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در دیدار سردار اشتری با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد:در دیدار سردار اشتری با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد:

صفحه صفحه 11"مشکالت اقتصادی"؛ ریشه افزایش سرقت در ایران "مشکالت اقتصادی"؛ ریشه افزایش سرقت در ایران 

 مدیر کل ثبت احوال استان: در پسران علی و محمد و در دختران فاطمه و زهرا بیشترین متقاضی را داشته است  مدیر کل ثبت احوال استان: در پسران علی و محمد و در دختران فاطمه و زهرا بیشترین متقاضی را داشته است 

اسامی ائمه، همچنان پرطرفدار در بین قمی هااسامی ائمه، همچنان پرطرفدار در بین قمی ها

که   ۹۷ سال  از  گفت:  فراجا  فرمانده      ◄
 ۳۰ نیز  سرقت ها  آمار  یافت،  افزایش  قیمت ها 
درصد باال رفت، این مهم نشان دهنده این است 

است. تاثیرگذار  بسیار  اقتصادی  مسائل  که 
در  فراجا  فرمانده  اشتری،  حسین  سردار 
حوزه  مدرسین  جامعه  اعضای  و  رئیس  با  جلسه 
علمیه قم با اشاره به اجرای طرح ناظر یک در امر 
مقابله و برخورد با ناهنجار های کشف حجاب در 
خودروها گفت: ۸۱ درصد از افرادی که در خودرو 
بار اول  پیامک  اند در همان  کشف حجاب کرده 

پلیس، متنبه شده و دیگر تکرار نکرده اند.
بی  پلیس  تذکرات  به  اگر  افراد  این  افزود:  او 
گرفته  تعهد  آن ها  از  کنند  تکرار  مجددًا  و  اعتنا 
می شود، در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند 
مرتبه  در  و  منتقل  پارکینگ  به  توقیف،  خودرو 
دستگاه  به  و  تشکیل  پرونده  شان  برای  چهارم 

می شوند. معرفی  قضائی 
فرمانده فراجا در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: از سال ۹۷ که قیمت ها افزایش یافت، آمار 

سرقت ها نیز ۳۰ درصد باال رفت، این مهم نشان 
بسیار  اقتصادی  مسائل  که  است  این  دهنده 
پایین  جرم  هزینه  نیز  طرفی  از  و  است  تاثیرگذار 

بوده و بازدارندگی الزم را ندارد.
برای  موجود  قوانین  برابر  داد:  ادامه  او 
میلیون   ۲۰۰ از  کمتر  ارزش  با  خرد  سرقت های 
به  نیز  سارق  و  نمی شود  تشکیل  پرونده  ریال 

نمی رود. زندان 
سردار اشتری اضافه کرد: البته همه همکاران 
برای پیشگیری و برخورد با سارقان پای کار بوده 
و اقدامات علمی و عملی زیادی نیز در این رابطه 

صورت گرفته است.
سگ  ناهنجاری  به  اشاره  با  فراجا  فرمانده 
ناراحتی  و  نگرانی  ناهنجاری  این  گردانی گفت: 
است،  کرده  فراهم  را  متدینین  و  جامعه  آحاد 
فروشگاه   ۳۷۰ از  بیش  تهران  در  فقط  اکنون 
و  هزار   ۴ ارز  با  قباًل  و  داشته  وجود  سگ  غذای 

می شد. کشور  وارد  تومانی   ۲۰۰
درمان  کلینیک های  در کشور  امروز  افزود:  او 

برخی  از  بیشتر  امکاناتشان  که  دارد  وجود  سگ 
انتظار  فراجا  از  بنابراین مردم  بیمارستان هاست 
فرافکنی  نمی خواهیم  هم  ما  و  دارند  برخورد 
دخیل،  دستگاه های  بر  عالوه  بایستی  کنیم، 
حوزه علمیه نیز در خصوص مالیت نداشتن سگ 

کند. بیان  را  فقهی  نظر 
سردار اشتری اضافه کرد: همکاران من برای 
انگیزه دارند، مقام معظم رهبری  حفظ ارزش ها 
)مدظله العالی( نیز مطالبه پلیس در تراز انقالب 
انقالبی  نهادی  را  خود  نیز  ما  دارند،  اسالمی 
عبادت  را  کارمان  ایم،  ایستاده  محکم  و  دانسته 
نکنند  کمک  ما  به  دیگران  اگر  البته  می دانیم 

بود. نخواهد  اثرگذار  خیلی 
بوشهری  حسینی  هاشم  سید  الله  آیت   
و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  نیز 
و  جرایم  انواع  با  برخورد  در  فراجا  فعالیت های 
ناهنجاری ها، گفت: ان شاءالله خداوند به شما 
و  دلسوزی  اراده،  عزم،  همین  با  تا  داده  توفیق 
► دهید.    ادامه  تان  فعالیت  به  تزلزل  بدون 

جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون      ◄
از  درصد   ۸۳ که  این  بیان  با  استان  کشاورزی 
اظهار  است،  استان  نیاز  مازاد  مرغ  تخم  تولید 
و  به ۴۰ تن تخم مرغ  کرد: در استان قم روزانه 
نیاز  مرغ  گوشت  تن   ۱۱۰ تا   ۱۰۰ به  همچنین 
داریم که از این میزان حدود ۵۰ درصد گوشت 

شود. می  تولید  استان  در  مرغ 
بخش  ترین  مهم  عنوان  به  کشاورزی 
اقتصادی در کشور ها همواره ایفای نقش کرده 
و تأثیراتی چون امنیت غذایی،  ایجاد اشتغال و 
درآمد و در واقع توسعه پایدار را برای کشور ها به 

است. داشته  دنبال 
های  ظرفیت  از  یکی  دام  و  طیور  پرورش 
تنها  نه  که   است  استان  کشاورزی  موجود 
می  بلکه  است  استان  غذایی  نیاز  پاسخگوی 
امنیت غذایی در سطح  تامین  تواند در راستای 

باشد. گذار  اثر  کشور 
 در همین رابطه و با هدف آگاهی از ظرفیت 
بر  استان  های  نیاز  تامین  و  طیور  پرورش  های 
اساس ظرفیت های داخلی به گفتگو با معاونت 
بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم 

پرداختیم.
بهبود  معاونت  اردستانی  دیان  منصور 
در  قم  استان  کشاورزی  جهاد  دامی  تولیدات 
 ۲۹۹ قم  استان  در  کرد:  بیان  ایسنا  با  گفتگو 
مرغداری گوشتی با ظرفیت شش میلیون قطعه 
قطعه  میلیون   ۱۴ تقریبا  سالیانه  که  دارد  وجود 
تامین  را  نیاز استان  تا ۶۰ درصد  مرغ  بین ۵۰ 

کند. می 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی  بهبود  معاون 
مردمی  طرح  اجرای  از  بعد  داد:  ادامه  استان 
تا  تولید  های  هزینه  افزایش  به  توجه  با  سازی 
کرد  پیدا  کاهش  ریزی  جوجه  میزان  حدودی  
اما به تبع آن مصرف هم کاهش پیدا کرد لذا در 
حال حاضر مشکلی در حوزه تأمین مرغ نداریم.
جوجه  تقریبا  کرد:  اظهار  اردستانی  دیان 
ریزی در سه ماه ابتدای سال مطابق میانگین ها 
بوده اما در تیر ماه کاهش داشته و از مرداد ماه 
سنوات  میانگین  مطابق  ریزی  جوجه  امروز  تا 

است. بوده  گذشته 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی  بهبود  معاون 
در  مرغ  تخم  تأمین  در  که  این  بیان  با  استان 
استان مشکلی نداریم و حدود ۸۳ درصد تولید 
واحد  استان است، اضافه کرد: ۱۸۱  نیاز  مازاد 
مرغ داری تخم گذار با ظرفیت تقریبا ۹ میلیون 

حاضر  حال  در  و  دارد  وجود  قطعه  هزار   ۸۰۰
فعال  گذار  تخم  مرغ  قطعه  میلیون   ۶ حدود 
داریم که تقریبا مطابق میانگین سنوات گذشته 

است.
 ۳ نبودن  فعال  داد:  ادامه  اردستانی  دیان 
و  راکد  معنای  به  حاضر  حال  در  قطعه  میلیون 
غیر فعال بودن  نیست به دلیل این که بین دوره 
بخشی  و  افتد  می  ای  فاصله  گاها  دوره  میان  و 
از واحد ها جدید می شود و برخی به دلیل باال 

کنند. را حذف می  ها  آن  مرغ  رفتن سن 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی  بهبود  معاون 
تا   ۲۲۰ بین  روزانه  تقریبا  که  این  بیان  با  استان 
۲۵۰ تن تولید تخم مرغ داریم که می تواند نیاز 
استان را تأمین کند، یادآور شد: در بحث تولید 
مرغ تخم گذار سال گذشته و سال جاری تقریبا 

تولید  درصد   ۱۳ و  داشتیم  را  کشور  دوم  رتبه 
است. بوده  قم  استان  توسط  کشور 

قم  استان  که  این  بیان  با  اردستانی  دیان 
سطح  در  مرغداری  های  واحد  تراکم  باالترین 
کشور را دارد، بیان کرد: با توجه به تراکم باالی 
مرغداری ها در استان قم هدف ما توسعه کمی 
مرغداری ها به ویژه واحد های تخم گذار نیست 
و در همین راستا استان قم را به صورت مناطق 
در  و  کردیم  بندی  منطقه  تراکم  پر  و  تراکم  کم 
مناطق پر تراکم به هیچ وجه اجازه توسعه کمی 

دهیم. نمی  را  طیور  فعالیت 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی  بهبود  معاون 
بهسازی  تراکم  پر  مناطق  در  داد:  ادامه  استان 
و اصالح ساختار واحد های مرغداری به عنوان 
توسعه  واقع  در  و  تغذیه  اتوماسیون  نصب  مثال 
سازمان  دستور  در  و  بود  خواهد  باالمانع  کیفی 
واحد  ساخت  اما  دارد  قرار  کشاورزی  جهاد 

نیست. پذیر  امکان  سالن  افزودن  و  جدید 
مناطق  در  که  این  بیان  با  اردستانی  دیان 
گوشتی  مرغداری  توسعه  ما  اولویت  تراکم  کم 

است، اضافه کرد: با توجه به این که تولید مرغ 
های گوشتی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز استان را 
گوشتی  مرغ  های  واحد  توسعه  کند  می  تأمین 

است. بالمانع  تراکم  کم  مناطق  در 
ارائه تسهیالت جهت توسعه  وی در خصوص 
در  شد:  یادآور  مرغداری  های  واحد  کیفی 
حمایت  جهت  یارانه  ها  سازی  مردمی  راستای 
در  سرمایه  تسهیالت  مرغداری  های  واحد  از 
فعال  های  واحد  که  داشت  خواهیم  گردش 
از طریق سامانه  ریزی  میزان جوجه  با  متناسب 

کرد. خواهند  دریافت  گاه  بازار 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی  بهبود  معاون 
نیاز  مورد  های  نهاده  که  این  بر  تاکید  با  استان 
طریق  از  حاضر  حال  در  مرغداری  های  واحد 
شد:  یادآور  شود،  می  تأمین  بازارگاه  سامانه 
نیاز  مورد  های  نهاده  بومی  تولید  راستای  در 
الگوی  کشاورزی  جهاد  سازمان  ها  مرغداری 
این  دنبال  به  و  دارد  کار  دستور  در  را  کشت 
است  رایج  کمتر  که  هایی  نهاده  از  که  هستیم 

کنیم. استفاده 
دیان اردستانی ادامه داد: دو واحد مرغداری 
جوجه  جیره  در  و  انتخاب  پایلوت  صورت  به  را 
سورگوم  نهاده  از  گذار  تخم  و  گوشتی  های 
مثبت  هم  آزمایشات  نتایج  که  کردیم  استفاده 

است. بوده 
وی در ادامه اضافه کرد: برای کاشت و فروش 
های  واحد  بین  جانبه  سه  قراردادی  سورگوم 
مرغداری، کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی 

است. شده  انجام 
 معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
سورگوم  از  استفاده  مزیت  خصوص  در  استان 
این  آبی  منابع  کمبود  به  توجه  با  کرد:  بیان 
اقدام منجر به کاهش مصرف آب، افزایش تولید 

شد. خواهد  ها  نهاده  واردات  به  نیاز  کاهش  و 
از  درصد   ۸۳ که  این  بیان  با  اردستانی  دیان 
اظهار  است،  استان  نیاز  مازاد  مرغ  تخم  تولید 
و  به ۴۰ تن تخم مرغ  کرد: در استان قم روزانه 
نیاز  مرغ  گوشت  تن   ۱۱۰ تا   ۱۰۰ به  همچنین 
داریم که از این میزان حدود ۵۰ درصد گوشت 

شود. می  تولید  استان  در  مرغ 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی  بهبود  معاون 
با توجه به تعهداتی  پایان تاکید کرد:  استان در 
نظر گرفته  در  برای سازمان جهاد کشاورزی  که 
توسعه  جهت  از  را  سالیانه  تولید  افزایش  شده 

► کیفی مدنظر داریم.    
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نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

یادداشت - مرتضی نجفی قدسی  

آیت اهلل ناصری و انتظار ظهور 
امام زمان )عج(                     

صفحه 4

در گفتگو با دکتر خوش چهره مطرح شد:  

بحران مسکن ریشه در غفلت نظام تصمیم گیری 
و سازماندهی عوامل بیرونی دارد                                                    
صفحه 6

   

اتمام پروژه های نیمه تمام سرمایه گذاری 
اولویت شهرداری قم                                                    
صفحه 2

»حامد عسکری« در قم:   

از تلگرام و اینستاگرام نویسنده 
در نمی آید                                                     
صفحه 4

پایگاه خبری میدل ایست آی     

قدرت های منطقه ای در خاورمیانه 
به دنبال تنش زدایی                                                      
صفحه 8

گزیـده خبـرها



2یکشنبـه 13 شهریور 1401/ شماره 2010 www.gooyeh-qom.comخبر

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

رسالت سنگین یک نهاد 
دینی بین المللی

یک  اسالم  دنیای  در  اهل بیت  محبوبیت  و  عظمت  گویه:  سردبیر 
با  است  توانسته  اسالمی  انقالب  که  است  بی نظیر  سرمایه  و  حقیقت 
راندن  عقب  ضمن  سلطه  نظام  مقابل  در  آن  پرچم  کردن  برافراشته 
اسالمی،  جوامع  غارت  و  تجاوز  قرن  نیم  از  بعد  مسلمانان  دشمنان 
جهان  سطح  در  را  رسالت  خاندان  مکتوم  و  ناب  های  آموزه  و  معارف 

نماید. مطرح  اسالم 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  و  انقالب  رهبر  عنوان  به  راحل  امام 
معتقد بود ضمن افتخار به میراث تشیع و ضرورت حفظ و ترویج آن، 
نژادی،  و  فرقه ای  قومی،  مذهبی،  فاصل  خط  هیچ  اسالم  دنیای  در 
میان  مرزبندی  حقیقی،  و  برجسته  فاصل  خط  تنها  و  نیست  حقیقی 
ایشان  از  پس  که  است  جهانی  استکبار  و  کفر  جبهه  با  اسالم  دنیای 
قرار  پیروی  و  تأکید  مورد  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  توسط  بارها 

است. گرفته 
همبستگی  پرچمدار  نهاد  که  قم  مرکزیت  به  بیت  اهل  جهانی 
دقیق  برنامه ریزی  با  باید  رود  می  شمار  به  دنیا  در  بیت  اهل  پیروان 
این  تأثیرگذار،  ابزارهای  و  معقول  شیوه های  از  استفاده  و  صحیح  و 
وحدت  از  حمایت  و  شیعی  هویت  از  صیانت  یعنی  سنگین  وظیفه 

دهد. انجام  را  اسالمی 
در  کنندگان  شرکت  جمع  در  خود  سخنان  در  انقالب  معظم  رهبر 
اند  کرده  تصریح  بیت  اهل  جهانی  مجمع  عمومی  مجمع  اجالس 
در  اسالمی  نظام  که  مفتخرند  جهان  شیعیان  و  اهل بیت  »پیروان 
اعتراف  به  و  کرده  سپر  سینه  سلطه،  نظام  سر  هفت  اژدهای  مقابل 
کشانده  شکست  به  را  آنان  نقشه های  از  بسیاری  مستکبران،  خود 

است«.
از  الهام گیری  را  اسالمی  جمهوری  استواری  رمز  انقالب،  رهبر 
اهل بیت دانستند و افزودند: »آن ستارگان درخشان با معارف نظری 
و سیره عملی خود به ما آموخته اند که چگونه با تدبر و عمل به قرآن، 

بپیماییم«. را  عزیز  اسالم  راه 
به  معنویت  و  عدالت  محوریت  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  تعبیر 
سطح  در  اسالمی  جمهوری  و  انقالب  حرکت  اصول  و  شعارها  عنوان 
بین المللی می تواند زمینه ساز تفاهم و معرفت نسبت به آموزه های 
اهل بیت در دنیا گردد چرا که این دو عنصر مبتنی بر فطرت و عقل 

باشد. می  بشر  ابناء  تمامی 
فاصل  خطوط  و  تفاوتها  کردن  رنگ  پر  استکبار  کنونی  سیاست 
جنگ  برای  نقشه کشی  و  تحریک  و  است  اسالم  دنیای  در  غیرواقعی 
شیعه و سّنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه، و سّنی با سّنی که اکنون 
یعنی  بزرگ  شیطان  سیاست  می شود،  مشاهده  کشورها  از  برخی  در 

بود. هوشیار  آن  مقابل  در  باید  که  است  آمریکا 
و  مقابله  معنای  به  اهل بیت  جهانی  مجمع  تشکیل  است  بدیهی 
برادران  با  نیز  ابتدا  از  اسالمی  ایران  و  نیست  غیرشیعه  با  دشمنی 

است. کرده   همراهی  کرده،  حرکت  درست  راه  در  که  غیرشیعه 
برای  بیت  اهل  پیروان  همبستگی  مسیر  در  مهم  چالش  و  مسئله 
امکانات  و  توانایی  و  امکان  اسالم  جهان  سرنوشت  بر  تأثیرگذاری 
متوقف  توانایی  قطعًا  که  است  دشمنان  راندن  عقب  برای  شیعیان 
و  نرم افزاری  ظرفیتهای  به  توجه  با  استکبار  راندن  عقب  و  کردن 

دارد. وجود  اسالم  دنیای  سخت افزاری 
تاریخ،  به  امیدوارانه  نگاه  به خدا،  توکل  معارف اسالمی،  و  حقایق 
از  اسالم  جهان  نرم افزاری  های  ظرفیت  جمله  از  مهدویت  مسئله 
از  ریزی  برنامه  و  توجه  نیازمند  که  است  انقالب  معظم  رهبر  منظر 

است. ذیربط  نهادهای  ناحیه 
امروز جمهوری اسالمی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده، توانسته 
نهال  آن  و  نشان دهد  تاب آوری  و حمالت  انواع دشمنی ها  مقابل  در 
تازه روییده را به درختی کهن تبدیل کند از این رو مسئولیت نهادهای 
دینی بین المللی برای صیانت از دستاوردها و پشبرد اهداف و آرمان 

های شیعه مضاعف خواهد بود.
از  یکی  عنوان  به  بیت  اهل  جهانی  مجمع  تا  است  ضروری  اکنون 
می  دانسته  قم  در  آن  مرکزیت  و  ریشه  که  دینی  و  فرهنگی  نهادهای 
شود گام های متمایزی با توجه به رهنمودهای رهبر انقالب در مسیر 
جهان  سراسر  شیعیان  برای  معتبر  گاه  تکیه  عنوان  به  و  بردارد  تحول 

نماید. جلوه 

سرمقـالـه

◄    فرماندار قم گفت: قم در توسعه صنعت کفش 
جایگاه خوبی دارد و ۷۰ درصد صادرات کفش ایران 

از این شهر است.
عباس  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  کفش  صنعت  افزود:  گفت وگویی  در  ذاکریان 
از  و  دارد  زیادی  تاثیری  و خانگی  رونق مشاغل خرد 

شود. می  حمایت  آن 
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر دی ماه 
افزود: در قالب  به قم،  سال گذشته رییس جمهوری 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار   ۲ سفر  این 
میلیارد   ۷۰۰ قبل  روز  چند  تا  که  شد  پیش بینی  قم 
سال  برای  مصوبات  این  و  یافت  تخصیص  تومان 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است که امید می رود با قول مساعد 
یابد. تخصیص  شهریور  پایان  تا  تومان  میلیارد   ۵۰۰
همه  سال  پایان  تا  شد  قرار  کرد:  تصریح  وی 
مدیریت  این باره  در  و  یابد  اختصاص  اعتبارات 
شود  احصا  مشکالت  مجدد  تا  شده اند  بسیج  استان 
البته  باشیم،  ره آورد خوبی داشته  نیز  تا در سفر دوم 
مصوباتی در این سفر اخذ شد که ارزش ریالی بسیار 

داشت. زیادی 
پروژه   ۱۸۱ دولت  هفته  در  کرد:  عنوان  ذاکریان 
افتتاح  تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار  بالغ بر  بااعتباری 
شد که بخشی از پروژه ها ویژه شهرداری بود و شامل 
تومان  میلیارد  یکهزار  اعتبار  با  شهری   پروژه   ۴۰

است. بوده 
قم  شهرستان  بخش  سه  در  اینکه  بابیان  وی 
مصوباتی  مرکزی  و  سلفچگان  و  خلجستان  شامل 
دو  خصوص  این  در  کرد:  خاطرنشان  شد،  پیگیری 
استاندار  سفر  دو  شاهد  مرکزی  و  خلجستان  بخش 
تصمیمات  این باره  در  و  بوده  مصوبات  پیگیری  برای 

شد. گرفته  خوبی 
مرکزی  بخش  در  اینکه  بر  تأکید  با  قم  فرماندار 
 ۱۷ و  شده  اجرا  آن  مورد   ۳۹ که  داشتیم  مصوبه   ۷۶
را  مقدمات  مورد   ۲۰ و  است  اقدام  دست  در  مورد 

 ۲۵ خلجستان  در  همچنین  داد:  ادامه  می گذراند، 
مورد   ۱۲ و  اجراشده  مورد   ۱۲ که  داشته ایم  مصوبه 

است. اقدام  دست  در 
مصوبه   ۶۷ نیز  سلفچگان  داشت:  اظهار  وی 
داشته که ۲۳ مورد آن اجرا شده و ۴۱ مورد در دست 
 ۱۶۸ اقدام است و سه مورد اقدام نشده، درمجموع 

مورد   ۷۴ که  داشته ایم  بخش  سه  این  برای  مصوبه 
 ۲۴ و  بوده  اقدام  دست  در  مصوبه   ۷۰ و  شد  اجرا 

است. نشده  اجرایی  هنوز  مصوبه 
که  مصوبات  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  ذاکریان 
اجرا نشده مشکالت قانونی داشته و دالیل را شفاف 
برای  ظرفیت ها  همه  از  اما  می کنیم،  اعالم  مردم  به 
بخش  در  گفت:  می شود  استفاده  نیز  مشکالت  رفع 
دست  در  مبارک آباد  هادی  طرح  بازنگری  مرکزی 
الحاق  برای  چندساله  مشکلی  که  گرفت  قرار  اقدام 
بازنگری  با  و  می رفت  شمار  به  روستا  اطراف  اراضی 

می شود. حل  ساکنین  از  قابل توجهی  مشکالت 
و  کارگاه ها  الحاق  کرد:  بیان  قم  فرماندار 
نیز  لنگرود  روستای  اطراف  در  درودگری  واحدهای 
مؤثر  اقدامات  با  طرفی  از  گرفت،  کار  دستور  در 
اهالی روستای کوه سفید  بین  اختالف چندین ساله 

شد. رفع  منطقه  این  در  معدن  و 
روستای   ۱۲ به  آب رسانی  کرد:  عنوان  وی 
و  فاضالب  و  آب  همراهی  با  قمرود  دهستان 
در  مسکن  ملی  نهضت  تحقق  و  اعتبارات  تخصیص 
اخذ  در  رایزنی  و  واحدی   ۶۰ مجتمع  آغاز  با  قنوات 
است. دولت  هفته  در  اقدامات  دیگر  از  بیشتر  زمین 
پرترددترین  خلجستان،  کرد:  تصریح  ذاکریان 
یک  باغ  سه راهی  در  تصادفاتی  و  دارد  را  جاده ها 
احداث  و  شد  شناسایی  حادثه خیز  نقاط  که  داشتیم 
زیرگذر در جهت کاهش تصادفات در دستور کار قرار 

. گرفت
وی ادامه داد: تعریض محور دستجرد با اعتبارات 
نیمه کاره  پروژه های  تکلیف  تعیین  و  تخصیص یافته 
 ۹۵ حاضر  حال  در  است،  اقدامات  از  بخشی 
روستاها  بودجه  و  است  شهری  قم،  جمعیت  درصد 
دارد. قانون  به  نیاز  بحث  این  اصالح  و  کاهش یافته 
دراین باره  کرد:  خاطرنشان  قم  فرماندار 
سال  بودجه  قانون  در  تا  انجام شده  رایزنی هایی 
برای  خوبی  بودجه  و  شود  اصالح  موضوع  این  آینده 
معکوسی  مهاجرت  بتوانیم  تا  بگیریم  نظر  در  روستا 

باشیم. داشته  روستاها  توسعه  با  را 
و  کشور  مشکالت  از  یکی  کرد:  اظهار  وی 
دو  دراین باره  است،  عمومی  حمل ونقل  کالن شهرها 
داشت  وجود  منوریل  و  مترو  مورد  در  جدی  دغدغه 

