خود  بازدیدهای  در 
محتوایی  نظر  از  و  بوده  فاخر  حرکت  یک  جامعه پرداز 
در  یکپارچگی  و  انسجام  چنین  حال  به  تا  نیز 

است. نداشته  وجود  نمایشگاهی 
تالش  قم  نمایشگاه  برپایی  در  داد:  ادامه  وی 
بتوانیم  یکپارچگی،  و  انسجام  حفظ  ضمن  داریم 
مخاطبین  به  و  جمع آوری  نیز  را  بیشتری  محتوای 

دهیم. ارائه  خود 
از  سوم  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  روحی 
خواهد  جامع تر  و  تکمیل تر  قبلی  نمایشگاه های 
به  رسیدن  راهکارهای  بررسی  کرد:  خاطرنشان  بود، 
استفاده  محتواها،  مستندسازی  جامعه پرداز،  مسجد 
از احادیث و روایت ها، سیره ائمه و علما و... ازجمله 
خواهد  انجام  سوم  نمایشگاه  در  که  است  اقداماتی 

. شد
جامعه پرداز  مسجد  نمایشگاه  برگزاری  ستاد  دبیر 
نمایشگاه  برگزاری سومین  به مکان  اشاره  با  پایان  در 
ان شاءالله  نمایشگاه  این  گفت:  پرداز،  جامعه  مسجد 
شخصیت های  از  برخی  حضور  با  غدیر  عید  از  بعد 
عالی رتبه، در مسجد مقدس جمکران شبستان بقیع 

► آغاز به کار خواهد کرد.     

نایلون های  از  گرانول  تولید  خط       ◄
حفظ  راستای  در  پردازش  خط  از  جمع آوری شده 
پسماند  مدیریت  سازمان  توسط  محیط زیست 

می شود. راه اندازی  قم  شهرداری 
پسماند  مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
پسماند  در  موجود  نایلون های  تمامی  قم،  شهرداری 
خدمات  ناوگان  توسط  جمع آوری  از  پس  شهری 
عوامل  توسط  پردازش،  خط  به  انتقال  و  شهری 
واحد  به  و  جمع آوری  پردازش  خط  روی  از  انسانی 

می یابد. انتقال  نایلون  بازیافت 
و  شست وشو  چرخه  وارد  نایلون ها  واحد،  این  در 
به  و  آلودگی شده و سپس توسط آسیاب خرد  حذف 
خشک  و  آبگیری  از  پس  و  یافته  انتقال  شستشو  وان 

می شود. کندر  دستگاه  وارد  نایلون  نمودن، 
از  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  با  و  اقدام  این  با 
شدن  آلوده  بازیافت،  غیرقابل  پلیمری  مواد  دفن 
طبیعی  منابع  و  زمین ها  حجم  بی رویه  استفاده  و 

می گردد. جلوگیری 
و  گرانول  تولید  جهت  کندر  دستگاه  خروجی 
لوله های  کف پوش،  قبیل  از  محصوالتی  تولید 

می شود. استفاده  صنایع  در  و…  پلی اتیلن 
قرارداد  به صورت  پروژه  این  است  گفتنی 
پیمانکار،  آورده  که  است  انجام  حال  در  مشارکتی 
و  گرانول  یا  کندر  تولید  و  شستشو  خط  تأمین 
سوله  تکمیل  پروژه  این  در  سازمان  مسئولیت های 
► است.     … و  برق  و  آب  تأمین  محوطه سازی،  و 
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◄   شورای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
قم برگزار و بر حذف واسطه ها، تکریم بیشتر مسافران 
ایام اربعین حسینی  تأکید و برنامه های سازمان برای 

مورد بررسی قرار گرفت.
سازمان  شورای  جلسه  در  شهرنیوز،  گزارش  به 
حضور  با  که  قم  شهرداری  مسافربری  پایانه های 
شهر  شورای  اعضای  ترافیک،  و  حمل ونقل  معاون 
ارائه  ضمن  شد،  برگزار  سازمان  شورای  اعضای  و 
گزارش مدیرعامل و بازرس قانونی سازمان، مصوبات 
مورد   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تفریغ  و  گذشته  جلسات 

گرفت. قرار  بررسی 
درصدی   9۷ تحقق  از  همچنین  جلسه  این  در 
مسافربری  پایانه های  سازمان   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
میلیون   ۲۵۰ و  میلیارد   9۵ میزان  به  قم  شهرداری 

شد. داده  خبر  ریال 
در ادامه این جلسه بر ضرورت بهره وری و استفاده 
به  نسبت  سازمان  محدود  انسانی  نیروی  از  بهینه 
تأکید  پیش بینی شده  درآمدهای  افزایش  بر  تالش 

. شد
تأکید بر حذف واسطه ها و دالالن در جذب مسافر 
ثبت  و  خارجی  زائران  و  مسافران  بیشتر  تکریم  و 
شهر  به  سفر  از  غیرایرانی  مسافران  خوش  خاطرات 
به  توجه  با  کشور  زیارتی  شهر  دومین  به عنوان  قم 
تأکیدات  از  اربعین  و  ایام سوگواری محرم  به  نزدیکی 
پایانه های  سازمان  شورای  جلسه  مهم  بحث های  و 

بود. قم  مسافربری 
پیش بینی  از  همچنین  جلسه  این  از  بخشی  در 
و  پاکستانی  زائر  هزار   ۵۰۰ بر  افزون  حضور 
پیاده روی  در  حضور  جهت  قم  در  هندوستانی 
خدمات رسانی  بر  بسترسازی  و  اربعین  حماسی 

گردید. تأکید  مطلوب تر 
با  قم  تن   ۷۲ شهدای  میدان  در  تخلفات  کاهش 

ساکن تخلف  ثبت  دوربین های  نصب 
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
قم در این جلسه اظهار داشت: طی دو سال گذشته 
و خسارت  لطمه  این سازمان  کرونا،  بیماری  با شیوع 
متحمل  مسافر  جابه جایی  و  کاهش  از  بی سابقه ای 

شد.
جابه جایی  شرایط  بازگشت  حسینی  سیدرضا 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  عادی  وضعیت  به  مسافر 
پایانه های  سازمان  جاری  سال  بودجه  در  کرد:  ابراز 
گذشته  سال  دو  کمک های  قم  شهرداری  مسافربری 
مبنای  بر  سازمان  بودجه  و  قطع  قم  شهرداری 

است. تحقق  حال  در  عملیاتی  درآمدهای 
مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
را  غیرمتمرکز  پایانه های  ساماندهی  قم  شهرداری 
دانست  اخیر  سال های  طی  سازمان  اولویت های  از 
و  ورود  هندسی،  اصالحات  برخی  اعمال  با  گفت:  و 
تا پایان سال محقق  پایانه خرمشهر  خروج اتوبوس به 
خروج  و  ورود  به  مربوط  مباحث  تمامی  و  شد  خواهد 
ساماندهی  خرمشهر  پایانه  طریق  از  پاکستانی  زائران 

. ند می شو
 ۲۰ نیز  پایانه پارک سوار شمالی  ادامه داد: در  وی 
فضا  احداث  همراه  به  جدول گذاری  مترمربع  هزار 
خدمات رسانی  شدن  بهتر  بر  عالوه  که  انجام گرفته 
بهبود  نیز  را  شهر  ورودی  منظر  و  سیما  مسافران،  به 

است. بخشیده 
مناسب  بستر  ایجاد  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
بهبود  خصوصی،  بخش  سرمایه گذار  حضور  جهت 
شهدای  پایانه  در  سایبان  انجام  بار،  حمل  وضعیت 
و  فدک  پایانه  در  نظارتی  دوربین های  نصب  تن،   ۷۲
اقدامات  از  مرکزی  پایانه  تجهیز  و  تن    ۷۲ شهدای 

است. بوده  سازمان  این  گذشته  سال  مهم 
ثبت  دوربین  دستگاه   ۳ نصب  به  اشاره  با  وی 
عنوان  تن،   ۷۲ شهدای  میدان  در  ساکن  تخلفات 
دوربین ها  این  توسط  ثبت شده  تخلفات  کرد: 
که  می شود  منتقل  راهور  پلیس  به  آنالین  به صورت 
مجموعه  به  مطلوبی  کمک  ترافیک  شرایط  بهبود  در 

است. کرده  قم  شهری  مدیریت 
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
قم یادآور شد: سال 9۸، ۲ میلیون و ۳۷ هزار مسافر، 
سال  مسافر،  هزار  دویست  یک میلیون   ،  99 سال 
و  مسافر  هزار  هفتاد  و  چهارصد  و  یک میلیون   ۱۴۰۰
طی سه ماه نخست سال جاری نیز ۵۰۰ هزار مسافر 

از طریق پایانه های مسافربری قم جابه جا شده اند که 
می دهد. نشان  را  امیدوارکننده ای  وضعیت 

 ۷۰۰ و  هزار   ۲9 بر  افزون  تردد  به  اشاره  با  وی 
از  برون شهری  تاکسی های  و  اتوبوس  سرویس 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  قم،  مسافربری  پایانه های 
افزایشی  روند  شاهد  کرونا  بیماری  نسبی  کنترل 

هستیم. قم  مسافربری  پایانه های  از  مسافر 
سازمان  این  درآمد   9۸ سال  کرد:  اضافه  حسینی 
تومان،  میلیارد  پنج  بر  افزون  مسافر  جابه جایی  از 
سال  تومان،  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد  سه   ،99 سال 
سه  در  و  تومان  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد  شش   ،۱۴۰۰
و  میلیارد  دو  سازمان  درآمد  نیز  جاری  سال  اول  ماه 
روند  این  ادامه  با  که  است  بوده  تومان  میلیون   ۱۰۰
جاری  سال  بودجه  درصدی   ۷۸ تحقق  پیش بینی 

است. امکان پذیر 
تأکید بر تکریم زائران ورودی به قم

شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  همچنین 
فرصت  از  باید  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  قم 
پایانه  دو  نزدیکی  در  تجاری  واحدهای شاخص  وجود 
استفاده  مرکزی  پایانه  و  تن   ۷۲ میدان  مسافری 

دقیقی  علمی  و  اقتصادی  طرح های  و  شود  درستی 
بگیرد. قرار  بررسی  مورد  زمینه  این  در 

بهبود  اهمیت  بر  تأکید  با  طبیبی  مسعود 
سازمان  کرد:  ابراز  مسافران  به  خدمات رسانی 
بستر  ایجاد  کنار  در  شهرداری  مسافربری  پایانه های 
به  نسبت  مسافران،  به  خدمات رسانی  جهت  مطلوب 

نماید. اقدام  جدیت  با  پیش بینی شده  بودجه  تحقق 
عموم  به  شایسته  خدمات رسانی  اهمیت  وی 
غیرایرانی  زائران  همچنین  و  قم  به  ورودی  مسافران 
موقعیت  دلیل  به  قم  افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
مسیر  در  عراقی  مسافران  بارانداز  خود،  مواصالتی 
است  الزم  که  بوده  مقدس  مشهد  به  رفت وبرگشت 
فراهم  مطلوب  خدمات  ارائه  جهت  الزم  بسترهای  تا 

. د شو
سفر  در  مهمی  نقش  قم  اینکه  بیان  با  طبیبی 
مسیر  در  غیرایرانی  و  ایرانی  زائران  اربعینی 
رفت وبرگشت به کشور عراق دارد، یادآور شد: با ایجاد 
سرشاخه های  با  هماهنگی  و  سفر  مبادی  با  ارتباط 
وضعیت  با  بهتر  خدمات رسانی  جهت  شرایط  سفر 

► گرفت.    خواهد  انجام  قابل قبول تری 

برگزاری شورای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم

● از تحقق 97 درصدی بودجه 1۴۰۰ تا تأکید بر بهبود خدمات رسانی   ● مدیر شرکت نفت قم:
12۳۰ کارت سوخت جامانده در 
جایگاه های عرضه بنزین قم به 

مالکان تحویل شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم گفت: از ابتدای 
سال گذشته تا ۲۵ تیرماه امسال، یک هزار و ۲۳۰ قطعه کارت سوخت 
تحویل  مالکان  به  استان  این  سوخت  عرصه  جایگاه های  در  جامانده 

شد.
سال  زمانی  بازه  در  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  طاهری  محمود  سید 
گذشته تا ۲۵ تیرماه امسال، پنج هزار و 9۳۵ قطعه کارت سوخت در 
جایگاه های عرصه سوخت این استان جامانده که از این تعداد، چهار 

است. موجود  کارت   ۷۰۵ و  شده  باطل  کارت  هزار 
وی با تاکید بر نگهداری صحیح از کارت های سوخت،  تصریح کرد: با 
درخواست  شهروندان  از  سوخت،  کارت  صدور  زمان  افزایش  به  توجه 
را  الزم  دقت  خود  سوخت  کارت  از  نگهداری  و  حفظ  به  نسبت  داریم 
سوءاستفاده  مورد  شده  مفقود  کارت  اگر  اینکه  ضمن  باشند،  داشته 

می باشد. سوخت  کارت  مالک  عهده  بر  آن  مسوولیت   گیرد،  قرار 
این که کارت سوختی در جایگاه های سوخت  ادامه داد: به محض  وی 
در  را  کارت  اطالعات  هستند  موظف  جایگاه  مسووالن  می ماند  جا 
از  پس  و  نمایند  نصب  جایگاه  اعالنات  تابلو  در  و  ثبت  خاصی  فرمت 
و  یازدهم  یکم،  تاریخ های  در  را  سوخت  کارت های  روز،   ۱۰ گذشت 
مالک  و  نمایند  شرکت  این  مرکزی  ناحیه  تحویل  ماه  هر  یکم  و  بیست 

بگیرد. تحویل  را  کارت  مدارک،  ارائه  با  می تواند  کارت 
طاهری خاطرنشان کرد: چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ تحویل کارت ها 
به ناحیه مرکزی، مالک مراجعه ننماید، کارت های جامانده ابطال شده 

و به ستاد شرکت ملی پخش ارسال می شود.
به گفته وی، فرآیند تولید کارت ۲ تا ۳ ماه به طول می انجامد و هزینه 

