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◄    رییس شورای اسالمی شهر قم با اشاره 
انتظامی  نیروی  اقتدار  تقویت  به ضرورت 
علی آباد  و  شیخ آباد  فاطمیه،  شهرک  گفت: 
به  نیاز  که  بوده  مهمی  مناطق  از  سعدگان 
مناطق  برخی  از  بیشتر  آن  در  پاسگاه  احداث 
جواداالئمه)ع(  خیابان  و  توحید  میدان  مانند 

می شود. احساس 
ششمین  و  پنجاه  در  اسالمی  حسین 
در  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
این  باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن 
شهادت  سالروز  به  نزدیکی  به  اشاره  با  شورا، 
این  داشت:  اظهار  همدانی،  حسین  سردار 
افراد  از  نفر  هزار   ۵ حدود   ۸۸ فتنه  در  شهید 
قرار  دفاعی  و  نظامی  آموزش های  تحت  را 
بعد  فتنه  مدیریت  بر  عالوه  به نحوی که  داد، 
مقاومت  جبهه  در  آن ها  از  تعدادی  انتخابات، 

رسیدند. شهادت  به 
ایجاد  در  دشمنان  برنامه  بر  تأکید  با  وی 
برنده ترین  تحریم  وقتی  کرد:  تصریح  تفرقه، 
دشمنان  نبرده،  به جایی  راه  دشمنان  سالح 
کار  دستور  در  را  انسجام  و  وحدت  زدن  برهم 

است. داده  قرار  خود 
اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
انتظامی  نیروی  اقتدار  تقویت  به ضرورت 
اقتدار  شدن  خدشه دار  با  متناسب  گفت: 
خواهد  خدشه دار  نیز  عمومی  امنیت  پلیس، 

. شد

دشمنان  کار  دستور  در  را  ناامیدسازی  وی 
وحدت،  در  اخالل  ایجاد  کرد:  ابراز  و  دانست 
جزء  ایران  پیشرفت  و  امنیت  انسجام، 

است. دشمنان  کالن  راهبردهای 
در  دشمنان  شکست  به  اشاره  با  اسالمی 
شرایطی  چنین  در  شد:  یادآور  ترکیبی،  جنگ 
را  ملی  انسجام  اصل  تا  می کند  تالش  دشمن 

نماید. رخنه  دچار  و  برده  سؤال  زیر 
نرم  و  ترکیبی  جنگ  بر  دوباره  تأکید  با  وی 

سالح  با  متناسب  باید  کرد:  اضافه  دشمنان، 
کشور  رسانه ای  ابزارهای  و  سالح  دشمنان، 
القائات  و  شبهات  باالی  حجم  برابر  در  نیز 

شود. تقویت  شبانه روزی 
شیخ آباد  فاطمیه،  شهرک  داد:  ادامه  وی 
بوده  مهمی  مناطق  از  سعدگان  علی آباد  و 
از  بیشتر  آن  در  پاسگاه  احداث  به  نیاز  که 
خیابان  و  توحید  میدان  مانند  مناطق  برخی 

► می شود.   احساس  جواداالئمه)ع( 

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب      ◄
اخیر  آشوب های  و  اغتشاشات  در  گفت:  قم 
و  عمومی  اموال  به  زیادی  خسارت های 

شد. وارد  قم  شهری  تجهیزات 
ششمین  و  پنجاه  در  مسگری  محمود 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در  قم 
اخیر  اغتشاشات  به  اشاره  با  شورا،  این 
اغتشاشات  در  پلیس  داشت:  اظهار  کشور، 
توهین های  و  شد  واقع  مظلوم  بسیار  اخیر 
صورت  کشور  امنیت  نیروهای  به  زیادی 

. فت گر
انتظامی  نیروی  اقتدار  اینکه  بیان  با  وی 

شود،  تقویت  باید  شرایطی  چنین  بروز  در 
اخیر  آشوب های  و  اغتشاشات  در  افزود: 
و  عمومی  اموال  به  زیادی  خسارت های 

شد. وارد  قم  شهری  تجهیزات 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
زیرساخت  به  آسیب  کاهش  برای  شد:  یادآور 
دوره های  تا  است  الزم  شهری  تجهیزات  و 
برای  انتظامی  نیروی  توسط  آموزشی 

شود. برگزار  شهری  خدمات  نیروهای 
مواضع  و  سکوت  از  انتقاد  با  مسگری 
یادآور  اخیر،  حوادث  در  قم  خواص  برخی 
قابل  رویه  اتفاقات  این  در  افراد  این  شد: 

► نکردند.     دنبال  را  قبولی 

◄    عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر 
نهادینه سازی  و  تبیین  به ضرورت  اشاره  با  قم 
گفت:  جوان،  نسل  بین  در  دینی  باورهای 
بصیرتی  و  بخشی  گاهی  آ برنامه های  اجرای 