شد. تکلیف  تعیین  جمهور  رییس  سفر  در  که 
چین  از  مترو  ناوگان  تأمین  در  گفت:  ذاکریان 
اما  یابد  اختصاص  قم  متروی  به  واگن   ۸۰ شد  قرار 
تأمین  مترو  یک  فاز  تست  برای  اگر  نشد،  عملیاتی 

می شود. راه اندازی  بخش  این  شود،  ناوگان 
 ۹۶ سال  بین  افزود:  اتوبوس  تأمین  مورد  در  وی 
خریداری  نو  اتوبوس  دستگاه   ۱۵۰ حدود   ۱۴۰۰ تا 
با  شد،  اساسی  بازسازی  اتوبوس   ۱۰۰ حدود  و 
چاره ای  و  برخوردیم  مشکالتی  با  تحریم ها  به  توجه 
 ۱۵۰ دراین باره  نداشتیم،  اتوبوس ها  نوسازی  جز 

اختیار  در  و  خریداری شده  نو  اتوبوس  دستگاه 
است. قرارگرفته  شهروندان 

اتوبوس  دستگاه  کرد:۱۰۰  بیان  قم  فرماندار 
خریداری شده،  اتوبوس های  همراه  به  بازسازی شده 
رییس  دوم  سفر  در  و  می شود  اتوبوس  دستگاه   ۲۵۰
اتوبوس  دستگاه   ۲۰۰ خرید  برای  رایزنی  جمهوری 

دارد. قرار  کار  دستور  در  دیگر 
در  کرد:  عنوان  پروژه ها  دیگر  به  اشاره  با  وی 
صنعتی  پسماند  دفن  سایت  ساماندهی  سلفچگان 
گرفت،  قرار  کار  دستور  در  هکتاری   ۱۸ به  معروف 
چم  قلعه  روستای  اصلی  ورودی  بهسازی  همچنین 
عنایت  روستای  بهسازی  و  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳ با 
تومان  میلیارد   ۷.۵ و  مترمربع   ۸۰۰ وسعت  با  بیک 
سلفچگان  شهر  هکتاری   ۲۰ مشکل  حل  و  اعتبار 

پروژه هاست. این  ازجمله 
 ۷ وی در مورد ساماندهی ریل های متروکه گفت: 
کیلومتر کنار بلوار امام رضا)ع( ریل متروکه رها شده 
ایستگاه  تا  مرکزی  ایستگاه  از  ریل  کیلومتر   ۸ و  بود 
عبور  آن  از  قطاری  هیچ  که  دارد  وجود  جمکران 
مردم  طوالنی مدت  خواسته های  از  یکی  نمی کند، 
مدیریت  مجموعه  باهمت  که  بود  ریل ها  جمع آوری 
پای کار  شهرداری  و  گرفت  قرار  مصوبات  جزو  استان 

آمد.
بلوار  موازات  ریل  کیلومتر   ۸ افزود:  قم  فرماندار 
پشت  از  ریل  حذف  و  شد  جمع آوری  رضا)ع(  امام 
جمکران  تا  و  شروع شده  هنرستان  تقاطع  تا  مصلی 

می شود. جمع آوری 
خصوص  در  الزم  تمهیدات  مورد  در  همچنین  وی 
زائران  کرد:  بیان  قم  در  زائرین  حضور  و  اربعین 
حضور  استان ها  از  برخی  و  شرقی  کشورهای  از 
استانی  ستاد  و  داشت  خواهند  قم  در  چندروزه 
عهده  به  را  زائران  اسکان  اصلی  بحث های  اربعین 
مصلی  و  است  جمکران  روی  اصلی  تمرکز  و  دارد 
► می شوند.    آماده  نیز  تکایا  و  مساجد  و  قدس 

سرمایه گذاری  سازمان  رئیس      ◄
قم  شهرداری  مردمی  مشارکت  و 
بخش  کمک  با  را  شهر  در  سرمایه گذاری 
در  لکه های  گفت:  و  برشمرد  خصوصی 
اختیار  در  تا  شناسایی شده  شهر  سطح 
قرار  گذاری  سرمایه  برای  خصوصی  بخش 
تعریف شده  متنوع  شیوه های  با  که  گیرد 

. ست ا
شهرنیوز،  با  گفتگو  در  رمضانی  علی 
در  کهکشان  پروژه  افتتاح  به  اشاره  با 
کهکشان  پروژه  داشت:  اظهار  غدیر  بلوار 
امکانات  افزایش  باهدف  غدیر  بلوار  در 
بخش  مشارکت  با  و  گردشگری  و  تفریحی 

است. اجراشده  خصوصی 
وی کاربری های پروژه کهکشان در بلور 
این  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  غدیر 
و  خصوصی  بخش  همکاری  با  مجموعه 
رستوران  سینما،  ازجمله  کاربری هایی  با 
مجموعه  به  و  احداث شده  شهربازی  و 
است. اضافه شده  غدیر  بوستان  تفریحی 

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
مردمی شهرداری قم ادامه داد: این پروژه 
 ۳۲ بالغ بر  و  خورده  کلنگ   ۹۵ سال  از 
 ۱۰ و  است  پروژه  عرصه  مترمربع  هزار 
هزار   ۲۶ و  ساخته شده  آن  مترمربع  هزار 
است. مجموعه  محوطه  نیز  آن  مترمربع 

سرمایه گذاری  مدل  و  ارزش  وی 
نوع  گفت:  و  کرد  عنوان   ”BOLT“ را 
و  ساخت  به صورت  سرمایه گذاری 
و  بوده  واگذاری  و  اجازه  و  بهره برداری 
بالغ بر  روز  قیمت  به  سرمایه گذاری  ارزش 
۲۸۰ میلیارد تومان ارزش گذاری می شود.
مجموعه  سینماهای  تعداد  رمضانی 
اعالم  سینما   ۴ را  غدیر  بلوار  در  کهکشان 
دو  سینما،   ۴ درمجموع  گفت:  و  کرد 
رستوران  و  تاالر  سالن  دو  و  شهربازی 
با  امیدواریم  و  دیده شده  مجموعه  در 
ساخت  شاهد  خصوصی  بخش  حضور 
شهر  در  زیادی  تفریحی  مجموعه های 

. شیم با
کمک  با  را  شهر  در  سرمایه گذاری  وی 
لکه های  و گفت:  بخش خصوصی برشمرد 
اختیار  در  تا  شناسایی شده  شهر  سطح  در 
قرار  گذاری  سرمایه  برای  خصوصی  بخش 
تعریف شده  متنوع  شیوه های  با  که  گیرد 

است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
اولویت  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  مردمی 
بوده  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  شهرداری 
در  کشور  در  قیمتی  نوسانات  باوجود  تا 
بهره برداری  به  مشخص شده  زمان های 

► می رسد.    

شهرداری  چهار  منطقه  مدیر      ◄
بودجه  تومان  میلیارد   200 گفت:  قم 
بوده  شهری  چهار  منطقه  عمرانی 
بوستان  مانند  مهمی  پروژه های  که 
خضر  بوستان های  هکتاری،   1000
میدان  غیرهمسطح  تقاطع  کوثر،  و 
غیرهمسطح  تقاطع  احداث  نماز، 
فردوسی  و  صدوقی  آیت الله  خیابان های 
است. منطقه  شاخص  پروژه های  از  و... 
بازدید  حاشیه  در  اقبالیان  علیرضا 
قم  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر  سرزده 

به  اشاره  با  شهرداری،  چهار  منطقه  از 
پرونده  هزار   ۱۰۰ از  بیش  باالی  حجم 
داشت:  اظهار  شهری  منطقه  این  در 
مشکلی  هیچ گونه  بعد  به   ۹۷ سال  از 
الکترونیکی  سازی  بایگانی  زمینه  در 
ولی  ندارد  وجود  منطقه  این  در  پرونده 
زمانی  بازه های  در  ترتیب  به  آن  مابقی 
الکترونیکی  سازی  بایگانی  حال  در 

. ست ا
پرونده های  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
بایگانی   ۱۴۰۰ تا   ۹۳ سال  از  ریالی 

هزار  کرد:  ابراز  است،  شده  الکترونیکی 
تومان  میلیارد   ۲۴۲ با  پرونده   ۱۷۳ و 
که  است  گرفته  صورت  زمینه  این  در 
رسیده  پرونده   ۶۵۳ به  حاضر  حال  در 

. ست ا
با  قم  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
از  بیش  سال  ابتدای  از  اینکه  بر  کید  تأ
مالکین  برای  نوسازی  پیامک  هزار   ۱۷۵
کرد:  تصریح  است،  ارسال شده  منطقه 
منطقه  صد  ماده  در  زیادی  پرونده های 
دارای  آن ها  از  بخشی  که  داشته  وجود 

دارد. قلع وقمع  و بخشی  ریالی  رأی های 
مدنظر  را  منطقه  عمرانی  بودجه  وی 
تومان  میلیارد   ۲۰۰ افزود:  و  داد  قرار 
شهری  چهار  منطقه  عمرانی  بودجه 
بوستان  مانند  مهمی  پروژه های  که  بوده 
خضر  بوستان های  هکتاری،   ۱۰۰۰
میدان  غیرهمسطح  تقاطع  کوثر،  و 
غیرهمسطح  تقاطع  احداث  نماز، 
فردوسی  و  صدوقی  آیت الله  خیابان های 
است. منطقه  شاخص  پروژه های  از  و… 

از  بیش  توزیع  به  اشاره  با  اقبالیان 

منطقه  سطح  در  آسفالت  تن  هزار   ۱۰
پیست  کرد:  عنوان  سال  ابتدای  از 
پایه  اتمام  با  علوی  بوستان  اسکیت 
بهره برداری  آماده  به زودی  نرده ها  و 

. ست ا
تومانی  میلیارد   ۲ کرد  هزینه  از  وی 
پرندگان  باغ  آب  برکه  تورکشی  برای 
میلیون   ۴۰۰ کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
سوله  پاش  مه  ایجاد  هزینه  صرفًا  تومان 
منطقه  توسط  پرندگان  باغ  حاره ای 

► است.    گرفته  صورت 

به  اشاره  با  قم  استان  احوال  ثبت  کل  مدیر      ◄
اسامی  قم  در  فرزندان  نام  انتخاب  در  برای  اینکه 
است،  داشته  را  فراوانی  بیشترین  اطهار)ع(  ائمه 
علی  محمد  و  حسین  محمد،  علی،  پسران  در  گفت: 
و در دختران فاطمه، زهرا، زینب و معصومه بیشترین 

است. داشته  را  متقاضی 
ضمن  ایسنا  با  گفتگو  در  تیموری،  منوچهری 
و  رجایی  شهیدان  یاد  و  دولت  هفته  گرامیداشت 
باهنر عنوان کرد: ثبت احوال با ۹۷ سال قدمت یکی 

است. قم  استان  ادارات  ترین  قدیمی 
 وی با اشاره به اینکه کارکنان ثبت احوال صادقانه 
احوال  ثبت  در  کرد:  بیان  و خالصانه تالش می کنند، 
بیش از ۵۱ خدمت ارائه می شود که این خدمات پایه 

و اساس سایر دستگاه ها است.
برای  که  احوال  ثبت  سامانه های  داد:  ادامه  وی 
اختیار سایر دستگاه است همه  در  افراد  احراز هویت 
به روز هستند تا هم از بروز خطا جلوگیری کنند و هم 
ساماندهی  را  مردم  کار  درستی  به  بتوانند  مسئولین 

. کنند
اظهار کرد: حدود  قم  استان  احوال  ثبت  مدیر کل 
وفات  و  والدت  از  اعم  سند  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  یک 
شده  آرشیو  آن ها  همه  که  دارد  وجود  قم  استان  در 
گذاری  بار  نیز  کشور  جمعیت  اطالعاتی  پایگاه  در  و 

شده اند.
ثبت  احوال  ثبت  اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
وقایع  درصد   ۹۸ از  بیش  گفت:  است،  حیاتی  وقایع 
پزشکی،  ثبت می شود که کمک علوم  به موقع  استان 
شوراها، دهیاری ها، بخشداری ها و سایر دستگاه های 
ارزشمند  بسیار  هدف  این  تحقق  جهت  در  ربط  ذی 

است.

اینکه برای ثبت والدت ۱۵ روز  به  با اشاره  تیموری 
کرد:  اضافه  دارد،  وجود  فرصت  روز   ۱۰ وفات  برای  و 
شناسنامه  جلد  هزار   ۵۷ از  بیش  اخیر  سال  یک  در 

دارد. ادامه  روند  این  که  است  شده  صادر  مکانیزه 
را  اربعین  سفر  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
به  نیاز  گذرنامه  اخذ  برای  افراد  و  داریم  پیش  در 
شناسنامه دارند؛ همکاران ما در ساعات غیراداری نیز 
حضور دارند تا به مردم خدمت کنند و برای افرادی که 
شناسنامه آن ها نیاز به تغییر و... و. دارد در کوتاه ترین 
زمان یعنی در بازه سه تا چهار روزه شناسنامه شان را 
صادر کنند تا افراد برای سفر با مشکل مواجه نشوند.

هزار   ۷۱ اخیر  سال  یک  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هزار   ۶۱ و  شده  انجام  هوشمند  ملی  کارت  نام  ثبت 
تحویل  کردند  نام  ثبت  قباًل  که  هوشمند  ملی  کارت 
اینکه استان  به  با توجه  داده شده است، اظهار کرد: 
است    ۹۹ بوده  هوشمند  ملی  کارت  پایلوت  قباًل  قم 
درصد  یک  برای  و  کردند  نام  ثبت  قم  مردم  درصد 
و  رسانی  اطالع  با  است  شده  سعی  نیز  باقیمانده 

کردند. نام  ثبت  دستگاه ها  سایر  کمک 
مدیر کل ثبت احوال استان قم اضافه کرد: در یک 
سال اخیر حدود هزار و ۶۰۰ تغییر مشخصات هویتی 
همچنین  است  گرفته  صورت  خانوادگی(  نام  و  )نام 
برای  ملی  کد  گواهی  نیز  مورد   ۶۰۰ هزار   ۷ حدود 

است. شده  صادر  اجرایی  دستگاه های 
وی با بیان اینکه در یک سال اخیر حدود ۲۷ هزار 
۱۱ هزار  و فوت صادر شده است، گفت:  سند والدت 
و  داشتیم  قضایی  و  دولتی  مراجع  استعالم  به  پاسخ 
شده  سعی  نشدن  مواجه  مشکل  با  مردم  اینکه  برای 

شود. داده  پاسخ  موقع  است،به 
 ۵۰۰ اخیر  روزهای  در  اینکه  به  اشاره  با  تیموری 

کرد:  بیان  است،  شده  صادر  گذرنامه  برای  گواهی 
مادر  که  افرادی  برای  شناسنامه  جلد   ۹۵۰ حدود 
کاری  که  است  شده  صادر  دارند  اتباع  پدر  و  ایرانی 

است. برجسته 
مصلی  در  گذشته  هفته  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
راه  خدمت  میز  آباد  جعفر  شهر  و  پردیسان  قم،  قدس 
عمل  به  خوبی  استقبال  نیز  مردم  که  کردیم  اندازی 
مجوز  دولت  پیشخوان  دفتر   ۲۰ به  افزود:  آوردند؛ 
خدمات ثبت احوال داده است تا افرادی که دسترسی 
و مراجعه به اداره ثبت احوال برایشان دشوار است به 

کنند. مراجعه  آنها 
مدیر کل ثبت احوال استان قم با بیان اینکه حدود 
برآورد  قم  استان  نفر جمعیت  هزار    ۳۹۹ میلیون  یک 
شده است اما با توجه به اینکه استان قم مهاجر پذیر 
در  کرد:  عنوان  است،  سیال  نیز  آن  جمعیت  است؛ 
پنج ماه ابتدای سال جاری ۷ هزار و ۴۳۶ والدت، دو 
هزار و ۷۰۲ وفات، سه هزار ۲۴۴ واقعه ازدواج و هزار 
به ثبت رسیده است. ۱۷۰ واقعه طالق در استان قم 

فرزندان  نام  انتخاب  در  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  فراوانی  بیشترین  اطهار)ع(  ائمه  اسامی  قم  در 
محمد،  علی،  پسران  در  داد:  ادامه  است،  داشته 
حسین و محمد علی و در دختران فاطمه، زهرا، زینب 

است. داشته  را  متقاضی  بیشترین  معصومه  و 
تغیر  کرد:  بیان  نام  تغیر  خصوص  در  تیموری 
به  که  افرادی  اما  است  ما  قرمز  خط  مذهبی  نام های 
این امر اصرار دارند می توانند از طریق مراجع قضایی 
قضایی  مراجع  دستورات  تابع  نیز  ما  و  کنند  اقدام 

. هستیم
تغیر  در  داد:  ادامه  قم  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
نداریم  محدودیت  مذهبی  به  غیرمذهبی  نام های 

طریق  از  نیز  نامناسب  نام های  تغییر  با  رابطه  در  و 
که  می کنیم  بررسی  احوال  ثبت  اداره  نام  کمیسیون 
می شود. حل  استان  در  افراد  تقاضاهای  درصد   ۹۹
رعایت  با  نیز  خانوادگی  نام  تغییر  افزود:  تیموری 
حق تقدم نامی که انتخاب می کنند امکان پذیر است 
قابل  نیز  خانوادگی  نام  پیشوند  و  پسوند  همچنین 
به اصل  امر درصورتی  است که  این  البته  تغییر است 

نرسد. آسیب  آن  معنای  و  خانوادگی  نام 
وی در رابطه با امینت اطالعات ثبت احوال گفت: 
از اطالعات مردم به خوبی نگهداری می شود و امکان 

عبور  رمز  جای  به  نیز  کارمندان  و  ندارد  هک  و  نفوذ 
به  انگشت  اثر  و  هوشمند  ملی  کارت  با  کاربری  نام  و 
افراد  دسترسی  سطح  و  می کنند  پیدا  ورود  سامانه ها 

است. شده  بندی  طبقه  هم 
همه  کرد:  اظهار  قم  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
و  است  الکترونیک  صورت  به  احوال  ثبت  تعرفه های 
هیچ هزینه ای به صورت نقدی دریافت نمی شود.   ►

● اتمام پروژه های نیمه تمام سرمایه گذاری اولویت شهرداری قم   ●

● ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی منطقه ۴ قم در سال ۱۴۰۱   ●

مدیر کل ثبت احوال استان: در پسران علی و محمد و در دختران فاطمه و زهرا بیشترین متقاضی را داشته است

● اسامی ائمه، همچنان پرطرفدار در بین قمی ها    ●

فرماندار قم:

● ۷۰ درصد صادرات کفش ایران از قم است    ●



◄    مسئوالن قم به شکل عملیاتی وارد 
قم  شهرستان  و  استان  مسایل  حل  جریان 
به  مختلف  مناطق  در  حضور  با  و  اند  شده 

پردازند. می  آنها  حل  و  مشکالت  بررسی 
ابتدا با شعار و  از  دولت سیزدهم نیز که 
است،  آمده  کار  روی  بودن  مردمی  رویکرد 
به  را  خود  فعالیت های  محورهای  از  یکی 
اختصاص  مردم  با  چهره  به  چهره   دیدار 
داده است چراکه معتقداند در این دیدارها 
مشکالت  می توانند  محسوس تر  طور  به 
آن،  رفع  برای  و سپس  را احصا کرده  مردم 

بیابند. چاره  راه 
نیز  قم  استان  در  منظور  همین  به 
کنار  در  دولت،  هفته  آغاز  با  همزمان 
برنامه های مختلف شاهد حضور استاندار، 
معاونین، فرمانداران و مدیران دستگاه های 
مردمی  مختلف  جمع های  در  اجرایی 

. هستیم
حضور  با  که  تجمع ها  این  از  یکی  در 
منابع  توسعه  معاون  قریشی  سیدمهدی 
محمد  قم،  استاندار  انسانی  نیروی  و 
قم،  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر  رمضانی 
معاون فرماندار قم و ... در مسجد حضرت 
برگزار  قم  خاکفرج  خیابان  ابالفضل)ع( 
شد، شاهد بیان مشکالت این محل توسط 

بودیم. اهالی  از  جمعی 
موضوع  به  مردم  نارضایتی  ابتدا  در 
مواقع  در  خیابان  سطح  آبگرفتگی های 
موضوعات  سپس  و  می گشت  باز  بارندگی 
اماکن  مانند کمبود  قم  در شهر  همه گیری 
فرهنگی، کمبود سطل های زباله در معابر، 

شد. مطرح   ... و  فاضالب  موش های 

از اصلی ترین گالیه های هیئت  اما یکی 
امور  و  اوقاف  سازمان  به  مسجد  امنای 
موضوع  این  هم  آن  و  می گردد  باز  خیریه 
است که با توجه به اینکه مسجد این محل 
چندسالی  سازمان  این  است،  مردم ساز 
است که تمام کمک های خود به مسجد را 

است. کرده  قطع 
همچنین باتوجه به اینکه محله خاکفرج 
حضرت  مقدس  آستان  با  نزیکی  فاصله  در 
مرکزی  هسته  و  دارد  قرار  معصومه)س( 
کریمه  بانوی  این  شریف  مزار  دور  قم  شهر 
محله  عمده  بخش  است،  شده  تشکیل 
خاکفرج را بافت فرسوده تشکیل داده، که 
نیز  اهالی  مشترک  درخواست های  از  یکی 

بود. بافت  این  به  رسیدگی 
موضوعی  دیگر  نیز  الهادی  بیمارستان 
بود که توسط اهالی محله خاک فرج بیان 
راه اندازی  و  تکلیف  تعیین  تقاضای  و  شد 

داشتند. استان  مسئولین  از  را  آن  مجدد 
این  در  ساکن  شهروندان  همچنین 
ازجمله،  محله، موضوعات مختلف دیگری 
خاکفرج،  محله  در  اتوبوسرانی  خط  نبود 
کمبود دستگاه های آب شیرین کن و ... را 

کردند. مطرح  نیز 
موش ها، معضلی با گستره وسیع در قم

مدیر  رمضانی  محمد  راستا،  همین  در 
گفت وگوی  در  قم  شهرداری  هفت  منطقه 
اختصاصی با خبرنگار ایسنای قم، با اشاره 
به اینکه منطقه 7 هسته مرکزی و قلب شهر 
قم است، اظهار کرد: این منطقه به صورت 
حضرت  حرم  زائرین  به  اقدام  خدماتی 

می کند. عمل  معصومه)ع( 

دنبال  به  شهرداری  اینکه  بیان  با  وی 
است،  فرسوده  بافت  حوزه  در  اقداماتی 
زمینه  این  در  حرکت  برای  کرد:  عنوان 
 48 و   32 پشتیبان  زمین های  نیازمند 

هستیم. پردیسان  هکتاری 
اشاره  با  قم  شهرداری   7 منطقه  مدیر 
بافت  تملک  برای  زمین ها  این  اینکه  به 
کرد:  مطرح  می شوند،  استفاده  فرسوده 
احیا و بهسازی میدان مطهری نیز از طریق 
حدود  تا  و  می شود  دنبال  زمین ها  همین 

شد. خواهد  تکمیل  آینده  هفته  یک 
از احداث فضای سبز در کوچه 47  وی 
محله خاکفرج خبرداد و گفت: این موضوع 
در طرح تفصیلی نیز دیده شده و در سال 
انجام  آن  تملکات  از  مقداری  نیز  گذشته 

است. شده 
زباله  مخازن  اینکه  بیان  با  رمضانی 
هستند،  آلودگی زا  خودشان  معابر  در 
این مخازن موجب  خاطرنشان کرد: وجود 

تمام  در  محل  ساکنین  و  عابرین  می شود 
ساعات شبانه روز زباله های خود را در آن ها 
مخازن  در  آن  باالی  ماندگاری  و  قراردهند 

می شود. آلودگی  موجب 
وی ادامه داد: تله گذاری هایی نیز برای 
به  مشکل  این  ولی  شده  انجام  موش ها 
معضل امروز شهر قم تبدیل شده و نیازمند 

است. جدی  اقدامات 
سیدمهدی قریشی، معاون توسعه منابع 
این  در  نیز  قم  استانداری  انسانی  نیروی  و 

نشست به تبیین دستاوردهای دولت جدید 
در قم پرداخت و قول رسیدگی به مشکالت 

اهالی محله خاکفرج را نیز داد.
شهر  از  حیاتی  و  مهم  بخش  متاسفانه 
قم در قالب بافت فرسوده قرار گرفته است 
دخیل  متعددی  موارد  آن  احیای  برای  که 

. هستند
رغبت  ایجاد  اساسی  موارد  از  یکی 
برای  شهروندان  در  مناسبت  انگیزه  و 

این  در  که  خود  مسکونی  منازل  بازسازی 
مسئولین  قالبا  که  است  دارد،  وجود  بافت 
پرداخت  با  را  انگیزه  این  هستند  تالش  در 
اندک  اگر  که  کنند  ایجاد  متنوع  وام های 
انگیزه ای نیز با این طرح ها ایجاد شود، در 
پیچ و خم مراحل نفس گیر بانکی، از دست 

رفت. خواهد 
جامعه،  مردم  سلیقه های  تغییر  با 
واحدهای  احداث  سمت  به  افراد  بیش تر 
مسکونی چندین طبقه و آپارتمانی رفته اند 
باتوجه به شرایط و قوانین موجود برای  که 
تعداد طبقات ساختمانی در بافت فرسوده، 
منازل  بازسازی  به  نسبت  مردم  استقبال 

است. یافته  کاهش  بافت،  این  در  خود 
اگر دولت نیز بخواهد امالک موجود در 
این بافت را از مردم خریداری کند، نیازمند 
نیز  مردم  شاید  و  بوده  کالن  اعتبارات 
فرسوده  خانه های  فروش  هزینه  با  نتوانند 
در  اما  شوند،  خانه  صاحب  دیگر  بار  خود، 
رئیس  رئیسی،  الله  آیت  سفر  با  قم  استان 
جمهور وقت به استان، شاهد تخصیص دو 
منطقه  از  هکتاری   48 و   32 زمین  قطعه 
به  که  بودیم  فرسوده  بافت  به  پردیسان 
ساختمان های  تملک  از  پشتیبانی  منظور 
این بافت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین موضوع دیگری که جای تامل 
و نگرانی دارد این است که در بافت فرسوده 
شهر  مرکزی  هسته  در  آن  اعظم  بخش  که 
افراد غیر  دارد، شاهد حضور گسترده  قرار 
بومی و قالبا اتباع هستیم که این موضوع، 
مباحثی چون فرهنگ و اصالت شهری قم 

را به شدت تهدید می کند.   ►
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معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری      ◄
کشف  مردادماه،  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  گفت:  قم 
مواد مخدر ۹ درصد و دستگیری معتادن نیز ۸۲ درصد 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
احمد  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدت  دراین  کرد:  بیان  گفتگویی،  در  حاجی زاده 
 ۵۸ مخدر  مواد  کنندگان  توزیع  دستگیری  همچنین 
شده  بیشتر  درصد   ۱۵۱ نیز  مخدر  مواد  داران  نگه  و 

. ست ا
دستگیرشدگان  مدت  این  در  همچنین  افزود:  وی 
 ۲۲ مکشوفه  پرونده  و  رصد   ۲۴ ارز  و  کاال  قاچاقچیان 
درصد،   ۷۵ تومان  میلیون   ۵۰۰ باالی  پرونده  درصد، 
و  درصد   ۱۱ تومان  میلیون   ۱۰۰ باالی  پرونده های 

است. داشته  رشد  درصد   ۱۲ توفیقی  خودروهای 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
به  برگزاری ۲۶ عنوان دیدار چهره  افزود:  ادامه  قم در 
و حضور مسئوالن  به مردم  میز خدمت  قالب  چهره در 
کشوری در قم در برقراری دیدارهای چهره به چهره با 
از  مردم و برگزاری ۱۰ عنوان نشست گروه های مرجع 

بود. دولت  هفته  در  فعالیت ها  جمله 
وی همچنین با اشاره به اینکه حوزه گسترده ای در 
امنیتی  و  اجتماعی  و  سیاسی  و  فرهنگی  بخش های 
کارکرد  در  مشکالت  همه  ریشه  کرد:  ابراز  دارد  وجود 
و  آموزش  موضوع،  این  براساس  و  است  فرهنگی 
از  بوده که  و خانواده سه رکن مهمی  پرورش، مساجد 
آن غفلت شده است و این باعث بروز مشکالت اساسی 

می شود.