گزافی را به بیت المال تحمیل می نماید.
سهمیه  واگذاری  و  فروش  و  خرید  این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
قالب کارت هوشمند سوخت عرضه می شود  نفتی که در  فرآورده های 
ضوابط   ۱۶ و   9 مواد  اساس  بر  کرد:  اضافه  است،  ممنوع  غیر،  به 
و  با قاچاق کاال  مبارزه  قانون  از  برگرفته  نفتی  فرآورده های  اختصاصی 
از طریق کارت  نفتی  فرآورده های  یارانه ای  و فروش سهمیه  ارز، خرید 

است. ممنوع  سوخت  هوشمند 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم ادامه داد: ممکن 
به خودشان  متعلق  سهمیه سوخت  کنند چون  تصور  است شهروندان 
توجه داشته  باید  ولی  بفروشند،  فرد دیگری  به  را  آن  است، می توانند 
توسط  امر  این  و  گرفته  قرار  سوء استفاده  مورد  آن ها  کارت  اگر  باشند 
کارت  مسدودی  بر  عالوه  شود،  احراز  شرکت  این  نظارتی  کارشناسان 
بر  فرآورده  ارزش  برابر   ۴ تا   ۲ جریمه  مشمول  متخلف  فرد  سوخت، 

می شود. بین المللی  نرخ  اساس 
مواد  این  به  محیطی  تبلیغات  با  سوخت  جایگاه های  در  وی،  گفته  به 

است. شده  اشاره  قانونی 
وی به همه شهروندان و مالکین کارت سوخت بنزین و نفت گاز توصیه 
کرد: کارت سوخت خود را رمزدار نموده تا چنانچه به هر دلیلی مفقود 
یا سرقت شود، امکان سوءاستفاده از آن توسط اشخاص مختلف سلب 

گردد.
۶۳ باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در استان قم وجود دارد که از 
این تعداد، در ۴۱ باب سوخت سی ان جی عرضه می شود که ۲۱ باب 

دومنظوره و ۲۰ باب نیز تک منظوره است.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قم:
2 هزار و 7۰۰ ُتن بذر جو و 

گندم در قم تولید شد
 ۲ گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
این  در  نیاز  مورد  طبقات  و  ارقام  در  گندم  و  جو  بذر  ُتن   ۷۰۰ و  هزار 

شد. تولید  استان 
از مزارع  با تمام شدن مرحله برداشت  محمد علی سالمی بیان کرد: 
تولید بذر جو و گندم استان قم، حدود یک هزار و ۱۰۰ ُتن بذر گندم 

و یک هزار و ۶۰۰ ُتن بذر جو در این مزارع تولید شد.
تولید  زمینه  در  موفق  استان های  از جمله  قم  که  این  به  اشاره  با  وی 
جو  و  گندم  بذرهای  انواع  افزود:  می آید،  شمار  به  جو  و  گندم  بذر 
تولید شده در قم کیفیت باالیی دارد و به همین دلیل مورد استقبال 

می گیرد. قرار  کشاورزان 
به شمار  مهمترین محصوالت کشاورزی  از  و جو  گندم  داد:  ادامه  وی 
می آیند و تولید بذر با کیفیت آن عامل مهمی برای توسعه کشت این 

محصوالت راهبردی در سطح مزارع استان است.
گندم،  تولید  زمینه  در  کشت  الگوی  راهبرد  براساس  گفت:  سالمی 
استفاده  قم  هوایی  و  آب  شرایط  در  کشت  مناسب  و  مقاوم  ارقام  از 
مناسب  باکیفیت  استان  در  مهم  غذایی  محصول  این  تا  می کنیم 

شود. تولید 
بیان  غذایی،  امنیت  تامین  در  گندم  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
جهاد  سازمان  اولویت  مهمترین  مردم  غذایی  امنیت  تامین  داشت: 
کشاورزی قم است و در همین راستا پیش بینی های الزم برای پاسخ 

شده است.  انجام  استان  نیاز  به 
است،  همچنین  قم مطلوب  در  تولیدشده  گندم  کیفیت  است  گفتنی 
و  می گیرد  صورت  استان  این  جعفرآباد  در  بیشتر  گندم  کشت 

دارند. خاصی  مهارت  زمینه  این  در  منطقه  بومی  کشاورزان 

خبـر

پیشرفت 9۰ درصدی پروژه تونل جمهوری اسالمی

● آمادگی پروژه برای بهره برداری به زودی    ●

● سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در قم افتتاح می شود    ●

اقدامی مهم در راستای حفظ محیط زیست

● راه اندازی خط تولید گرانول از نایلون های جمع آوری شده پسماند قم    ●



چرا  گفت:  فوتبال  کارشناس       ◄
قصد  فنی  کمیته  و  فوتبال  فدراسیون 
داشتند؟  را  ملی  تیم  سرمربی  تغییر 
باید  شده،  ابقا  کروات  سرمربی  که  حاال 

شود. حمایت  قاطعانه 
فارس،  با  گفتگو  در  درخشان  حمید 
جلسه  از  بعد  اسکوچیچ  ابقای  مورد  در 
اظهار داشت:  با کمیته فنی  رئیسه  هیات 
این  فوتبال  فدراسیون  از  سوال  اولین 
تیم  سرمربی  تغییر  قصد  چرا  که  است 
ملی  تیم  حد  در  او  اگر  داشتند؟!  را  ملی 
انتخاب  را  مربی  این  ابتدا  از  اصال  نبود 
و  شد  انتخاب  او  که  حاال  نمی کردید 
بگیرد  خوبی  نتایج  ملی  تیم  با  توانست 
به  برد،  جهانی  جام  به  هم  را  ملی  تیم  و 
تقویت  قصد  اگر  بودید؟  تغییر  دنبال 
خوب  خیلی  دارید،  را  ملی  تیم  کادرفنی 
تدارکاتی  بازی  ملی  تیم  برای  است 
به  خوب  دستیار  دو  و  تهیه  مناسب 
فوتبال  فدراسیون  کنید.  اضافه  کادرفنی 
و  ملی  تیم  تقویت  به  می تواند  اینگونه 

کند. کمک  آن  آماده سازی 
اینکه هفته گذشته کمیته  مورد  در  وی 
فنی  صالحیت  اسکوچیچ  کرد  اعالم  فنی 
گفت:  ندارد،  را  ملی  تیم  هدایت  برای 

به  فوتبال  فدراسیون  فنی  کمیته  چطور 
این نتیجه رسیده که اسکوچیچ صالحیت 

فوتبال  فدراسیون  باید  است؟!  نداشته 
انجام  اسکوچیچ  از  قاطعی  حمایت 
به همین  و  نشد  انجام  کار  این  که  می داد 
استوری  انتشار  به  شروع  بازیکنان  دلیل 

ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  مورد  در  کردند 
نظر دادند که کار خیلی بدی بود. بازیکن 

و  گیری  تصمیم  کادرفنی  مورد  در  نباید 
کند.  نظر  اظهار 

را  بعدی  اشتباه  درخشان تصریح کرد: 
چه  دادند،  انجام  ورزش  وزارت  مسئوالن 
تیم  بازیکنان  با  ورزش  وزیر  داشت  دلیلی 
می خواستند  کند؟!  برگزار  جلسه  ملی 
نظر بازیکنان را در مورد کادرفنی بپرسند؟ 
ورزش  محترم  وزیر  قطعا  بود.  اشتباه  این 
ملی  تیم  به  دیگر  راه های  از  می توانست 
را  اسکوچیچ  فرض  بر  اصال  کند.  کمک 
مربی  یک  جذب  پول  آیا  می کردند  برکنار 

داشتند؟ را  دیگر  خارجی 
اعالم  ورزش  وزیر  اینکه  مورد  در  وی 
و  ملی  تیم  از  حمایتی  گونه  همه  کرد 
در  قدرتمندانه  حضور  برای  فدراسیون 
اصال  گفت:   می دهد  انجام  جهانی  جام 
مشکل مالی هم وجود نداشت و سرمربی 
او  کردیم  می  استخدام  جدیدی  خارجی 
در  ملی  تیم  موفقیت  برای  تضمینی  چه 
بعدی  مربی  آیا  می داد؟   جهانی  جام 
ملی  تیم  صعود  برای  ضمانتی  واقعا 

می داد؟  جهانی  جام  بعدی   مرحله  به 
و  عجیب  کارهای  واقعا  فوتبال  فدراسیون 
چه  مسایل  این  است.  داده  انجام  غریب 
اینکه  برای فوتبال ملی داشت؟ جز  نفعی 
و  بازیکنان  از  هم  روانی  و  ذهنی  آرامش 

شد. گرفته  ملی  تیم  کادرفنی 
مورد  در  پرسپولیس  اسبق  سرمربی 
مناسب  حضور  برای  راهکاری  چه  اینکه 
اظهار  دارد  جهانی  جام  در  ملی  تیم 
باید  ابتدا  فوتبال  فدراسیون  داشت: 
وفاق  و  همدلی  خودش  مجموعه  زیر  در 
مشترک  جلسه ای  در  سپس  و  کند  ایجاد 
با بازیکنان و کادرفنی تیم ملی از آنها نیز 
را  آمده  پیش  مسایل  و  مشکالت  بخواهد 
برای  متحد  و  یکدل  همه  و  کنند  فراموش 
را زین کنند.  حضور در جام جهانی اسب 
حمایت  باید  اسکوچیچ،  ابقای  با  حاال 
بدانند  باید  همه  گیرد.  صورت  قاطعانه 
ایران  خوب  مردم  و  کشورمان  برای  که 
تالش و مبارزه می کنند و همه باید یکدل 

► باشند.   

با  ایران  تیم  گفت:  حضرت پور       ◄
خواهد  حاضر  مسابقات  در  قدرت  تمام 

. شد
محمدرضا  فارس،  گزارش  به 
ملی  تیم  شرایط  درباره  حضرت پور 
لیگ  فینال  مرحله  در  ایران  والیبال 
را  خدا  داشت:  اظهار   2022 ملت های 
چند  داریم.  خوبی  بسیار  شرایط  شکر 
دنبال  را  خود  تمرینات  لهستان  در  روز 

شدیم.  ایتالیا  راهی  سپس  و  کردیم 
است. خوب  خیلی  ایران  تیمی  شرایط 
چهارم  یک  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
بگیریم  قرار  لهستانی  مقابل  باید  نهایی 
 2 بر   3 نتیجه  با  مقدماتی  مرحله  در  که 
بتوانیم  بازهم  امیدوارم  دادیم.  شکست 
مرحله  به  و  داده  شکست  را  تیم  این 
پیدا  راه  نهایی  تیم   4 جمع  به  و  باالتر 

. کنیم

ایران  والیبال  ملی  تیم  لیبروی 
بزرگ  تیم های  کرد:  خاطرنشان 
ابتدایی  بازی های  در  همیشه  دنیا 
را  خود  بازیکن  چند  مهم  تورنمنت های 
مرحله  در  اما  نمی دهند،  قرار  ترکیب  در 
پیدا  حضور  پرقدرت  تیم ها  تمام  نهایی 
کسب  را  نتیجه  بهترین  که  می کنند 

بروند. سکو  روی  و  کرده 
تمام  من  نظر  به  کرد:  تصریح  وی 

برای  و  شده اند  کامل  فینال  در  تیم ها 
هم  ایران  تیم  می جنگند.  قهرمانی 
تا  رفت  خواهد  پیش  قدرت  تمام  با 

دهیم. شکست  را  حریفان مان 
ایران  تیمی  جو  افزود:  حضرت پور 
سنی  اختالف  چون  است،  خوب  بسیار 
باهم  راحت تر  بازیکنان  است،  کم 
را  ع  موضو این  می شوند.  هماهنگ 
دادیم.  نشان  هم  قبلی  بازی های  در 

بهترین  جزو  می توانیم  که  کردیم  ثابت 
بازیکنان  همه  باشیم.  دنیا  تیم های 
با  بازی  امیدوارم  و  دارند  باالیی  انگیزه 
کنیم. تمام  شکل  بهترین  به  را  لهستان 

چارچوب  در  لهستان  و  ایران  دیدار 
های  ملت  لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
ساعت  از  پنجشنبه  روز   ،۲۰۲۲ والیبال 
بولونیای  شهر  در  تهران  وقت  به   ۲۳:۳۰

► شد.    خواهد  برگزار  ایتالیا 

با  ایران  والیبال  ملی  تیم  پاسور       ◄
شرایط  با  ملی پوشان  این که  بر  تاکید 
شک  بدون  گفت:  آمدند،  کنار  میزبانی 
مرحله  در  ممکن  سطح  باالترین  با  تیم ها 
نیز  ایران  تیم  و  می کنند  شرکت  نهایی 

است. لهستان  با  بازی  آماده 
نهایی  مرحله  درباره  وادی  محمدطاهر 
داشت:  اظهار   2022 های  ملت  لیگ 
باالیی دارد.  این مرحله سطح  بدون شک 
هشت تیمی که به فینال راه پیدا کرده اند 
همه  و  هستند  جهان  تیم های  بهترین  از 
را  نتیجه  بهترین  تیم ها تالش می کنند که 

کنند. کسب 
پایان  از  پس  ایران  تیم  داد:  ادامه  وی 

هفته سوم مقدماتی یک هفته در لهستان 
انجام  را  خوبی  تمرینات  و  داشت  حضور 

اول  بازی  برای  را  نکاتی  مربیان  دادیم. 
لهستان  مقابل  نهایی  مرحله  در  ایران 

تمرینات  در  خوبی  به  که  داشتند  مدنظر 
دادیم. انجام  را  آنها 

کشورمان  والیبال  ملی  تیم  پاسور 
ایتالیا،  میزبانی  شرایط  درخصوص 
تغذیه  تمرین،  سالن  شرایط  کرد:  عنوان 
تیم ها  تمام  برای  اما  نیست  ایده آل   … و 
شرایط  این  با  کردیم  سعی  است.  یکسان 
که  کردیم  را  تالش مان  تمام  بیاییم.  کنار 
نظر  از  و  باشیم  داشته  خوبی  تمرینات 
باشیم.  لهستان  با  بازی  آماده  ذهنی 
میزبانی  شرایط  که  کردیم  رفتار  جوری 