دارد. ضرورت  قم  مدارس  سطح  در 
جلسه  ششمین  و  پنجاه  در  نیازمند  نرجس 
قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در 
مهدی  شهید  شهادت  به  اشاره  با  شورا،  این 
اظهار  قم،  در  اخیر  اغتشاشات  در  زاهدلویی 
منطقه  سطح  در  پاسگاه  کمبود  داشت: 
منطقه  این  در  پاسگاه  دو  تنها  وجود  و   ۲
مهم  عوامل  از  می توان  را  شهری  پرجمعیت 
از  جلوگیری  و  امنیتی  نیروهای  دیررسیدن  در 

کرد. یاد  بسیجی  این  شهادت 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رییسه  هیات  عضو 

تقویت دوربین های  و  ارتقا  بر ضرورت  تأکید  با 
این  تا  است  الزم  داد:  ادامه  نظارتی، 

شود. به روزرسانی  و  تقویت  دوربین ها 

و  تبیین  به ضرورت  اشاره  با  ادامه  در  وی 
نسل  بین  در  دینی  باورهای  نهادینه سازی 
برنامه های  اجرای  کرد:  خاطرنشان  جوان، 
و بصیرتی در سطح مدارس قم  گاهی بخشی  آ

دارد. ضرورت 
شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رییس 
تعطیلی دوساله  یادآور شد:  اسالمی شهر قم، 
تعلیم  مساله  به  زیادی  بسیار  صدمات  مدارس 
کرده  وارد  دانش آموزان  دینی  آموزش های  و 

است.
سایر  کنار  در  کرد:  اضافه  نیازمند، 
مدارس،  متولی  آموزشی  و  فرهنگی  نهادهای 
دوره هایی  نیز  انتظامی  نیروی  تا  است  الزم 
و  دانش آموزان  بین  در  تبیین  و  آموزش  جهت 
برگزار  دشمنان  هجمه های  برابر  در  روشنگری 

► نماید.   

اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس      ◄
مجازی  فضای  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای 
و  شود  قدرتمندتر  باید  انتظامی  نیروی  در 
از  و  تقویت  کالن  سطح  در  روانی  عملیات 
صحیح  مسیر  در  رسانه ای  متداول  تکنیک های 
این  ذائقه  با  منطبق  باورها  این  تبیین  برای  آن 

شود. برده  بهره  نسل 
جلسه  ششمین  و  پنجاه  در  مالیی  مصطفی 
در  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
برگزار  باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن 
جنگ  در  اسالمی  ایران  داشت:  اظهار  شد، 

دارد. قرار  ترکیبی  و  روانی 
ابزاری و سوءاستفاده دشمنان  وی استفاده 
از فضای مجازی را موردتوجه قرار داد و گفت: 
دشمنان با استفاده از این فضا تالش کرده اند 

تا اقتدار ملی را در هم بکوبند.
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
دشمنان  داد:  ادامه  قم،  شهر  اسالمی  شورای 

با  را  اطالعاتی  روانی،  جنگ  این  قالب  در 
و  دینی  ارزش های  و  آرمان ها  از  انحراف  هدف 

می کند. منعکس  هویت بخش 
الزم  شرایطی  چنین  در  کرد:  اضافه  وی 
منطبق  جذاب،  رسانه ای  تولیدات  با  تا  است 
ضمن  جدید؛  نسل  زبان  با  سازگاری  و  واقع  با 
به  دینی  باورهای  و  ارزش ها  نهادینه سازی 
اقناع  و  اغوا  تکنیک  در  دشمنان  هجمه های 

دهیم. پاسخ 
مالیی یادآور شد: توجه به فضای مجازی در 
نیروی انتظامی باید قدرتمندتر شود و عملیات 
تکنیک های  از  و  تقویت  کالن  سطح  در  روانی 
برای  آن  صحیح  مسیر  در  رسانه ای  متداول 
نسل  این  ذائقه  با  منطبق  باورها  این  تبیین 

► شود.    برده  بهره 

اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس      ◄
خدمات  ارائه  از  قم  شهرداری  ارتباطات  و 
واحد  پنجره  در  قم  شهرداری  الکترونیک 

داد. خبر  دولت  الکترونیک  خدمات 
علی مؤمن حجازی در گفتگو با شهرنیوز، از 
خدمات  ملی  پنجره  به  قم  شهرداری  پیوستن 
دولت هوشمند خبر داد و اظهار داشت: دولت 
پنجره ای  درگاه  این  که  کرده  طراحی  درگاهی 
و  خدماتی  دستگاه ها  همه  ورود  برای  واحد 
الکترونیکی  خدمات  بتوانند  تا  بوده  دولتی 

دهند. ارائه  مردم  به  درگاه  این  از  را  خود 

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
از  برخی  امروز  تا  داد:  ادامه  قم  شهرداری 
این  در  را  خود  خدمات  از  بخشی  دستگاه ها 
خدمات  تمام  این که  و  کرده اند  متصل  درگاه 
شهروندان  اختیار  در  یکجا  و  واحد  به صورت 
حوزه  این  در  خوب  اتفاق  یک  گیرد،  قرار  ما 
نیز  شهرداری ها  خوشبختانه  و  بود  خواهد 