کارگروه  در  موضوع  پنج  کرد:  عنوان  حاجی زاده 
و  عفاف  مجازی،  فضای  خانواده،  جوان،  محوریت  با 
حجاب، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تعریف کرده ایم و 
همه کارگروه های فرهنگی و اجتماعی در این موضوع 

داده اند. ارائه  را  خود  برنامه های  ها 
پایش  و  رصد  برنامه ها  تمامی  کرد:  تصریح  وی 
باید  و اجتماعی  می شود و همه دستگاه های فرهنگی 

بدانند. مسئول  ها  موضوع  این  در  را  خود 

حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  قم  استاندار  معاون 
اجتماعی پاسخگویی را از ادارات آغاز کردیم و تیم های 
دراین باره  و  می روند  ادارات  به  سرزده  به طور  بازرسی 
منشور  زمینه  در  اخیر  ماه های  در  بازرسی  مورد   ۹۶
مردم  رضایت مندی  میزان  و  اداری  مبلمان  و  اخالقی 

انجام شده  مدیران  به  دسترسی  میزان  و  کارمندان  از 
است.

بر  نظارت  اجتماعی  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 
و  می شود  انجام  ادارات  زیرمجموعه  واحدهای 

باشند. پاسخگو  دراین باره  باید  دستگاه ها 
 ۱۰ اجتماعی  فرهنگی  حوزه  در  افزود:  حاجی زاده 
تومان  میلیارد   ۷۵ و  شد  ارسال  کشور  وزارت  به  طرح 
از  حمایت  اجتماعی،  اورژانس  خانواده،  حوزه  در 
مراکز  ایجاد  صنایع دستی،  تولید  در  زندانیان  اشتغال 
معتادین  برای  اجتماعی  آسیب های  مراکز  کاهش 
مناطق  توانمندسازی  و  مجازی  فضای  رصد  متجاهر، 

یافت. تخصیص  برخوردار  کم 
در  کشور  در  محله   ۲۰ و  هزار   ۲ اینکه  بیان  با  وی 
مورد کاهش های آسیب های اجتماعی شناسایی شده 
که در این میان ۳۲ محله در قم است، ادامه داد: اغلب 
محالت حاشیه ای به شمار می رود و پیگیری مشکالت 

از طریق ائمه جماعات در دستور کار است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم در 
مورد برنامه ها در حوزه سیاسی عنوان کرد: مبنای کار 
ما سیاست عین دیانت و پیوند دین و سیاست و تزریق 
نشاط و شادابی به جامعه و استفاده از ظرفیت نخبگان 
و اساتید و احزاب سیاسی و همچنین تدبیر در برگزاری 
و  بخش ها  ارتقای  و  استان  حدود  به  توجه  و  انتخابات 

تبدیل شدن به شهر است.
خاطرنشان  امنیتی،  حوزه  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
کرد: رسیدگی به مشکالت دانشگاه ها اعم از خوابگاه و 
حل مشکالت دانشجویان و انسجام میان دستگاه های 

امنیتی و برگزاری جلسات مشترک ازجمله اقدامات در 
این حوزه است، یکی از مسائل مهم نیز موضوع اعتیاد 

به عنوان زیربنای بسیاری از آسیب هاست.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم در 
بیان کرد:  خصوص برگزاری کنگره شهدای استان قم 
یکی از برنامه های فرهنگی مهم قم برگزاری این کنگره 

است که زیرمجموعه آن فعالیت هایی صورت گرفت.
وی عنوان کرد: اولین کنگره در سال ۷۳ برگزار شد 
بدون  برگزار می شود،  از ۲۷ سال دومین کنگره  بعد  و 
تردید شهید و شهادت و ایثار و تمسک به شهدا داروی 

رفع مشکالت در جامعه است.
حاجی زاده تصریح کرد: ترویج فرهنگ شهدا جهاد 
بزرگی است چون در جنگ نرم سختی قرار داریم باید 
کنگره  این  کنیم،  استفاده  ظرفیت  این  از  کرد  تالش 
کنگره  در  خوبی  کارهای  و  می شود  برگزار  ماه  آبان 
شکل گرفته است که تاریخ شفاهی رزمندگان و خانواده 

می شود. جمع آوری  شهدا 
وی با بیان اینکه یادواره شهدای کارمند برای اولین 
بار در قم برگزاری شد، گفت: ۶ هزار و ۹۰ شهید در قم 

از ۹ کشور دنیا دفن شدند.
قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
بازدید  هزار   ۱۰ شهدا،  نام  به  فرش  تولید  داد:  ادامه 
از خانواده شهدا و یادواره های شهدا و تولید ۶۰ فیلم 
شهید  سریال  تولید  مقدمات  و  شهیدان  برای  مستند 
مقدس  دفاع  موضوع  با  کتاب   ۷۰ انتشار  و  زین الدین 
و شهید و تولید برنامه ای به نام فصل شیدایی در قم از 

► فعالیت هاست.    دیگر 

ادامه  در  قم  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر      ◄
بازدیدهای سرزده، از منطقه چهار شهرداری قم بازدید 

کرد.
به گزارش شهرنیوز، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد 
و کالنترزاده  به همراه صحرایی مدیرکل حوزه شهردار 
از  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 

کرد. بازدید  سرزده  به صورت  قم  شهری  چهار  منطقه 
در  حضور  ضمن  بازدید،  این  در  قم  شهردار 
نوسازی،  درآمد،  شهرسازی،  مختلف  بخش های 
با  و…،  سرمایه گذاری  صد،  ماده  پشتیبانی،  امالک، 
کارمندان و پرسنل این منطقه شهری دیدار و گفت وگو 

کرد.
وی در این بازدید به صورت چهره به چهره با برخی 
موارد  بررسی  ضمن  و  پرداخت  گفت وگو  به  شهروندان 

مطرح شده، دستوراتی برای پیگیری و اعالم نتایج این 
دستورات صادر کرد.

برخی مردم در این بازدید سرزده با اشاره به تغییرات 
تالش های  از  گذشته،  سال های  در  قم  شهر  ملموس 
مجموعه شهرداری قم برای توسعه شهر تقدیر کردند.

اتمام بوستان خضرنبی)ع( قم تا پایان سال
شهردار قم در این بازدید با اشاره به لزوم تسریع در 
اتمام  ضرورت  از  خضرنبی)ع(،  بوستان  دوم  فاز  اتمام 

آن تا پایان سال خبر داد.
اهمیت  به  اشاره  با  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  دکتر 
پرونده ها اظهار داشت: یکی  الکترونیکی  آرشیوسازی 
آرشیوسازی  الکترونیکی،  شهرداری  شاخص های  از 
پرونده ها به صورت الکترونیکی است و این مهم باید با 

کند. پیدا  ادامه  بیشتری  قدرت 

باید هر سال بر تعداد پرونده های  اینکه  با بیان  وی 
شود،  افزوده  گذشته  سال های  شده  الکترونیکی 
تصریح کرد: با توجه به حجم باالی پرونده ها، می توان 
به  نسبت  آن ها،  فراوانی  و  موضوعات  حسب  بر 

کرد. اقدام  پرونده ها  مرتب سازی  و  آرشیوسازی 
آرشیوسازی  از  بعد  اینکه  بر  تاکید  با  قم  شهردار 
به  آنالینی  و  بیشتر  خدمات  می توان  الکترونیکی، 
عنوان  کرد،  ارائه  منازل  داخل  در  حتی  شهروندان 
بستر  در  خدمات  روز  به  روز  افزایش  به  توجه  با  کرد: 
که  شود  اندیشیده  تمهیداتی  باید  غیرحضوری، 
باشد. شهروندان  دسترسی  در  مختلف  پرونده های 

اقدام،  دست  در  برنامه های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
ایجاد سامانه یکپارچه سرای ۱۰ بوده که در این زمینه 
با محوریت معاونت شهرسازی و معماری  باید جلسات 

معاونت های  و  مدیران  نظرات  نقطه  از  استفاده  با  و 
شود. برگزار  مناطق  شهرسازی 

پروژه ها  برخی  روند  از  گالیه  با  سقائیان نژاد  دکتر 
مناطق  برخی  اینکه  شد:  یادآور  شهری  مناطق  در 
مناطق  و  بوده  مرکز  محوریت  با  پروژه  این  می گویند 
و  مرکز  که  پروژه ها  و  نیست  پذیرفتنی  ندارند،  نقشی 
با  ولی  مرکز  محوریت  با  پروژه ها  این  و  ندارند  مناطق 

شود. اجرایی  باید  مناطق  مرکزیت 
دوم  فاز  اتمام  در  تسریع  لزوم  به  اشاره  با  وی 
پایان  تا  آن  اتمام  ضرورت  از  خضرنبی)ع(،  بوستان 
اینکه امسال تقاطع  به  با توجه  سال خبر داد و گفت: 
در  صدوقی  الله  آیت  و  فردوسی  خیابان  غیرهمسطح 
برنامه ها پیش بینی شده است، باید روند آغاز این پروژه 

► شود.     دنبال  جدیت  با 

"منطقه۴" مقصد بعدی بازدید سرزده شهردار قم از مناطق شهرداری

● تسریع در روند آغاز پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان های آیت الله صدوقی و فردوسی    ●

معاون استاندار: 

● کشف مواد مخدر در قم ۹ درصد افزایش یافت    ●

● بررسی مشکالت محله خاکفرج قم با حضور مسئولین استان    ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس 
ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۴۹۰ شماره  -رأی   ۱
فرزند  قراسوئی  محمدی  علی  محمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۴۵
مترمربع   ۱۶۶/۲۹ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اکبر  علی 
پالک شماره ۶۴۵۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
به موجب سند رسمی   ۴۶۶ ۳۴۴ صفحه  سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 

 )۱۴۴۸۹ الف  )م  قم.   ۴ دفتر   ۷۴/۱۱/۱۶ مورخ   ۸۲۰۲۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۸۵۲ شماره  رأی   -۲
محمد  فرزند  شیرمحمدی  حسین  محمد  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۵۷
۸۳/۴۵ مترمربع پالک  به مساحت  اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان 
شماره ۱۰۸۸۲/۴۵اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
موجب  به  خریداری   ۲۱۴ صفحه   ۲۱۹ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند 
الف  م   ( ۱۵ قم.  ۱۳۵۶/۰۸/۰۵ دفترخانه  ۳۵۸۳۶ مورخ  سند رسمی شماره 

 )۱۴۴۹۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۸۶ شماره  رأی   -۳
دانگ  سه  در  باقر  فرزند  وفایی  سیاوش  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۰۷
 ۲۴۳۰۶/۴۴ ششدانگ  مساحت  به  مرغداری  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی از ۴ فرعی از ۱۰۹ اصلی  واقع در قم بخش نه 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفترالکترونیکی 
الف  م  باشد.)  می  کشاورزی  بانک  رهن  در  که   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۳۵۶۵۴

 )۱۴۴۹۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۷۳۲ شماره  رأی   -۴
اله در ششدانگ  امان  آقای احمد شاباز فرزند   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۹۶
یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۴ مترمربع پالک شماره ۱۰۹۱۴ اصلی  واقع 
 ۱۲۰۱۹۶ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در 

 )۱۴۴۹۲ الف  م  قم.)   ۱۶ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۹۵ شماره  رأی   -۵
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۰۸ خانم نسرین محرر فرزند مرتضی در سه دانگ 
 ۲۴۳۰۶/۴۶ ششدانگ  مساحت  به  مرغداری  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی از ۴ فرعی از ۱۰۹ اصلی  واقع در قم بخش نه 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفترالکترونیکی 
الف  م  باشد.)  می  کشاورزی  بانک  رهن  در  و   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۳۵۶۵۰

)۱۴۴۹۳
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

آسیا(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

دیدار سردار اشتری با اعضای 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

با  قم  به  سفر  در  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری  حسین  سردار 
انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  و  دیدار  مدرسین  جامعه  اعضای 

پرداخت. پلیس  شده 
شب  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدرسین  جامعه  اعضای  جمع  در  کشور  انتظامی  فرمانده  گذشته 
این دیدار  بوشهری در  الله حسینی  آیت  حوزه علمیه قم حاضر شد. 
مسائل  به  نسبت  مدرسین  جامعه  دغدغه مندی  بر  تأکید  ضمن 
اجتماعی خاطر نشان کرد: جامعه مدرسین قبل از انقالب به منظور 
معمار  سره(  )قدس  خمینی  امام  که  انقالبی  از  پشتیبانی  و  همراهی 
خط  جهت  در  پیوسته  نیز  انقالب  از  پس  و  شد  تأسیس  بودند،  آن 
ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  منویات  و  سره(  )قدس  امام  حضرت 
چالش های  و  مشکالت  به  نسبت  همیشه  و  بوده  حرکت  در  العالی( 

هست. و  بوده  مند  دغدغه  اسالمی،  نظام 
برنامه ها  اقدامات،  از  گزارشی  ارائه  ضمن  اشتری  حسین  سردار 
آسیب های  و  جرائم  با  مقابله  و  پیشگیری  در  پلیس  رویکردهای  و 
سازمان  جرائم  سرقت،  حجاب،  و  عفاف  مسئله  جمله  از  اجتماعی 
در  کشور  انتظامی  مجموعه  داشت:  اظهار  مجازی،  فضای  و  یافته 
تالش  از  هیچ گاه  دشمن  فرهنگی  شبیخون  و  تهدیدات  با  مقابله 

داشت. نخواهد  و  نداشته  بر  دست 
اقدامات  از  تقدیر  نیز ضمن  قم  علمیه  اعضای جامعه مدرسین حوزه 
نظرات،  ارائه  به  مختلف  محورهای  در  کشور،  انتظامی  مجموعه 

پرداختند. خود  پیشنهادات  و  انتقادات 

نماینده آیت الله سیستانی در ایران:  
نسخه های خطی پشتوانه و 

سرمایه ملی ما است

یمن،  جنگ  از  پس  گفت:  ایران  در  سیستانی  آیت الله  نماینده 
نسخه های خطی این کشور، تنها سرمایه آنها بود و یمنی ها به عنوان 
از  بزرگی  سرمایه  ما  نیز  ایران  در  کردند،  استفاده  آن  از  ملی  پشتوانه 

بکوشیم. آنها  حفظ  در  باید  که  داریم  اختیار  در  خطی  نسخ 
عبدالحسین  سیدعالء  کشور،  عمومی  کتابخانه های  نهاد  گزارش  به 
حیدر  عراق،  شیعی  وقف  دیوان  مطالعات  و  پژوهش  مدیرکل  القّسام، 
الکاظمی،  عماد  شیخ  امیرالمؤمنین)ع(،  کتابخانه  مدیر  السهالنی، 
کاشف  حجت االسالم  کاظمین،   مقدس  آستان  کتابخانه های  مدیر 
امیرالمؤمنین)ع(  کتابخانه  علمی  مطالعات  و  تحقیقات  مدیر  الغطا، 
به  سفر  حاشیه  در  عراق  کشور  از  همراهان  از  جمعی  و  اشرف  نجف 
استان قم،  به همراه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
نماینده  شهرستانی،  جواد  سید  والمسلمین  حجت االسالم  با  قم 

کردند. گفت وگو  و  دیدار  ایران  در  سیستانی  آیت الله  حضرت 
برای  عراقی  هیئت  از  دعوت  ضمن  دیدار،  این  ابتدای  در  شهرستانی 
سیستانی  آیت الله  دفتر  به  وابسته  تخصصی  کتابخانه های  از  بازدید 
در  تخصصی  کتابخانه های  ایران،  در  سیستانی  آیت الله  دفتر  گفت: 
حوزه های مختلف تاریخ، فلسفه و کالم، ادبیات، علوم قرآنی، کتابخانه 
الکترونیکی و غیره را در قم برای ارائه خدمات به طالب، پژوهشگران و 

است. کرده  ایجاد  دانشجویان 
از  قم  استان  عمومی  کتابخانه های  بودن  غنی  اشاره  با  ادامه  در  وی 
خطی  نسخه های  یمن،  جنگ  از  پس  داشت:  ابراز  خطی،  نسخ  نظر 
این کشور، تنها سرمایه آنها بود و یمنی ها به عنوان پشتوانه ملی از آن 
استفاده کردند. در ایران نیز ما سرمایه بزرگی از نسخ خطی در اختیار 

بکوشیم. آنها  باید در حفظ  داریم که 
میراث  ما  کرد:  تصریح  ایران  در  سیستانی  آیت الله  حضرت  نماینده 
باید  اول  قدم  در  کتابخانه ها  داریم؛  خطی  نسخه های  از  عظیمی 
منزل  در  عراقی  و  ایرانی  خانواده های  از  بسیاری  شوند.  فهرست 
را ثبت کنیم؛  آنها  به صورت روش مند  باید  نسخه های خطی دارند که 
ثبت  مرکزی  دریک  اما  بماند،  آنها  نزد  بلکه  بگیریم،  آنها  از  اینکه  نه 

شود. اطالعات 
از  الکترونیکی  با آمدن کتاب  ادامه اظهار داشت: کتاب چاپی  وی در 
پیدا می کند. برای خودش  ارزش جایگاه جدیدی  بلکه  نمی رود،  بین 

حوزه  در  تخصصی  فعالیت  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  شهرستانی 
کجا  تو  یاران  پرسیدند  خمینی)ره(  امام  از  گفت:  نوجوانان  و  کودکان 
هستند؟ گفت در قنداق! شخصیت انسان در کودکی شکل می گیرد 
برای  فرهنگی  کار  حوزه  در  را  تالشمان  همه  باید  ما  دلیل  همین  به  و 

دهیم. انجام  نوجوانان  و  کودکان 
گفتنی است، در پایان این دیدار، قرار شد تا حجت االسالم والمسلمین 
شهرستانی از کتابخانه مرکزی قم و دیگر کتابخانه های عمومی استان 
بازدید و از نزدیک با فعالیت های در حال انجام در این کتابخانه ها آشنا 

شوند.

خبـر
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برای  یادداشتی  در  قدسی  نجفی  مرتضی     ◄
آیت  حضرت  ارتحال  مناسبت  به  گویه«  »روزنامه 
الله حاج شیخ محمد علی ناصری از علمای بزرگ 
از اساتید برجسته اخالق  و  حوزه علمیه اصفهان 

نویسد:  می  کشور،  در  معنویت  و 

او  عارفانه  و  عالمانه  زندگی  فراز  مهمترین 
ربانی  عالم  این  در  انتظار«  روح  شدن  »نهادینه 
اهل  مکتب  و  دین  سرباز  واقعی  معنای  به  او  بود، 
بیت )ع( بود و هر گاه لب به سخن می گشود نام 
و یاد حضرت ولیعصر ارواحنا فداه را در دلها زنده 
که  بود  منتظر  شیعه  یک  از  ای  نمونه  او  کرد.  می 
انتظار  و  زیست  می  غائبش  امام  یاد  با  پیوسته 
او را  ظهورش را می کشید و حتی عاشقانه سراغ 
پا نمی  از  می گرفت و در جستجوی حضرتش سر 

زیراست: شرح  به  داشت  یاد  متن  شناخت. 
َنا 

ْ
َبَدأ َکَما  ِلْلُکُتِب  ِجلِّ  السِّ َکَطیِّ  َماَء  السَّ َنْطِوی  َیْوَم 

َوَلَقْد   * َفاِعِلیَن  ا  ُکنَّ ا  ِإنَّ َعَلْیَنا  َوْعًدا  ِعیُدُه  نُّ َخْلٍق  َل  وَّ
َ
أ

ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَی 
َ
نَّ اْل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ َکَتْبَنا ِفی الزَّ

ِلُحوَن ا لصَّ ا
)سوره انبیاء، آیات ۱۰۴ و ۱۰۵(

می  هم  در  طوماری  مانند  را  آسمانها  که  روزی 
پیچیم و به حال اول که آنها را آفریدیم بر می گردانیم 
 - داد  خواهیم  انجام  حتمًا  که  ماست  وعده  این  و 
سپس می فرماید - و قطعًا همانطور که در تورات بعد 
زمین  نهایی  حکومت  یا  وراثت  حتمًا  نوشتیم،  زبور  از 

بود. خواهد  خداوند  صالح  بندگان  از 
***

علی  محمد  شیخ  حاج  الله  آیت  حضرت  رحلت 
زمان  امام  به  عشق  در  را  عمری  که  )رض(  ناصری 
اصفهان  مردم  برای  بزرگی  ضایعه  کرد،  سپری  )عج( 
به  امیدواریم  که  است  شیعه  روحانیت  و  ایران  ملت  و 
ِمْن  َننَسْخ  »َما  بقره:  سوره   ۱۰۶ شریفه  آیه  مصداق 
ِمْثِلَها - ما هر آیه ای را  ْو 

َ
أ ْنَها  ِبَخْیٍر مِّ ِت 

ْ
َنأ ْو ُننِسَها 

َ
أ آَیٍة 

نسخ کنیم و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم بهتر از آن 
شود. جبران  الهی  لطف  به  و  بیاوریم«  را  آن  مانند  یا 
در رابطه با شخصیت آیت الله ناصری سخنها گفته 
زندگی  فراز  مهمترین  بنظرم  اّما  گفت  خواهند  و  اند 
در  انتظار«  روح  شدن  »نهادینه  او  عارفانه  و  عالمانه 
دین  سرباز  واقعی  معنای  به  او  بود،  ربانی  عالم  این 
و مکتب اهل بیت )ع( بود و هر گاه لب به سخن می 
در  را  فداه  ارواحنا  ولیعصر  حضرت  یاد  و  نام  گشود 
منتظر  شیعه  یک  از  ای  نمونه  او  کرد.  می  زنده  دلها 

انتظار  امام غائبش می زیست و  یاد  با  بود که پیوسته 
را  او  سراغ  عاشقانه  حتی  و  کشید  می  را  ظهورش 
نمی  پا  از  سر  حضرتش  جستجوی  در  و  گرفت  می 

. خت شنا
الله  آیت  و  ناصری  الله  آیت  دیدار  داستان 

بهجت العظمی 
العظمی  الله  آیت  حضرت  با  دیدارش  داستان 
محمد تقی بهجت )ره( را شنیده اید که خود در یکی 
محضر  در  کند:  می  نقل  چنین  هایش  سخنرانی  از 
مبشّراتی  آقا  حاج  که  پرسیدم  بودم،  بهجت  الله  آیت 
امام زمان )عج( دارید؟! بودن ظهور  نزدیک  در مورد 

که  دارم  دوستی  بله!  که  فرمودند  بهجت  الله  آیت 
حضرت  از  و  زمان  امام  خدمت  داشته  تشرف  ایشان 
در مورد ظهور ایشان پرسیده بود که ظهور شما برای 
فرموده  حضرت  است؟!  وقت  چه  مسلمانها  عامه 
بود  پرسیده  ما  دوست  این  است،  نزدیک  بودند 
شما  ظهور  زمان  کنم  می  درک  هم  من  جان  آقا  که 
می  درک  هم  شما  از  پیرمردتر  فرمودند  حضرت  را؟ ! 
از  من  فرمایند  می  ادامه  در  ناصری  الله  آیت  کنند ! 
رفیق شما چند سال  این  که  پرسیدم  بهجت  الله  آیت 
و  سال  دو  و  شصت  فرمودند  بهجت  الله  آیت  و  دارند 
در  ماجرا  این  نقل  ادامه  در  ناصری  الله  آیت  سپس 
نزدیک  ظهور  الله  انشاء  رفقا!  فرمایند:  می  منبرشان 
و  حضرت  یاری  برای  کنیم  آماده  را  خودمان  است!، 
یعنی  گناه  ترک  است،  گناه  ترک  با  کردن  آماده  این 
از  را  خدا هم همین  و  محرمات  ترک  و  واجبات  انجام 