نکند. ایجاد  ایران  برای  مشکلی 
شود  می  گفته  این که  درمورد  وادی 
قرار  ایران  مقابل  انتقام  برای  لهستان 

که  است  درست  کرد:  تصریح  می گیرد، 
اما  می شوند،  زمین  وارد  انتقام  برای  آنها 
تالش  نیستیم.  بسته  پا  و  دست  هم  ما 
و  ببینیم  را  آنها  بازی  مدل  که  می کنیم 
بازی  امیدوارم  کنیم.  عمل  آنها  از  بهتر 
بگذاریم.  نمایش  به  خودمان  از  خوبی 
خیر  دعای  و  بازیکنان  همدلی  با  انشالله 
ایران  تیم  در شان  بازی  بتوانیم یک  مردم 

دهیم. انجام 
چارچوب  در  لهستان  و  ایران  دیدار 
های  ملت  لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
ساعت  از  پنجشنبه  روز   ،۲۰۲۲ والیبال 
بولونیای  شهر  در  تهران  وقت  به   ۲۳:۳۰

► شد.   خواهد  برگزار  ایتالیا 
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فدراسیون  و  ورزش  مدیران  تصمیمات  در     ◄
روز  یک  می رود.  روز  یک  اسکوچیچ  ایران،  فوتبال 
دسته  دو  و  استوری  به  دست  ملی پوشان  می ماند. 
وانفسا  این  در  گرم!  دمش  که  هم  دراگان  شده اند. 
سری می زند و می گوید جایش را به کسی نمی دهد و 
دوباره به ادامه ی مرخصی برمی گردد! و حاال این ما 

خارجی. رسانه های  سوژه  هستیم، 
فوتبال،   2022 جام جهانی  روزشمار  قنبری:  آرزو 
 12۵ عدد  ماه،  تیر  هشتم  و  بیست  سه شنبه  امروز 
حاضر  تیم   32 برای  برابر  مهلتی  می دهد.  نشان  را 
البته  نابرابر.  نگرشی  و  امکانات  با  رویداد،  این  در 
می گذراند  سر  از  ما  امروز  فوتبال  که  شرایطی 
هم  آن قدرها  که  می کند  ثابت  را  واقعیت  این  کم کم 
فکر  طرز  و  نگرش  این  نیست؛  مسأله  برابر،  امکانات 
در  ما  می شود.  تیم ها  تمایز  نقطه ی  که  حرفه ای ست 
نمونه های  از  یکی  دوم  و  بیست  جام جهانی  آستانه 
از  شده ایم.  رفتن،  حاشیه  به  اصل  از  گل درشِت 
به  رسیده ایم  جام جهانی،  به  صعود  سریع ترین 
هنوز  اگر  البته  سقوط.  سریع ترین  برای  آماده ترین 

کنیم. حساب  تیم  را  خودمان  بتوانیم  هم 
از جام جهانی قطر B، پیش  گروه 

سه  برنامه های  و  خودمان  به  گذرا  نگاهی  با 
به  قطر،  جام جهانی  برگزاری  از  پیش  هم گروه مان 
مرحله  در  ایران  سریع  وداع  تلخ  حقیقت  خوبی 

می کنیم. درک  را  جام جهانی  گروهی 
*ایران

همه   B گروه  در  باشید،  پرسیده  ما  حال  از  اگر 
و  ولز  انگلیس،  ملی  تیم های  فوتبال اند؛  مشغول 
تاریخ،  در  اولین بار  برای  ایران.فیفا  از  غیر  آمریکا، 
نوامبر  ماه  به  را  جام جهانی  رقابت های  برگزاری 
منتقل کرد که به هوای پاییزی قطر برسد. 30 آبان تا 
اولین  تاریخ  به  با توجه  ایران هم   .1۴01 آذر ماه   2٧
یک  ترتیب  انگلیس،  مقابل  جام جهانی  در  دیدارش 
اوایل خرداد  کانادا  اما  داد  را  کانادا  با  بازی دوستانه 
با  دوستانه  بازی  کرد.  لغو  را  دیدار  این  طرفه،  یک 
حرف  حد  در  هم  اکوادور  و  نیوزلند  آرژانتین،  برزیل، 
تصمیم  یک  ایران  فدراسیون  باالخره  این که  تا  بود. 
وسط  درست  تدارکاتی؛  اردوی  برپایی  گرفت.  دیگر 

سفر  اسپانیا  به  قطر  عوض  در  قطر.  شرجی  و  گرما 
برنتابید  را  ماهش  خرداد  گرمای  هم  عربستان  کرد. 
تیم های  از  یک  هیچ  برد.  اسپانیا  به  را  خود  اردوی  و 
نداشتند،  دوحه  در  اردویی  جام جهانی  در  حاضر 

میزبان! حتی 
گرمای  از  فرار  برای  و  ناچار  به  هم  ایران  ملی  تیم 
و   19 ساعات  در  را  خود  تمرینات  درجه،   ۴0 باالی 
الجزایر  با  دوستانه اش  دیدار  به  تا  می کرد  برگزار   20
الجزایر  مقابل  یک  بر   2 شکست  از  پس  ایران  برسد. 
سپتامبر  ماه  فیفادی  تنها  خرداد،  دوم  و  بیست  در 
انجام دو مسابقه پیش رو دارد. صرف  با  را  )شهریور( 
در  حریفان  کدام  نیست  مشخص  هنوز  این که  از  نظر 
از  با  می گیرند،  قرار  ایران  مقابل  سپتامبر  فیفادی 
کردن  بسنده  خرداد،  مسابقه ی  فرصت  رفتن  دست 
به زمان دو پنجره رسمی فیفا در شهریور بیش از حد 

است. محض  بی خیالی  شاید  یا  خوشبینانه 
وزیر  گذشته  روز  مدت ها،  از  بعد  باالخره  البته 
کروات  سرمربی  ابقای  از  داده،  نشان  واکنش  ورزش 
حمایت کرده و از تدارک دو بازی دوستانه با تیم های 
داده  خبر  ماه  شهریور  در  جام جهانی  به  راه یافته 
تیم  تدارکاتی  اردوی  جریان  در  مسابقاتی  است؛ 
این  ادامه  در  ببینیم  باید  اما  اتریش!  کشور  در  ملی 
چه  عبارتی  به  یا  می کنیم  چه  باقی مانده،  روز   12۴
همان  حکم  رفته،  دسته  از  زمان  گرچه  می آید.  پیش 

نمی گردد. باز  هیچ گاه  که  دارد  را  آبرویی 
ولز و  *انگلیس 

سرگروه ایران در جام جهانی قطر، اگر چه در لیگ 
مجارها  مقابل  را  سنگینی  شکست  اروپا  ملت های 
مجارستان،  تیم های  با  رقابت  در  اما  شده  متحمل 
را  خوبی  برگشت  و  رفت  بازی های  ایتالیا  و  آلمان 
ایران  دوم  رقیب  ولز،  برای  شرایط  این  کرده،  برگزار 

است. داشته  وجود  نیز  جام جهانی  در 
در  انگلیس  ملی  تیم  دوستانه  بازی  دو  از  بعد 
از  کشور  این  فوتبال  اتحادیه  گذشته،  دی های  فیفا 
خواست  برترشان  لیگ  رقابت های  برگزارکنندگان 
دو  یکی،  در  را  خود  صدرنشین  تیم  شش  بازی های 
آمادگی  با  ملی   تیم  تا  بیندازند  تعویق  به  آخر  هفته 

شود. جام جهانی حاضر  رقابت های  در  بیشتری 

توجه  با  که  بود  این  انگلیسی  کارشناسان  ارزیابی 
برتر  لیگ  رقابت های  آخر  هفته  بین  کم  فاصله  به 
به  شبیه  شرایطی  با  آن ها  قطر،  مسابقات  شروع  و 
اولین  و  رقابت ها  وارد  کوتاه  اردوی  یک  با  و  فیفادی 
از  نگرانی ها  اما  شد؛  خواهند  ایران  مقابل  مسابقه 
برنامه  شد،  باعث  جام جهانی  در  انگلیس  نمایش 

بگیرد. قرار  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  مدنظر  تازه ای 
*آمریکا

ایران  احتمالی  و  جنجالی  سرمربی  شاگردان 
مرحله  از  خود  دیدار  سومین  در  اسکوچیچ،  دراگان 
ورزشگاه  در  آذر  هشتم   ،2022 جام جهانی  گروهی 
الثمامه قطر به مصاف تیم ملی آمریکا خواهند رفت.

ماه  خرداد  در  رقابت  چهار  برگزاری  با  آمریکا 
در  خرداد،   1۵ و   11 تیم  این  داشت.  شلوغی  برنامه 
و  صفر(  بر   3( مراکش  مقابل  دوستانه ای  دیدارهای 
یافت.  دست  گل  بدون  تساوی  و  برد  یک  به  اروگوئه 
بر   ۵ برتری  به  کنوکوکاف  در  خرداد   21 همچنین 
با  دیدار  در  نیز  خرداد   2۵ و  رسید  گرنادا  برابر  صفر 

شد. متوقف  یک   - یک  تساوی  با  السالوادور 
با  هم  تدارکاتی  دیدار  دو  آمریکا  ملی  تیم 
آسیایی ها در برنامه دارد. جمعه اول مهر مقابل ژاپن 

مصاف  به  اسپانیا،  در  نیز  مهر  پنجم  و  می گیرد  قرار 
می رود. عربستان 

ناکوک! این سازهای 
بگذاریم  را  رقیب  تیم  سه  برنامه های  همه ی 
روزها  این  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم  نام  کنار 
اختالف  بازیکنانش  سایر  و  لژیونرهای  میان 

هیأت رئیسه  و  فنی  کمیته ی  درگیری ست.  و  نظر 
از اخراج سرمربی  ندارند.  آراء هم سویی  فدراسیونش 
ندارند!  رئیسه  هیأت  اصاًل  چون  می رسند  او  ابقا  به 
و  ملی  تیم  هدایت  میز  روی  گزینه های  بحث  البته 
از فدراسیون  فراتر  آن در کشورمان،  بر سر  آراء  تضاد 
را  ما  هم  خارجی  رسانه های  که  آن قدر  رفته،  هم 

کردند. سوژه 
شهر که شلوغ باشد، هر کسی که ساز خود را بزند، 
که  نهایت تالشی  بگیرد،  باال  که  تیم  در  چند صدایی 
دیدار  می شوند،  کاغذی  برنامه ها  همین  می کنیم 
حاشیه.  به  می روند  هم  تدارکاتی  بازی  و  دوستانه 
این خالصه وضعیت ماست در آستانه جام جهانی که 

► آن داشتیم.      به  را  کاش دیرترین صعود 

از متن به حاشیه

»فوالد ارگ ماهان قم« گام اول ● گمشده فوتبال ایران در آستانه جام جهانی!   ●
را پرقدرت برداشت

برابر  پیاپی  پیروزی های  با  قم  ماهان  ارگ  فوالد  فرنگی  کشتی  تیم 
کشور  باشگاه های  یک  دسته  لیگ  اول  دور  پایان  در  توانست  رقبا 

شود. مسابقات   D گروه  صدر نشین 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دور اول مسابقات کشتی فرنگی 
لیگ دسته اول باشگاه های کشور به میزبانی خرم آباد شب گذشته با 
حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه به کار خود پایان داد و تیم فوالد ارگ ماهان 
قم نیز در ۳ دیدار متوالی مسابقات را با برتری پشت سر بگذارد و در 

D مسابقات شد. نهایت صدرنشین گروه 
نماینده قم با هدایت ناصر تهرانی توانست در دیدار اول با نتیجه ۸ بر 
۲ تیم آریوبرزن بهبهان را شکست دهد، در دیدار دوم با نتیجه ۶بر۴ 
تیم  برابر  پایانی  دیدار  در  و  گذشت  گیالن  کشتی  هیئت  تیم  سد  از 
این   ۴ بر   ۶ نتیجه  با  توانست  بود  افالک لرستان که میزبان مسابقات 

D مسابقات شود. تیم را شکست دهد و صدر نشین گروه 
سابقه  با  تیم های  از  یکی  ساله   ۱۳ سابقه  با  قم  فرنگی  کشتی  تیم 
ملی  دارای  سال ها  این  در  که  می شود  محسوب  فرنگی  کشتی  لیگ 
پوشان زیادی بوده است و هرساله با ترکیب جوانان و بزرگساالن پا به 

می گذارد. مسابقات 

اختتامیه لیگ بسکتبال استان قم
بسکتبال  های  تیم  بین  جوانان  لیگ  فینال  مسابقه  برگزاری  با 
شد. بسته   ۱۴۰۰ سال  لیگ های  پرونده  قم  شیمیدر  و  ستارگان 
آغاز  سنی  رده های  تمامی  در  قبل  سال  ماه  دی  از  که  مسابقات  این 
 ۸۰ با برگزاری نزدیک به  و  شده بود در شب عید باسعادت غدیر خم 

رسید. انتها  به  بازی 
در مراسم اختتامیه که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان قم، 
مسئولین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و جمعی از پیشکسوتان 
با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری  و خانواده ورزشکاران 
که  تیم هایی  و  مربیان  از  شد  انجام  کشاورز  غذایی  صنایع  و  قم 

شد. تجلیل  بودند  کرده  کسب  را  برتر  رتبه های 
در  توانست  شیمیدر  تیم  جوانان  لیگ  فینال  بازی  در  همچنین 
ترکیب  خوش  تیم  بر   ۶۵ بر   ۷۰ نتیجه  با  نزدیک  و  جذاب  بازی  یک 

شود. پیروز  ستارگان 

بانوان برتر رشته کونگ فو کمپو 
قم معرفی شدند

بانوان  بخش  در  قم  استان  کمپو  فو  کونگ  مسابقات  برترین های 
شدند. معرفی 

در رده سنی نونهاالن رقابت های کونگ فو کمپو استان قم ثنا آقاپور، 
هانیه عبادتی، سوگل چهاردولی و زینب پورهمت بر سکوی قهرمانی 

رسیدند.
نازنین  نازنین مریم خاکی، زهراپورهمت و  در رده سنی نوجوانان هم 

نصیری عناوین نخست را از آن خود کردند.
عنوان  به  دورانی  نرگس  و  بوعذار  نورالهدی  یزدانی،  دنیا  جوانان  در 

رسیدند. قهرمانی 
معصومه  نجفی،  هانیه  هادی،  الهه  هم  بزرگساالن  سنی  رده  در 

شدند. قهرمان  سیدی  سادات  فاطمه  نعمتی، 

درخشش نماینده قم در مسابقه 
قویترین مردان کشور

آزاد  کاپ  کشور  مردان  قویترین  مسابقه  دوم  سکوی  بر  رفیقان  میثم 
ایستاد.