است. پازل  این  از  بخشی 
این  به  ورود  با  شهروندان  کرد:  مطرح  وی 
گیرنده  و  شده  یار  قم  وارد  می توانند  سامانه 
شهری  حوزه  سرویس های  از  مجموعه ای 

و  شهری  خدمات  حوزه  شهرسازی،  مانند 
خدمات  عوارض،  پرداخت  مانند  مواردی 
 ۱۳۷ مردمی  سامانه  با  ارتباط  شهر،  عمومی 
و… باشند و نیاز به احراز هویت مجدد نبوده و 

می شوند. هویت  احراز  یک بار  تنها 
مدت هاست  داد:  ادامه  حجازی  مؤمن 
برای  مناسب  بستر  ایجاد  حال  در  شهرداری 
و  بوده  کشوری  واحد  پنجره  این  به  پیوستن 
خدمات  این  از  می توانند  شهروندان  ازاین پس 
الکترونیکی  خدمات  ملی  درگاه  در  شهرداری 

► کنند.    استفاده  ایران 
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لزوم احداث پاسگاه انتظامی در شهرک فاطمیه، 
پروژه مونوریل قم وارد فاز اجرایی می شودشیخ آباد و علی آباد سعدگان 

هیأت امنای فرودگاه مشخص 
شدند

روزهای  در  مونوریل  پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  از  قم  استاندار 
رئیس جمهور  نخست  سفر  مصوبات  بیشتر  گفت:  و  داد  خبر  آینده 

دارد. قرار  اجرا  مسیر  در  قم  به 
روابط عمومی شهرداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی  به گزارش 
در  که  استان  برنامه ریزی  شورای  جلسه  در  مهرماه   ۲۱ پنجشنبه 
پروژه های  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  جلسات  سالن 
کرد:  اظهار  است،  پیشرفت  درحال  مسئوالن  همدلی  با  استان  مهم 

می شود. پروژه ها  موانع  رفع  موجب  هم افزایی  و  تعامل  افزایش 
سفر  در  قم  نیمه تمام  پروژه های  تکلیف  تعیین  به  اشاره  با  وی 
رئیس جمهوری  نخست  سفر  در  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهوری، 
وارد  مونوریل  به زودی  و  اجراست  مسیر  در  مصوبات  اغلب  قم،  به 

می شود. اجرا  فاز 
قرار  موردتوجه  را  قم  فرودگاه  مشکل  ریشه ای  حل  قم  استاندار 
هفته  و  تشکیل  اخیرًا  قم  فرودگاه  امنای  هیات  کرد:  تصریح  و  داد 
آغاز  عمرانی  عملیات  ادامه  اجرای  مسیر  و  انجام  نهایی  ابالغ  آینده 

شد. خواهد 

ذوالنوری:
زیست شهری قم باید تقویت و 

بهبود یابد

باید  فضا  و  شرایط  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
جهت زیست بهتر مردم در شهر قم با توسعه مراکز ورزشی، فرهنگی 

شود. تقویت  و  یافته  ارتقا  خدماتی  و 
روز  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم  ایرنا،  گزارش  به 
بر  تاکید  با  استان،  ریزی  برنامه ریزی  شورای  درجلسه  پنجشنبه 
امکانات   و  ساخت  زیر  کرد:  خاطرنشان  قم.  زیرساخت های  ضعف 
افزایش جمعیت آن همخوانی  روند  و  باالی سفر  با حجم  این استان 

ندارد.
افزایش  بخاطر  است  ممکن  نیز  آینده  سال های  در  داد:   ادامه  وی 
قم  نیز  شرب  آب  تامین  در  مشکالتی  جمعیت  و  خشکسالی  دما، 
انجام  مقتضی  تصمیمات  خصوص  دراین  است  الزم  که  بیاید  بوجود 

شود.
ضرورت  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
بیان  جامعه،  فرهنگی  و  معیشتی  وضع  به  بیشتر  رسیدگی  و  توجه 
آرامش  با  و همراه  معنوی  نظر  از  تاثیرگذار  آرام،  اگر فضایی  داشت: 
بین  در  دشمنان  اثرگذاری  برای  بستر  نباشد،  جامعه  در  معیشتی 

می شود. فراهم  جوان  نسل  بخصوص  خانواده ها 
هجمه های  و  توطئه ها  سازی  خنثی  حوزه  در  قم  مهم  جایگاه  وی 
از  باید  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  رسانه ای  و  فرهنگی 
کشور  نرم  امنیت  پایه های  تقویت  جهت  در  قم  معنوی  ظرفیت 

شود. حداکثری  استفاده 
برای اسکان ،خدمات  اردوگاه جامعی  تا  ذوالنوری گفت: الزم است 
ویژه  غیره  و  ورزشی  فرهنگی  مختلف  دوره های  برگزاری  و  رسانی 
در  قم  به  ورودی  زائران  تا  شود  احداث  قم  در  برخوردار  کم  افراد 