خواهد. می  ما 
بسیاری  را  آن  مشابه  موارد  شاید  و  را  داستان  این 
های  سخنرانی  های  کلیپ  یا  و  اید  شنیده  شما  از 
در  مهم  سخن  اید،  دیده  را  ناصری  الله  آیت  مرحوم 
برداشت  کسی  و  است  »انتظار«  بحث  مقوله  این 
مطرح  مباحث  این  گاه  هر  چون  نکند،  وقت  تعیین 
مطرح  را  الوقاتون«  »کذب  حدیث  بالفاصله  شود  می 
بحث  اصاًل  مقوالت  اینگونه  آنکه  حال  و  کنند  می 
دیدگاه  اساس  بر  بلکه  نیست  ظهور  برای  وقت  تعیین 
قرآنی یک مؤمن حتی قیامت را هم باید نزدیک ببیند 

ظهور!  به  رسد  چه  تا 
به  مربوط  آن  سوم  یک  از  بیش  که  کریم  قرآن  در 
واقعه  این  بودن  نزدیک  به  مکرر  است،  قیامت  و  معاد 
»اقترب  یا  و  الساعه«  »اقترب  مانند:  کند،  می  اشاره 
همه  است  فراوان  که  آنها  امثال  و  حسابهم«  للناس 
امام  ظهور  و  است  قیامت  بودن  نزدیک  از  حاکی 
اول  آیه  در  و  است  الهی  های  وعده  از  که  هم  زمان 
این یادداشت اشاره رفت، قبل از قیامت است، یعنی 
نزدیکتر  حضرت  آن  ظهور  است  نزدیک  که  قیامت  از 
است پس چرا تا به محض اینکه کسی می گوید ظهور 
نزدیک است! برخی نادانان بر او خرده می گیرند که 
نباید  وقت  تعیین  و  داری  ظهور  از  خبر  چه  تو  مثاًل 
ادبیات  با  آنها  آنکه  حال  و  حرفها  این  امثال  و  کرد 
کند  می  اشاره  مکرر  کریم  قرآن  نیستند،  آشنا  قرآن 
قبل  که  به ظهور  برسد  تا چه  است  نزدیک  قیامت  که 
ما  که  است  آن  هم  معنا  این  دلیل  است!  قیامت  از 
ببینیم، غرق در دنیا می  و دور  بعید  را  این وقایع  اگر 
شویم و دیگر این مباحث قیامت و ظهور اثر سازندگی 

نزدیک  را  قیامت  وقوع  شما  اگر  اّما  داشت،  نخواهد 
ببینی دست و پایت را جمع می کنی و فریب شیطان 
و  مؤاخذه  و  قیامت  و  معاد  چون  خوری  نمی  را  ها 
حساب و کتاب را نزدیک می بینی، پس بنابراین این 
ادبیات قرآنی است که واقعه  از  قبیل سخنان برگرفته 
دور  و  بعید  بسیار  انسانها  معمواًل  را  قیامت  مانند  ای 
است.  نزدیک  گوید  می  قرآن  آنکه  حال  و  بینند  می 

خاطره ای از استاد پرورش در بحث انتظار
روزی خدمت مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش 
از شخصیتهای بزرگی که او هم مانند آیت الله ناصری 
که  بودم  را داشت،  انتظار ظهور حضرتش  )ره( سالها 
بنده  از  بود،  او  بیماری  از  قبل  روزهای  آخرین  در 
امام  بحث  )در  ادعایی  تاکنون  من  از  شما  پرسید: 
ایشان  سپس  و  خیر  کردم  عرض  اید؟  شنیده  زمان( 
از اول هم اهل  به عنوان مقدمه مطلب فرمودند: من 
ادعا نبودم و لیکن این مطلبی را که اآلن به شما می 
اینکه من در  آن  و  واقعیت است  و  گویم عین حقیقت 
بینم  می  نزدیک  آنچنان  را  حضرت  ظهور  اّیام،  این 
و مقدمه  را ! آن سئوال  پیراهن یوسف  که یعقوب بوی 
اهمیت  و  را  حرف  این  معنای  بنده  که  بود  این  برای 

بفهمم. بهتر  را  آن 
جالب است که همین بیان صادقانه استاد پرورش 
را  پرورش  استاد  که  روحانیون  از  یکی  برای  روزی  را 
بی  ناگهان  او  کردم،  نقل  شناخت،  می  بخوبی  هم 
هزار  دو  تا  زمان  امام  گفت:  و  خندید  قاه  قاه  اختیار 
سال دیگر هم ظهور نمی کند ! من از این واکنش دور 
خطور  ذهنم  به  جوابی  و  شدم  متعجب  او  انتظار  از 
»انهم  فرماید  می  قرآن  چرا  پس  گفتم  او  به  و  کرد 
را  اش  خنده  بالفاصله  که  قریبا«  نریه  و  بعیدًا  یرونه 
است  صحیح  پرورش  استاد  مطلب  گفت  و  کرد  جمع 
باور  او در حقیقت  این حرف  اّما  و من شوخی کردم! 
بسیاری از ماها هست که امر ظهور را مانند خیلی از 
قرآن می  آنکه  و حال  بینیم  دور می  و  بعید  دنیاگراها 
دولت  ظهور  یا  و  قیامت  مانند  وقایعی  ما  که  فرماید 
ببینیم  نزدیک  باید  را  علیه  الله  سالم  زمان  امام  حقه 
در  و  است  نزدیکی  در  انتظار  ندارد،  معنا  انتظار  اال  و 

شود.  نمی  محقق  انتظار  که  بودن  بعید 
بیان حضرت آیت الله خامنه ای در بحث انتظار
رهبر معظم انقالب در مورد امام زمان )عج( و بحث 
مورد  در  فرمایند:  می  که  دارند  جالبی  بیان  انتظار 
بزرگوار  این  که  است  این  اول  نکته  )عج(  زمان  امام 
است  ای  وسیله  بزرگوار  آن  به  نگاه  است،  الله  داعی 
حق  حضرت  درگاه  به  عبودیت  و  ارادت  عرض  برای 

آیاته. ربانی  و  الله  داعی  یا  علیک  السالم  متعال، 
دائمًا  بزرگوار،  این  یاد  و  بزرگوار  این  نام  اینکه  دوم 
به ما یادآوری می کند که طلوع خورشید حق و عدل 
امام  نام  است،  ظلمانی، قطعی  شب  این  پایان  در 
طلوع  خورشید  که  است  این  ی  دهنده  نشان  زمان 

آمد. خواهد  روز  و  کرد  خواهد 
انتظار  انتظاریم،   به  نکته سوم اینست که ما مأمور 
در  است،  بودن  مترصد  معنای  به  انتظار  چه؟  یعنی 
باش،  آماده  نام  به  داریم  چیزی  یک  نظامی  ادبیات 
انسان  باشیم،  آماده  باید  باش!  آماده  یعنی  انتظار 
مؤمن و منتظر، آن کسی است که در حال آماده باش 

به  انتظار  است،  مهم  خیلی  باشی  آماده  این  است، 
آماده  حال  در  دائم  باید  یعنی  انتظار  معناست،  این 
باش باشید و این انتظار مستلزم صالح و عمل است. 
و  ظهور  بحث  در  خمینی  امام  حضرت  بیانات 

اسالمی انقالب 
از  خود  بیانات  در  مکرر  خمینی  امام  حضرت 
سازی  زمینه  عنوان  به  ایران  ملت  اسالمی  انقالب 
یاد می کنند  ایشان  و حکومت  زمان  امام  برای ظهور 
برای  مقدس  نهضت  »این  فرمایند:  می  فرازی  در  که 
 ۱۴ تاریخ  در  یا  و  است«  موعود  مهدی  بزرگ  انقالب 
شعبان ۱۴۰۸ یعنی دو ماه و نیم پیش از رحلت خود 

فرمایند: می 
»سالم و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمه شعبان 
و آخرین ذخیره امامت، بقیه الله ارواحنا فداه و یگانه 
دادگستر ابدی و بزرگ پرچمدار رهایی انسان از قیود 
منتظران  بر  سالم  او،  بر  سالم  استکبار،  ستم  و  ظلم 
آنانکه  بر  و سالم  او  و ظهور  بر غیبت  او، سالم  واقعی 
ظهورش را با حقیقت درک می کنند و از جام هدایت 
و معرفت او لبریز می شون و سالم بر ملت بزرگ ایران 
که با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهورش را هموار 

کنند«. می 
فرمایند:  می  ادامه  در  خمینی  امام  حضرت 
به  محدود  ما  انقالب  که  بدانند  باید  ما  »مسئوالن 
انقالب  شروع  نقطه  ایران  مردم  انقالب  نیست،  ایران 
حجت  حضرت  پرچمداری  به  اسالم  جهان  بزرگ 
و  مسلمانان  همه  بر  خداوند  که  است  فداه(  )ارواحنا 
جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر 
قرار داد! باید دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و 
توان خود را در ادامه هر چه بهتر مردم بنماید ولی این 
انقالب  عظیم  اهداف  از  را  آنها  که  نیست  معنا  آن  به 
ایجاد حکومت جهانی اسالم است منصرف کند«  که 

اول( چاپ   ،۱۰۷ ص  ج۲۱،  نور،  )صحیفه 
مالحظه  را  خمینی  امام  حضرت  صریح  بیانات 
همه  بر  »خداوند  فرمایند:  می  صراحتًا  که  فرمودید 
مسلمانان و جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در 
آنهایی  چی!  یعنی  حرف  این  داد !«  قرار  حاضر  عصر 
ایراد می  آیا  اینجا هم  ایرادگیر و مال لغتی هستند  که 
وقت  تعیین  ظهور  برای  خمینی  امام  مثاًل  که  گیرند 
این  و  شود  نمی  برداشتی  چنین  خیر،  است!  کرده 
همان نگاه قرآنی است که ظهور را نزدیک می بیند و 

داند ! می  ظهور  عصر  هم  را  عصر  این 
اسالمی  های  ملت  بیداری  به  نگاهی  اگر  امروزه 
فزاینده  قدرت  و  بیندازید  جهان  مردم  و  منطقه  و 
جمهوری اسالمی را ببینید که طبق اعتراف دشمنان 
نزولی  از طرفی سیر  و  برتر دنیاست  جزء هفت قدرت 
آمریکای  و  مستکبران  گسیختگی  هم  از  و  افول  و 
ببینید متوجه می شوید که جمهوری  جنایتکار را هم 
اسالمی در همان خط سیر حضرت امام تحت رهبری 
و  کند  می  حرکت  ایشان  جانشین  خردمندانه  های 

امام موعود  ظهور  مقدمات  الله  انشاء 
االعظم  الله  بقیه  حضرت  جهان  گستر  عدالت  و 

کرد. خواهد  فراهم  را  فداه  ارواحنا 
بقریب الصبح  الیس 

مرتضی نجفی قدسی    ►

»حامد عسکری« در قم:
از تلگرام و اینستاگرام نویسنده 

در نمی آید
برای الیک و فالوور کتاب نمی نویسم

به کل ناشران بدهکارم!
حامد عسکری نویسنده و شاعر کشورمان با بیان اینکه از تلگرام و اینستاگرام 
و توییتر، نویسنده در نمی آید، بلکه باید خاک نویسندگی را خورد، در واکنش 
به کسانی که او را الگوی خود قرار داده اند، خاطره جذابی از دیدارش در 

دوره نوجوانی با »علی دایی« فوتبالیست سابق کشورمان را روایت کرد.
مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب »گدار، خاطرات یک دهه شصتی« با 
حضور حامد عسکری نویسنده این اثر و جمع زیادی از عالقه مندان به کتاب 

و کتابخوانی در مجموعه »دنیای کتاب« قم برگزار شد.
است،  کویر  من  زیستی  جغرافیای  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  عسکری 
و  محلی  و  عامیانه  باورهای  گفت:  و  کرد  اشاره  بومی نویسی  ویژگی های  به 
و  آداب  که  نویسنده ای  است،  نویسنده  دست  ابزار  آداب ورسوم،  شناخت 
رسوم را نداند برای نوشتن دستش خالی می شود، اثرش یک ادبیات کافه ای 
پایتخت نشین شیک می شود که مثل بابونه نه انسان را کور می کند نه شفا 

می دهد.
وی افزود: من اصاًل داعیه این را ندارم که متر و معیاری برای بومی نویسی 
تعیین کنم و حتی داعیه این را ندارم که درست قلم می زنم اما سربلند هستم 

که در حال تالشم و امیدوارم به نقطه مطلوب برسم.
*»گدار« ادامه دار است

کتاب  نگارش  دالیل  خصوص  در  کشورمان  مطرح  شاعر  و  نویسنده  این 
»گدار«، گفت: خاطره هایی در سر من بود که همیشه دلم می خواست ثبت 
کنم، ما دهه شصتی ها آخرین نسلی بودیم که جهان بدون  اینترنت را تجربه 
کردیم، نسل جدید چیزی درباره کارت اینترنت و صدای مودم های دایال آپ 

و اولین مواجهه با گوگل را نمی داند.
عسکری با اشاره به معنای لغوی »گدار« به معنای »گردنه«، گفت: خواستم 
این کتاب  در  باشد.  مادری من  از سرزمین  تاریخ شفاهی  نوعی  به  اثر  این 
با  سالگی  چهل  تا  که  داشته  قدرت  و  عطر  آن قدر  که  شده  نقل  خاطراتی 
من بوده است. اگر زمان بگذارم، گدار ۲ و ۳ هم متولد خواهد شد و پایان 

ندارد. بسته ای 
وی تأکید کرد: برای من همیشه شهرستانی بودن یک افتخار است، لهجه 
داشتن یک افتخار است، همیشه از یمن، عقیق به دهلی و بانکوک می رود 

تا تراش بخورد.
*قرار نیست کسی حامد عسکری شود/ خاطره جذاب دیدار با علی دایی

این نویسنده در واکنش به کسانی که او را الگوی خود قرار داده اند، گفت: 
اصاًل قرار نیست کسی حامد عسکری شود، من ۱۵ ساله بودم که بازیکنان 
آنجا  هفته  دو  تا  زدند  اردو  »بم«  در  قطر  آسیایی  بازی های  برای  ملی  تیم 
و  نکیسا  نیما  مثل رضا شاهرودی،  ملی  تیم  تمام ستاره های  کنند،  تمرین 

داشتند. حضور  دایی  علی 
ملی  تیم  تمرین  محل  به  پسرعمه ام  همراه  به  روز  یک  داد:  ادامه  عسکری 
رفتیم تا با بازیکنان عکس بگیرد، بعد از آنکه او عکس گرفت، علی دایی به 
من گفت تو هم سریع بیا عکس بگیر، گفتم نه ممنون، علی آقا گفت چرا؟ 

گفتم چون می خواهم یکی بشوم که با من عکس بگیرند!
وی تصریح کرد: علی آقا جلو آمد و شانه های من را گرفت و گفت واقعًا این 
با من عکس  و  آقا، من می خواهم رشد کنم  بله علی  اعتقاد توست؟ گفتم 
مجری  من  بعد  سال ها  آفرین.  گفت  و  داد  تکان  را  من  شانه های  بگیرند، 
برای  را  و آن خاطره  بود  آقای دایی مهمان من  و علی  بودم  رادیویی  برنامه 
شبیه  می  خواهند  که  هم  کسانی  حاال  کرد.  تحسین  مرا  و  کردم  بازگو  او 
حامد عسکری باشند، باید تالش کنند تا خیلی بهتر از امثال من بشوند و 

شوند. الگو  خودشان 
*برای نویسنده شدن نمی توان نسخه واحد داد

این نویسنده و روزنامه نگار در خصوص اینکه چگونه می توان نویسنده شد، 
گفت: نویسنده شدن یک »آن« دارد، من نمی توانم نسخه بدهم چون مثل 
طبع بدن هر شخصی متفاوت و خاص است، نسخه واحدی وجود ندارد اما 

نیازمند تمرین و ممارست زیاد است.
را  وزنه  المپیک  در  بار  یک  سال  چهار  هر  رضازاده  حسین  افزود:  عسکری 
باالی سر می برد اما مخاطب نمی دید که او هر روز در یک زیرزمین چند ُتن 

وزنه را باال و پایین می کرد، برای نویسنده شدن هم باید تمرین کرد.
*نوشتن تفنن نیست

و  بگذاری  پنسی  عینک  یک  که  نیست  تفنن  نوشتن  کرد:  تصریح  وی 
باشد  کنارت  هم  گلی  شاخه  و  کنی  باز  هم  کتاب  یک  و  بنوشی  قهوه  یک 
توییتر،  و  اینستاگرام  و  تلگرام  از  کنم  راحت  را  خیال تان  شوی!  نویسنده  و 

بخورید. را  نویسندگی  خاک  باید  نمی آید!  در  نویسنده 
نویسنده کتاب »گدار« در ادامه از عالقه خود به کتاب و کتابخوانی در دوره 
از کرمان  نوجوانی اشاره کرد و گفت: شانزده ساله بودم برای خرید کتاب 
به  به نمایشگاه کتاب تهران آمدم، خدا را شاهد می گیرم در مسیر رسیدن 
تهران، داشتم از گرسنگی می مردم اما پول غذا ندادم تا در تهران دو کتاب 

بیشتر تهیه کنم.
*به کل ناشران بدهکارم!

عسکری با اشاره به اینکه به کل ناشران ایران مدیون و بدهکار است، گفت: 
بسیاری از کتاب هایی را که پول نداشتم تهیه کنم، پای غرفه های نمایشگاه 
کتاب تهران خواندم! خدا می داند چقدر ایستاده در نمایشگاه کتاب خواندم 
و از همه ناشران ایران معذرت می خواهم که پول ندادم و کتاب های  آنها ر ا 

خواندم.
وی افزود: نوشتن یک سلوک دارد، یک سرزمینی است که به انسان خیلی 
دیر اقامت و پذیرش می دهد اما وای از وقتی که پذیرش بدهد، از آن به بعد 

سر انگشتت گز گز می کند که چرا امروز هزار کلمه ننوشته ام.
*توصیه به نوجوانان 

این نویسنده همچنین در توصیه ای به نوجوانان، گفت: تا می توانید در سن 
نمی توان  اجاره خانه  و  و قسط  بچه  و  با زن  بعدها  بخوانید،  نوجوانی کتاب 
روزی  نوجوانی  دوران  مثل  نمی توانم  امروز  دیگر  من  خواند.  کتاب  زیاد 

کنم. مطالعه  ۱۶ساعت 
*برای خوشایند مخاطب کتاب نمی نویسم

عسکری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا خواست و رضایت مخاطب را در 
زمان نوشتن در نظر می گیرد، گفت: خیر! مخاطب قابل احترام است ولی 
مثل  نویسنده  بنویسم،  کتاب  کسی  خوشایند  بخواهم  که  نیست  گونه  این 
میله بارفیکس ثابت است، این مخاطب است که باید خودش را باال بکشد.

وی افزود: نویسنده در زمان نوشتن به لحاظ روحی و فکری یک دوره دارد، 
آن  مثل  که  همان طور  نمی گویم،  غزل  سالگی  هجده  مثل  امروز  قطعًا  من 
زمان لباس نمی پوشم، هر برهه ای از ذهن نویسنده بخشی از زیست آن ایام 

اوست.
دایره  و  بنویسی  مخاطب  خوشایند  بخواهی  افزود:  ترانه سرا  و  شاعر  این 
مخاطب را زیاد کنی، مثل بعضی صفحه های اینستاگرامی می شوی که همه 

فالوور می کنند! برای جذب  کاری 
تأکید  وطن دوستی  و  شهدا  تکریم  لزوم  بر  نشست  این  پایانی  بخش  در  او 
را دوست  اگر وطنت  تو  اسمی،  و  تفکر  و  نگاه  و  عقیده  با هر  و گفت:  کرد 
پا روی همه  این سرزمین  برای  باشی ول معطل هستی! کسی که  نداشته 
جذابیت های جهان پا گذاشته و خون سرخش روی این خاک ریخته، محترم 

و عزیز و بزرگ است.
و  روزنامه نگار  نویسنده،  این  اثر  جدیدترین  »گدار«  می شود  خاطرنشان 
ترانه سراست که در ۱۸۴ صفحه از سوی نشر »مهرستان« منتشر شده است.

خبـر

حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل      ◄
به  اشاره  با  قم  شهرداری  ترافیک  و 
در  موتورسیکلت ها  ساماندهی  اهمیت 
برنامه های  از  یکی  گفت:  شهر  سطح 
پارکینگ  و احداث  شهرداری قم، ساخت 
به خصوص  شهر  تمام  در  موتورسیکلت 

است. شهر  مرکزی  هسته 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت وگو  در  شعبان زاده  حسین  قم، 
اهمیت  به  اشاره  با  خبرنگاران،  با 
سطح  در  موتورسیکلت ها  ساماندهی 
برنامه های  از  یکی  داشت:  اظهار  شهر 
پارکینگ  و احداث  شهرداری قم، ساخت 
به خصوص  شهر  تمام  در  موتورسیکلت 

است. شهر  مرکزی  هسته 
پارکینگ های  موقعیت  بابیان  وی 
پارکینگ  افزود:  شهر  مرکز  در  موتورسوار 
 ۳۰۰ ظرفیت  با  خمینی)ره(  امام  میدان 
ظرفیت  با  تن   ۷۲ میدان  و  موتورسیکلت 
قصد  که  کسانی  برای  نیز  موتور   ۵۰۰
در  دارند  را  صنعتی  شهرک های  به  رفتن 
در  می توانند  افراد  این  و  گرفته شده  نظر 
پارک  را  خود  موتورسیکلت  مکان ها  این 

. کنند
و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
کرد:  تصریح  قم  شهرداری  ترافیک 

تردد  قم  شهر  ترافیکی  مشکالت  از  یکی 
باید  و  بوده  موتورسیکلت ها  پارک  و 
کنند  استفاده  پارکینگ ها  از  شهروندان 
بیمه  و  دوربین  با  نیز  موتورها  امنیت  که 

می شود. تأمین 
وی از افزایش نقاط پارکینگ در سطح 
پرتردد  که  نقطه   ۸ و گفت:  داد  شهر خبر 
موتورسیکلت  پارک  برای  تقاضا  و  بوده 
هر  در  و  ایجادشده  است  زیاد  آن ها  در 
کارشناسان  نظر  اساس  بر  که  نقطه ای 
اقدامات  باشد،  داشته  پارکینگ  به  نیاز 

می شود. انجام  الزم 
کرد:  تأکید  شهروندان  به  شعبان زاده 
تأمین  بر  عالوه  پارکینگ ها  از  استفاده  با 
کمک  نیز  ترافیک  ساماندهی  به  ایمنی، 
مسیر  در  خوبی  نظم  می توانیم  و  کرده 
ایجاد  پیاده  عابران  و  خودروها  تردد 

. کنیم
را  خورشید  سرای  پارکینگ  وی 
و  قرارداد  موردتوجه  نمونه  به عنوان 
در  پارکینگ  این  احداث  با  کرد:  ابراز 
امام  صحن  روی  روبه  و  خورشید  سرای 
یک  و  پیاده  عابر  کریدور  یک  جواد)ع( 
و  شد  ایجاد  موتورسیکلت  پارک  کریدور 
مسیر  این  در  خوبی  ایمنی  و  نظم  شاهد 

. هستیم

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  ترافیک 
و  تخلف  صورت  در  مناطق  شهرداری 
مکان های  در  موتورسیکلت ها  پارک 
محل  باید  پارکینگ ها  از  خارج  و  عمومی 

غیرمجاز  پارک  مانع  و  کرده  مسدود  را 
شوند. موتورسیکلت ها 

نقطه  را  پارکینگ ها  پایین  هزینه  وی 
و  دانست  شهرداری  خدمت  این  قوت 
پارکینگ ها  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان 

داشته  تأثیر  بسیار  سرقت  کاهش  در 
که  کسانی  به خصوص  شهروندان  از  و 
می کنند  مراجعه  شکوهیه  شهرک  به 
پارکینگ های  از  می کنیم  درخواست 

► کنند.    استفاده  عمومی 

● ایجاد پارکینگ های ویژه موتورسیکلت در نقاط مخلتف قم    ●

● آیت الله ناصری و انتظار ظهور امام زمان )عج(    ●
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عملکرد  درباره  منتقدان  اگرچه     ◄
برای  می توانند حرفی  رئیسی  دولت  اقتصادی 
منصفی  منتقد  هیچ  اما  باشند  داشته  گفتن 
و مشی  منتقد  به  منکر سنت حرمت  نمی تواند 
شود.  مخالفانش  با  رئیس جمهور  تعاملی 
جامعه  پیکره  به  را  امید  آن  تداوم  که  شیوه ای 

گرداند. خواهد  باز  ایران 
روزهایی  از  زیادی  زمان  مدت  هنوز 
کشور،  رسمی  تریبون های  که  نمی گذرد 
به  قوا  اعضای  اتهام زنی  حتی  و  انتقاد  صحنه 
وقت،  دولت  منتقد  گروه های  و  بودند  یکدیگر 
داخلی،  سیاست  اتهامات.  انواع  به  متهم 
از سخت ترین شرایط  یکی  در  که کشور  زمانی 
جدل های  عرصه  می برد،  سر  به  اقتصادی 
مردم  همه  از  بیش  که  بود  بی حاصلی  کالمی 
همراهی  نیازمند  جامعه  می کرد.  خسته  را 
شرایط  تحمل  تا  بود  مسئوالن  و  قوا  همه 
همراهی  تنها  نه  اما  شود  آسان تر  اقتصادی 
مشترک  نقطه ای  به  رسیدن  بلکه  بود  کمرنگ 
می رسید.  نظر  به  بعید  هم  چالش ها  حل  برای 
مردم  بیشتر  ناامیدی  بستر  موضوع  همین 
آن  با  مقابله  ضرورت  و  می آورد  وجود  به  را 
بود  مهمی  چنین  درک  با  می شد.  یادآور  را 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  رئیسی  که 
روزهای  تا  ثبت نام  ابتدای  همان  از  سیزدهم 
پیروزی و یک سال پس از آغاز دولتش، تالش 
تریبون های  به  را  آرامش  امکان  حد  تا  کرد 
رهگذر  این  از  و  بازگردانده  کشور  سیاسی 