مسابقه قویترین مردان کشور کاپ آزاد گرامیداشت سالروز آزادسازی 
لرستان،  استان های  از  ورزشکار  حضور۳9  با  ایالم  استان  در  مهران 

شد. برگزار  وشیراز  کرمانشاه  قم،  کردستان،  ایالم 
نتیجه  که  داشت  حضور  رقابت  این  در  رفیقان   میثم  قم  استان  از 

بود. وزن  سنگین  دوم  سکوی  بر  ایستادن  او  تالش 
در این رقابت نماینده استان ایالم اول شد و نمایندگان  استان های 

قم وکردستان به ترتیب جایگاه دوم و سوم را از آن خود کردند.

ناکامی بانوان راگبی باز قم در 
انتخابی تیم ملی

بانوان  راگبی  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  در  قم  استان  راگبی  تیم 
ماند. ناکام  کشور 

ورزشی  انجمن های  هیئت  نماینده  عنوان  به  قم  استان  راگبی  تیم 
با  که  کشور  بانوان  راگبی  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  در  قم  استان 
رقابت ۱۰ تیم از هفت استان در بجنورد برگزار شد،  با ناکامی به کار 

داد. پایان  خود 
دارای  که  است  هیئت هایی  از  یکی  قم  ورزشی  انجمن های  هیئت 

است. تخصصی  سالن 

خبـر

راهکار حضور قدرتمندانه تیم ملی در جام جهانی

● حاال که اسکوچیچ ابقا شد، قاطعانه حمایت کنید    ●

لیبروی تیم ملی والیبال: تمام تیم ها برای قهرمانی می جنگند

● با قدرت پیش خواهیم رفت    ●

وادی: 

● لهستان برای انتقام می آید، اما ما هم دست و پا بسته نیستیم    ●
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انقالب اسالمی فرمودند: هر گونه  رهبر معظم    ◄
ترکیه،  ضرر  به  قطعاً   سوریه  شمال  به  نظامی  حمله 
سوریه و همه منطقه و به نفع تروریست ها خواهد بود.

معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
معظم  رهبر  خامنه ای  آیت الله  حضرت  رهبری، 
دیدار  در  )سه شنبه(  ظهر  از  پیش  اسالمی  انقالب 
هیئت  و  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان«  طیب  »رجب 
کشور  دو  همکاریهای  افزایش  لزوم  بر  تأکید  با  همراه 
از  را  صهیونیستی  رژیم  تجاری،  همکاریهای  به ویژه 
اسالمی  کشورهای  بین  اختالف  ایجاد  اصلی  عوامل 
غاصب  رژیم  و  آمریکا  اینکه  بر  تأکید  با  و  برشمردند 
را  فلسطینی ها  عمیق  حرکت  جلوی  نمی توانند 
خاطرنشان  سوریه  مسئله  خصوص  در  بگیرند، 
است  مهم  بسیار  سوریه  ارضی  تمامیت  حفظ  کردند: 
و هر گونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعًا به ضرر 
تروریست ها  نفع  به  و  منطقه،  همه  و  سوریه  ترکیه، 

بود. خواهد 
و  حجم  دیدار،  این  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
را  کشور  دو  اقتصادی  همکاریهای  و  تبادالت  کیفیت 
تأکید  و  خواندند  موجود  ظرفیت های  از  کمتر  بسیار 
جمهور  رؤسای  بین  مذاکرات  در  مسئله  این  کردند: 

شود. فصل  و  حل 
گرو  در  را  اسالمی  امت  عظمت  و  عزت  ایشان، 
مقابل  در  هوشیاری  و  سلیقه ای  اختالفات  از  عبور 
یکی  گفتند:  و  دانستند  تفرقه افکن،  سیاست های 
منطقه،  در  دشمنی  و  اختالف  ایجاد  عوامل  از 
آن  از  نیز  آمریکا  که  است  صهیونیستی  غاصب  رژیم 

می کند. پشتیبانی 
رهبر انقالب، فلسطین را مسئله اول دنیای اسالم 
بعضی  اقبال  وجود  با  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
این  با  عمیقًا  ملت ها  صهیونیستی،  رژیم  به  دولتها 

هستند. مخالف  غاصب  رژیم 
رژیم  و  آمریکا  به  نباید  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 

رژیم  نه  امروز  گفتند:  کرد،  تکیه  صهیونیستی 
نخواهند  دیگران  نه  و  آمریکا  نه  صهیونیستی، 
توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند و 

بود. خواهد  فلسطین  مردم  نفع  به  کار  عاقبت 
مسئله  ادامه،  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 

با  و  برشمردند  مهم  بسیار  را  سوریه  ارضی  تمامیت 
به  نظامی  حمله  بر  مبنی  نقل قولها  برخی  به  اشاره 
شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعًا هم به ضرر 
و  است  منطقه  به ضرر  و هم  ترکیه  به ضرر  سوریه هم 
را  سوریه  دولت  جانب  از  انتظار  مورد  سیاسی  اقدام 

کرد. نخواهد  محقق  نیز 
ترکیه  رئیس جمهور  نفرت  اظهار  به  اشاره  با  ایشان 
حتمًا  تروریسم  با  گفتند:  تروریستی،  گروه های  از 
نفع  به  سوریه  در  نظامی  حمله  اما  کرد  معارضه  باید 

نیز محدود  تروریست ها  البته  بود  تروریست ها خواهد 
نیستند. خاص  گروه  یک  به 

درخواست  به  پاسخ  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
برای  ایران  همکاری  بر  مبنی  ترکیه  رئیس جمهور 
مبارزه با گروه های تروریستی، گفتند: ما در مبارزه با 

می کنیم. همکاری  شما  با  مطمئنًا  تروریسم 
ما  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
می دانیم،  خود  امنیت  را  آن  مرزهای  و  ترکیه  امنیت 
امنیت  نیز  شما  گفتند:  اردوغان  آقای  به  خطاب 
با  باید  را  بدانید. مسائل سوریه  امنیت خود  را  سوریه 
با  روسیه  و  سوریه  ترکیه،  ایران،  و  کرد  حل  مذاکرات 

کنند. تمام  را  مسئله  این  گفتگو 
بازگشت  از  خرسندی  ابراز  با  همچنین  ایشان 
سیاستی  اگر  البته  گفتند:  آذربایجان،  به  قره باغ 

وجود  ارمنستان  و  ایران  مرز  کردن  مسدود  بر  مبنی 
مخالفت  آن  با  اسالمی  جمهوری  باشد،  داشته 
چند  ارتباطی  راه  یک  مرز  این  که  چرا  کرد  خواهد 

است. ساله  هزار 
در  ترکیه  و  ایران  همکاریهای  افزایش  انقالب  رهبر 
همه مسائل منطقه را مفید و الزم خواندند و افزودند: 
ما همواره از دولت شما در مسائل داخلی و در مقابل 
دوستان  گفتید  همچنانکه  و  کرده ایم  دفاع  دخالتها 
مسلمان  ملت  برای  و  هستیم  یکدیگر  سخت  دوران 

می کنیم. دعا  ترکیه 
رئیس جمهور  رئیسی  آقای  که  دیدار  این  در 
تبریک  با  اردوغان  آقای  نیز حضور داشت،  کشورمان 
اعیاد قربان و غدیر خم، اتحاد امت اسالمی و افزایش 
همبستگی ایران و ترکیه را الزم دانست و گفت: ترکیه 
هیچگاه در مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته 
و برادری ایران و ترکیه در همه زمینه ها باید گسترش 

کند. پیدا 
تحریم های  مخالف  همواره  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
گفت:  بود،  خواهیم  و  بوده  ایران  علیه  یکجانبه 
و  حمایت،  برجام،  در  ایران  مشروع  انتظارات  از 
ایران  در  سرمایه گذاری  به  را  ترکیه ای  شرکت های 

می کنیم. تشویق 
و  ایران  درگیری  به  اشاره  با  ترکیه  رئیس جمهور 
متمادی،  سال های  طول  در  تروریست ها  با  ترکیه 
حمایت  مورد  تروریستی،  گروه های  سوریه  در  گفت: 
از طرف کشورهای غربی همچون  تسلیحاتِی سنگین 

هستند. آمریکا  به ویژه  و  فرانسه  انگلیس،  آلمان، 
خصوص  در  ترکیه  موضع  اینکه  بیان  با  اردوغان 
تمامیت ارضی سوریه مشخص است، افزود: از دولت 
کند.  آغاز  را  سیاسی  روندهای  داریم  انتظار  سوریه 
در  ویژه  صورت  به  سوریه  مسئله  آستانه  اجالس  در 
دست  خوبی  نتایج  به  امیدواریم  و  است  کار  دستور 

► کنیم.    پیدا 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
مزدیجان  اراضی  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۰۶/۱۴ شماره  پالک 
 ۱۷ ۲۲ بهمن کوی شهید احمدیان کوچه  ابراهیم خیابان  امامزاده  )خیابان 
طباطبایی  سادات  فاطمه  و  طباطبایی  تقی  سید  آقای  بنام  که    ۳۷ پالک 
عدم   علت  به  که  است  ثبت  جریان  در  میباشد  محمود  سید  فرزند  همگی  
قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حدود  تحدید  مالک  حضور 
ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده 
روز  در  مذکور  اختصاصی پالک  تحدید حدود   ۱۴۰۰/۱۰/۲۵  –  ۲/۲۴9۱۳
محل  در  ۱۲/۳۰ظهر  الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ مورخ  یکشنبه 
وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع 
محل  در  گهی  آ در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  رساند  می  قانونی  نماینده  ویا 
مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی 
ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده 
به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   ۷۳/۲/۲۵ واحده 
را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  بایست  می  ثبت  اداره 

 )۱۵۴۸۸ الف  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره  این  به  نیز 
گهی : ۱۴۰۱/۰۴/۲9 تاریخ انتشار آ

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

روابط  سطح  گفت:  رئیس جمهور       ◄
اقتصادی و تجاری یا توجه به ظرفیت های 
ما  هدف  و  نیست  کافی  حتمًا  کشور  دو 
 ۳۰ به  ترکیه  با  تجاری  تبادالت  افزایش 

است. دالر  میلیارد 
سید  االسالم  حجت  مهر،  گزارش   به 
)سه  عصر  جمهور  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
همکاری  اسناد  امضای  از  پس  شنبه( 
مطبوعاتی  نشست  در  ترکیه  و  ایران  میان 
اظهار  غدیر،  و  قربان  عید  تبریک  ضمن 
اردوغان  جناب  سفر  تردید  بدون  داشت: 
عطفی  نقطه  ایران  اسالمی  جمهوری  به 
کشور  دو  میان  روابط  سطح  ارتقای  برای 

است.
داشتیم  ما  که  مذاکراتی  در  افزود:  وی 
سطح  ارتقای  برای  کشور  دو  جدی  اراده 
حوزه های  و  تجاری  و  اقتصادی  روابط 
گرفت. قرار  بررسی  و  بحث  مورد  مختلف 
سطح  این  کرد:  بیان  رئیس جمهور 
به  توجه  یا  تجاری  و  اقتصادی  روابط  از 
نیست  کافی  حتمًا  کشور  دو  ظرفیت های 
باالتری  سطح  در  می تواند  روابط  سطح  و 

 ۳۰ می توان  می کنم  فکر  و  بگیرد  شکل 
افزایش  برابر  تومان یعنی سه  هزار میلیارد 
کرد. گذاری  هدف  حوزه  این  در  را  فعلی 

شهرک های  تأسیس  گفت:  رئیسی 
از  کشور  دو  میان  مشترک  صنعتی 
مذاکرات  این  در  که  است  تصمیماتی 
و  علم  پارک های  تأسیس  شد.  گرفته 
مختلف  بخش های  با  بتواند  که  فناوری 
فعالیت  بنیان  دانش  شرکت های  و  فعال 
گرفت. قرار  بررسی  و  بحث  مورد  کند 

گاز  انتقال  قرارداد  تمدید  افزود:  وی 
مورد  امروز  بود،  مطرح  قباًل  که  ساله   ۲۵
انتقال  و  شود  تمدید  تا  گرفت  قرار  تاکید 

بگیرد. خود  به  وسیع تری  شکل  گاز 
توسعه  کرد:  تصریح  رئیس جمهور 
نکات  از  کشور  دو  میان  گذاری  سرمایه 
فعالیت  و  بود  نشست  این  در  تاکید  مورد 
شرکت های فعال در ترکیه و ایران می تواند 
به نحو مشترک در هر دو کشور ادامه پیدا 
و  گذاری  سرمایه  توسعه  جهت  در  تا  کند 

بردارد. قدم  کشور  دو  روابط  توسعه 
کشور  دو  همکاری  کرد:  اضافه  رئیسی 

و  دارد  اهمیت  بسیار  امنیتی  مسائل  در 
و  مهم  بسیار  کشور  دو  مرزهای  امنیت 
دستگاه های  همکاری  و  است  تاکید  مورد 
امنیتی دو کشور می تواند نقش مؤثری در 

باشد. داشته  مرزها  امنیت 
تروریسم،  با  مبارزه  اینکه  بیان  با  وی 
از  یافته  سازمان  جرایم  و  مخدر  مواد 
گفت:  بود،  بحث  مورد  مسائل  مهمترین 
مختلفی  اسامی  است  ممکن  تروریسم 
داشته  که  اسمی  هر  با  اما  باشد  داشته 
باشد.  تاکید  مورد  آن  با  مبارزه  باید  باشد 
آن  به  غرب  امروز  که  ای  گانه  دو  حالت 
مبتال شده و میان تروریسم ها تفاوت قائل 
شده است را رد کردیم و تاکید کردیم باید 
تا  کرد  مبارزه  تروریسم  از  اسمی  هر  با 