شوند. برخوردار  متنوع  خدمات  با  همراه  و  استاندارد  مکانی 
و  رسانی  خدمات  حوزه  در  دخیل  نهادهای  برخی  کرد:  بیان  وی 
ارتقای  جهت  زمینه ای  تا  است  الزم  نیز  کشوری  بعد  در  فرهنگی 
و  زائر  میلیون ی  ساالنه  حضور  به  توجه  با  قم  مردم  معنوی  و  فکری 

کنند. فراهم  را  مذهبی  گردشگر 

با دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
فریاد شــعــار همـیشــگــی » الّلـه 

اکـبــــر« شنبه شب در سراسر 
کشور

مردم  و  سلم«  و  آله  و  علیه  الله  صلی   « الله  رسول  امت  بزرگ  اجتماع 
قرآن  شریف،  مصحف  و  عزیز  اسالم  نورانی  مکتب  پیروان  و  والیتمدار 
مســـاجد  تمــامی  در   ) مــهــرمـاه   ۲۳  ( شــب  شــنبــه  کریم، 
و  مـغـــرب  جمــاعــت  نــمـاز  اقــامــۀ  از  پـس  کشـــور  ســراســــر 
اکـبــــر«  الّلـه   « همـیشــگــی  شــعــار  غــریـــو  بــا  هـمــراه  عشــاء 
و  مـنــازل  بـام  پشــت  و  متــبرکـه  بــقـاع  و  مســاجد  های  مــأذنــه  از 

دهند. می  ســر  امــاکــن 
در  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اطالعیه آورده است: اجتماع بزرگ امت رسول الله » صلی الله علیه و 
آله و سلم« و مردم والیتمدار و پیروان مکتب نورانی اسالم عزیز و مصحف 
تمــامی  در   ) مــهــرمـاه   ۲۳  ( شــب  شــنبــه  کریم،  قرآن  شریف، 
جمــاعــت  نــمـاز  اقــامــۀ  از  پـس  کشـــور  ســراســــر  مســـاجد 
الّلـه   « همـیشــگــی  شــعــار  غــریـــو  بــا  هـمــراه  عشــاء  و  مـغـــرب 
بـام  پشــت  و  متــبرکـه  بــقـاع  و  مســاجد  های  مــأذنــه  از  اکـبــــر« 

دهند. می  ســر  امــاکــن  و  مـنــازل 
هستی  یگانۀ  میالد  خجستۀ  جانفزای  و  بخش  روح  شمیم  باردیگر 
وحدت،  و  مهربانی  و  مهر  رسول  رحمت،  و  نور  آور  پیام  فخرکونین،  و 
محمد  حضرت  رسل،  ختم  دوار،  طبیب  و  خویی  نیک  و  اخالق  معلم 
مصطفی » صلی الله علیه و آله و سلم « و نوادۀ گرانقدرشان صادق آل 
محمد، حضرت امام جعفر صادق » علیه السالم « از راه رسید و دل ها 
و جان های تف دیده در کویر برهوت ادوار تاریخ را با نور معرفت و حق 

کرد. سیراب  عدالتش  و 
اسالمی  انقالب  کبیر  معمار  واالی  های  آرمان  با  میثاق  تجدید  مراسم 
مقتدای  با  بیعت  تجدید  و  علیه«،  الله  خمینی»رحمت  امام  حضرت 
عظیم الشأن حضرت امام خامنه ای »مد ظله العالی« و تمامی شهدای 
جمهوری  حرم  و  امنیت  مدافع  شهدای  ویژه  به  گرانقدر  و  واالمقام 
اسالمی ایران با حضور وحدت بخش و دشمن شکن، پرشور و گستردۀ 
نمازگزاران و امت حزب الله و همیشه در صحنۀ سراسر کشور و تمامی 
صورت  به  مساجد  محوریت  با  اسالمی  انقالب  به  وفادار  های  گروه 
حرکتی پرشور و میدانی در محالت و سطح شهرها، همراه با محکومیت 
جنایت جنایتکاران و اغتشاشگران و ابراز خشم و نفرت و انزجار مردم 
از این گونه اقدامات وقیحانه و هنجارشکنانۀ عده ای معدود سرسپرده 