باشد. مردم  امید  و  آرامش  حافظ 
که  زمانی  انتخاباتی،  تبلیغات  روزهای  در 
بی اعتبار  برای  تهمتی  و  شایعه  هر  از  رقبا 
به  جز  او  می کردند،  استفاده  وی  کردن 
زمانی  تا  و  نکرد  دعوت شان  آرامش  و  انصاف 
برای  نبود،  درمیان  مردم  منافع  پای  که 
آن ها  با  کالمی  جدل  وارد  شخصی  موضوعات 
آغاز  و  انتخابات  در  پیروزی  از  پس  نشد. 
به  و  ماند  پایبند  سیاق  همین  بر  هم  دولتش 
مردم  همه  »رئیس جمهور  بر  مبنی  خود  وعده 
سال  یک  در  پوشاند.  عمل  جامه  بودن«  ایران 
متحدان  عنوان  به  قوا،  دیگر  اعضای  گذشته 
آن ها،  بین  همدلی  و  بودند  کنارش  در  دولت 
منتقدان  کرد.  رفع  را  چالش ها  از  بسیاری 
و  نشنیدند  سیاسی  کنایه  تریبون ها  از  هم 
قرار  هم  رئیسی  آیت الله  مشورت  طرف  حتی 

. فتند گر
در  سیزدهم  دولت  اقدامات  مرور 

سیاسی آرامش  ایجاد  راستای 
پیروزی  رسمی  اعالم  از  پس  هفته  یک 
ریاست  انتخابات  در  رئیسی  االسالم  حجت 
جدی  اراده  نشانه های  نخستین  جمهوری، 
دولت برای ارتباط با چهره هایی از جریان های 
آغاز  رئیسی  آیت الله  رقیب  و  منتقد  سیاسی 
در  اصالح طلبان  از  مطرحی  چهره های  و  شد 
توییتری  حساب های  و  شخصی  کانال های 
جمهور  رئیس  دفتر  تلفنی  تماس  از  خود 
مهمترین  درباره  مشورت  و  آن ها  با  منتخب 
مشکالت کشور و راه های رفع آن، خبر دادند. 
حزب  عضو   کرباسچی«  »غالمحسین  از 
دبیرکل  امام«  »جواد  و  سازندگی  کارگزاران 
کواکبیان«  »مصطفی  تا  ایثارگران،  مجمع 
منتجبی«  »اکبر  و  مردم ساالری  حزب  دبیرکل 
انصاری«  »مجید  و  سازندگی  روزنامه  سردبیر 
این  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
تماس ها را تایید و اغلب مثبت ارزیابی کردند. 
نخستین  در  را  شیوه  این  رئیسی  الله  آیت 
جمهور  رئیس  عنوان  به  خود  خبری  نشست 
در  دولتش  رسمی  آغاز  تا  و  پی گرفت  منتخب 

یافت. ادامه  هم  شهریور  سوم 
دانشجویش  روز  و  گذشته  سال  آذر  شانزده 
نشان  جمهور  رئیس  تا  بود  دیگری  عرصه  هم 

هجمه های  از  بسیاری  برخالف  که  دهد 
بسیار  دانشجویان  و  دانشگاه  با  رسانه ای 
گرامیداشت  در  دانشجویان  است.  همراه تر 
وی  شخص  از  را  انتقادات  تندترین  خود  روز 
چیز  توجه  و  احترام  جز  و  کردند  دولتش  و 
و  سخنان  نکات  رئیس جمهور  ندیدند،  دیگری 
و نشان داد  یادداشت کرد  را  دغدغه های همه 
خوب  بعد  و  بشنود  خوب  اول  است  آمده  که 

دهد. پاسخ 
آغاز  از  پس  رئیسی  شخص  کالمی  نجابت 
دولتش در مرور اقدامات و انجام شده و نشده 
از  دور  به  اصالح  بود.  مشهود  هم  قبل  دولت 
و  معمول  مقصریابی های  و  هیاهو  و  جنجال 
بی فایده، روشی بود که هم خود رئیس جمهور 
در  جز  و  گرفتند  پیش  در  دولتمردانش  هم  و 
پیشین  دولت  عملکرد  درباره  معدودی،  موارد 

نشد. گفته  تقصیر  و  قصور  بر  مبنی  سخنی 
نماینده  رئیس جمهور،  شخص  نشست های 
متعدد  گروه های  با  وزرایش  یا  وی  معاونین  یا 
از  سیاسی  و  دانشگاهی  علمی،  متنوع  و 
و  بازاریان  تا  جامعه شناس  و  اقتصاددان 
نشانه  حسنه ای  سنت  از  هنرمندان  و  اصناف 
هم  منتقدانش  تندترین  حتی  که  داشت 
یک سال  این  در  کنند.  انکارش  نمی توانستند 
در  کرونا  شیوع  به  توجه  با  جمهور  رئیس 
نظام  متخصصان  و  مدیران  با  بارها  کشور، 
برگزار  هم اندیشی  نشست  درمان  و  بهداشت 
میزبان  کرد.  قدردانی  آنها  مجاهدت های  از 
فعاالن  اساتید،  نیز  و  )ع(  اهل بیت  ذاکرین 
و  سواالت  به  و  بود  دانشجویی  تشکل های  و 
دعوت شان  و  داد  پاسخ  شفاف  آنان  انتقادات 
سخن  جمهور  رئیس  با  لکنت  بدون  کرد 

. یند بگو
با  کشور  مختلف  عرصه های  هنرمند   ۱۷۰
مهمان  متنوع  فکری  و  سیاسی  گرایش های 
روحانیون  و  بودند، علما  رئیس جمهور  افطاری 
طرح  به  رئیس جمهور  رمضان  مهمانی  در  هم 
و  فرهنگیان  پرداختند.  خود  دغدغه های 
ورزشکاران،  و  تعلیم وتربیت  حوزه  فعاالن 
مشورت  طرف  هم  ورزشی  مدیران  و  مربیان 
بودند. گذشته  سال  یک  در  رئیسی  آیت الله 

اما  رئیس جمهور  دیدارهای  مهمترین 
بود.  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  با 
با  مسئولیت خود  یک  سال  در  رئیسی  آیت الله 
استان   ۳۱ استانِی  مجمِع   ۳۱ همه  نمایندگاِن 
با  دیگر  معنای  به  کرد.  برگزار  جلسه  کشور، 
»یک«  در  مقننه،  قوه  نماینده   ۲۹۰ تک تک 
همچنین  است.  کرده  گفت وگو  و  دیدار  سال 
ریاست  نخست  سال  یک  در  جمهور  رئیس 
حضور  مجلس  در  بار   ۷ مجموعا  جمهوری، 

. فت یا
در  رئیسی  دولت  گفت  می توان  جرات  به 
از  ایرانیان  همه  برای  ایرانی  ساختن  مسیر 
هم  مدعا  این  شاهد  و  است  بوده  پیشگامان 
منتقدان  تندترین  از  که  است  دعوت هایی 
عمل  به  مشورت  میز  پشت  نشستن  برای  خود 

است. آورده 
میزبان  رئیسی  جاری،  سال  اردیبهشت 
جناح های  و  جریان ها  از  سیاسی  فعاالن 
تا  آن ها  همراه ترین  از  بود،  سیاسی  مختلف 
آسیب های  درباره  را  همه  آن ها.  منتقدترین 
را  آن  و  داد  هشدار  کشور  در  قبیله گرایی 
دانست.  سیاست  عرصه  در  انحراف  آغاز  نقطه 
کار  و  تحزب  جمهور  رئیس   دیدار  این  در 
مقصد  نه  را  سیاسی  حوزه  در  تشکیالتی 
پیشرفت  و  امور  اصالح  برای  مسیر  یک  بلکه 
تشکل های  و  احزاب  گفت:  و  دانست  جامعه 
باید در خدمت تحقق عدالت، اصالح  سیاسی 
اگر  و  باشد  ارزش ها  کردن  حاکم  و  جامعه 
بر  قبیله گرایی  شد،  افراد  معبد  و  مقصد  حزب 

و  می شود  حاکم  سیاسی  فعالیت های  فضای 
است.« سیاست  عرصه  انحراف  آغاز  نقطه  این 

۱۷ تن از شخصیت ها و فعاالن سیاسی هم   
دغدغه های  مهمترین  بیان  به  دیدار  این  در 
لزوم  و  پرداختند  کشور  ضرورت های  و  خود 
در  عمومی  اعتماد  کاهش  به  جدی  توجه 
تصمیم گیری های  در  ثبات  ایجاد  کشور، 
اجرای  برای  دولت  پیگیری  اقتصادی، 
چاره اندیشی  اساسی،  قانون  کامل  و  صحیح 
اصالح  لزوم  خدمات،  و  کاالها  گرانی   برای 
کالن،  اقتصادی  سیاست گذاری های  ریل 
در  انتصابات  تکلیف  تعیین  در  تسریع 
شدن  دیده  برای  تالش  اجرایی،  دستگاه 
مردم،  زندگی  در  اقتصادی  گشایش های  آثار 
قدردانی  زنان،  اجتماعی  نقش  و  سهم  ارتقای 
ارائه  لزوم  زاید،  بابت حذف تشریفات  از دولت 
از  اقتصادی،  مسائل  حل  برای  روشن  برنامه 
دیدار  این  در  مهمترین محورهای مطرح شده 

. د بو
و  گذشته  سال  یک  در  هم  رسانه  اصحاب 
طرح  به  نشده،  و  شده  خبری  نشست های  در 
اعضای  و  رئیس جمهور  با  خود  دیدگاه های 
سال  رمضان  در  رئیسی  پرداختند.  کابینه اش 
و فعال  ۶۰ مدیرمسئول  از  جاری میزبان بیش 
و  بود  مختلف  سیاسی  جریان های  از  رسانه ای 
حال  در  که  گفت  سخن  روایت هایی  جنگ  از 
را  رسانه ها  و  است  برقرار  جهان  در  حاضر 
را  دیدارها  این  دانست.  جنگ  این  میدان دار 
فرصت مغتنمی برای خود و دولتش اعالم کرد 
و  صادقانه  اطالع رسانی  رسانه ها  مدیران  از  و 
دولت  میان  ارتباطی  پل  تا  خواست  منصفانه 

باشند. مردم  و 
دولت  رسانه،  اصحاب  دیدارها  این  در 
پس  اما  کشیدند  نقد  به  را  خودش  حتی  و 
سعه صدرش  از  همگی  نشست  پایان  از 
نشست  خود  روایت های  در  و  کردند  قدردانی 
تاکید  و  دانستند  سازنده  را  رئیس جمهور  با 
انتقادی  گالیه های  رئیس جمهور  که  کردند 
و  کرد  گوش  تاییدات  اندازه  همان  به  را 
که  بود  دیدار  همین  در  داد.  قرار  توجه  مورد 
روی  با  را  خود  منتقد  روزنامه نگار  کتاب های 
از  »ما  که  او  جمله  این  برابر  در  و  پذیرفت  باز 
اشکالی  که  گفت  کرده ایم«،  انتقاد  زیاد  شما 
می کند. هم  استقبال  نقدها  این  از  و  ندارد 

از  بخشی  تنها  رئیس جمهور  دیدارهای  این 
دیدگاه های  شنیدن  برای  که  بود  نشست هایی 
مختلف  سالیق  و  عقاید  با  صاحب نظران 
گذشته  سال  یک  در  اجتماعی  و  سیاسی 
برهه های  در  رئیسی  آیت الله  شد.  برگزار 
کارشناسان  با  سخت  تصمیم های  و  حساس 
و  دیدار  هم  مختلف  گرایش های  با  اقتصادی 
گفت وگو داشت و در تدوین طرح های دولتش 
با احترامی  تا  برد  آنان هم بهره  از دیدگاه های 
گذاشته  دولتش  در  منتقد  و  انتقاد  به  که 
و  قدرت  عرصه  به  سیاسی  آرامش  می شود 

بازگردد. جامعه  به  روانی  آرامش 
در  دولتش  هم  و  رئیس جمهور  شخص  هم 
حاشیه های  و  شایعات  با  گذشته  سال  یک 
همان  شدند.  روبرو  خود  علیه  بسیاری 
با  رئیسی،  بودند  مدعی  که  گروه هایی 
یک  در  کرد،  خواهد  سخت  برخورد  منتقدان 
انتقادات  تندترین  ریاست جمهوری وی،  سال 
را  خود  تمرکز  کانون  دولت  اما  کردند  او  از  را 
حاشیه  از  دوری  آن  و  داد  قرار  اصل  یک  بر 
حتی  گاهی  که  طنزهایی  و  شوخی   بود. 
تنها  نه  می گرفت،  هم  تحقیر  و  توهین  رنگ 
دولتش  سخنگوی  گفته  به  که  نکرد  آزرده اش 
کرد  تاکید  و  شد  هم  خوشحال  مردم  لبخند  از 
باشند،  خوشحال  حواشی  با  هم  مردم  »اگر 

► ندارد.«    اشکالی 

دولت سیزدهم برای حفظ حرمت منتقد  و 
آرامش سیاسی چه کرد؟

مرندی: چشم اروپایی ها به توافق دوخته شده است
مشکل اصلی برای امضای توافق 

آمریکاست

محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بدون اشاره به 
آمده  ایران  به  اروپایی  از کشورهای  بسیاری  نام کشوری خاص گفت: 
همین  به  شده اند  اروپا  به  ترکیه  طریق  از  گاز  صادرات  خواستار  و  اند 
به  امیدوار  و  دوخته اند  چشم  توافق  این  به  اروپایی  کشورهای  دلیل 
توافق  امضای  برای  اصلی  مشکل  دیگر،  بار  اما  هستند،  آن  امضای 

آمریکاست.
شب  جمعه  ایران  ای  هسته  کننده  مذاکره  تیم  مشاور  مرندی  محمد 
بین المللی  آژانس  زده  سیاست  و  ساختگی  اتهام های  که  این  بیان  با 
انرژی اتمی علیه تهران در شورای حکام باید حل و فصل شود، گفت 

باشد. داشته  ابهامی  هیچ  نباید  احتمالی  توافق  که 
الجزیره قطر  با شبکه  ایرنا، مرندی در گفتگوی اختصاصی  به گزارش 
گونه  هیچ  احتمالی  توافق  که  است  این  ایران  برای  مهم  کرد:  تصریح 
متحده  ایاالت  که  باشد  نداشته  شکافی  یا  مبهم  امور  احتمالی،  نکته 

کند. بهره برداری  این شکاف ها  از  آن،  لغو  برای  آینده  در  بتواند 
پرداخت هزینه،  بدون  نتواند  آمریکا هرگز  وی گفت: تالش می کنیم، 
توافق را لغو کند، به همین دلیل هیچ موضوع استثنایی در پاسخ ایران 

به پیشنهاد اتحادیه اروپا وجود ندارد.
وی ادامه داد: همچنان برخی اصطالحات و عبارت های مبهم به قوت 
متحده  ایاالت  و  آنهاست  شفافیت  خواستار  ایران  و  است  باقی  خود 

کند. مخالفت  مسأله  این  با  نباید 
نتیجه  چنین  می توان  آیا  پرسید  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  مرندی 
در  "اختالف  برجام  احیای  مذاکرات  افتادن  تأخیر  به  علت  که  گرفت 
اصطالحات" است، نیز گفت: اول این که همانطور که ایران بارها گفته 
انرژی  بین المللی  آژانس  زده  سیاست  و  ساختگی  اتهام های  که  است 

شود. فصل  و  حل  باید  حکام  شورای  در  تهران  علیه  اتمی 
از  پیش  آژانس  دبیرکل  که  هستیم  جریان  در  ما  کرد:  اظهار  مرندی 
الپید  یائیر  با  و  سفر  اشغالی  سرزمین های  به  نهاد،  این  اخیر  جلسه 
نخست وزیر اسرائیل صحبت کرد و این اقدام وی به روشنی نشان داد 

است. داده  انجام  زده"  "سیاست  اقدام  یک  که 
وی تصریح کرد: همچنین جلسه شورای حکام نیز در دست کشورهای 
غربی است و به همین دلیل ایران خواستار پایان دادن به این اتهامات 

بی اساس و دروغ است.
این  پرونده  باید  هستیم،  توافق  دنبال  به  اگر  کرد:  اضافه  مرندی 
امضای  برای  استوار  پایه های  نیازمند  ما  و  ببندیم  را  موضوعات 
دیگر  بار  نمی تواند  هنگام  آن  در  متحده  ایاالت  و  هستیم  توافق  این 

بیندازد. جریان  به  را  قدیمی  موضوعات 
این کارشناس اظهار کرد: نکته دوم آن است که هرگونه ابهام در متن 
توافق و هرگونه جمله در آن نیازمند توضیح است، به دلیل آن که این 
توافق  آن  روی  طوالنی  زمان  مدت  برای  و  است  مهم  متن  یک  متن، 

است. گرفته  صورت 
از  ما  که  بگوید  مدتی  از  پس  آمریکا  که  نمیخواهد  ایران  افزود:  وی 

است. مبهم  که  چرا  میکنیم،  خودداری  "فالن"  موضوع 
مرندی در پاسخ به این سؤال که پاسخ نخست ایران با پاسخ دوم آن چه 
این دو پاسخ نمیتواند،  به نظر من  نیز گفت:  با خواهد داشت  تفاوتی 
اشاره  پیشتر  که  همانگونه  و  باشند،  داشته  یکدیگر  با  چندانی  تفاوت 
در  آنچه  است.  نداده  رخ  ایران  در موضع  منتظره ای  غیر  تغییر  کردم، 

توافق است. باقی مانده، توضیح متن  توافق  پایانی  مراحل 
از متن حقوقی  توافق برای احیای برجام(  اینجا )در  افزود: ما در  وی 
آنها  وضوح  و  شفافیت  میزان  به  مسائل  از  بسیاری  می گوییم؛  سخن 
به  اروپایی  وکشورهای  آمریکا  دلیل  همین  به  داشت،  خواهد  بستگی 
دنبال آن هستند که این متن همچنان مبهم باقی بماند، درحالی که 

است. موضوع  این  مخالف  که  می گوید  ایران 
تمام  شر  از  باید  کرد:  اضافه  سیاسی  امور  تحلیلگر  و  کارشناس  این 
این  دوباره  که  چرا  شویم،  خالص  روشن  و  شفاف  غیر  و  مبهم  مسائل 
خواهد  میان  از  و  میکند  تضعیف  را  توافق  و  آورد  سربرخواهد  مسائل 

برد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که متن شفاف نباشد، نمی توان گفت که این 

متن برای امضای نهایی آماده است.
نیز  اصطالحات  این  بیشتر  شفافیت  برای  اروپا  نقش  درباره  مرندی 
گفت:کشورهای اروپایی مستاصل شده اند و مدتی است، برای امضای 
برجام  احیای  از  که  است  آمریکا  این  و  دارند  تمایل  توافق  این  نهایی 
همتایان  به  اروپایی  مقامات  مدت هاست  که  چرا  میکند،  خالی  شانه 
ایرانی خود میگویند که اگر توافق به دست آنها بود، مدت ها پیش این 

بود. شده  امضا  توافق 
را  خود  انرژی  بحران  باید  اروپا  دلیل  همین  به  افزود:  کارشناس  این 

کند. وفصل  حل 
کشورهای  از  بسیاری  گفت:  خاص  کشوری  نام  به  اشاره  بدون  وی 
به  ترکیه  طریق  از  گاز  صادرات  خواستار  و  اند  آمده  ایران  به  اروپایی 
چشم  توافق  این  به  اروپایی  کشورهای  دلیل  همین  به  شده اند  اروپا 
دوخته اند و امیدوار به امضای آن هستند، اما بار دیگر، مشکل اصلی 

آمریکاست. توافق  امضای  برای 
صورت  به  اروپایی  کشورهای  هرچند  کرد:  اظهار  پایان  در  مرندی 
دنبال  به  آنها  که  است  روشن  اما  نمی کنند،  مخالفت  آمریکا  با  علنی 
آن هستند که موضوع پرونده هسته ای ایران هرچه سریعتر پایان یابد 

شود. حل  مسأله  این  و 

اعتراف ۲۰ مقام دولتی عراقی به رویترز
آیت الله سیستانی دلیل پایان 

ناآرامی ها

را  سیستانی  آیت الله  رویترز،  با  گفت وگو  در  عراق  دولتی  مقام   ۲۰
بیانیه  ترس  از  صدر  مقتدی  گفتند  و  دانستند  ناآرامی ها  پایان  دلیل 

گرفت. را  هوادارانش  جلوی  شخضا  او، 
رهبر  یک  اطالعیه  گذشته  هفته  وقتی  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به   
یک  تنها  کشاند،  داخلی  جنگ  مرز  به  را  کشور  این  عراق  در  مذهبی 
بار  و  را حل کرده  این بحران  توانست  ۹۲ ساله شیعه  مرجع قدرتمند 

است. کشور  این  شخصیت  قدرتمندترین  که  کند  ثابت  دیگر 
درباره  چیزی  علنی  صورت  به  سیستانی  علی  آیت الله العظمی 
ناآرامی های عراق نگفت، اما مقامات دولتی و شیعیان داخل عراق او 

می دانند. اخیر  بحران  تشدید  مانع  را 
که  داد  نشان  گذشته  سال  سه  در  عراق  هفته  خونین ترین  داستان 

دارد. محبوبیت  عراق  در  حد  چه  تا  سنتی  سیاست های 
از  سن  کهولت  دلیل  به  که  کرد  اعالم  حائری  سیدکاظم  آیت الله 
علی  سید  آیت الله  از  تقلید  به  را  مقلدانش  و  می رود  کنار  مرجعیت 
اعالم  صدر  مقتدی  خبر،  این  انتشار  پی  در  کرد.  تشویق  خامنه ای 
سبز  منطقه  به  هوادارانش  می کند؛  کناره گیری  سیاست  از  که  کرد 
عراق  نخست وزیری  کاخ  و  ریاست جمهوری  کاخ  و  برده  هجوم  بغداد 
را تصرف کردند. یک روز بعد، پس از یک سکوت ۲۴ ساعته، مقتدی 
ساعت  یک  هوادارانش  به  و  شد  حاضر  تلویزیون  در  مجددا  صدر 

کنند. تخلیه  را  سبز  منطقه  تا  داد  فرصت 
آیت الله  همگی  کردند،  گفت وگو  رویترز  با  که  عراق  دولتی  مقام   ۲۰

دانستند. ناآرامی ها  پایان  عامل  را  سیستانی 
حرفی  باره  این  در  علنی  صورت  به  عراق  شیعیان  مرجع  این  گرچه 
از دفتر  اما به گفته این مقامات، افرادی  بیانیه ای منتشر نکرد،  نزد و 
تمام  خشونت ها  اگر  که  کردند  تفهیم  صدر  به  سیستانی  آیت آلله 

کرد. خواهد  محکوم  را  ناآرامی ها  این  سیستانی  آیت الله  نشود، 
و  فرستاد  صدر  به  پیامی  سیستانی  گفت:  عراق  دولتی  منبع  یک 
می شود  مجبور  سیستانی  نکند،  تمام  را  خشونت ها  اگر  که  گفت 
توقف  خواستار  و  کرده  صادر  خشونت ها  این  محکومیت  در  بیانیه ای 
اتفاق بیفتد، او ضعیف بنظر  آن ها شود. صدر می دانست که اگر این 
شناخته  ناآرامی ها  این  در  شده  ریخته  خون های  مسئول  و  رسیده 

شد. خواهد 
تایید  رسما  هم  سیستانی  آیت الله  به  نزدیک  مذهبی  شخصیت  سه 
تاکید کردند که  اما   باشد،  به مقتدی صدر داده  پیامی  او  نکردند که 
وارد  سیستانی  آیت الله  نکند  تمام  را  ناآرامی ها  اگر  می دانست  صدر 

می شود. عمل 
نبود  سیستانی  آیت الله  دفتر  خاطر  به  اگر  گفت،  دیگر  منبع  یک 
و  نمی کرد«  برگزار  را  خبری  کنفرانس  آن  هرگز  صدر  »مقتدی 

نمی فرستاد. خانه  به  را  هوادارانش 

آیت الله خاتمی:
تشییع باشکوه آیت الله ناصری 

نشانه دلدادگی مردم به عالمان 
عامل است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور گسترده 
تشییع  گفت:این  ناصری  الله  آیت  تشییع  مراسم  در  اصفهان  مردم 

هستند. دین  به  عامل  عالمان  دلداده  مردم  که  کرد  ثابت  باشکوه 
بزرگداشت  مراسم  برگزاری  حاشیه  در  خاتمی  احمد  سید  الله  آیت 
با  مهر اظهار داشت:  الله ناصری در مسجد اعظم قم در گفتگو  آیت 
دین  در  آنچه  و  بود  اخالق  کشور  شخصیت  ناصری  الله  آیت  مرحوم 
گفته شده که عالمان دین باید اندوخته علمی خود را در عمل ظهور 