شود. تضمین  کشورها  و  مرزها  امنیت 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همکاری 
مواردی  از  منطقه ای  مسائل  در  کشور  دو 
گرفت  قرار  کشور  دو  تاکید  مورد  که  بود 
امنیت  بر  ای  ویژه  تاکید  کشور  دو  هر  و 
دو کشور  روابط خوب  دارند.  کشور سوریه 
المللی  بین  و  منطقه ای  روابط  به  می تواند 

دو  هر  و  شود  منجر  کشور  دو  میان  خوب 
کشور می توانند در امنیت منطقه و امنیت 
و  باشند  داشته  نقش  بین الملل  سطح  در 
تحقق  در  مذاکرات صورت گرفته می تواند 

باشد. داشته  مؤثری  نقش  امر  این 
امروز  هستیم  امیدوار  گفت:  رئیسی 
دو  وزرای  تأیید  و  راهبردی  سند  امضای 

دو  میان  گسترده  روابط  به  منتهی  کشور 
روابط  از  وسیعی  انداز  چشم  و  شود  کشور 
باشد.  داشته  همراه  به  کشور  دو  برای 
ترکیه  جمهور  رئیس جمهور  از  دیگر  بار 
با  این سفر  امیدوار هستم  و  تشکر می کنم 
و  دوست  کشور  و  ایران  برای  روابط  برکت 
► باشد.      همراه  ترکیه  همراهمان، 

ماجرای تذکر حجاب در اتوبوس       ◄
جماعتی  به  توجه  با  آن  از  بعد  درگیری  و 
و  از چنین مسائلی  برای سوءاستفاده  که 
نگرانی  این  آماده هستند؛  نظام  به  ضربه 
را پدیده آورده که جامعه دوقطبی شود و 

بگیرند. قرار  هم  مقابل  مردم 
این  میانه  در  اما  است  تاسف  باعث 
حوزه های  در  مسائل  و  مشکالت  همه 
 ... و  بین المللی  و  اقتصادی  مختلف 
پیرامون  حاشیه سازی هایی  شاهد 
در  که  ارزشی  هستیم!  حجاب  موضوع 
است  مردم  توجه  مورد  اسالمی  جامعه 
چند  هم  مجلس  رئیس  که  طور  همان  و 
روز قبل گفت، خود مردم نسبت به آن از 

هستند. حساس تر  همه 
پیش  مسائلی  اما  اخیر  روزهای  در 
حاشیه  خواسته  یا  خواسته  که  آمده 
را  زمینه  این  در  حساسیت ها  و  شده  ساز 

گشت  ماموران  برخورد  از  است.  افزوده 
درباره  دستورالعمل ها  برخی  و  ارشد 
به  امر  طریقه  تا  گرفته  حجاب  رعایت 
کنار  در   ، جامعه  در  افراد  برخی  معروف 
دنبال  که  سوءاستفاده گری  جماعت 
و کشور هستند؛  برای نظام  مساله سازی 

است. شده  فعلی  وضعیت  بروز  سبب 
در  تذکر  یک  شاهدیم  که  است  همین 
و  شده  ختم  خشونت  به  چنان  اتوبوس 
هم  آن  پی  در  می کند.  درست  ماجرا 
می شود.  مشاهده  معتددی  واکنش های 
نگرانی  از  ناشی  عمدتا  که  واکنش هایی 
قطبی  دو  گیری  شکل  احتمال  خاطر  به 
و رویارویی مردم با مردم است و بعضا هم 

می سازد. را  دوقطبی  چنین 
محمدعلی  که  بود  راستا  همین  در 
مسووالن  »دفاع  کرد:  توییت  ابطحی، 
با  شهروند  رویارویی  کار  از  رسمی 

دختر  دو  درگیری  در  دین  نام  به  شهروند 
است.  فاجعه  کم حجاب  و  پر حجاب 
گسل  بی حجاب  باحجاب-  دوگانه سازی 

است« اجتماعی  خطرناک 
به  امر  ستاد  سابق  دبیر  محبی  جلیل 
رویکرد  این  از  نیز  منکر  از  نهی  و  معروف 
برخی  که  »کاری  که  کرد  توئیت  و  نقد 
و  معروف  به  امر  باشد  چه  هر  می کنند 
علی  قال  که  زیرا  نیست،  منکر  از  نهی 
النهی  و  بالمعروف  االمر  »ان  اسالم  علیه 
به  امر  االسالم«  تا  دعا  المنکر  عن 
اسالم  به  دعوت  منکر  از  نهی  و  معروف 

» . ست ا
صفحه  در  نیز  زائری  حمیدرضا 
»بزرگان  نوشت:  خود  اینستاگرام 
مادر  و  پدر  مثل  جامعه  مسووالن  و 
با  را  بچه ها  دل های  باید  خانواده اند، 
نزدیک  هم  به  اختالف ها  همه  وجود 

علیه  را  خواهری  اینکه  نه  کنند، 
خواهر  علیه  را  برادر  و  بشورانند  برادر 
امروز  که  وضعیتی  با   … کنند.  تحریک 
تنش ها  متاسفانه  می رویم  پیش  داریم 
فضای  در  عصبی  حساسیت های  و 
تشدید  مردم  آحاد  بین  اجتماعی 
که  کرد  تصور  می شود  کامال  می شود، 
اینکه  جای  به  آمد!  خواهد  ما  سر  بر  چه 
خانواده  این  برادر های  و  خواهر ها 
»چو  و  شوند  هم  دوستدار  و  غمخوار 
عضو ها  دگر  روزگار،  آورد  درد  به  عضوی 
بزرگ تر های  قرار« و… مع االسف  نماند  را 
بچه  و  زن  که  می کنند  کاری  دارند  ما 
دیگر  و  بپرند  هم  به  خیابان  توی  مردم 
و  امنیت  همسایه  دست  از  همسایه 

باشد.« نداشته  آرامش 
موسسه  مدیرعامل  مهدیان،  محسن 
خود  امروز  یادداشت  در  نیز  همشهری 

داده  قرار  توجه  مورد  را  موضوع  همین 
نوشته  این قضیه  و فرع  از اصل  او  است. 
تاکید کرده که طرفداران حجاب عرفی  و 

می دانند. محجبه  را  خود  هم 
شدن  دوقطبی  درباره  صراحتا  او 
با  که  است  معلوم  اما  نمی گوید  جامعه 
پرمخاطره  احتمال  همین  از  نگرانی 
نوشته:  او  است.  شده  قلم  به  دست 
خود  حجاب،  از  سطحی  هر  با  ما  »مردم 
عرفا  که  آنها  حتی  می دانند.  محجبه  را 
محجبه  را  خود  هستند،  شل حجاب 
بی حجابی  دین.  به  پایبند  و  می دانند 
نه  است  زندگی  سبک  از  ناشی  ایران  در 
دلیل  همین  به  بی حیایی.  و  بی عفتی 
خطاست  هرچند  بدحجابی  که  است 
انقالب  پای  همیشه  جمعیت،  همین  اما 
همان  مردمند.  اینها  اسالم.  و  هستند 

► اتوبوس.«     حیرت زده  جماعت 

رئیسی:

● هدف ما افزایش تبادالت تجاری با ترکیه به ۳۰ میلیارد دالر است   ●

● دوقطبی به چهره ایران چنگ می زند   ●

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکیه:

●  حمله به شمال سوریه به ضرر ترکیه و به نفع تروریست ها خواهد بود   ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
شعبه ۱۰ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱۰/۱۴۰۱ج/۱۰۷ ثبت گردیده له 
دانیال زینلی علیه علیرضا ملکی کهکی و فراورده های گوشتی ایران سوسیس 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱/۶۱۸/۸۳۳/۵۰۰ریال در حق محکوم 
له و ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال 
ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی 
۱۰/۰۰۰لیتر  مقدار  ارزیابی  جهت  کهکی  ملکی  علیرضا  است.  نموده  ارزیابی 
جاده  قم  در  واقع  سوسیس  ایران  شرکت  انبار  مخازن  محل  در  سویا  فله  روغن 
اراک کیلومتر ۷ جنب چینی نسترن ، با تماس خواهان و هماهنگی ایشان در 
تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ و در حضور خوانده به اتفاق از روغن فوق الذکر بازدید به 
عمل امد و یک نمونه به مقدار ۱/۵ لیتر نمونه برداری و به ازمایشگاه به ازمین 
)ازمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم( جهت انجام 
های  ازمون  نتایج  که  گردید  ارسال  پراکسید  و  اسیدیته  شیمیایی  های  ازمون 
نتیجه  اسیدیته  ازمون  نام  باشد.  می  پیوست  به   ۱۴۰۱/۲/۲۷ تاریخ  به  فوق 
۲- پراکسید نتیجه ازمون ۲۳/۷  ازمون ۱/۲ استاندارد ماکزیمم ۰/۱ – ۰/۰۷ 
تاریخ  در  مذکور  روغن  که  خوانده  اظهارات  به  توجه  با   ۵ ماکزیمم  استاندارد 

ان  خرید  تاریخ  از  ماه   ۱۴ قریب  و  است  شده  خریداری   ۱۳99 ماه  اسفند 
و  اسیدیته  دهد  می  نشان  که  فوق  های  ازمون  نتایج  به  عنایت  با  و  گذشته 
پراکسید روغن مذکور خارج از استاندارد می باشد و تاریخ مصرف یک ساله ان 
نیز منقضی شده است لذا روغن فوق غیر  قابل مصرف به عنوان خوراک انسان 
غذایی  جیره  در  جمله  از  خوراکی  غیر  دیگر  مصارف  به  بایستی  و  باشد  می 
مرغداری ها یا به عنوان اسید چرپ در شرکت های تولید کننده لوازم ارایشی 
قیمت  ضمنا  گیرد.  قرار  استفاده  مورد   ... و  شیمیایی  صنایع  یا  بهداشتی  و 
مصوب روغن فله سویا ، هم زمان با ارجاع پرونده با اینجانب مبلغ ۱۶۰/۰۰۰ 
)دالر  ترجیحی  ارز  حذف  با   ۱۴۰۱/۲/۲۲ تاریخ  در  که  بوده  لیتر  هر  در  ریال 
روغن  مصوب  قیمت  ان  به  نیمایی  ارز  تعلق  و  نباتی  روغن  از  تومانی(   ۴۲۰۰
یک باره به مبلغ ۶۳۰/۰۰۰ریال در هر لیتر افزایش یافت. لذا با توجه به موارد 
خوراک  جمله  از  خوراکی  غیر  مصارف  عنوان  به  روغن  این  قیمت  الذکر  فوق 
گردد.  می  تعیین  ۴۵۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  ها  مرغداری  غذایی  جیره  در  طیور 
به شرح  فوق  توقیفی  فله سویای  روغن  ۱۰/۰۰۰لیتر  مقدار  کارشناسی  قیمت 
۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  چهار  باشد:  می  ذیل 
 ۱۴۰۱/۵/9 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر   ۱۰/۰۰۰*۴۵۰/۰۰۰  =

ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۸/۱۵ الی   ۸ ساعت 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در 

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

ولی الله نقی پورفر:
»قصص قرآن« منبع ویژه برای 

اداره کشور است
حجت االسالم ولی الله نقی پورفر ضمن اشاره به لزوم جامع نگری به قرآن 
تصریح کرد: اآلن در اداره کشور بر اساس ارزش های اسالمی منبع ویژه 

علوم اجتماعی ما قصص قرآن است.
با  االحکام  آیات  توسعه پذیری  نشست های  سلسله  از  نشست  سومین 
عنوان »جامع نگری به قرآن در گستره الزامات فقهی حقوقی« به همت 
مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( و با مشارکت انجمن مدیریت اسالمی و گروه 
مطالعات مدیریت مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی برگزار 

شد.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین ولی الله نقی پور فر، عضو هیئت 

علمی دانشگاه قم سخنرانی کرد که گزینه آن را در ادامه می خوانید؛
می کنیم  مشاهده  تااکنون  سیدمرتضی  زمان  از  فقهی  کتب  بررسی  با 
استنباط خالی است  و جامعیت قرآن در اصول  که جای بحث حجیت 
و نیاز است تتبع مناسب در این ارتباط صورت بگیرد که ضرورت زمانه 
پایه  و  تفکر اسالمی است  در  قرآن محوری  این بحث،  بستر  هم هست. 
بحث جامع نگری به قرآن است. من ابتدا خصوصیات بحث قرآن محوری 
قرآنی  پایگاه  و  ریشه  می فرمایند  روایتی  در  باقر)ع(  امام  کنم.  عرض  را 
مطالبی که می گویم را از من سوال کنید. ما صد هزار روایت داریم، ولی 
چند مورد راوی سوال کرده که پایگاه قرآنی این سخن چیست؟ راویان 
این روایات  پایگاه قرآنی  ائمه)ع( سوال نکردند  از  و  بودند  همیشه قانع 

کجاست. این خالیی است که باید آن را جبران کنیم.
اولین خصوصیت قرآن محوری اصل عدم ترادف است که بر تار و پود قرآن 
حکومت می کند. این اصل منبعث از اعجاز بالغی قرآن است. اگر اعجاز 
بالغی را کاربردی کنیم این اصل پیدا می شود. سندش هم سیره اهل 
می کند.  حکومت  قرآن  ترکیبات  و  مفردات  بر  اصل  این  است.  بیت)ع( 
اصل عدم ترادف یعنی چه؟ مثال در سوره حمد تالوت می کنیم: »اهدنا 
ولی  می شود  متعدی  »الی«  با  همیشه  »هدایت«  المستقیم«.  الصراط 
اینجا اینگونه نیست. هدایتی که با الی متعدی می شود و هدایت بدون 
»الشک  و  فیه«  »الریب  تفاوت  دیگر  مثال  دارند.  متفاوت  معنای  الی 
ترجمه های  در  ندارد.  »شک«  که  دارد  خصوصیتی  »ریب«  است.  فیه« 
قرآن این دقت ها نیست. یا در سوره بقره می خوانیم: »ذلک الکتاب«؛ 
مترجمان این عبارت را »این کتاب« ترجمه می کنند. این ظلم به قرآن 
است. باید در این ذلک تامل کرد. اصل عدم ترادف را نباید را از دست 

بدهیم و همیشه باید آن را با حساسیت پی بگیریم.
اصل بعدی قاعده تضمین است. قاعده تضمین در قرآن جوالن می دهد. 
در هر دو صفحه قرآن سه تضمین وجود دارد. تضمین یعنی دو فعل با 
آن ضمیمه  به  را  دیگر  فعل  متعلق  و  را می گوییم  یکی  دارند،  تالزم  هم 
ُثمَّ  َها  ُکلَّ ْسَماَء 

َ
اْل آَدَم  َم  »َوَعلَّ می خوانیم:  بقره  سوره  در  مثال  می کنیم. 