برگزار می شود. یا فریب خوردۀ استکبار جهانی  و 
مردم  و   » و سلم  آله  و  علیه  الله  » صلی  الله  امت رسول  بزرگ  اجتماع 
قرآن  شریف،  مصحف  و  عزیز  اسالم  نورانی  مکتب  پیروان  و  والیتمدار 
مســـاجد  تمــامی  در   ) مــهــرمـاه   ۲۳  ( شــب  شــنبــه  کریم، 
و  مـغـــرب  جمــاعــت  نــمـاز  اقــامــۀ  از  پـس  کشـــور  ســراســــر 
هـمــراه   ،) شــب  نیــم  و   ۶  (  ۱۸:۳۰ سـاعـت  رأس  قم  در  و  عشــاء 
های  مــأذنــه  از  اکـبــــر«  الّلـه   « همـیشــگــی  شــعــار  غــریـــو  بــا 
مســاجد و بــقـاع متــبرکـه و پشــت بـام مـنــازل و امــاکــن ؛ ضـمن 
منظور  به  و  مـقــدســات  سـاحـت  بـه  حـرمـت  هتــک  محـکومیــت 
فتـنـه  فـتـنـۀ  و  اسالمی  ایران  خوردۀ  قسم  دشمنان  توطئۀ  با  مقابله 
خشـــم  و  وحـــدت  رســای  فــریــاد   ، عمومی  اموال  وتخریب  گران 
دهند. می  ســر  طـلبـان  آشــوب  و  فتـنــه  علیــه  را  خـود  انــقـالبی 

معصومه آمره، عضو شورای شهر قم: 
نمایش »فصل شیدایی« یک 
رزمایش موفق فرهنگی است

نمایش  این که  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
این  گفت:  است،  فرهنگی  موفق  رزمایش  یک  شیدایی«  »فصل 
آن  اجرای  شیوه  و  است  انقالبی  و  ارزشی  مفاهیم  از  مملو  نمایش 
باالیی  مخاطب  قم  مقدس  در شهر  توانسته  که  است  بدیع  یک شیوه 

کند. جذاب 
گفتگو  در  شیدایی«  »فصل  نمایش  اجرای  حاشیه  در  آمره  معصومه 
متفاوت  را  نمایش  این  که  خصوصیتی  کرد:  اظهار  قم  در  فارس  با 
نمایش  است؛  مفاهیم  و  تکنیک  نظر  از  کردن  کار  روز  به  سازد،  می 
ارتباط  تماشاگر  و  است  فرهنگی  موفق  رزمایش  یک  شیدایی  فصل 
با آن برقرار می کند  این نمایش مملو از مفاهیم ارزشی  خیلی خوبی 
و انقالبی است و شیوه اجرای آن یک شیوه بدیع است که توانسته در 

کند. جذاب  باالیی  مخاطب  قم  مقدس  شهر 
این  خوشبختانه  افزود:  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
و  است  درآمده  نمایش  به  قم  شهر  در  مناسبی  فصل  و  زمان  در  اثر 

است. بی نظیر  اتفاق  یک  نمایش  این  از  قم  مردم  استقبال 
وی با اشاره به نیازسنجی مخاطب در ایجاد مفهوم و خلق اثر متناسب 
از  مردمی  گسترده  استقبال  کرد:  اظهار  ایرانی-اسالمی  فرهنگ  با 
خوب  برنامه های  به  مردم  که  می دهد  نشان  نمایش »فصل شیدایی« 
مردم  که  هستیم  شاهد  اکنون  و  هستند  عالقمند  معنوی،  پرجاذبه  و 

لذت می برند. واقعی کلمه  معنای  به  نمایش  این  تماشای  با 
این  دست اندرکاران  همه  از  که  می دانم  خود  وظیفه  داد:  ادامه  آمره 
نمایش فاخر تشکر کنم و بابت این زحمات شبانه روزی به آن ها خسته 
را  نمایش  به  آمدن  امکان  که  شهروندانی  از  می کنم.  عرض  نباشید 

بنشینند. نمایش  این  تماشای  به  حتما  می کنم  دعوت  دارند 
روایت  با  شیدایی«  »فصل  میدانی  نمایش  از  فصل  بیست و یکمین 
وقایع مختلف از جمله خلقت انسان، نشانه های ظهور، ورود حضرت 
۲۶ مهرماه هر  تا  به قم و رشادت های شهید زین الدین  معصومه)س( 

می شود. اجرا  قم  مقدس  در شهر  شب 

خبـر خبـر

انتقاد نائب رئیس شورای شهر از سکوت برخی خواص قم در حوادث اخیر؛

مظلومیت پلیس در اغتشاشات 

کمبود پاسگاه انتظامی در منطقه 2 قم

تالش دشمن برای ضربه به اقتدار کشور از طریق فضای مجازی

شهرداری قم به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد



 22 تا   15 قم  در  بازداشت شدگان  اکثر  سن      ◄
است سال 

معروف  به  امر  ستاد  جلسه  در  میرفیضی  سردار 
شدگان  دستگیر  درصد   ۶۰ گفت:  منکر  از  نهی  و 
۲۲ سال هستند. تا   ۱۵ بین  قم  در  اخیر  اغتشاشات 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، جلسه 
حضور  با  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 

شد. برگزار  امروز  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن 
آستان  تولیت  سعیدی  محمد  سید  الله  آیت 
استفاده  بر  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس 
معروف  به  امر  حوزه  در  داوطلب  نیرو های  ظرفیت  از 
تهییج  و  تشویق  گفت:  و  کرد  تاکید  منکر  از  ونهی 