بود. اینگونه  ربانی  عالم  این  دهند،  بروز  و 
داشت:  اظهار  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
برای  خصوص  به  جامعه  آحاد  برای  ناصری  الله  آیت  سخنرانی های 
جوانان نه تنها با زبانش بود بلکه با جانش سخن می گفت و هر کسی 
ویژگی  این  که  می افتاد  خداوند  یاد  به  می دید  را  بزرگوار  عالم  این 

است. ای  برجسته 
ویژه  ارادت  ناصری  الله  آیت  مرحوم  اینکه  بیان  با  خاتمی  الله  آیت 
نسبت  نیز  انقالب  رهبر  و  داشت  رهبری  معظم  مقام  به  نسبت  ای 
در  رهبری  معظم  مقام  که  زمانی  افزود:  بودند  عالقمند  ایشان  به 
ایشان  عیادت  به  ناصری  الله  آیت  وقتی  بودند  بستری  بیمارستان 
رفتند پیشانی حضرت آقا را بوسیدند و این امر نشانه محبت و ارادت 

بود. انقالب  معظم  رهبر  به  ایشان 
توجه  همواره  ناصری  الله  آیت  مرحوم  داشت:  عنوان  همچنین  وی 
ویژه ای به ساحت حضرت بقیه الله اعظم )عج( داشتند و در حقیقت 

بودند. حضرت  واقعی  منتظران  از 
مردم  شکوه  با  و  گسترده  حضور  به  اشاره  با  تهران  جمعه  خطیب 
داشت:  عنوان  ناصری  الله  آیت  مرحوم  تشییع  مراسم  در  اصفهان 
داشتند  ربانی  عالم  این  از  اصفهان  مردم  که  عظیمی  بسیار  تجلیل 
در واقع یک مانور بود و مردم ثابت کردند که دلداده عالمان عامل به 
دین هستند و از دست دادن چنین شخصیت ها و عالمانی برای آنان 

است. سنگین  و  سخت 

خبـر خبـر
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مطرح  اقتصاددان  خوش چهره  محمد     ◄
تهران  نمایندگی مردم  ایرانی که در مجلس هفتم 
را عهده دار بود، تاکید کرد: ماجرای بحران رهن و 
اجاره جریان ریشه داری است و ریشه ی آن را باید 
در جهالت، غفلت و بی توجهی نظام تصمیم گیری 
جستجو  بیرونی  عوامل  سازماندهی  و  شیطنت  و 
کرد. منفعت طلبی و سوداگری نیز جریان دیگری 
که  چرا  می شود  سوار  موضوع  این  روی  که  است 
پیدا  افزایش  قیمت ها  که  هستند  ذی نفع  برخی 
بینید که در رکود، قیمت  این شرایط می  کند. در 

است. افزایش  حال  در  مسکن 
پیش از این نیز، این اقتصاددان، هشدار داده بود 
امکان  نه  و  دارد  اشتباه  فرصت  نه  سیزدهم  دولت  که 
وارد  به شرایط  با علم  را چراکه  از دست دادن فرصت 
وی  ببرد.  پیش  را  کار  است  الزم  حاال  و  شده  میدان 
سیاست های  به  جدی  نقدی  سخنانش  از  بخشی  در 
مصداقی  شکلی  به  و  زد  سیزدهم  دولت  اقتصادی 
مورد  را  سازی  تصمیم  شیوه ی  و  مسکن  موضوع 

داد.  قرار  بررسی 
خبرآنالین  خبر  کافه  در  حضور  با  خوش چهره 
تقدیم  ذیل  شرح  به  که  دادند  پاسخ  سواالتی  به 

شود:  می  خوانندگان 
تورم  غول  تنها  نه  که  دولت  سالگی  یک  در 
از گذشته  باالتر  تورم بسیار  نرخ  بلکه  مهار نشده 
از  پیچیده تر  هم  باز  اقتصادی  بحران های  و  است 
نقد  مهمترین  پرسیدم  رو  این  از  است،  شده  قبل 
حاال  چیست،  سیزدهم  دولت  عملکرد  به  شما 
مهمترین  می کنم.  مطرح  را  سئوال  دیگری  جور 
اشتباه دولت چه بود که سبب شد پیش بینی های 
تورم  نرخ  و  شود  محقق  گذشته  سال  در  شما 
عدیده تری  مشکالت  با  اقتصاد  و  شود  بیشتر 

کند؟ نرم  پنجه  و  دست 
آب  از  درست  پیش بینی ها  متاسفانه  بگویم  باید 
می گویید  چرا  پرسید  من  از  دوستان  از  یکی  درآمد. 
شما  ارزیابی  می دهد  نشان  این  باالخره  متاسفانه، 
درست بوده است، پاسخ دادم که از این بابت می گویم 
مثل  می کردم.  اشتباه  می خواست  دلم  که  متاسفانه 
فالن  اگر  بیمار  که  بگوید  پزشکی  که  می ماند  این 
اقدامات را انجام بدهد، با مشکل روبرو می شود. بعد 
خود  به  رفت،  دنیا  از  و  کرد  را  کار  همان  بیمار  وقتی 
ناراحت  اتفاق  این  از  دکتر  که  است  طبیعی  ببالد. 
پیش بینی  کردم  نیز  من  که  است  درست  می شود. 
ناراحتی  اما  می شود  پیچیده تر  اقتصادی  مشکالت 
نزدیک  حقیقت  به  ما  پیش بینی  که  است  این  امروزم 
ژاپن  در  نقد هدیه است. حتی  دینی  ادبیات  در  شد. 
را  او  کار  اشکال  و  کند  عتاب  کسی  به  کسی  اگر 
گوشزد کند، با تکریم آن شخص مواجه می شود. آنها 
عصبانی  ما  خاطر  به  که  متشکریم  شما  از  می گویند 
فضاهایی  در  متاسفانه  دادید.  تذکر  ما  به  و  شدید 
ایران،  فضای  همین  مثل  است،  آشفته  کمی  که 
تخریب  برای  بیشتر  انتقاد  نیست.  هدیه  دیگر  نقد 
مقدمه  این  با  بنابراین  می گیرد.  صورت  اشخاص 
هدف  می گویم  و  می کنم  روشن  را  نقد  موضوع  کوتاه 
این  می خواهد  دلم  است.  دولت  به  دادن  هدیه  من 
برداشت را داشته باشید که قصد تخریب ندارم. اصال 
و  نیست  دیگر  دولتی  یا  سیزدهم  دولت  من  موضوع 
من فرایند تصمیم گیری را مد نظر دارم. در آن زمان، 
در  گفتم  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  ابتدای  در 
آنی،  اهداف  به  باید  اهداف  تصمیم گیری  فرایند 
امکان  تا  باشند  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
ارزیابی آنها فراهم شود. اما من این نکته را در فرآیند 
خارجی  وجود  تقسیم بندی  این  ندیدم.  تصمیم گیری 

نداشت.
از  یکی  مثال  کنیم.  مصداقی تر  کمی  را  بحث 
کنونی  شرایط  در  ایران  بحران های  مهمترین 
با  ایران  مردم  واقعا  امروز  است.  مسکن  بحران 
مضیقه ی عجیب و غریبی روبرو هستند در حالی 
استوار  نکته  این  بر  سیزدهم  دولت  شعارهای  که 
بود که می شود این مشکل را حل کرد اما در عمل 
وضعیت قیمتی و اجاره بها نشان از افزایش شدید 

دارد. فشار 
دولت  مسکنی  سیاست  وقتی  است.  مهمی  نکته 
که  کردم  اعالم  شخصا  شد،  رونمایی  سیزدهم 
هدفی  مسکونی،  واحد  میلیون  چهار  ساخت  هدف 

نگیرد  صورت  دقیق  تبیین  اگر  و  است  بلندمدت 
باید  ابتدا  کرد.  خواهد  تنزل  ُبعد  یک  در  هدف  این 
و  ملی  پول  ارزش  حفظ  برای  دولت  می شد  روشن 
رفع موانع تولید چه برنامه هایی دارد. مسائلی از این 
با  می بینیم  حاال  هستند.  مهمی  بسیار  مسائل  دست 
وجود شعارهای بسیار فراوان در حوزه ی مسکن، این 
پدیده به پدیده ی خیلی دل آزاری تبدیل شده است. 
بشکافیم،  درست  را  موضوع  یک  همین  اگر  اصال 
داده  تعمیم  هم  دیگر  حوزه های  به  را  آن  می توانیم 
را  دیگری  های  گیری  نتیجه  و  کنیم.  نتیجه گیری  و 
که  باشد  این  باید  ما  مصاحبه  هدف  اصال  داشت. 
تا مشخص  به دولت ها بدهیم  ارزیابی عملکرد  راهکار 
سیاست گذاری  گیری  تصمیم  حوزه های  در  شود 
آیا  خیر.  یا  است  رفته  پیش  درست  برنامه ریزی  و 
رسیده  درست  تفکر  و  جمع بندی  به  اجرا  حوزه  در 
فرآیندهای  و  بگیرد  عقالیی  تصمیم  تا  بتواند  تا 
به  یا خیر. اصطالحًا  را طی کرده است  تصمیم سازی 
یعنی  است؟  رسیده  پدیده  شناخت  اسم  به  سطحی 
دانش الزم در مورد پدیده را دارد؟ ما در ادبیات دینی 
حاال  بصیرت.  یا  معرفت  می گوییم  وضعیت  این  به 
دولت واقعا معرفت و بصیرت و شناخت الزم را درباره 

دارد؟ پدیده ها 
سئوال  این  به  خودتان  معیارها  همین  با 
هست  خاطرم  بدهید.  پاسخ  مسکن  درباره ی 
بحرانی  مسکن  که  دادید  هشدار  این  از  پیش 
آنی  تدبیر  آن  جل  برای  باید  دولت  و  است  جدی 

. یشد بیند
من همان زمان هم به رئیس محترم جمهور گفتم که 
چندبعدی  برنامه ی  یک  مسکن  میلیون  چهار  ساخت 
و در یک سال نمی توان یک چهارم  بلندمدت است  و 
مسکونی  واحد  میلیون  یک  و  کرد  محقق  را  آمار  این 
من  پیش بینی  که  نیستم  خوشحال  البته  ساخت. 
این  که  بود  این  من  حرف  است.  پیوسته  حقیقت  به 
برنامه بلندمدت به شکل آنی بر قیمت مسکن و رهن 
البته ماجرای  تاثیر مستقیم باقی نمی گذارد.  و اجاره 
بحران رهن و اجاره جریان ریشه داری است و ریشه ی 
نظام  بی توجهی  و  غفلت  جهالت،  در  باید  را  آن 
بیرونی  و سازماندهی عوامل  و شیطنت  تصمیم گیری 
جریان  نیز  سوداگری  و  منفعت طلبی  کرد.  جستجو 
این موضوع سوار می شود چرا  روی  که  است  دیگری 
پیدا  افزایش  قیمت ها  که  هستند  ذی نفع  برخی  که 
قیمت  رکود،  در  که  بینید  می  شرایط  این  در  کند. 

است. افزایش  حال  در  مسکن 
و  برجام  مباحث  به  مسکن  قیمت  رشد  این 
نیست  وارداتی  زمین  که  چرا  ندارد  ربطی  مذاکرات 
نیز  غیره  و  سیمان  مانند  اولیه  مواد  حوزه  در  ما  و 
اما  هستیم.  خودکفا  و  نداریم  واردات  به  نیازمندی 
و  می رود  باال  غیرواقعی  طور  به  قیمت ها  می بینیم 
سوداگری  و  زمین  قیمت  کنترل  در  جهالت  و  غفلت 
بکند.  پیدا  شدید  افزایش  مسکن  قیمت  شده  سبب 
اتفاق می افتاد.  فریز  باید  که  است  اینجا جایی  اتفاقًا 
قیمت  نمی گذاشت  و  می شد  عمل  وارد  باید  دولت 
باال برود. در کنار این دستور برای چهار تا پنج درصد 
خانه  دادن  اجاره  طریق  از  معاششان  که  جمعیت 
حل  را  مشکل شان  و  می کرد  فکری  می شود  تامین 

. می کرد
تورمی  شرایط  در  دستور  با  است  ممکن  مگر 
و  بیست  همین  حتی  کرد؟  فریز  را  مسکن  قیمت 

نمی شود. رعایت  اعالمی  درصد  پنج 
بله ممکن است. در حقیقت به آقای رییس جمهور 
را  کاری  چنین  دولت  تنها  نه  که  کردم  اشاره  هم 
بیشتر  قیمت  نباید  که  کرد  تایید  بلکه  نداد  انجام 
باید  کرد  جهالت  نگویم  اگر  برود.  باال  درصد   ۲۵ از 
قیمت  افزایش  فرایند  اشتباه  اقدام  این  با  بگویم 
قیمت  کف سازی  اقدام  این  با  دولت  شد.  تایید 
درصدی   ۲۵ افزایش  فکر  به  که  کسی  حتی  و  کرد 
ببرد.  باال  را  قیمت  که  رساند  نتیجه  این  به  را  نبود 
مستاجرین در این وضعیت ذلیل و خوار شدند. بنده 
و  کنند  تمدید  را  قراردادهایشان  نتوانستند  های خدا 
صاحبخانه در چانه زنی قدرت مسلط را پیدا می کند. 
که  ناقصی  ایده های  به  است  خوش  دلمان  می بینید 
است. هولناک  چنین  نتیجه  و  نشود  اگر  و  بشود  اگر 

سفره ی  که  بود  داده  وعده  سیزدهم  دولت 
را  اقتصاد  و  نمی زند  گره  مذاکرات  به  را  مردم 

با  بودند  معتقد  نمی دارد.  نگه  تحریم  معطل 
اما  کرد  حل  را  مشکل  می شود  تحریم  همین 
ارزیابی  نمی دهد.  نشان  را  این  ساله  یک  نتیجه 

چیست؟ شما 
یک  که  دارد  وجود  خطر  این  فعلی  شرایط  در 
شخصی  سالیق  و  ایده ها  بتواند  رئیس جمهور 
به  را  آنها  و  بدهد  نظام  خود  به  رگبار  مانند  را  خود 
این  ندهد.  قرار  تدقیق  و  بررسی  مورد  علمی  لحاظ 
هم  استاندار  و  معاون  و  وزیر  سطح  در  حتی  وضعیت 
همه  که  بگذاریم  این  بر  را  فرض  حاال  دارد.  وجود 
دولت  فضا  این  در  کند  پیدا  اعتال  ایران  می خواهند 
نشأت  بیرون  از  ایران  مشکالت  همه  بود  معتقد  قبل 

مشکالت  شود،  حل  برجام  مشکل  اگر  و  می گیرد 
ایران نیز برطرف می شود در همان زمان این موضوع 
منصفانه  شکل  به  کادمیک  آ محافل  و  بود  بحث  قابل 
بررسی  مورد  را  موضوع  این  می توانستند  غیرحزبی  و 
بود  گر  برون  سابق  دولت  دیگر  عبارت  به  دهد.  قرار 
بیرون  می گفتند  که  بودند  کسانی  آنها  مقابل  در  اما 
وجود  ایران  در  که  مشکلی  هر  و  ندارد  اهمیتی  اصاًل 

می گیرد. نشات  کشور  داخل  از  دارد 
به عبارت دیگر ما همچنان دچار افراط و تفریط در 
زمان  هست  یادم  هستیم.  ایران  تصمیم گیری  نظام 
کاغذپاره  تحریم  می گفتند  ایشان  احمدی نژاد،  آقای 
هشتاد  گفتند  شد  زیاد  مشکل  که  بعد   ... و  است 
تحریم است. خاطرم هست  از  ناشی  درصد مشکالت 
اعتراض  موضوع  این  به  بنده  مجلس  در  زمان  همان 
تحریم ها  می گفت  زمانی  که  کسی  گفتم  و  کردم 
حاال  نداشت  قبول  را  چیز  هیچ  و  هستند  کاغذپاره 
ناشی  تحریم  از  کشور  مشکالت  درصد   ۸۰ می گوید 
گفت  خواهد  نیز  نزدیک  آینده  در  احتمااًل  می شود، 
کسی  است.  تحریم  از  ناشی  مشکالت  درصد   ۱۰۰
از  خارج  می گفتید  خودتان  شما  که  بگوید  نیست 
حل  داخل  در  را  مشکالت  باید  و  نیست  چیزی  ایران 
پایان دولت دهم می گویید همه مشکالت  در  اما  کرد 
اعتقاد  موقعی  نمی شود  بازمی گردد.  تحریم  به  کشور 
سرنوشت  بر  تاثیری  هیچ  تحریم ها  که  باشی  داشته 
درصد  هشتاد  بگویی  دیگر  زمانی  و  ندارد  کشور 
می شود  مگر  تحریم هاست.  از  ناشی  کشور  مشکالت 
متناقض  و  غریب  و  عجیب  پیش فرض های  این  با 
برخی  که  می شنوم  حاال  همین  کرد.  اداره  را  کشور 
اقتصاد  بر  تاثیری  هیچ  تحریم  می گویند  دوستان 
که  است  روشن  کامال  حرف  این  اما  ندارد  کشور 
گوینده آشنایی با ساختار اقتصادی و الگوی مصرفی 
و  یافته  کاهش  مردم  خرید  قدرت  ندارد.  کشور  در 
اما  کنند  تعمیر  را  بادوامشن  مصرفی  وسایل  مجبورند 
چون  نیست  قطعه  می گویند  می کنی  مراجعه  جا  هر 
سراسر  است؟  ضعیتی  چه  این  خوب  هستیم.  تحریم 
کشور را پر از بوتیک ها و پاساژهای بزرگ و مغازه های 
تغییر  دستخوش  مردم  مصرفی  ذائقه  و  کردید  خاص 
که  کرده اند  خریداری  وسایل  کلی  خانواده ها  و  شده 
قطعه  نمی توانید  اما  دارد  تعمیر  و  نگهداری  به  نیاز 
به  شما  کلی،  حرف های  این  جای  به  کنید.  وارد 
که  بگویید  و  کنید  توجیه  را  مردم  باید  دولت  عنوان 
با تحریم رو به رو هستیم. در جنگ هم سطح رفاه  ما 
خانوارهای ایرانی پایین آمد اما واقعیت این است که 
چون فاصله طبقاتی چندانی در کشور وجود نداشت 
گرسنه  بسیار  که  کسی  زمان  آن  کردند.  تحمل  مردم 
هم  مالی  تمکن  از  که  کسی  داشت  کوپن  نیز  بود 
برخوردار بود باید از کوپن استفاده می کرد. امروز اگر 
ملی  مقیاس  در  مردم  رفاه  سطح  می بینیم  کنیم  نگاه 
بخشی  حتی  و  کم درآمد  و  فقیر  گروه های  بررسی  با، 

از دهک های متوسط در دوره جنگ بهتر از حاال بود. 
ارزان  گوشت  مقداری  مردم  دوران،  آن  در  که  چرا 
دریافت  غیره  و  روغن  و  پروتئین  و  مرغ  تخم مرغ،  و 
تامین معیشت مردم  اینکه شعار  با  اما حاال  می کردند 
و  جنگ  برسیم.  وضعیت  آن  به  نتوانستیم  هنوز  شده 
مردم  برای  باید  اما  دارد  تاثیر  رفاه  وضعیت  بر  تحریم 
نیز گرفته شود.  توضیح داده شود و جلوی تبعیض ها 
در  حتی  اما  دارند  آن چنانی  بسیار  خریدهای  برخی 
قدرت  که  می بینیم  را  کسانی  تره بار  و  میوه  میدان 
تره بار  و  میوه  میادین  در  فروش  سطح  ندارند.  خرید 
که  می گوید  چطور  پس  است،  کرده  پیدا  کاهش  نیز 
قادر  می زنید،  را  حرفی  چنین  وقتی  ندارد  اثر  تحریم 
ارائه  مشکل  این  حل  برای  برنامه ای  توانید  نیستید 
سمپاشی های  با  اقتصادی  فشار  ضمن  در  کنید. 
شود. منجر  ناامیدی  و  یاس  به  تواند  می  سلطه  نظام 
با این وضعیت بگویید مهمترین مشکل ما فعال 

چیست و باید اصالح را از کجا آغاز کرد؟
سیاست های  همین  ما  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
تدوین  درست  ارزی  سیاست های  اگر  است.  ارزی 
 ۹۵ چون  البته  شد.  خواهد  حل  مشکالت  شود، 
و  پتروشیمی  و  نفت  صادرات  از  حاصل  ارز  درصد 
ترجیح  همواره  دولت ها  است،  دولت  اختیار  در  غیره 
پول  تا  بفروشند  قیمت  گرانترین  به  را  ارز  می دهند 
تامین  را  هزینه هایشان  و  بیاورند  دست  به  بیشتری 
تورمی  قیمت،  افزایش  این  نمی کنند  فکر  اما  کنند 
تورم  است.  بنیان کن  تورم ها  این  که  بردارد  در  را 
دولت  که  چرا  می دهد  فشار  تحت  دولت  خود  باال 
مصرف کننده اصلی در جامعه است و دیگر نمی تواند 
مشکل را حل کند. مصداق این ضرب المثل است که 

میداری« ما  زحمت  و  می بری  خود  »عرض 
شده  داده  هشدارها  شده،  گفته  بارها  این ها 
است.  اصالح  نیازمند  ارزی  سیاست های  هنوز  اما 
مصارف ارز باید مشخص باشد تا کسی در گاوصندوق 
دارایی ام  حفظ  باید  من  کند  توجیه  و  ندارد  نگه  ارز 
ترامپ  بیماری  کشور  این  در  دارد  معنی  چه  کنم.  را 
این  مهم  نکته  بشود.  قیمت  رفتن  پایین  و  باال  باعث 
هدف  را  ارز  بازار  که  کرد  اشاره  ترامپ  خود  که  است 
گرفتند. ابزارشان چه بود؟ درست است که سوداگری 
و  بانکی  نظام  در  منفعت طلبی  و  داخل  در  داللی  و 
کانون های قدرت و ثروت و نفوذی ها همگی در ایجاد 
جان  پمپئو،  سخنان  اما  بوده اند  موثر  ارزی  بحران 
صراحتا  ان ها  گرفت.  نادیده  نباید  را  ترامپ  و  بولتون 
نظامی  حمله  ما  که  کردند  اشاره   ۹۸ و   ۹۷ سال  در 
و  امارات  کمک  با  توانستیم  اما  می کنیم  ایران  به 
عربستان و در برخی موارد، اسرائیل، ارزش پول ملی 
به  را  گزارش  این  دهیم.  کاهش  درصد   ۳۰۰ را  ایران 
پول  که  می کند  اعالم  صراحت  آمریکا  دادند.  کنگره 
ملی ایران را هدف قرار داده و سیاست های ارزی در 
ابزار  حقیقت  در  است.  مدیریت  ابزار  شرایطی  چنین 
و  واردات  مبنای  ارز  و  تعرفه  نرخ  که  سیاست گذاری 
کاالهای  به  خودش  می کند،  مشخص  را  صادرات 
هیچ  که  حالی  در  است  شده  تبدیل  مبادله  قابل 
شما  نمی کند.  مدیریت  را  ملی  پول  این گونه  کشوری 
ثابت  باید  ببرید،  پولی همراه خود  ایران  از  اگر خارج 
کنید که چرا پول با خودتان برده اید، منشاء پول باید 
روشن شود اما اینجا به راحتی می توانید از صرافی ها 
کسی می فروشد. چون  نیست چه  معلوم  و  بخرید  ارز 
ریال  آن  جای  به  و  دارد  کاال  عنوان  به  را  ارز  دولت 
است  ممکن  کیست؟  مصرف کننده  حاال  می خواهد. 
قاچاقچی باشد. سیاستگذاری برای حفظ ارزش پول 
نتوانستیم  هنوز  است.  شده  رها  منظر  این  از  ملی 
ملی  پول  ارزش  به  حمله  از  ترامپ  منظور  بفهمیم 
کرد؟  را  کار  این  نفوذی هایی  چه  کمک  با  و  بود  چه 
چه  با  و  چگونه  ترامپ  ببینید  دربیاورید.  را  این  بروید 
پس  دهد  کاهش  را  ملی  پول  ارزش  توانست  ابزاری 
نباشد  عقالنیت  با  همراه  تالش  اگر  می گیریم  نتیجه 
را کاهش می دهد.  راندمان  و  ایجاد می کند  خستگی 
توصیه ی من این است به جای شانزده- هفده ساعت 
کار کردن و افتخار به این موضوع، چند ساعت کمتر 
حاال  بگیرید.  تصمیم  عقالیی تر  بتوانید  تا  کنید  کار 
دولت  که  کنید  قضاوت  خودتان  زدم  که  حرفهایی  با 
که  مسکن  حتی  فضا  این  در  است.  کرده  کار  درست 
نه  نیز  اقتصادی  تیم  و  شده  رها  نیز  بود  دولت  شعار 
انسجام و مواضع روشنی دارد نه برنامه ی دقیقی.  ►

در گفتگو با دکتر خوش چهره مطرح شد:

● بحران مسکن ریشه در غفلت نظام تصمیم گیری و سازماندهی عوامل بیرونی دارد  ● جانمایی و احداث ۳ پارکینگ 
در قم

لزوم  باالدستی در  اولویت های  به  معاون فنی و عمرانی شهرداری قم 
تأمین پارکینگ در قم اشاره و گفت: سه مکان که معاونت حمل ونقل 
قرارگرفته  کار  دستور  در  کرده  مشخص  عمرانی  حوزه  برای  ترافیک  و 
دیگری  و  هم سطح  یکی  طبقاتی،  پارکینگ  لکه ها  از  یکی  که  است 

است. مکانیزه  پارکینگ 
در  زاده  حلوایی  عباس  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامه های شهرداری قم در توسعه 
پارکینگ در سطح شهر اظهار داشت: یکی از اولویت های شهر تأمین 