َعَرَضُهْم َعَلی اْلَماَلِئَکِة«. در ترجمه قرآن گفته می شود که خداوند، اسماء 
را به حضرت آدم یاد داد. در عبارت »ُثمَّ َعَرَضُهْم« حرف »هم« به االسماء 
برمی گردد. این نشان می دهد اسماء وجودات خارجیه هستند، مفاهیم 
نیستند. اگر مخلوقات خارجیه باشند دیگر نمی شود گفت که خدا آنها را 
به حضرت آدم یاد داد. مگر می شود گفت حسن را به حسین یاد دادم؟ 
ندارد  آشکار  متعلق  اسماء  باشد.  علم  به  متعلق  نمی تواند  اسماء  اینجا 
و متعلق آن فعل »عرف« است که در ضمن »علم« است یعنی خداوند 
اسما را به آدم شناساند. اینجا باب پژوهش باز می شود که این افراد چه 

کسانی هستند که خدا به آدم معرفی می کند.   
در کنار تضمین اصل تخالف را داریم. قاعده تخالف چیست؟ سوره حمد 
وقتی گروه ها را دسته بندی می کند برخی انعمت علیهم هستند، برخی 
انعمت کسانی هستند  برخی ضالین هستند. مقابل  مغضوب هستند، 
که مورد نقمت واقع شدند ولی آیه از آنها نام نمی برد. اینجا بحث تخالف 
مرکب است. مقابل غضب، رحمت است. مقابل ضاللت هدایت است. 
در این تقابل ها صفات گروه های مخالف آشکار می شود. گاهی بیش از 
نشده  ذکر  آیه  در خود  که  به دست می آید  تخالف  این  از  بیست صفت 
است. همه اینها ذیل اصل عدم ترادف است. باید حق این اصول قدم به 

قدم در آیات رعایت شود.
این  بنیادینی است که شامل همه تحقیقات است.  قرآن محوری بینش 
ترادف  اصل  آن  اصل  اولین  که  دارد  خودش  ذیل  اصولی  جامع نگری، 
توجه  قرآن محوری  به  توجه  این  با  باید  دارد.  قواعد  یکسری  که  است 
کنیم واال تسامح و تساهل می شود و به قرآن ظلم می شود. فکر می کنیم 
بینش  اگر  می شویم.  چالش  دچار  آیات  تطبیق  در  ولی  قرآن محوریم 
که  مقصدی  به  و  نمی شود  ادا  جامع نگری  حق  باشیم  نداشته  درست 

نمی رسیم. برسیم  می خواهیم 
کل قرآن محل استنباط فقهی و حقوقی است خصوصا آیات قصص. از 
آیات قصص باب عظیمی برای فقها باز می شود چون ما هزار و پانصد آیه 
قصص داریم. از خالل این آیات دریایی از احکام استخراج می شود. اآلن 
در اداره کشور بر اساس ارزش های اسالمی منبع ویژه علوم اجتماعی ما 
قصص قرآن است. هم علم مدیریت است، هم سیاست است، هم علم 
اجتماع است. این باب در حوزه مورد بحث قرار نگرفته است. نفیا و اثباتا 
به این بحث نپرداختیم. نیاز بود باب جدی در اصول استنباط باز شود 

تا به این مسئله توجه شود و ادله عدم حجیت شرع سابق بررسی شود.
اصال استداللی وجود ندارد که بگوید محدوده گستره آیات فقهی پانصد 
آیه است. این یک بحث اصولی است. اولین تذکر من این است چرا این 
بحث به عنوان بحث اساسی مورد بررسی قرار نگرفته است و به عنوان 
یک شهرت فتوایی در میان بزرگان پذیرفته شده و با تسامح همه از آن رد 
شدند در حالی که ادله قرآن و روایی خالف مبنای مشهور است. / ایکنا

دین و اندیشه



چهارشنبـه 2۹ تیر ۱۴۰۱/ شماره ۱۹82 www.gooyeh-qom.com اجتماعی7

در ورزشگاه بازه، حیای دخترا 
کجا رفته؟!                                   

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
بنیان  به  تیشه  تکنولوژی  با  که  کسانی  تقصیرات  سر  از  خدا 
این مملکت زدند و ریشه شعر و شاعری را خشکاندند،  ادبیات 
 نگذرد! انشاالله خیر نبینند... الهی یارانه و سهام عدالت شان 
توامان قطع شود... یعنی بالیی که تکنولوژی سر ادبیات فاخر 
و  با آن همه وحشی گری  آورد، چنگیز خان مغول   این مملکت 
قبل  سال  صد  چند  همین  تا  بفرمائید  باور  نیاورد.  تربیتی  بی 
 ادبیات این مملکت برای خودش کیا و بیایی داشت و نیمی از 
خیلی  و  داشتند  ادبیات  و  شاعری  و  شعر  بر  دستی  الله  خلق 
ساختند.  می  مرتفع  ادبیات  غنای  همین  با  را  از  مشکالت 
اگر  امروز  نیستند.  بلد  را  شان  یومیه  زدن  حرف  ملت  االن  اما 
کسی  بخواهد شخصی را از سر خود وا کند از عبارات سخیفی 
نظیر » برو بخواب بینیم باباا  یا بخواب تو جوب بابا« و امثالهم 
 استفاده می کند؛ اما در گذشته خیلی محترمانه و خردمندانه 
طرف  کن!«  رها  مرا  تنها   ... بالین  به  بنه  سر  رو   « گفتند:  می 
حساب  ببخشید  خورد؛  می  فر  پشماش  جمله  این  با  شنیدن 
دنیای  رفت...  البته  می  خود  کار  پی  و  آمد  می  دستش  کار 
اجداد  و  گذشتگان  ادبی  ثروت  از  بخشی  تنها  شاعری  و  شعر 
از دیگر  توان مندی  ابداع و به کار بستن ضرب المثل  ما بود و 
شما  یعنی  آمد.  می  حساب  به  ادبیات  عرصه  در  ایشان  های 
ضرب  آن  درباره  ها  قدیمی  که  کنید  نمی  پیدا  را  موضوعی 
معتقد  حاضر  نسل  که  جایی  تا  باشند.  نکرده  المثل  ابداع 
است اساتید ادب پارسی ما همه ضرب المثل های مورد نیاز را 

نیست!   جدید  المثل  ضرب  تولید  نیاز  به  و  اند  آفریده 
چوبین  مرکب  بر  سوار  روزی  هم  ما  آنجا  از  حال  ای  علی 
محسوب  بعد  نسل  اجداد  زمره  در  در  آینده  و  شد  خواهیم 
ضرب  چند  طریق،  همرهان  شما  از  نیابت  به  حقیر  شویم،  می 
های  المثل  ضرب  دایره  به  ماریناد  شده  و  تراریخته  المثل 
رو  تعدادی  از  نباشد  ریا  اگر  که  است  نموده  اضافه  فارسی 

 ... الله  برکت  علی  شود  می  نمایی 
الف( حساب به دینار؛ بخشش به میلیارد !

گرفتن  در  عادی  مردم  با  مواجهه  در  که  بانکهایی  از  کنایه 
دینار  تا  مخلفات  سایر  و  سود  کرد،  دیر  التزام،  وجه  کارمزد، 
اعطای  زمان  ولی  در  کنند  نمی  فروگذار  کوششی  هیچ  از  آخر 
وام های میلیاردی به از ما بهترون، دریغ از اخذ یک برگ کپی 

شناسنامه!  
ب( دزد ناشی به صرافی می زنه! 

الله  خلق   ... و  دالر  و  ارز  اوضاع  بودن  کشمشی  به  توجه  با 
سرمایه   ... و  مسکن   ، طال  بازار  بورس،  در  دهند  می  ترجیح 
و  هستند  تهی  ارز  از  مملکت  های  صرافی  فعاًل  و  کنند   گذاری 

بست. نخواهد  َطرفی  صرافی  سرقت  از  کسی 
پ( تسمه تایم پاره کردن                                                                                                                                                                               
یا  بریدن«  »ترمز  از  تر  خشن  و  باالتر  ورژن  یک  عبارت  این 
»آمپر چسباندن« است و کنایه از آدمی است که با کوچکترین 
 حرکتی عصبانی می شود و به طرف مقابل حمله ور می شود. 
با  عکسش  گلپایگان  در  نداشت  دوست  که  فرمانداری  مثل 
بختی  نگون  خبرنگار  به  رسمی  جلسه  در  و  شود  منتشر   کاله 
بعد  روز  البته  ور شد!  از جلسه داشت، حمله  که قصد عکاسی 

شد...  عزل  هم 
پ( مثل برجام می مونه!  

کنایه از بی فایده بودن یک پدیده که بود و نبود آن تاثیری در 
روند اجرای امور ندارد. نظیر حضور باجناق در مراسم فامیلی، 
نه  که  مستراح  نزدیک  میوه  درخت  شلوار،  کمربند  اول   سوراخ 

میوه اش کاربردی است و نه سایه اش و ...  
ت( اگه مردی برو استاندارد ایران خودرو را بگیر! 

مثل  هایی  سازمان  و  ها  شرکت  مورد  در  المثل  ضرب  این 
و  و اهن  اند  به کار می رود که فقط اسم در کرده  بنز و هیوندا 
 تولوپ آنها گوش فلک را کرده است ولی فاقد کیفیت و کارآیی 

هستند!  
از  رقابت  شورای  میاد؛  بدش  ساز  خودرو  از  ساز  خودرو  ث( 

دو! هر 
این  در  که  مردم  سرکیسه  در  سازان  خودرو  رقابت  به  اشاره 
افزایش  مجوز  صدور  و  همکاری  به  مجبور  را  رقابت  شورای  راه 

کنند. می  قیمت 
ج( در ورزشگاه بازه، حیای دخترا کجا رفته؟!  

به  اصرار  و  موجود  های  موقعیت  از  استفاده  سوء  از  کنایه 
است!  عرف  و  صواب  خالف  که  امری  انجام 
چ( هر جا زمینش سخته، مال من بدبخته!  

با  که  اخیر  های  سال  گسترده  های  خواری  زمین  به  اشاره 
گرفته  صورت  زمین  سختی  یا  بودن  حاصل  بی  نظیر  دالیلی 

است!  
کتور!  کتور، تو اون ور رآ ح( من این ور رآ

قهر  حساب  تسویه  شدن،  جدا  هم  از  قهر  حالت  به  از  کنایه 
آمیز!   

ر ـُ َتَلنگ

بیماری  تانزانیا  در  بهداشتی  کارشناسان       ◄
مرموزی را که اخیرا مواردی از ابتال به آن در این کشور 
نیز گرفته است، "تب  را  بیمار  و جان سه  گزارش شده 

نامیدند. موشی" 
که  مرموز  بیماری  این  عامل  کشف  از  تانزانیا  دولت 
است،  انسان  به  حیوانات  از  شده  منتقل  باکتری  یک 
خبر داد و کارشناسان بهداشتی نامش را »تب موشی« 
موشی  تب  که  می گویند  تانزانیا  مقام های  گذاشته اند. 
تاکنون در این کشور شرق آفریقا، سه نفر را کشته است.
پزشکان  از  تیمی  تانزانیا،  مقام های  گذشته،  هفته 
کردند  اعزام  کشور  جنوب شرق  در  لیندی  منطقه  به  را 
که  تحقیق کنند  به تب موشی  ابتال  مورد  درباره ۲۰  تا 
شده  بیماران  مرگ  به  منجر  آنها  از  مورد  سه  تاکنون 

است. 
جمله  از  که  تانزانیا  بهداشت  وزیر  موالیمو،  اوم 
است،  کرده  بازدید  منطقه  آن  از  که  است  مقام هایی 
گفت: بیماری فوق ناشی از باکتری است که از طریق 
و  منتقل  حیوانات  ادرار  به  آلوده  غذای  یا  آب  مصرف 

است. شده  تکثیر 
او مردم را به حفظ آرامش دعوت کرد و گفت: حسن 
قابل  و  پیشگیری  قابل  بیماری،  که  است  این  ماجرا 

است. عالج 
و  خستگی  بدن درد،  سردرد،  تب،  بیماری  عالئم 
گفته  تانزانیا  بهداشت  وزیر  و  است  بینی  از  خونریزی 
همچنین  او  یافته اند.  بهبود  بیماران  اغلب  که  است 
و  کووید-۱9  ابوال،  به  بیماران  کلیه  نتیجه  که  گفت 

است. بوده  منفی  ماربورگ 
به گزارش ایندیپندنت، رئیس جمهوری تانزانیا هفته 
در  »مرموز«  بیماری  یک  درباره  اخبار  انتشار  از  پیش 
منطقه لیندی خبر داده و گفته بود که شاید این بیماری 
بر اثر »افزایش ارتباط« میان انسان و حیوانات وحشی 
محیط  فرسایش  زاییده  پدیده ای  که  باشد  کرده  بروز 

است. زیست 
شناسایی  از  غنا  کشور  نیز  یکشنبه  روز  در  پیش تر 
این  داد.  خبر  ماربورگ  ویروس  به  ابتال  مورد  اولین 
و  شدید  تب  و  است  ابوال  خانواده  به  متعلق  ویروس 

آن  نشانه های  جمله  از  خارجی  و  داخلی  ►خونریزی  ایسنا      / است. 