با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  انجام  برای  مردم 
بخورد. رقم  باید  دستگاه ها  تعامل 

فرهنگی  برنامه های  ارائه  گفت:  هم  استاندار 
از  دانشگاه ها  و  پرورش  و  آموزش  در  آن  اجرای  و 
نهی  و  معروف  به  امر  حوزه  در  ضروری  اقدامات 
ظرفیت  از  استفاده  با  امر  این  که  است  منکر  از 

شود. انجام  باید  فعال  موسسات 
سید محمد شاهچراغی همچنین با اشاره به طرح 
ونهی  معروف  به  امر  ستاد  حجاب  و  عفاف  جامع 
و  کارشناسی  بررسی های  به  نسبت  استان  منکر  از 
استفاده از نظرات صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی 

کرد. تاکید  خصوص  این  در 

انتظامی  فرمانده  میرفیضی  محمود  سید  سردار 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  جلسه  در  استان 
اخیر  اغتشاشات  شدگان  دستگیر  درصد   ۶۰ گفت: 

هستند. سال   ۲۲ تا   ۱۵ بین  قم  در 
امر  دبیرستاد  گرجی  اصغر  علی  االسالم  حجت 
جلسه  این  در  هم  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
قم  در  ستاد  این  برنامه های  و  اقدامات  از  گزارشی 
ستاد  حجاب  و  عفاف  جامع  طرح  افزود:  و  کرد  ارائه 
با هدف آسیب شناسی  از منکر  به معروف و نهی  امر 
حاضر  حال  در  که  است  جامعه  در  موضوع  این 
مطالعه  طرح  این  روی  بر  کارشناس   ۸۵ به  نزدیک 

► می کنند.   

حضرت  مقدس  آستان  تولیت      ◄
مدیران  اینکه  بیان  با  معصومه)س( 
غیرت  با  باید  خودروساز  شرکت های 
سیاسی  بازی های  از  دور  به  ملی  و  دینی 
مسئوالن  گفت:  کنند،  خدمت  مردم  به 
اتاق های  در  نباید  خودروساز  شرکت های 
مردم  بین  باید  بلکه  بنشینند  بسته  در 
انتقادهای  و  نظرات  و  کنند  پیدا  حضور 

بشنوند. را  مردم  منطقی 
آستان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سید  الله  آیت  )س(،  معصومه  حضرت 
گروه  مدیرعامل  دیدار  در  سعیدی  محمد 
مدیران  از  جمعی  و  خودرو  ایران  صنعتی 
ایران  مجموعه  زیر  شرکت های  عامل 
مطهر  حرم  محراب  سالن  در  که  خودرو 
اسالم  پیامبر  کرد:  اظهار  شد،  انجام 
را  کاری  کنم  می  امر  من  وقتی  فرمودند 
خود  استطاعت  حد  در  دهید، شما  انجام 

دهید. انجام  را  کار  آن 
فقهی  قاعده  یک  ما  اینکه  بیان  با  وی 
عقالیی داریم که انسان وقتی توان انجام 
آن  مشکالت  بهانه  به  نباید  دارد  را  کاری 
دیگر  قاعده  یک  گفت:  کند،  ترک  را  کار 
را  کاری  توانید  نمی  وقتی  که  داریم  هم 
صورت  به  دهید  انجام  کامل  صورت  به 

کارهایی  بنابراین  نکنیم  ترک  را  آن  کامل 
دارد  وجود  آن  انجام  بر  داخلی  توان  که 

شود. ترک  نباید 
وی گفت: مردم و مدیران میانی کشور 
وقتی  و  است  ارشد  مدیران  به  نگاهشان 
کند  کار  می خواهد  دلش  جمهور  رئیس 
در  این  ندارد  کار  هم  ها  ربط   و  خط  به  و 

است. تأثیرگذار  هم  جامعه 
است  صنعتی  خودرو  گفت:  سعیدی 
کشور  مختلف  نهادهای  و  مردم  همه  که 
از  علت  همین  به  هستند  درگیر  آن  با 
برخودار  بسیاری  حساسیت  و  اهمیت 

. ست ا
مردم  به  تحویلی  خودروهای  آمار 

می یابد افزایش  درصد   ۶۰ امسال 
خودردو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
هرگز  اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  نیز 
گره  تحریم  به  را  عملکردها  و  فعالیت ها 
کار  بود  تالشی  و  سختی  هر  با  و  نزدیم 
طور  به  روزانه  گفت:  بردیم،  پیش  به  را 
تولید  خودرو   ۵۰۰ و  هزار   ۲ میانگین 
تحویل  و  تولید  امسال  برنامه  و  کنیم  می 
۷۵۰ هزار خودرو سبک و سنگین به مردم 
قبل  سال  از  بیشتر  درصد   ۶۰ که  است 