است. ابالغ شده  باالدستی  استاد  به  توجه  با  که  بوده  پارکینگ 
پارکینگ  نخست  فاز  اجرایی  عملیات  آغاز  و  طراحی  اتمام  از  وی 
طبقاتی خیابان امام خمینی)ره( خبر داد و افزود: ۲ هزار و ۱۴۰ متر 
مساحت و عرصه این پارکینگ بوده و به انضمام همکف و زیرزمین در 

است. طراحی شده  طبقه   ۸
امام  طبقاتی  پارکینگ  ظرفیت  قم،  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
خمینی)ره( را ۴۰۰ خودرو اعالم کرد و گفت: کل زیربنایی پارکینگ 
پارکینگ،  کاربری های  شامل  و  است  مترمربع   ۵۰۰ و  هزار   ۱۷

است. خدماتی  و  کارواش  مدیریت،  تجاری، 
میلیارد   ۱۰۰ بالغ بر  عددی  را  پروژه  اجرای  برای  موردنیاز  اعتبار  وی 
و  بوده  سفت کاری  مرحله  تا  اعتبار  این  کرد:  ابراز  و  دانست  تومان 
اعتباری جدا می خواهد  تهویه،  و سیستم  روشنایی  نازک کاری،  برای 

برسد. بهره برداری  به  به زودی  پروژه  این  امیدواریم  و 
اشاره  پارکینگ  تأمین  لزوم  در  باالدستی  اولویت های  به  زاده  حلوایی 
حوزه  برای  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  که  مکان  سه  کرد:  ابراز  و 
لکه ها  از  یکی  است،  قرارگرفته  کار  دستور  در  کرده  مشخص  عمرانی 
است. مکانیزه  پارکینگ  دیگری  و  هم سطح  یکی  طبقاتی،  پارکینگ 

نیز در سطح شهر  لکه های دیگری  آینده  ماه  ادامه داد: در چند  وی 
و  حمل ونقل  جامع  مطالعات  اساس  بر  اولویت ها  و  می شود  مشخص 
تأمین منابع مالی است. و  و در مرحله تملک  ترافیکی  مشخص شده 

احداث ۳۲ زمین ورزشی روباز 
در ۱۵ بوستان شهر قم

و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم گفت:  رئیس کمیسیون عمران 
بالغ بر  بااعتباری  و  32 زمین ورزشی روباز در 15 بوستان سطح شهر 

پایان سال احداث می شود. تا  تومان  8 میلیارد 
دهناد  محمدحسین  سید  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
خصوص  در  انجام شده  برنامه ریزی های  خبرنگاران،  با  گفت وگو  در 
افزایش سرانه ورزشی شهر را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: یکی 
ورزشی  سرانه  افرایش  شهر  شورای  و  شهرداری  مهم  دغدغه های  از 

است. شهروندان  فراغت  اوقات  شدن  غنی  و  شهر 
وی به برنامه ریزی های انجام شده در بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش 
بودجه  در  افزود:  و  کرد  اشاره  شهر  تفریحی  و  ورزشی  فضای  سرانه 
سال ۱۴۰۱ احداث ۳۲ زمین ورزشی روباز در سطح شهر و بااعتباری 

است. برنامه ریزی شده  تومان  میلیارد   ۸ بالغ بر 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم تصریح 
در  و  شهر  سطح  بوستان   ۱۵ در  روباز  ورزشی  زمین   ۳۲ این  کرد: 

است. طراحی شده  متنوع  رشته های 
نام  را  روباز  ورزشی  زمین های  در  طراحی شده  ورزشی  رشته های  وی 
مانند  ورزش هایی  برای  روباز  ورزشی  زمین   ۳۲ این  کرد:  بیان  و  برد 
و  ساحلی  فوتبال  بسکتبال،  بدمینتون،  ساحلی،  والیبال  والیبال، 

است. طراحی شده  پتانگ  ورزش 
گفت:  و  داد  خبر  روباز  ورزشی  زمین های  طراحی  اتمام  از  دهناد 
در  و  شده  کامل  عمرانی  و  فنی  معاونت  در  زمین   ۲۳ این  طراحی 
قرارداد  به زودی  و  هستند  ساخت  برای  پیمانکار  انتخاب  مرحله 

می رسد. بهره برداری  به  سال  پایان  تا  و  بسته شده 
برای سالمت  را خطری  نسل جوان  در  تحرک  بودن  کم  ادامه  در  وی 
ورزشی  زمین های  از  شهروندان  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  جامعه 
افزایش  در  ورزشی  فضاهای  این  و  داشته  خوبی  استقبال  بوستان ها 
تأثیر  نوجوانان  و  جوانان  به خصوص  شهروندان  نشاط  و  شادی 

دارد. بسیاری 

خبـر

گفت:  قم  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل      ◄
به دلیل کاهش بارش ها و شرایط  طی سال های اخیر 
حجم  و  استان  این  داخل  منابع  ظرفیت  خشکسالی، 
مخازن سدهای تامین کننده آب مورد نیاز قم کاهش 
یافته و مدیریت این وضعیت نیازمند همراهی مردم در 

است. مختلف  بخش های  در  مصرف  الگوی  رعایت 
داشت:  بیان  ایرنا،  با  گفتگو  در  اصغری  علی 
مسئوالن استان همواره تالش می کنند تا آب مورد نیاز 
گیرد  قرار  آنان  اختیار  در  و  تامین  خوبی  به  قم  مردم 
و  نیز هزینه شده  اعتبارات کالنی  این موضوع  برای  و 
به  آب  انتقال  حوزه  در  گسترده ای  عمرانی  طرح های 

درآمده است. اجرا 
خرداد   ۱۵ سد  دو  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
به  قم  آب  کننده  تامین  منابع  جمله  از  که  کوچری  و 
رصد  آخرین  اساس  بر  داد:  ادامه  می آیند،   شمار 

هشتم  تا  خرداد   ۱۵ سد  مخزن  حجم  گرفته،   صورت 
شهریورماه جاری،  حدود ۶۰ میلیون متر مکعب برآورد 
شده است،  این درحالی است که حجم مخزن این سد 
متر  میلیون   ۹۰ از  بیش  گذشته  سال  مشابه  مدت  در 

بوده است. مکعب 
کوچری  سد  مخزن  حجم  همچنین  گفت:  اصغری 
متر  میلیون   ۹۶ از  باالتر  کمی  شده  یاد  مدت  طی 
این میزان در مدت  برآورده شده ، در حالی که  مکعب 
مکعب  متر  میلیون   ۱۱۰ از  بیش   ،۱۴۰۰ سال  مشابه 
آب  مصرف  الگوی  رعایت  موضوع  بنابراین  بوده است. 
در قم به عنوان یک امر ضروری باید مورد توجه باشد.
غرب  جنوب  کیلومتری  هشت  در  کوچری  سد 
هدف  با   ۱۳۹۵ شهریورماه  گلپایگان  شهرستان 
ساوه،  دلیجان،  شهرهای  درازمدت  شرب  آب  تأمین 
نیم ور،  محالت،  گلپایگان،  خمین،  خوانسار،  قم، 

رسید. برداری  بهره  به  رسمی  طور  به  سلفچگان 
سد ۱۵ خرداد در شمال شرقی شهرستان دلیجان و 
در فاصله ۵ کیلومتری آن قرار دارد، این سد با حداکثر 
ارتفاع از کف رودخانه ۳۰.۵۴ متر و ارتفاع از روی پی 
 ۱۰ تاج  در  آن  عرض  و  متر   ۳۲۰ تاج  طول  متر،   ۹۶
متر است. حجم آب مفید آن ۱۶۵ میلیون متر مکعب 
تغذیه  قمرود  حوزه  آب های  توسط  سد  این  می باشد. 

می شود.
وی با تاکید بر این که با وجود محدودیت منابع آبی، 
تابستان امسال بدون قطعی آب در حال سپری شدن 
است، بیان داشت: این موضوع حاصل تالش متولیان 
و مدیریت صورت گرفته درحوزه تامین و توزیع آب در 
تعیین  سرانه   رعایت  و  مردم  همراهی  با  ما  و  است  قم 
نیاز   مورد  آب  می توانیم  مختلف،  اقشار  سوی  از  شده 

استان را تامین کنیم.     ►

تاکید مجدد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای:

● مردم قم رعایت الگوی مصرف آب را جدی بگیرند    ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲۷6۲۵۹8۷   

قلم
کاشانی  حسینی  موسی  سید 
 

قلم به دست گرفتم دلم قرار بگیرد
امان از آینه وقتی به خود غبار بگیرد

به گوشه ای بنشینم در این سکوت پر از غم
غزل بگویم و شاید یک از هزار بگیرد

چه حال و روز غریبی شده است ای دل غافل
که جای بوته ی گل را همیشه خار بگیرد

صدای نم نم باران کجاست تا که بیاید
دوباره ذهن من خسته را به کار بگیرد

اگر که پنجره ها را یکی یکی بگشایم
هوای خانه شود تا شمیم یار بگیرد؟

نشسته ام تک و تنها کنار دفتر شعرم
بگیرد یادگار  به  نمانده که عکسی  کسی 

همیشه چونکه قلم بوده مونس دل زارم
قلم به دست گرفتم دلم قرار بگیرد 

بانوی صبر و ایمان حضرت زینب کبری)س(
امیرحسینی)مهراد(  جواد 

»بی نهایت گریه کردم«   

ای برادر من چهل منزل برایت گریه کردم
در عراق و شام با دردانه هایت گریه کردم

گفته بودم هر کجا باشی، کنارت خواهم آمد
از مدینه تا منا تا کربالیت گریه کردم

با اهِل بیتت از ستمکاری و بغِض دشمنان 
از جفاِی دوستاِن بی وفایت گریه کردم

روِز عاشورا و هنگاِم وداعت با سکینه
وقِت جانبازِی اکبر  پا به پایت گریه کردم

بر سِر ببریده و بر حنجِر خونیِن پاکت
بر تِن گلگون تر از آالله هایت گریه کردم

ای تِن بی سر! چهل منزل سرت همراِه من بود
هر قدم بر آن سِر از تن جدایت گریه کردم

در دمشق و کوفه چون کوهی مقاوم ایستادم
در فراِق دختِر فّرخ لقایت گریه کردم

در دل دریای غم همچون غریقی غوطه خوردم
تا رسم در ساحِل کرب و بالیت گریه کردم

آمدم با کوله باری از غم و رنِج جدایی
تا بازگویم این حکایت، گریه کردم آمدم 

آمدم تا در کناِر تو کمی آرام گیرم
غربتت دیدم برایت بی نهایت گریه کردم

 فریده یوسفی » ثمین «

تا که نامت بر لبم آمد زبان آتش گرفت
تار و پود هستی ام تا استخوان آتش گرفت

هر چه نجوا کردم از دلتنگی ام  در گوش نی
عاقبت طاقت نیاورد از میان آتش گرفت

قصه ی تنهایی ام را آسمان از من شنید
از غمم ماه و ستاره، کهکشان آتش گرفت

تا که دور افتادم از حسن و کمال یوسفم!
 از غمش یعقوب در کنعان ِ جان آتش گرفت

کوه هم مثل من از داغ تو دائم سوخت و
ذوب شد، آتشفشان شد، از نهان آتش گرفت

سالها چشم انتظارت بوده ام از عمق جان
سوختم از ناله ام کل جهان آتش گرفت

خوانده ام امن یجیب و ، بارها وقت نماز
از صدای ضجه های من، اذان آتش گرفت

جانم از بی مهری ایام بر لب آمده
با چنین دردی زمین تا آسمان آتش گرفت

کاش پایانی شوی بر جمعه ها در بی کسی
از فراق ات هستی ِ پیر و جوان آتش گرفت

آمدم دلتنگی ام را در غزل انشا کنم
تا بیکران آتش گرفت  مثنوی شد بیت ها، 

نبتون کبریا 

می شد که ز غم ها دل خود را بتکانم
امانم داد  ثانیه می  تو یک  گر عشق 

قلمم گاه مانده شعر  ته  ز  می شد که 
بچکانم دفتر  تن  بر  غزل  دریای 

است چنین  تقدیر  نامه  کنم  چه  اما 
بمانم  گرفتار  تو  نگاه  دام  در 

پروانه ی آواره ی دلسوخته ام را 
بدوانم هوایت  دنبال  به  سایه  چون 

بگذارم اسارت  به  کنم جان  ماندم چه 
بپرانم نگاهت  بام  از  یا مرغ دل 

باز  آن به که به دامت سر آسوده نهم 
به گمانم این  از  به جز  نباشد  راه  خود 

*********
نوشم از خون غزل می  که  چند سالیست 

تنم می پوشم به  را  او  پیراهن  یا که 
روشن شمعی  ی  اندیشه  در  پروانه  هست 

خاموشم زده  باران  شعله  ام  خسته 
نخرید هم  مرا  ابری  دفتر  آسمان 

بفروشم کجا  به  را  خود  بارانی  شعر 
میرم تنهایی خود می  برکه  این  در  یا 

اندوه دلم می جوشم یا که در چشمه ی 
ام محو شوی ترین منظره  کاش در خاص 

آغوشم بر  که منقش شده  در غروبی 
**********

ببر را  گیسوانم  باغ  شبگون  ی  الله 
ببر  را  لبانم  گلزار  بوسه های کال   

پرواز می خواهد چکار در قفس  بال زخمی 
ببر  را  با خود آسمانم   در میان راه 

از من گذر کن همنفس باش  مثل طوفان سرد 
را ببر از شاخه های ارغوانم   برگ برگ 

آشناست باران  بوی  با  من  چشمان  جنگل   
ببر را  نمناک خزانم  است عطر   چند سطر 
زیستن  حضورت  بی  شاید  بیهودست  آه، 
ببر  را  با خودت جان و جهانم  وقت رفتن 

حکایت مادر پیر و  خانه سالمندان
ارجمندی رضایی  عباس 

به  درد  آمد ، دل خورشید مادر
چه  آورد  بر سرش ، امید مادر

دل بر  است  عمری  خستگی  صدای 
، خندید  مادر و سرنوشت  به عمر 

بریزد بیرون   ز اشک  چه بغض هایی 
بسی  از دیده  اشک ، می چید مادر

ولی  اشکش  ز دیده  بوده پنهان
قضا را  این  چنین  می دید  مادر
پدیدار دستانش   به  عشق  فراوان 

تمام  عشق  به  دست  لرزید  مادر
پسر ،  بر مادر  مظلوم  چرا ظلم ؟
چرا  این گونه  خود  شورید مادر
پیری هم ستاره  گشته کم سو به  
اقبال  و بخت خوابید  مادر چرا  

داد امتحان   این چنینی   امیدش 
را  دید مادر به  سالمندان رهش 

،  مادرم  هر چه سریعتر پسر  گفت 
که  سالمندان ، رزرو  ،  گردید  مادر

به  آن جا  زندگی ات  گردد  آغاز
، مادر ، هستید  به  جمع  هم سنین 
که  آن جا ،  جمله  امکانات  فراوان

که  هر روز  باد  شما را  عید مادر
چو  تو  پیران  فراوانند آن جا

فراهم  هر چه  را  خواهید مادر
دل  مادر  چو آب جوش  بر دیک

خموش  و  بی صدا  می شنید مادر
، می دید پور   ، خیالش،کودکی 

تنش  لرزان  مثال بید   مادر
به یادش  آمده  گهواره  شب ها

مادر بوسید  به وقت گریه اش می 
به  بیت   سالمندان بنهاد   قدم  
، بشنید مادر از مدیر  آمد   خوش 

جواب  داد  با صدای  خسته و پیر
مرا  فرزند  به  تو  بخشید  مادر

، همراه قرص ها ،  عصا  لباس، عینک 
چه  خوش در  بین  ساک پیچید مادر
چه خوش  آن زندگی  در داخل ساک

خزان  وار  برگ  آن  پاچید مادر
به فرزند ، چنین  فرمود  وا  نمود لب 
مالقات ها  چه  روز ، پرسید  مادر؟

اگر  فرصت  به  دیدارم  ندارید
به  یک  زنگ ، خوش دلی  آرید مادر
ناچار یافت   به  سالمندان  سکونت  

درون  از  پور  خود  رنجید  مادر
به  هردم  پور   مالقاتش  رسیده

چو پرگار  دور  پور ،  چرخید مادر
پور ، خانه ی  ز سالمندان زدند زنگ 

به  عقبایش  روان  گردید ه مادر
کسانیست بر  افسوس  و   پشیمانی 
مادر نالید   ، ،غمین  گوش  نکردند  

بود و صفا  مهر  برکت  همه  همه 
تابید   مادر چو نوری  زندگی  

دعاها با  برکت  سلطان  دگر 
زیبا  زخود پوشید  مادر کفن  

یاران و  پور ز هم تختی  به پرسید  
به  وقت  موت  که را  جویید  مادر؟

تو  ورد زبانش نام   به  گفتند 
نا امید گشت مادر ز  دیدار  تو 
این چنینی بگویید   پور من   به  

دو عالم  یاور و  حامید  مادر
نگیرد تابوتم    زیر   بگویید  

مادر ، تشدید  مباد  کمر دردش 
روان ،  اشک رضایی ، روی  کاغذ
که  هر قطره  ،  رخ خورشید مادر

 مریم محمدی خو 

غم هر  قافیه ای  در صف اوزان مانده
مانده غزلخوان  و  پریشان  که  ردیفی  با 
واژه ها درد  به  اندام   غزل  می ریزند

مانده دامان  به  دست   بی عاطفه ای  عقل 
است شده  هوایی  دیوانه  دل  کو کجایی 
چتر   بردار  غِم   ُشرُشر   باران   مانده
دل گنجشکِک  که  گشاییم   سینه  قفس 
مانده و سامان  در هوای نفسی بی سر 
بگو سهراب  به  هست  نفسی  ناب  عطر 

مانده  کاشان  تهمینه ی جان،قمصر  بوی 
جنون و  است،شده موعد ِدیدار  این  خبر 
فال حال من و ما  در ته فنجان مانده

وچه فرخنده شبی«  »چه مبارک سحری بود 
و  غم مهمان مانده  آه   به  رفته  میزبان 

شهر شعر و ادب

آزاده عربان

نیست چاره جز مداوای سکوت را  دردها 
دنیای  سکوت زیبایی   به   دنیایی  نیست 
ابریشمین ی  پرده  رازت  گنج  بر  می کشی 
برایم  غرق  غوغای  سکوت حرفها داری 
رویت در شبستان وجود جلوه ی مهتاب  
سکوت ژرفای  رابه  نشینی  شب  هر  می برد 
را بسوزان در  میان  شعله ها گفته هایت 

سکوت فردای  ققنوس  خاکستری،  شب  در 
وا کن آغوش صدف را، فکر مروارید باش

به  دریای  سکوت قایق صبری فراهم کن  
دفتر  شعرت   به  زیبایی  رویا   می شود

سکوت درتماشای  من  چنان  اگرباشی  غرق 

سازمان آگهی های روزنامه گویه 
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

همایش »آیینگی« در قم برگزار 
شد

به  آیینی  شاعران  و  مداحان  حضور  با  »آیینگی«  شعرخوانی  همایش 
شد. برگزار  قم  استان  عمومی  کتابخانه های  اداره کل  میزبانی 

اداره کل کتابخانه های عمومی قم، همایش  روابط عمومی  به گزارش  
حضور  با  رقیه)س(  حضرت  شهادت  با  همزمان  »آیینگی«  شعرخوانی 
استاد محمد علی مجاهدی پدر شعر آیینی، مداحان و شاعران آیینی و 
اعضای محافل ادبی کشور در تاالر غدیر اداره کل کتابخانه های عمومی 

قم برگزار شد.
های  استان  ادبی  محافل  اعضای  و  آیینی  شاعران  همایش  این  در 
آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس 

داشتند. حضور 
در ابتدای این مراسم، مهدی توکلیان، سرپرست اداره کل کتابخانه های 
مهمانان  و  نشست  در  حاضران  به  خیرمقدم  ضمن  قم  استان  عمومی 
شناسی  آسیب  های  نشست  سلسله  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  مجازی، 
شعر آیینی که اولین جلسه آن اخیرًا با حضور استاد مجاهدی آغاز شد 
را ادامه دهیم و این نشست ها نقش مفید و مؤثری در غنی سازی اشعار 

باشد. آیینی داشته 
دبیرخانه  دائمی  دبیر  و  کشور  آیینی  شعر  پدر  مجاهدی،  علی  محمد 
شعر آیینی نیز در این مراسم گفت: ما یک شعر عاشورا داریم و یک شعر 
عاشورایی و این دو مقوله با هم خیلی متفاوت است؛ ما هر چه مشکل 
داریم، در زمینه شعر عاشوراست و در زمینه شعر عاشورایی مشکل جدی 
امروز  به  تا  چهارم  سده  از  را  مختلف  دیوان های  و  مقاتل  وقتی  نداریم. 
و عاطفی  ماتم  قرائت  بر فرهنگ عاشورا،  نگاه غالب  بررسی می کنیم، 
است و انصافًا هم نمک محافل حسینی گریه و اشک و توسل است و اگر 
این همه  اما  باقی نمی ماند؛  از محافل حسینی بگیریم، چیزی  را  این 

مسئله نیست و باید به شعور، بیداری، بصیرت و… نیز توجه کرد.
متن  بر  ها  حاشیه  تدریج  به  عاشورا  شعر  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
افزوده شدند، به طوری که متن را کنار زدند و حاشیه به جای متن نشسته 
است؛ در حالی که جای حاشیه مشخص است. هر چند در سالیان اخیر 

این مسائل کمتر شده و شعر آیینی راه درستی را می پیماید.
بسیار  عاشورا  شعر  موضوعی  قلمرو  چون  افزود:  کشور  آیینی  شعر  پدر 
گسترده است، هر آنچه در هر منبع روایی، تاریخی و حدیثی آمده است، 
اجازه ورود به این قلمرو را دارد؛ لذا مطالبی که سرشار از گزافه و خرافه 
است در شعر عاشورا فراوان است و همین عوامل باعث شد که متأسفانه 
بعد از انقالب، با وجود رویش های عظیمی که داشتیم، ریزش های کمی 
نیز صورت گرفت که بیشتر به خاطر رویکرد افراطی به قرائت ماتمی و به 

فرهنگ عاشورا بود.
و  انتخاب  در  مطالعه  و  پژوهش  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  مجاهدی 
نگاه  که  است  این  بر  اصل  آیینی،  شعر  در  گفت:  آیینی  اشعار  سرودن 
اول  منابع دست  اساس رصد  بر  و  پژوهش محور، محققانه  نگاه  ما یک 
آب یک  آید.  نمی  به دست  آسان  و  کار مطالعه می خواهد  این  و  باشد 
رودخانه وقتی ۱۴۰۰ سال از یک مسیر عبور می کند، در سرچشمه آب 
زالل است اما وقتی به دست ما می رسد ممکن است گل آلود باشد؛ پس 
باید آن را پاالیش کنیم تا زالل شود. باید مطالب اضافی از مطالب عزت 
آفرین فرهنگ عاشورا جدا شود و در لباس شعر به شیفتگان اهل بیت 

ارائه شود. )ع( 
از من جدا  با عنوان »یک لحظه  پایان شعری  محمد علی مجاهدی در 

را خواند: ببینید«  بابای خوبم  نیست 
روح بزرگش دمیده است جان در تن کوچک من

سرگرم گفت و شنود است او با من کوچک من
وقتی که شبهای تارم در آرزوی سپیده است

خورشید او می تراود از روزن کوچک من
یک لحظه از من جدا نیست بابای خوبم ببینید

دستان خود حلقه کرده است بر گردن کوچک من
می خواستم از یتیمی، از غربت خود بنالم

دیدم سر خود نهاده است بر دامن کوچک من
گفتم تن زخمی اش را، عریانی اش را ولی آه
دیدم بلند است و، کوتاه پیراهن کوچک من

در این خزان محبت دارم دلی داغ پرور
هفتاد و دو الله رسته از گلشن کوچک من

از کربال تا مدینه یک دفتر خاطرات است
با رد پایی که مانده است از دشمن کوچک من

دنیا چه بی اعتبار است در پیش چشمی که دیده است
دار االمان جهان را در دامن کوچک من

آنان که بر سینه دارند داغ سفرکرده ای را
شاخه گلی می گذارند بر مدفن کوچک من

اصفهان،  شرقی،  آذربایجان  از  شاعرانی  مراسم  این  در  است  گفتنی 
تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و قم به شعرخوانی پرداختند.
نیز  مقدس  دفاع  گمنام  شهید  مطهر  پیکر  با  وداع  با  که  مراسم  این  در 
پیرغالمان  از  نیز  عاصی  غالمرضا  و  شمس  احمد  سید  بود،  همراه 

پرداختند. خوانی  مرثیه  و  سرایی  مدیحه  به  اهل بیت)ع( 

خبـر



◄   پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی نوشت که 
برای  به دنبال تالش  بازیگر کلیدی در خاورمیانه،  چندین 
عادی سازی روابط با همسایگان و باز کردن صفحه جدیدی 

در روابط خود هستند.
پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی نوشت: برای 
مدتی مدید، منطقه خاورمیانه یکی از ناپایدارترین مناطق 
جهان بوده است. بی ثباتی، اختالفات، رقابت و تقال میان 
بوده  منطقه  در  عادی  وضعیت  منطقه  کلیدی  بازیکنان 
است تا حدی که نمی توان آخرین باری را که این بازیکنان 

بر سر چیزی توافق کرده بودند را به خاطر آورد!
اخیرا  خاورمیانه  آشکار،  تناقضی  در  حال،  این  با 
مصالحه  و  منطقه ای  تنش زدایی  از  نادری  لحظات  شاهد 
قدرت  چندین  است.  بوده  منطقه ای  قدرت های  میان 
از سر  را  با همسایگان  روابط عادی  تا  در تالش اند  کلیدی 
امنیت  ستد،  و  داد  بگشایند.  را  جدید  صفحه ای  و  بگیرند 
تصمیم گیرندگان  گفت وگوهای  اصلی  محور  دیپلماسی  و 