مدیریت  و  مردم  عمومی  فرهنگ       ◄
فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما، مملو از 
غریب  و  عجیب  های  پارادوکس  و  تضادها 

است.
وضعیت  از  دریافتی  مورد   ۲۲ این 
می  که  ماست  روی  پیش  تضادهای  این 

: نید ا خو
زنان  نشستن  عزیزمان  کشور  در   -1
رمانتیک  تاریکی  در  کنارهم  مردان  و 
کنسرت ها  هیجانات  اوج  در  و  سینماها 
کامال  استادیوم های  در  اما  ندارد  مشکلی 
دوربین،  کلی  حضور  با  آنهم  باز  و  روشن 

دارد! مشکل 
کشورهایی  به  عزیزمان  مسئولین   -2
بقیه  از  بیشتر  می دهند  فحش  بیشتر  که 
به  رفتن  و  کارت  گرین  گرفتن  برای  مردم، 
تحصیل  ادامه  ماموریت؛  بهانه   )به  آنجاها 
گذاری؛  سرمایه  خانواده شان؛  و  خود 

می شکنند! دست  و  سر  و...(  خرید 
از  دلسوزمان  مسئولین  اصوال   -3
ساخته  که  را  کشوری  حاال  تا  قاجار  زمان 
قبول  خیلی  را  بوده  خودشان  پرداخته  و 
حاضر  احمدشاه  مثال  ندارند!  و  نداشته 
ایران  در  اما  بفروشد  کاهو  در سوئیس  بود 

نباشد! شاه  یک 
ما همیشه  تاریخ، مسئولین  گواه  به   -4
رفتن  برای  بودن شان  زنده  دوران  در 
از  بعد  اما  زده اند  له له  آمریکا  و  اروپا  به 
کرده اند  سختی  و  سفت  وصیت  مرگ شان 
یک  در  ترجیحا  و  وطن  خاک  در  حتما  که 
مکان زیارتی دفن شوند! وطن خوب است 

! مرگ  از  بعد  اما 
بدون  سالگی   6 سن  از  ما  مردم   -5
هر  به  مهاجرت  عاشق  خاصی  تعصب 
نباشد، می شوند!  ایران  نامش  کشوری که 

کشور  یک  به  ملی مان  تیم  وقتی  اما 
برود؛  ورزشی  مسابقه  یک  برای  خارجی 
با  و  آنجا متحد شده  ایرانیان مقیم  ناگهان 
آنها  تشویق  برای  دل  ته  از  خاصی  تعصب 
می دهند. سر  ایران«   – »ایران  شعار  مرتبا 
و  خوش تیپ  مردان  خواندن  آواز   -6
کنسرت ها  صحنه  روی  بر  لباس  خوش 
دیدن  اما  نیست  آمیز  تحریک  زنان  برای 
لباس  یک  با  ورزشکاران  کرده  عرق  چهره 
آمیز  تحریک  استادیوم ها  در  ورزشی  ساده 

است!

ترس  از  است  قرار  که  هم  وقتی   -٧
شکل  به  بین المللی  محرومیت های 
وارد  زنان  از  کمی  تعداد  نمایشی 
نشستن  اجازه  آنها  شوند،  استادیوم ها 
این  در  ندارند!  را  خانواده شان  کنار  در 
گروه  دو  به  مردان  و  زنان  استادیوم ها 
دو  این  و  می شوند  تفکیک  هم  روبروی 

متقابل  شکل  به  شعارهایی  دادن  با  گروه 
نظرشان  مورد  تیم  یکدیگر  به  پاسخ  در  و 
چنین  بازتاب  که  می کنند  تشویق  مرتبا  را 
تشویق  تا  است  جنسی تر  بمراتب  تشویقی 

کنارهم! در  مردان  و  زنان  مختلط 
شعارهای  بخاطر  زنان  ورود  از   -8
مردان  فیزیکی  درگیری های  و  غیراخالقی 
در ورزشگاه ها جلوگیری می شود که اتفاقا 
دلیل این شعارها و درگیری ها عدم حضور 
مردان  که  می داند  کسی  هر  است!  زنان 
تا  می آیند  بدنیا  ایرانی  ناموس پرست 

رسد  چه  کنند  حفظ  را  مادرشان   – خواهر 
فالن!  .... جلوی شان  اینکه  به 

از قاب کوچک  9-دیدن آالت موسیقی 
اما  است  تحریک آمیز  و  ممنوع  تلویزیون 
از  و  کنسرت ها  در  سازها  همان  دیدن 

ندارند! مشکلی  نزدیک 
10- دیدن یک خواننده خوش تیپ در 

موقع  در  هم  گداری  گاه  که  سیما  و  صدا 
کننده  تحریک  می زند  چشمک  خواندن 
محرک  بسیار  3تار  و  تار  دیدن  اما  نیست 

است.
با  فرودگاه ها  انتظار  سالن  در   -11
رعایت  برای  بلند  سقفی  و  بزرگ  فضای 
چیده  درمیان  یک  صندلی ها  ها  پروتکل 
محدود  فضای  داخل  در  اما  شده اند 
خوردن  هنگام  و  کنارهم  در  همه  هواپیما 

نشسته اند! ماسک  بدون  غذا 
12- تلگرام و فیسبوک و توییتر فیلترند 
همان  با  دقیقا  واتساپ  اینستا؛  اما 
کشورها  همان  به  متعلق  بعضا  و  کارکردها 
تمام  ضمن  در  نیستند!  فیلتر  شرکت ها  و 
کردند  فیلتر  را  توییتر  که  مسئولینی 

می کنند! استفاده  آن  از  خودشان 
13- استفاده از ماهواره که محدودتر از 
شبکه های اجتماعی فضای مجازی است 
که  موبایل  از  استفاده  اما  است  ممنوع 
بیشتری  قابلیت  و  است  دسترس تر  بسیار 
برای استفاده از اخبار شبکه های بیگانه و 
آزاد است! را دارد  سایت های غیراخالقی 

بی حجاب  بازیگران  فیلم  پخش   -14
اگر  اما  است  قدغن  داخلی  بدحجاب  و 
در  حضورشان  باشند  خارجی  زنان  آن 
زیبایی؛  از  میزان  هر  با  ایرانی  مردان  کنار 
کننده  تحریک  پوشش  و  عشوه  آرایش؛ 
سیاسی  مواضع  فیلم  اگر  البته  نیست! 
بازهم  داستان ها  این  همه  باشد  داشته 

شوند! شل تر  می توانند 
با  گیسی  کاله  نوع  هر  گذاشتن   –  15
بر  پرطمطراق  و  مدرن  شمایلی  و  شکل 
موی  الخ  چند  اما  ندارد  موردی  زنان،  سر 
کننده  تحریک  کامال  زنان  بازیگر  واقعی 

! ست ا

زمان  در  شده  توقیف  فیلم های   -16
همان  اکران  زمان  از  بیشتر  توقیف 
بررسی  و  آنها بحث  بر روی  و  فیلم ها دیده 

! ند می شو
مثال  و  شده  سانسور  قسمت های   -1٧
آنها  کسی  است  قرار  فیلم ها)که  نابهنجار 
بیشتر  خیلی  مجازی  فضای  در  نبیند(  را 
فیلم ها  آن  قسمت های  بقیه  از  دقیق تر  و 

می شوند! دیده 
را  مردم  محکم  خیلی  که  افرادی   -18
فساد  ویژه  به  خاص  چیز  یک  از  دوری  به 
دعوت می کنند چندی بعد دقیقا در همان 
همان  خودشان  که  درمیاید  گندش  زمینه 

بوده اند! کاره 
ممنوع  زنان  از  ابزاری  استفاده   -19
به  نیاز  و  انتخابات  مواقع  در  اما  است 
ابزار  خود  به  تبدیل  آنها  مشارکت ها 

! ند می شو
و  دانشجویان  مختلط  اردوی   -20
آنها  اجتماعی  مشارکت  گونه  هر  اصوال 
ممنوع  دانشگاه ها  مسئولین  نظارت  تحت 
است اما حضور دختران و پسران در کافی 
شاپ ها ، رستوران ها و سایر مراکز تفریحی 

است! آزاد  نظارتی  هیچ  بدون 
مشوق هایی  آوری  فرزند  برای   -21
ازدواج  تسهیالت  برای  اما  شده  تعیین 
فراهم  و  مسکن  ؛  اشتغال  ایجاد  مانند: 
آوردن زمینه های آشنایی هیچ مشوقی در 

است! نشده  گرفته  نظر 
و  سلبریتی ها  از  دزدی  سارقین   -22
جوانان آب پاش در پارک با عملیات پیچیده 
می شوند  ضبط  و  کشف  سوته   3 پلیسی 
اختالس گران؛  کردن  پیدا  برای  اما 
تسخیرکنندگان سفارت؛ اسید پاش ها و... 
این شرائط مهیا نمی شود./خبرانالین    ►

● جامعه و تضادها ی 22 گانه ی عجیب و غریب    ●

● »تب موشی« ِ بیماری مرموز جدید در تانزانیا شناسایی شد     ●

دانستن  ناپسند  با  روانشناس  یک      ◄
هنگام  به  شوهر  و  زن  کردن  بی حرمتی 
احترام  حفظ  نظر،  اختالف  و  بحث  بروز 
رابطه  قرمزهای  خط  جمله  از  را  همسر 
و اصول  پایه ها  از  و گفت:  دانست  زوجین 
احترام  حفظ  زناشویی  رابطه  اساسی 
این  وقتی  و  است  رابطه  حرمت  و  یکدیگر 
واقع  در  شود،  شکسته  احترام  و  حرمت 

می شود. برداشته  زناشویی  حریم 
گفت وگو  در  تکلو  ابراهیم  محمد  دکتر 
میان  حریم  وقتی  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با 
شود،  برداشته  زناشویی  رابطه  در  زوجین 
روی  به  شوهر  و  زن  روی  اصطالح  به 
برایشان  رفتار غلط  این  و  باز شده  یکدیگر 
تکرار  کرد:  اظهار  می شود،  سازی  عادی 
می تواند  بی حرمتی ها  و  بی احترامی  این 
موارد  در  و  به سمت سست شدن  را  رابطه 
بکشاند. طالق  و  جدایی  سمت  به  شدید 
فحاشی،  روانشناس،  این  گفته  به 
و  همسر  به  توهین  و  تحقیر  حرمتی،  بی 
نظیر  مولفه ها  سایر  کنار  در  او  نزدیکان 
خیانت و عدم تعهد از جمله خط قرمزهای 
توجه  با  می تواند  که  است  زناشویی  رابطه 

عبور  فراوانی  و  تکرار  دفعات  تعداد  به 
و  روانی  تیپ  نیز  و  قرمزها  خط  این  از 
منفی  و  مخرب  اثرات  زوجین،  شخصیتی 

بگذارد. رابطه  بر  را  خود 
وی با افزودن این نکته که اساسا در یک 
مهارت  زوجین  که  درست  زناشویی  رابطه 
باشند،  بلد  را  کردن  گفتگو  و  مساله  حل 
درگیری  و  دعوا  مرحله  به  اختالفات  نباید 
گفت وگو"  "مهارت  بیانجامد؛  زوجین  بین 
الزم  مهارت های  ترین  اصلی  جمله  از  را 
برای آغاز زندگی مشترک دانست و تصریح 
زوجین  باید  زناشویی  رابطه  در  کرد: 
بلد  را  و حل مساله  مهارت گفت وگو کردن 
یعنی  دعوا  نرسد.  دعوا  به  کار  تا  باشند 
آن  در  که  شده اند  گفتگویی  وارد  زوجین 
شدن  بازنده  و  خود  شدن  برنده  دنبال  به 

هستند. دیگری 
باید  شوهر  و  زن  که  است  معتقد  تکلو 
توانایی بیان درست مساله ای که نسبت به 
آن دلخور و ناراحت هستند را بلد باشند تا 
در صورت بروز ناراحتی، مساله را با کالمی 

بیان کنند. درست برای همسر خود 
هم  را  این  همچنین  روانشناس  این 

و  زن  نشده  بیان  دلخوری های  که  گفت 
و  انفجاری  خشم  به  تبدیل  نهایتا  شوهر 
که  می شود  شدیدی  عصبانیت های  یا 
رفتارهای  به  آوردن  روی  می تواند  نهایتا 
توهین  ناسزا،  فحش،  نظیر  ناسازگارانه 
کاری،  کتک   شدید  موارد  در  حتی  و 

به  وسایل  پرتاب  منزل،  وسایل  شکستن 
داشته  پی  در  را  زنی  خود  و  همسر  سمت 

. شد با
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
به  می کنند  تصور  زوجین  بعضا  اینکه  به 
که  هستند  محق  عصبانیت  بروز  هنگام 

هر رفتاری را نشان دهند و در انتها با یک 
از  را  شده  ایجاد  دلخوری  خواهی  معذرت 
نشان  خاطر  آوردند،  در  خود  همسر  دل 
کرد: نمی توان هر حرفی را زد و هر رفتاری 
از  بخشش  انتظار  نهایتا  و  داد  انجام  را 
را  می خواهم"  "معذرت  بیان  با  همسر 
پشیمانی  که  کرد  فراموش  نباید  داشت. 
رابطه  قرمزهای  خط  شکستن  از  پس 
ممکن  حتی  و  ندارد  فایده ای  زناشویی 
و  حرف ها  آن  نیز  زمان  گذشت  با  است 
رفتارهای آزاردهنده، خود را به شکل های 

دهد. نشان  رابطه  در  مختلف 
در  ناتوانی  پایان سخنان خود،  در  تکلو 
پی  در  و  به هنگام عصبانیت  کنترل خشم 
جمله  از  را  ناسازگارانه  رفتارهای  بروز  آن 
نسبی  روان  سالمت  نداشتن  نشانه های 
عوامل  باید  افزود:  و  کرد  عنوان  افراد  در 
را  خشم  کنترل  برای  فرد  ناتوانی  در  موثر 
خود  خشم  می توانیم  ما  کرد.  یابی  ریشه 
حق  اما  کنیم  ابراز  عصبانیت  هنگام  به  را 
از خود  به هنگام بحث و عصبانیت  نداریم 
پرتاب  و  زدن  داد  نظیر  تند  واکنش های 