بود. خواهد 

ایران  اینکه  بیان  با  خطیبی  مهدی   
ابعادی مانند  از نظر شاخص های  خودرو 
بزرگترین  مالی  گردش  و  تولید  تیراژ 
شرکت  بزرگترین  و  خاورمیانه  ساز  خودرو 
گفت:  است،  آسیا  غرب  و  ایران  صنعتی 
خودرو  ایران  جدید  مدیریت  ابتدای  از 
و  هزار   ۸۲ شد  آغاز   ۱۴۰۰ بهمن  از  که 
که  بود  پارکینگ ها  در  ناقص  خودرو   ۵۰۰
حاشیه ساز شده بود و کاری که ما کردیم 
صورت  به  باید  تولید  گفتیم  که  بود  این 
ابتدای  از  مرحله  سه  در  و  باشد  کامل 
ناقص  تولید  کامل  طور  به   ۱۴۰۱ خرداد 
کنار  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  در  را 
تولید  چه  هر  بعد  به  آن  از  و  گذاشتیم 

است. بوده  کامل  تولید  شده 
 ۷ خودرو  کامل  تولید  داد:  ادامه  وی 
را  هزینه  جویی  صرفه  تومان  میلیارد  هزار 
به دنبال داشته است و ۲۵ درصد شاخص 
های منفی کیفیت را کاهش داده است و 
در نتیجه کیفیت خودروها را ارتقا داده به 
پس  خدمات  شبکه  به  مراجعه  که  صورتی 
امسال  ابتدای  از  خودرو  ایران  فروش  از 

. ۳۸ درصد کاهش داشته است 
توسعه  های  طرح  به  اشاره  با  خطیبی 
را  جدید  خودرو   ۲ تولید  خودرو  ایران  ای 

آینده  سال  در  که  دانست  کار  دستور  در 
حوزه  در  گفت:  و  شود  می  بازار  وارد 
ایم  داشته  را  توفیقات خوبی  صادرات هم 

آنها  به  قبل  از  که  کشورهایی  بر  عالوه  و 
ونزوئال  کشورهای  ایم  داشته  صادرات 
امضا  را  خوبی  قراردادهای  نیز  روسیه  و 
کردند که در سال آینده با تیراژ باال به این 

داشت. خواهیم  صادرات  کشورها 
ایران  در  زایی  اشتغال  به  توجه  با  وی 
خودرو  ایران  در  ما  کرد:  اظهار  خودرو 
مستقیم  صورت  به  را  نفر  هزار   ۶۰ حقوق 

جدید  های  برنامه  با  و  کنیم  می  پرداخت 
ابتدای  از  دیزل  خودرو  ایران  در  فقط  ما 
سال تا به حال ۲ هزار و ۲۰۰ نفر مشغول 

شدند. کار 
خودردو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
گفت: همچنین در ایران خودرو به شرکت 
 ۲۲۰ و  شده  توجه  هم  بنیان  دانش  های 
می  بنیان  دانش  های  شرکت  که  فعالیتی 
دهند  انجام  خودرو  ایران  برای  توانستند 
شده  منعقد  قرارداد   ۵۴ و  شد  تعریف 

► است. 

امسال  قم گفت:  مدیرکل گمرکات      ◄
تراز تجاری استان مثبت و حجم صادرات بر 
ظرفیت  همین  و  گرفته است  پیشی  واردات 
صادرات  برای  صنعتگران  تا  شده  باعث 
دهند. افزایش  را  خود  تولید  میزان  بیشتر 

ارزش  به  اشاره  با  دریکوندی  اسفندیار 
۱۷۰ میلیون دالری صادرات صورت گرفته 
از مبدا گمرکات استان قم در نیمه نخست 
پیش بینی ها  داشت:  بیان  جاری،  سال 
بیانگر افزایش این میزان صادرات در ۶ ماهه 
دوم سال و ثبت عملکردی بسیار مثبت در 

است. استان  خارجی  تجارت  حوزه 
امسال  شهریورماه  در  تنها  افزود:  وی 
قم  گمرکات  از  کاال  دالر  میلیون   ۳۰ حدود 
شده  صادر  جهان  مختلف  کشورهای  به 
توجه  قابل  ظرفیت  دهنده  نشان  که  است 

است.تولیدکنندگان قمی برای حضور در بازارهای  استان جهانی  کالن  رویکرد  کرد:  تاکید  وی 
بخش های  در  بیشتر  چه  هر  پیشرفت  برای 
و  صادرکنندگان  از  حمایت  نیز  اقتصادی 
تسهیل شرایط فعالیت ایشان در این عرصه 

است. مهم 
اولیه  مواد  همچنین  گفت:  دریکوندی 
واحدهای  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و 
را  استان  واردات  اصلی  حجم  صنعتی، 
عاملی  نهایت  در  خود  که  می دهد  تشکیل 
سطح  توسعه  و  تولید  میزان  افزایش  برای 

است. استان  صادرات 
تقویت  برای  کیفیت  افزایش  افزود:  وی 
توان رقابت محصوالت ما در برابر نمونه های 
مشابه خارجی و شناخت کامل نیاز بازاری 
که قرار است محصول تولید شده در استان 
به آنجا صادر شود از جمله مهمترین عوامل 