است. بوده  دولتها  این  رهبران  و  کلیدی 
ارتباط  برقراری  برای  متحده  امارات  تالش  با  روند  این 
با ایران در انتهای 2020 آغاز شد و عربستان سعودی نیز 
همین کار را در اوایل سال 2021 با قطر انجام داد. پس از 
آن تعامالت دیپلماتیک شدیدی میان مصر و قطر، ترکیه و 
مصر، امارات و ترکیه، ترکیه و اسرائیل، عربستان سعودی و 

ایران و ترکیه و عربستان سعودی آغاز شد.
بررسی جامع

روابط  تنش  سال ها  از  پس  مصر   ،2021 ژانویه  در 
دیپلماتیک خود با قطر را ازسر گرفت. دیپلمات های ارشد 
کمیته ای  و  پرداختند  یکدیگر  خاک  از  بازدید  به  کشور  دو 
کند  حل وفصل  را  متقابل  نگرانی های  تا  دادند  تشکیل  را 
عبدالفتاح  دهند.  افزایش  را  کشور  دو  میان  همکاری ها  و 
روابط،  بهبود  با  کرد.  دیدار  قطر  امیر  با  مرتبه  سه  سیسی 
به  آتی  سال های  طی  تا  شد  متعهد  مارس  ماه  در  دوحه 
اقتصاد مصر سرمایه گذاری کند. در  میلیارد دالر   5 میزان 

در رابطه با مصر و ترکیه نیز آشتی و روابط حسنه به طور 
به  کشور  دو  از  هیات هایی  شد.  آغاز   2021 مه  از  رسمی 
ریاست معاونان وزرای خارجه به دو دور مذاکره پرداختند. 
منطقه ای  مسائل  و  دوجانبه  مشکالت  برخی  حل  به  آن ها 
عراق  و  سوریه  لیبی،  شرایط  با  رابطه  در  علی الخصوص   -
از آن زمان به کندی پیش  - پرداختند. عادی سازی روابط 
نورالدین  است.  کرده  حفظ  را  خود  پیوسته  روند  اما  رفته 
نباتی، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در ماه ژوئن از مصر 
 9 طی  قاهره  از  ترکیه   وزیر  یک  دیدار  اولین  که  کرد  دیدار 

می شد. محسوب  گذشته  سال 
و  ایران  یعنی  منطقه ای  رقیب  دو   ،2021 سال  در 
عربستان سعودی برای اولین بار طی سالیان اخیر با کمک 
پرداختند.  گفت وگو  به  و  نشستند  میز  یک  دور  به  عراق 
تهران  در  سفارتش  به  حمله  از  پس   2016 سال  در  ریاض 

بود. کرده  قطع  را  ایران  با  خود  روابط 
گرفت.  انجام  سپتامبر  ماه  در  گفت وگوها  دور  اولین 
پیشرفت  در  مارس  ماه  در  که  کوتاهی  وقفه  علی رغم 
مذاکرات حاصل شد، مقامات پنجمین دور گفت وگوها را در 
ماه آوریل از سر گرفتند. مسائل امنیتی، یمن و بازگشایی 

بود. گفت وگوها  این  محورهای  جمله  از  سفارت ها 
دوستی امارات و ترکیه با توجه به تنش های شدید میان 
به طرز شگفت آوری سریع  دو کشور طی یک دهه گذشته 
بود. این آشتی با هدفی آشکار و واضح - که افزایش منافع 
دوجانبه در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و دادوستد بود - 

گرفت. شکل 
رئیس  و  پیشین  ولیعهد  زاید،  بن  محمد  نوامبر،  ماه  در 
از  بازدید  اولین  که  کرد  بازدید  ترکیه  از  امارات  حال حاضر 
وی  بازدید  می شد.  محسوب  گذشته  سال   9 طی  نوع  این 
آنکارا در اوت 2021  از  امارات  با دیدار مشاور امنیت ملی 
ابوظبی  را  بازدید خود  با  ترکیه  همراه شد. رئیس جمهوری 

را جبران کرد. این دیدارها  فوریه  ماه  در 
و  تفاهم نامه ها  معاهده ها،  از  شماری  به  بازدیدها  این 
توافقاتی منجر شد که صفحه جدیدی را در روابط دو کشور 

کرد. باز 
نوبت به ترکیه و اسرائیل می رسد. اسحاق هرتزوگ، رئیس 
اسرائیل ماه مارس امسال بازدیدی کم سابقه از آنکارا انجام 
میان  نادر  تلفنی  گفت وگوی  ازجمله  تحوالت  برخی  داد. 
روسای جمهوری دو طرف در ژوئیه 2021، بازدید مخفیانه 
وزیر خارجه اسرائیل از آنکارا در ماه ژانویه و سفر هیاتی از 
مقامات ترکی به تل آویو در ماه فوریه زمینه های این دیدار 
همکاری های  نیز  گذشته  سال  یک  طی  کردند.  فراهم  را 
اطالعاتی، دست باالتر را در روابط میان دو طرف گرفتند.
طرفین درحصوص انتقال گاز اسرائیل به اروپا از طریق 
ترکیه گفت وگو کرده اند که اگر عملیاتی شود جریان بازی را 

در مدیترانه شرقی تغییر خواهد داد.
روند  اینکه  با  ترکیه،  و  سعودی  عربستان  با  رابطه  در 
بدل شدن  و  رد  با  اکتبر 2020  در  دو کشور  میان  دوستی 
پیغام ها و تماس هایی میان ملک سلمان و اردوغان آغاز شد 
اما عادی سازی روابط به دلیل پاره ای از مسائل برای حدود 

شد. متوقف  سال  یک 
عامل  اولین  بودند.  دخیل  شرایط  این  در  عامل  دو 
موضع شخصی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بر سر 
کنسولگری  در  سعودی  خبرنگار  خاشقچی،  جمال  قتل 
نبود  نیز  عامل  دومین  بود.  استانبول  در  عربستان 
دستورالعملی مناسب برای بازآرایی مناسبات دوجانبه پس 

بود. واقعه  این  از 
در نهایت دو کشور توانستند از سد این مشکالت بگذرند 
به  اردوغان  رئیس جمهور  سفر  به  منجر  مسئله  همین  و 
ریاض و دیدار با ملک سلمان و ولیعهد این کشور در آوریل 
امسال شد. در مقابل، محمد بن سلمان نیز در ماه ژوئن از 
آنکارا بازدید کرد اما علی رغم حصول پیشرفت هایی آشکار، 
آن  در  آشکاری  اقتصادی  یا  سیاسی  امنیتی،  توافق  هیچ 

نشد. اعالم  زمان 
شرایط مناسب

تحوالت  برخی  بدون  روابط  فرایندهای عادی سازی  این 
نمی توانست  هیچ گاه  منطقه ای  و  بین المللی  عرصه  در 
تنش زدایی  برای  را  زمینه  تحوالت  این  شود.  حاصل 

طرفین  برای  را  مناسبی  شرایط  و  کردند  ایجاد  منطقه ای 
درخصوص  و  بنشینند  یکدیگر  کنار  تا  آوردند  فراهم  درگیر 
به  روابط  کم سابقه  عادی سازی  و  آشتی  مشترک،  منافع 

بپردازند. گفت وگو 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  ترامپ  دونالد  شکست 
منطقه ای  روابط  ماهیت  بر  بزرگ  تاثیری   2020 نوامبر  در 
از  پیش  تا  که  کشورهایی  است.  گذاشته   2021 سال  از 
دستورالعمل های  تا  می کردند  حساب  ترامپ  روی  بر  آن 
اعمال  منطقه  در  را  خود  تقابلی  و  نفاق افکن  ایدئولوژیک، 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  بایدن  جو  پیروزی  با  کند، 

یافتند. نامساعد  موضعی  در  را  خود  ناگهان 
رئیس جمهوری جدید در کاخ سفید به معنای آن بود که 
بازی جدیدی در منطقه انجام می شود. عربستان سعودی، 
برنامه منطقه ای خود  از  آنکه اطالعی  امارات و مصر بدون 

داشته باشند،  به مسیر خود ادامه دادند.
با  که  را  کوشنر  پروژه  در  خود  سرمایه گذاری  اسرائیل 
با  آویو  تل  از دست داد.  "معامله قرن" شناخته می شد  نام 
عنوان  به  که 15 سال   - نتانیاهو  بنیامین  شکست خوردن 
تغییراتی  دستخوش   - بود  قدرت  راس  در  نخست وزیر 

بود. شده  داخلی 
بزرگ  نتیجه  اولین   2021 ژانویه  پنچم  در  العال  اعالمیه 
تفاهم  از  ابتدا  اعالمیه  این  بود.  بایدن  آمدن  کار  روی  به 
بود.  گرفته  نشات  قطر  و  سعودی  عربستان  میان  دوجانبه 
این توافق محاصره اعمالی علیه دوحه به ریاست عربستان 
را  بود  مصر  و  بحرین  امارات،   عربستان،   از  متشکل  که 
و  قطر  میان  روابط  در  را  جدیدی  صفحه  و  رساند  اتمام  به 

داد. باز  همسایگانش 
حوزه  کشورهای  میان  آشتی  روند  به  العال  توافق  نتیجه 

دیپلماتیک  تعامالت  باعث  و  بخشید  سرعت  فارس  خلیج 
شد. منطقه  در  جدیدی 

سعودی  عربستان  آنکه  دلیل  به  مصر  و  امارات  اینکه  با 
آن ها را درجریان رایزنی ها قرار نداده بود، خوشحال نبودند، 
آن ها این توافق را فرصتی یافتند تا بتوانندبه دنبال برخی از 
اهداف شان بروند. این رویکرد به آن ها کمک کرد که تا در 
روابط منطقه ای تغییراتی ایجاد، مشکالت را اولویت بندی و 

منافع خودشان را دنبال کنند.
دراز  قطر  سوی  به  را  خود  دست  مصر  منوال،  همین  به 
کرد و امارات نیاز تعامالت با ترکیه را آغاز کرد. توافق العال 
کشورهای  با  خود  روابط  تا  داد  اجازه  آنکارا  به  همچنین 
دنبال  به  و  کند  تقویت  را  فارس  خلیج  حوزه  کوچک 

بگردد. سعودی  عربستان  و  مصر  با  روابط  عادی سازی 
دیگر  برخی عوامل حیاتی  بزرگ،  تحوالت  این  بر  عالوه 
نیز بر روابط منطقه ای تاثیر گذاشتند و باعث شدند تا لحظه 
نادری در تنش زدایی بی سابقه و آشتی های منطقه ای رقم 
عصر  یافتن  پایان  به  می توان  عوامل  این  جمله  از  بخورد. 
بهار عربی، خروج منطقه از اولویت های واشنگتن و کاهش 
کووید  همه گیری  کشور،  چندین  در  امنیتی اش  تعهدات 
19، از سرگرفته شدن مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک 

با ایران و حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد.
خستگی از بازی قدرت - که از دنبال کردن ایدئولوژی 
و اهداف ژئوپلیتیک متفاوت نشات می گرفت - و همچنین 

را ترغیب کرد که  بازیکنان منطقه ای  همه گیری کووید 19 
رفتاری عملگرا را دنبال کنند و اقتصاد، تجارت، دادوستد و 
دیگر اهدافی که در جهت منافع شان است - و نه در جهت 

ایدئولوژی شان - را دنبال کنند.
 ،2021 سال  در   19 کووید  ویروس  همه گیری  شروع  با 
بازیکنان منطقه ای در موقعیت خوبی قرار گرفتند تا با دید 
بتوانند  تا  بروند  یکدیگر  سراغ  به  اقتصادی/عمل گرایانه 
خسارات های شدید مالی و اقتصادی حاصل از همه گیری 
را جبران کنند. این مورد در تالش های آشتی جویانه مصر - 
قطر، امارات - ترکیه، ترکیه - مصر و اسرائیل - ترکیه مشهود 

بود.
جنگ روسیه علیه اوکراین نیز اهمیت بیشتری به منطقه 
مدیترانه شرقی و نفت و گازش داد تا جو مثبتی را فراهم کرد 

تا کشورها برای رسیدن به شرایط برد-برد گردهم بیایند.
چالش های پیش رو

در  بی سابقه  تنش زدایی  این  مثبت  تاثیرات  علی رغم 
روند  و  مصالحه  پایداری  با  رابطه  در  سواالتی  منطقه، 

است. مطرح  عادی سازی 
به عالوه، کامال مشخص نیست که این شرایطی موقتی 
و  گرفته  نشات  کشورها  برخی  فنی  محاسبات  از  که  باشد 
هر  در  راهبردی.  محاسبات  برپایه  جدیدی  نوظهور  نرم  یا 
این  زودی  به  که  دارد  وجود  متعددی  چالش های  صورت 

زد. خواهند  محک  را  خاورمیانه  در  جدید  واقعه 
کنونی  عادی سازی  روند  ویژگی های  بارزترین  از  یکی 
میان  شخصی  روابط  ماهیت  اساس  بر  آن ها  که  است  این 
خورده اند.  رقم  مربوطه  کشورهای  تصمیم گیرندگان 
از  عبور  برای  خوبی  چیز  می تواند  مسئله  این  اینکه  با 
در  طوالنی  وقفه ای  است  ممکن  که   - بروکراتیک  موانع 

تلقی شود، ممکن است که   - بیاندازند  روابط  عادی سازی 
باشد. ضعیف  بنیادی  روابط  نشانگر 

تا آشتی میان کشورها  باعث می شود  روابط غیربنیادی 
بسیار شکننده باشد و در آینده منجر به نواسانات سیاسی 
بازیکنان  باالی  سطوح  در  گسترده  تغییر  عالوه،  به  شود. 
منطقه ای  درون  روابط  تا  می شوند  باعث  اصلی  منطقه ای 

بخورد. رقم  جدیدی 
مورد  نزدیک  آینده ای  در  باید  نیز  دیگر  عوامل  برخی 
منطقه ای  عادی سازی  است  ممکن  و  بگیرند  قرار  بررسی 

بکشند. چالش  به  را  تنش زدایی  لحظه  این  و  کنونی 
در سال  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  عامل،  اولین 
2024 است که برای منطقه بسیار حیاتی محسوب می شود 
و ممکن است شخصی همانند ترامپ را به روی کار بیاورد. 
نشان  داده  انجام  مه  ماه  در  آسوشیتدپرس  که  نظرسنجی 
به  بایدن  جو  رئیس جمهوری  از  رضایت  میزان  که  می دهد 

39 درصد و پایین ترین سطح خود رسیده است.
از  نارضایتی  اینکه  با  آمده  آسوشیتدپرس  گزارش  در 
اما  است  نیافته  تغییری  جمهوری خواهان  میان  بایدن 
محوبیت وی میان دموکرات در دوران ریاست جمهوری اش 

است. بوده  روبرو  کاهش  با 
با اینکه در تاریخ آمریکا سابقه نداشته یک رئیس جمهور 
بتواند در دو دوره غیرمتوالی به ریاست جمهوری نائل شود 
به  - بدون درنظر گرفتن رئیس جمهوری گروور کلیولند که 

رئیس جمهوری  چهارمین  بیست  و  دومین  و  بیست  عنوان 
در  بار  دگر  و   1889 تا   1885 سال های  میان  در  آمریکا 
 - است  کرده  خدمت   1897 تا   1893 سال های  میان 
کاخ  به  ترامپ  بازگشت  درخصوص  زیادی  گمانه زنی های 

دارد. وجود   2024 سال  در  سفید 
کاخ  به  آن  مشابه  شخصی  یا  ترامپ  بازگشت  ایده 
ریاست جمهوری در سال 2024 می تواند برخی طرف های 
سعودی،  عربستان  امارات،  علی الخصوص  منطقه ای 
اسرائیل و مصر را ترغیب کند تا همان سیاست های قدیمی 

بگیرند. ازسر  را  خود  پرمخاطره 
در  ترکیه  ریاست جمهوری  انتخابات  عامل،  دومین 
از  منطقه  و  ترک ها  برای  انتخابات  این  است.   2023 سال 
اهمیت زیادی برخوردار است. برخی قدرت های منطقه ای 
تا  هستند  آنکار  در  داخلی  تغییر  دنبال  به  بین المللی  و 
می خواهند،  خودشان  که  شکلی  آن  به  منطقه ای  روابط 
رقم بخورد. سناریویی که در آن یک دولت تابع غرب ظهور 
کند به طرز عمده ای نقش آنکارا در منطقه و ماهیت روابط 
میان چندین کشور این منطقه را تغییر می دهد. حزب مردم 
محسوب  اصلی  مخالف  حزب  که   - ترکیه  جمهوری خواه 
می شود - متعهد است تا پناهجویان سوری را از ترکیه بیرون 

با بشار اشد را از سر بگیرد. بکند و روابط 
دیگر  با  مواجه  در  نیز  مشابهی  روابط  که  می رود  انتظار 
که  داشت  انتظار  می توان  همچنین  شود.  حاصل  دول 
سیاست خارجی ترکیه به کل تغییر کند و تعامالت نظامی، 
اقتصادی و دیپلماتیک کمتری در خاورمیانه داشته باشد. 
چنین سناریویی اگر به وقوع بپیوندد، بر روی روابط درون-

گذاشت. خواهد  تاثیر  نیز  منطقه ای 
سومین عامل فرجام توافق هسته ای 2015 میان ایران 

و آمریکا است. مدتی است که مذاکرات میان دولت بایدن و 
ایرانیان برای احیای توافق برجام در جریان است.

برخی طرف های منطقه ای از جمله اسرائیل و عربستان 
نمی توانست  چراکه  بودند  اصلی  توافق  مخالف  سعودی 
سالح  به  دستیابی  از  کامل  طور  به  را  "تهران  آنها  زعم  به 
که  کردند  عنوان  بارها  همینطور  آن ها  بازدارد."  هسته ای 
را  ایرانیان  و  مسدود  را  ایران  موشکی  برنامه  دارند  قصد 
کنند.  وادار  آن  به  دادن  پایان  و  منطقه ای  رفتار  تغییر  به 
ایران  شدن  قوی تر  باعث  سابق  توافق  همان  به  بازگشت 
ادامه  اهداف خود  به  بخواهد  این کشور  اگر  و  خواهد شد 
دهد، رقبای منطقه ای این کشور نیز ناچار خواهند شد تا 

کنند. اتخاد  آن  با  مقابله  برای  تقابلی  سیاست های 
این سناریو به مسابقه تسلیحات هسته ای منجر می شود. 
تحت هر شرایطی، نتیجه مذاکرات ممکن است اتحادها در 

منطقه را تغییر دهد.
خاورمیانه  در  نوظهور  غذایی  بحران  عامل،  چهارمین 
بیش  صادرکننده  اوکراین  و  روسیه   ،2019 سال  در  است. 
و  اوکراین  به  مسکو  حمله  بودند.  دنیا  گندم  درصد   25 از 
همچنین تحریم های اعمالی علیه روسیه در صادرات گندم، 
جو، ذرت و دیگر منابع غذایی حیاتی اختالل ایجاد کرده 
و باعث شده تا قیمت ها به طور جهانی سر به فلک بکشند.

ترکیه  و  اسرائیل  همچنین  و  عرب  کشورهای  برخی 
مصر  هستند.  وابسته  اوکراین  و  روسیه  از  گندم  وادرات  به 
مسکو  به  است،  جهان  در  گندم  واردکننده  بزرگ ترین  که 
نیازهایش  درصد   70 از  بیش  آوردن  فراهم  برای  کی یف  و 

است. وابسته 
به غیر از مصر نیز بسیاری از کشورهای عربی در وضعیت 
کند،  پیدا  ادامه  این  از  بیش  جنگ  اگر  دارند.  قرار  بدی 
موجود  غذایی  بحران  خاطر  به  که  دارد  وجود  آن  احتمال 
شکل  بلواهایی  غذایی  مواد  قیمت  کشیدن  فلک  به  سر  و 

بگیرد.
امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  تبعات  نیز  سناریو  این 
دارد. دومین موج خیزش های عربی ممکن است بازیکنان 

وادارد. اتحادهایشان  مجدد  تنظیم  به  را  منطقه ای 
 حفظ شتاب

روابط  پی عادی سازی  در  مثبتی  منطقه ای  اینکه جو  با 
برخی  بگوییم  که  است  سخت  هم  باز  است،  شده  حاصل 
اینکه  یا  و  دارند  اعتقاد  جدید  مسیر  این  به  واقعا  بازیکنان 
تنها در ظاهر شمشیر خود را غالف نکرده اند و اینکه انتظار 

ندارند. را  خود  قدیمی  سیاست های  به  بازگشت 
اگر عزم واقعی برای تبدیل کردن این لحظه تنش زدایی 
به شرایطی پایدار وجود دارد، آنوقت باید شاهد این باشیم 
آینده ای  در  را  زیر  تدابیر  منطقه ای  طرف های  برخی  که 

کنند: دنبال  نزدیک 
در  را  دوجانبه  روابط  اقتصادی  جنبه  باید  کشورها  اول، 
غیرسیاسی  ماهیت  اقتصادی  فضای  دهند.  قرار  اولویت 
میان  برد-برد  شرایط  تثبیت  برای  آن  از  می توان  و  دارد 
اقتصادی  منافع  تشکیل  کرد.  استفاده  مربوطه  کشورهای 
تا  شد  خواهد  باعث  و  می شود  آشتی  روند  تقویت  باعث 

برسند. سود  به  ملموسی  و  واقعی  طرز  به  طرفین 
دوم، کشورها باید منافع مشترک در حوزه های سیاسی و 
امنیتی را شناسایی کنند. سپس باید این منافع مشترک را 
گسترس دهند و در عین حال تالش کنند تا میان سیاست، 
افزایش  زمان  در  تا  شوند  قائل  تفکیک  امنیت  و  اقتصاد 
با یکدیگر قطع نکنند.  باره تمامی روابط را  تنش ها به یک 
این کار آسیب حداقلی را تضمین می کند و به طرفین اجازه 
گفت وگو  به  ندارند  درگیری  که  مسائلی  سر  بر  تا  می دهد 

بپردازند.
دیگر  با  سازنده  گفت وگوی  به  باید  کشورها  سوم، 
اختالفات شان  درخصوص  بزرگ  منطقه ای  بازیکنان 
بتوانند  طرفین  که  است  حیاتی  رو،  همین  از  بپردازند. 
یا  و  توانایی محدود کردن  راه اندازی کنند که  را  سازوکاری 
بخورد  رقم  آینده  در  است  ممکن  که  مشکالتی  حل وفصل 

باشد. داشته  را 
کانال های  که  کنند  تالش  باید  کشورها  عالوه،  به 
همگان  برای  امنیت  دارند.  نگه  باز  را  یکدیگر  با  اطالعاتی 
و  جغرافیایی  شرایط  دلیل  به  کشورها  برخی  است.  مهم 
احساس ناامنی عموما روابط امنیتی شان را در اولویت قرار 
می دهند. باز نگه داشتن این کانال ها نه تنها باعث تعمیق 
مسائل امنیتی می شود، بلکه ممکن است مسیر گفت وگوها 

کند. هموارتر  را  نشده  حل وفصل  سیاسی  مسائل  سر  بر 
آشتی  و  عادی سازی  روند  معنای  به  تدابیر  این  نبود 
میان  روابط  تا  شد  خواهد  باعث  و  بود  خواهد  ضعیف 
کشورها به شدت در برابر چالش های فوق الذکر - که انتظار 
می رود دیر یا زود تعماالت منطقه ای کنونی را محک بزنند - 

► /ایسنا    شود.  آسیب پذیر 
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پایگاه خبری میدل ایست آی  

● قدرت های منطقه ای درخاورمیانه به دنبال تنش زدایی     ●

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۰۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۱۰۸ شماره  رأی  ۱ـ 
بنا شده بمساحت  ابراهیم ، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  اورال گورچان فرزند علی  آقای رضا 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۴ از  فرعی  شماره  پالک  از  درقسمتی  ۱۲۰مترمربع 

 )۱۴۴۹۴ الف  م   (.۶۷ دفتر   ۲۴۴ صفحه  ماستری  جعفر  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۰۷۳ شماره  رأی   -۲
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اسمعیل   فرزند  محمدی  محمدعلی  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۵۰/۳۳۹ از  فرعی  شماره  پالک  ۱۵۰مترمربع 

 )۱۴۴۹۵ الف  م   (.۱۳۲ دفتر   ۶۴ صفحه  مهرورزیان  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۴۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۹۷۵ شماره  رأی  ۳ـ 

بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اصغر  علی  فرزند  لو  حاجی  اله  حجت  آقای 
۵۱ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۷۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

 )۱۴۴۹۶ الف  م   (.۲۲۳ دفتر   ۴۳ صفحه  فرخ  علی  ابراهیم  از  الواسطه  مع 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۹۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۸۵۵ شماره  رأی   -۴
مترمربع   ۷۲ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  متقی  میثم  آقای 
۳۱۲۳ اصلی  به پالک  ۲۲۰۹ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان  از  از پالک شماره فرعی  درقسمتی 
تبدیل شده  واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید علیرضا تولیتی 
 (.۵ دفتر   ۱۱۶ تولیتی صفحه  و سید مهدی  وراث سید علی محمد  فاطمه  و  زهرا  و  اکبر،آمنه  و سیدعلی 

م الف ۱۴۴۹۷( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۲۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۰۳۶ شماره  رأی   -۵
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عبداله  فرزند  محمدی  اله  شمس  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۲ از  فرعی   ۳ شماره  پالک  ۸۹مترمربع 

اله(  ) کما فرض  پرتو  و  مینو  و  الملوک  نزهت  و  فرزانه  و  الزمان و حشمت  از شکوه  الواسطه  خریداری مع 
 )۱۴۴۹۸ الف  م   (.

سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

آسیا( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

و امالک منطقه دو قم اداره ثبت اسناد  ـ رئیس  آبادی  پور حسنی حجت  عباس 