► نشان دهیم.      و...  اشیاء 

 خط قرمزهای رابطه  زناشویی زوجین کدام است؟ 

●  "مهارت گفت وگو" اصلی ترین مهارت های الزم برای تداوم زندگی مشترک    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که  به موجب اجراییه صادره 
گردیده  ثبت  ۱۰/9۸ج/۶۲   شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۰ شعبه  در 
طالیی  پر  شکوه  ای  زنجیره  های  فروشگاه  علیه  رضایی  معصومه  خانم  لها 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  یزدی  ابراهیمی  حسین  و  شاپرک 
در  دولتی  عشر  نیم  ۳۵۳/۴۵۳/۶۴۶ریال  مبلغ  و  ۷/۱۱۵/۸۷۲/9۲۱ریال 
با پالک ثبتی  حق صندوق دولت محکوم لها در قبال بدهی محکوم علیه ملک 
به شرح ذیل  ثبت قم معرفی کرده که کارشناسی  ۲۵۰۷/۳۵ اصلی بخش یک 
ارزیابی کرده است. به ادرس قم ، خیابان امام خمینی ، خیابان ۲۰ متر بهشتی 
، خیابان جعفری نیا ، کوچه سوم ، کوچه یکم ، فرعی اول سمت راست ، پالک 
ثبتی  مشخصات  باشد.  می  ذیل  شرح  به  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  که   ۵۰
ثبتی  با پالک  ۲۰۶۱9۵ب9۶  به شماره سریال  دارای سند  ملک: ملک مذکور 
به  مترمربع   ۲۵۰ مساحت  به  قم  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵۰۷ از  فرعی   ۳۵
صورت 9۲/۶۷ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم عرصه و اعیان به نام حسین ابراهیمی 
یزدی فرزند رجبعلی می باشد. مشخصات ملک: ملک مذکور به صورت قدیمی 
ساز در دو طبقه زیرزمین و همکف با متراژ زیربنای کل ۳۳۰ مترمربع به صورت 
پایه اجری به همراه سقف طاق ضربی و پوشش کف از موزاییک و پوشش بدنه 

دیوار ها و سقف از گچ و پوشش بدنه و کف اشپزخانه و سرویس ها از کاشی و 
سرامیک با قدمت بیش از ۴۰ سال ساخت می باشد. انشعابات مربوطه به تعداد 
باشد. ضمنا  دو عدد کنتور برق و یک عدد کنتور گاز و یک عدد کنتور اب می 
طبقه زیرزمین در اختیار مستاجر می باشد و طبقه همکف در اختیار مالک می 
مبلغ  اجاره  میزان  خواهان  اظهارات  طبق  دارند.  سکونت  ان  در  ایشان  و  باشد 
۸/۵۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ماهیانه  اجاره  و  رهن  عنوان  به  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
هیچگونه  خصوص  این  در  باشد.  می   ۱۴۰۱/۸/۳۰ لغایت   ۱۴۰۰/۸/۳۰ از 
نظریه  نگرفت.  قرار  اینجانب  اختیار  در  مستاجر  و  خواهان  ازطرف  نامه  اجاره 
موقعیت  موجود  شرایط  به  عنایت  با  الذکر  فوق  ملک  کل  ارزش   : کارشناسی 
شکل  و  ابعاد   ، عرصه  مساحت   ، ملک  کاربری   ، دسترسی  شوارع   ، محلی 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  موثر  عوامل  سایر  و  مالکیت  سند  نوع   ، زمین  هندسی 
دیون و تعهدات در حال حاضر ، مبلغ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )سی و هشت 
ابراهیمی  حسین  اقای  سهم  ضمنا  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ریال(  میلیارد 
و   ۵۱ مواد  حسب  باشد.  می  ۱۴/۶۷۲/۷۵۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مذکور  ملک  از 
۱۳۱ – قانون اجرای احکام مدنی مقدار ۵۱/۳۶۲۶ سهم مشاع از 9۲/۶۷ سهم 
مشاع از ۲۴۰ با کسر ارزش ثمنیه عرصه و اعیان در قبال محکوم به ، به فروش 

می رسد و مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ ساعت ۱۱/۳۰ 
الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
در  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش 
مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
باشند ضمنا  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  های 
این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  تواند پرداخت بهای  دادورز اجرا می 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
از روزنامه  نوبت در یکی  این اگهی یک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
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◄       ایام غدیر یکی از مناسبت های دینی 
و اجتماعی کم نظیر در ایران اسالمی از لحاظ 
اجتماعی  و  فردی  نشاط  و  شادی  گسترش 
ظرف  در  غالبا  همتا  بی  رویداد  این  اما  است 
برخالف  و  رسد  می  پایان  به  روز  و  شب  یک 
ارزش  داشت  گرامی  روزهای  از  دیگر  بسیاری 

نیست. برخوردار  تداوم  از  دینی  های 
و  عترت  و  قرآن  منظر  از  و  شیعیان  باور  به 
علیهم  ایشان  بیت  اهل  و  خدا  رسول  تعالیم 
و  است  مسلمانان  عید  برترین  غدیر  السالم 
و  توصیه  گوناگون  اشکال  به  آن  پاسداشت 

است. شده  تأکید 
غدیر  خطبه  عالوه  غدیر  عید  فضلیت  درباره 
از  متعددی  احادیث  بزرگ،  واقعه  این  روز  در 
نبی  جمله  از  است  شده  نقل  معصومین)ع( 
برترین  غدیرخم  »روز  فرمایند:  می  اکرم)ص( 
که  است  روزی  آن  و  است  من  امت  عیدهای 
را  نعمت  و  تکمیل  را  دین  روز  آن  در  خداوند 
دین  عنوان  به  را  اسالم  و  کرد  تمام  امت من  بر 

پسندید«. آنان  برای 
غدیر  »عید  اند:  فرموده  صادق)ع(  امام 
مسلمانان  عید  باشرافت ترین  و  عظیم ترین 
آن  ساعت  هر  در  است  سزاوار  که  شده  معرفی 
شکر خدا به جای آورده شود و مردم روزه شکر 
سال  شصت  معادل  روز  این  روزه  که  بگیرند 

است«. عبادت 
می  بیان  دیگری  روایات  در  صادق)ع(  امام 
خدا  خداست،  بزرگ  عید  غدیرخم  »روز  دارند: 

را  روز  این  اینکه  مگر  نکرده،  مبعوث  پیامبری 
این  نام  و  شناخته  را  آن  عظمت  و  گرفته  عید 
زمین،  در  پیمان  و  عهد  روز  آسمان،  در  روز 
است«.  همگانی  حضور  و  محکم  پیمان  روز 
»روز  اند:  فرموده  حدیثی  در  نیز  رضا)ع(  امام 
تا  است  مشهورتر  آسمان  اهل  میان  در  غدیر 
را  روز  این  ارزش  مردم  اگر  زمین...  اهل  میان 
ده  روز  هر  در  فرشتگان  بی تردید  می دانستند، 

می  کردند«. مصافحه  آنان  با  بار 
کسی  اولین  ثابت  بن  حسان  شود  می  گفته 
روز  در  و  اکرم)ص(  پیامبر  حضور  در  که  بود 
جمعیت  میان  در  روز  این  گرامیداشت  به  غدیر 
مسلمانان حاضر در غدیر خم برخاست و اشعار 
با صدای  بود  پیامبر سروده  با اجازه  را که  خود 

خواند. بلند 
بن  فیاض  از  بحاراالنوار  در  که  روایتی  بر  بنا 
امام  است  شده  نقل  طوسی  عمر  بن  محمد 
او  است.  می گرفته  عید  را  غدیر  روز  رضا)ع( 
نگاه  نزد خود  افطار  برای  را  از اصحاب  گروهی 
هدایایی  و  غذا  آن ها  خانواده  برای  و  داشت 
امینی،  عالمه  گفته  به  همچنین  فرستاد. 
حسن  امام  نماینده  قمی  اسحاق  بن  احمد 
مراسم  قم  در  ۲۵9ق  سال  در  عسکری)ع( 
کرده  برگزار  خود  خانه  در  غدیر  روز  در  جشنی 

بود.
در  قمری  چهارم  قرن  تاریخ نگار  مسعودی 
و  فرزندان  که  است  نوشته  االشراف  و  التنبیه 
شیعیان امام علی)ع( این روز را بزرگ می دارند. 

چهارم  قرن  محدث  ۳۲۸ق(  )متوفای  کلینی 
نقل  را  شیعیان  گرفتن  جشن  روایتی  در  نیز 

است. کرده 
حکومت آل بویه نیز برای نشان دادن جایگاه 
اعالم  عمومی  جشن  و  تعطیل  را  آن  عید،  این 

کرده و نهادهای حکومتی و مردم را به برگزاری 
آنان  کرد.  ترغیب  شهرها  آذین بندی  و  جشن ها 
استفاده  شیپور  و  طبل  از  جشن ها  این  در 
می رفتند  مشرفه  مشاهده  زیارت  به  می کردند، 
و نماز عید اقامه کرده و شتر قربانی می کردند و 
شب هنگام آتش روشن کرده به جشن و شادی 

موزخان  از  گردیزی  که  چنان  می پرداختند. 
اعیاد  و  اسالمی  بزرگ  روزهای  جزو  را  روز  این 

است. برشمرده  شیعیان 
را  غدیر  عید  فاطمی  خلفای  مصر  در 
که  9۰۷ق  سال  از  ایران  در  و  دادند  رسمیت 

عید  رسید،  سلطنت  به  صفوی  اسماعیل  شاه 
نقل شده است در  اعیاد رسمی است.  از  غدیر 
)از  مستنصر  بن  مستعلی  با  بیعت  ۴۸۷ق  سال 
گرفته  صورت  غدیر  عید  روز  در  مصر(  حاکمان 

. ست ا
در  که  همانطور  قم  تاریخی  دیار  و  شهر  در 

از  غدیر  عید  بزرگداشت  است  آمده  روایات 
تا زمان خود ائمه اطهار برخوردار بوده  قدمتی 
به  آن  احیای  پیشگامان  از  قم  اهالی  و  است 
جنب  شاهد  نیز  معاصر  دوران  روند.  می  شمار 
عید  این  منزلت  پاسداشت  برای  قمی  جوش  و 
علماء  و  تقلید  معظم  مراجع  سیره  است.  بوده 
همراه  غدیر  عید  تکریم  با  همه  قم  فرزانگان  و 
که  آنطور  تاریخی  میراث  این  اما  است  بوده 
شایسته و مورد نیاز است با تداوم شادی ها که 
همراه  است  غدیر  های  آموزه  نشر  بستر  خود 

. نیست
و  قم  در  زندگی  سبک  فراوان  تغییرات 
برنامه  برگزاری  ایران  از شهرهای  بسیاری دیگر 
های فرهنگی و هنری را در مناسبت های دینی 
اکنون عالوه  است.  کرده  تحول  نیازمند  ملی  و 
در  چشمگیری  بطور  مردم  انتظارات  آنکه  بر 
نیز  مخرب  محتوای  است،  رفته  باال  حوزه  این 
منازل  اعماق  در  روزی  شبانه  و  انبوه  بصورت 
خانواده ها رسوخ کرده و تحول طلبی و توسعه 
گرایی را حتی به نیاز اقشار کم برخوردار تبدیل 
نموده است. در سال های اخیر برخی طبقات 
و  جامعه  در  شادی  کمبود  بهانه  به  ها  چهره  و 
نبود حال خوب در مردم آن را منبع درآمدهای 
وقت  از  دقایقی  و  کردند  تبدیل  میلیاردی 
مردمان خسته کشور را با شادی های لحظه ای 
و زودگذر تلف نمودند. در این میان کانون ها و 
با محبت اهل بیت)ع(  اقشار بی ادعای جامعه 
حقیقی  های  شادی  کردن  جایگزین  در  سعی 

اعیاد  و  ها  مناسبت  و  داشتند  مردم  میان  در 
هستند. آن  برای  ای  برجسته  فرصت  اسالمی 
باشکوه  داشت  گرامی  و  غدیر  عید  به  توجه 
آن هر ساله رو به فرونی بوده است و امسال نیز 
نقاط  و  شهرها  از  بسیاری  تا  گرفته  پایتخت  از 
اما  شد  برگزار  مفصلی  های  برنامه  قم  و  کشور 
گاه  و  شب  یک  به  محدودشدن  دلیل  به  همه 
و  برطرف نساخته  را  نیاز مردم  روز  از یک  کمتر 
حق این عید بزرگ را اداء نمی کند. بارها دیده 
هیات  برخی  غدیر  روز  از  بعد  بالفاصله  شده 
مذهبی برنامه های محرم خود را برای عزاداری 
بزرگان دین  که  در حالی  میکنند  اطالع رسانی 
شادی  تداوم  ضرورت  بر  بارها  تقلید  مراجع  و 
ا...  آیت  مرحوم  اند.  داشته  تاکید  غدیر  های 
خواستار  قبل  های  سال  در  گلپایگانی  صافی 
داشت  گرامی  و  مباهله  روز  تا  ها  جشن  تداوم 
این واقعه مهم شده بودند. در روز غدیر حضور 
برخی هنرمندان در قم با استقبال چشمگیری 
دهد  می  نشان  که  بود  همراه  مردم  طرف  از 
شادی  های  برنامه  نیازمند  ما  استان  و  شهر 
میهمانی ده  برنامه  نشاط گستر است.  و  آفرین 
کیلومتری در تهران در روز عید غدیر نیز نشان 
چند  رفاهی  امکانات  همه  با  پایتخت  حتی  داد 
گسترده  های  جشن  برگزاری  تشنه  قم  برابر 
خود  همت  با  است  ضروری  رو  این  از  است. 
مردم و تشکل ها و هیات این موهب های الهی 
و  رشد  مایه  و  گیرد  قرار  بیشتر  استفاده  مورد 

► گردد.    جامعه  اعتدال  و  توازن 

»گویه« بررسی کرد:

● قم، نیازمند تداوم جشن ها و شادی ها    ●