موفقیت صادرکنندگان قمی است.
نیز  قم  استان  گمرکات  داد:  ادامه  وی 
به  کمک  همچنین  و  امور  تسهیل  برای 
فعاالن اقتصادی و صنعتگران استان تالش 
در  شده  تولید  صادراتی  کاالهای  می کند 
گمرکات  از  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  قم 
بازارهای  به  آن ها  ارسال  برای  و  ترخیص 

شود.  اقدام  بین المللی 
در بخش صنعت قم دارای هفت شهرک 
نشر،  و  چاپ  الغدیر،  شکوهیه،  صنعتی 
فناوری  درودگران،  محمودآباد،  سلفچگان، 
اطالعات و ارتباطات )I.C.T( و چهار ناحیه 
طغرود  و  سیرو  دستجرد،  خورآباد،  صنعتی 
ممتازی  موقعیت  آنها  از  کدام  هر  که  است 
برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال 

► دارد. 

گفت:  قم  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل      ◄
رده  با  تولیدی  محصول   ۹ فعالیت  و  استقرار 
سلفچگان  صنعتی  شهرک  در  چهار  باالی  آالیندگی 
برخی  زودی  به  رود  می  احتمال  و  شده  ممنوع  قم 

شوند. ممنوعیت  این  مشمول  نیز  دیگر  صنایع 
کارگروه  جلسه  در  مشکینی  موسوی  سیدرضا 
برای  استان  تالش  به  اشاره  با  استان،  زیربنایی 
قم،  در  آالینده  صنایع  استقرار  از  جلوگیری 
قم  در  صنایع  این  مصادیق  کرد:  خاطرنشان 

شدند. مشخص  و  شناسایی 
شهرک  جانمایی  اینکه  بیان  با  مشکینی  موسوی 
بوده است،  ابتدا اشتباه  از همان  صنعتی سلفچگان 

در  زیادی  بسیار  حساسیت  دلیل  همین  به  گفت: 
۴ وجود دارد. با رده آالیندگی باالی  استقرار صنایع 

با  قیر  تولید  گفت:  قم  زیست  محیط  مدیرکل 
روش  با  موتور  روغن  دوم  تصفیه  هوادهی،  روش 
تولید  گازی،  میعانات  سازی  شیرین  قدیمی،  های 
روش  با  سنگین  و  سبک  های  هیدروکربن  استقرار  و 
تولید  و  سولفوریک  اسید  استقرار  بازیافتی،  های 
سلفچگان  صنعتی  شهرک  در  باتری  از  سرب  شمش 

است. ممنوع 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  مشکینی  موسوی 
در  نیز  آهک  و  گچ  بری،  سنگ  صنایع  استقرار 
نیز  مردم  سکونت  محل  و  شهری  حریم  محدوده 

نیز  دیگر  صنایع  برخی  دارد  احتمال  و  شده  ممنوع 
شود. افزوده  مصادیق  این  به 

کرد:  بیان  نیز  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
از  هکتار   ۱۶۲ مساحت  به  گذاری  سرمایه  فقره   ۱۱
گذاران  سرمایه  توانایی  عدم  از  پس  استان  اراضی 
در پیشبرد طرح های عمرانی خلعیت شده که چهار 
های  نیروگاه  احداث  با  رابطه  در  بین  این  از  مورد 

است. بوده  خورشیدی 
کرد:  تصریح  همچنین  رضا  حاجی  محمدرضا 
استان  در  پسته  تن محصول  ۷ هزار  بر  افزون  امسال 
توسعه  به  رو  روند  از  نشان  که  شود  می  برداشت  قم 

► است.     باارزش  محصول  این 
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۲۳۲  فرعی از ۱۰۴۳۷ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم 
باشد،   فرزند حسین می  پورغالم    بنام زهرا  ۵۰ که  ۶ پالک  ۱۸ متری حمام کوچه  ۱۵ خرداد کوچه  اراضی خیابان 
ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در 
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ تحدیدحدود پالک مذکور در    - ۱/۷۵۳۶ نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 
۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع  ۸ الی  ۱۴۰۱/۰۸/۲۲  ساعت  روز یکشنبه مورخ 
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 
مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک 

 )۱۵۶۹۱ این اداره ارائه نماید./ )م الف 
 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 

ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۸۷۵ از  فرعی    ۲۶۴ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  جریان  در  باشد،   می  حسن  فرزند  قربانی   زهرا  بنام  که   ۱۱ پالک   -۱ فرعی   -۱۳ کوچه   – عطاران  اراضی  قم 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است 
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه    - ۱/۷۵۸۸ عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 
اهالی و  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  ۱۲ صبح در محل وقوع ملک  الی   ۸/۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲  ساعت  مورخ 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  خصوصا 
اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )۱۵۶۹۰ الف  )م  نماید./  ارائه 
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فرمانده انتظامی قم خبرداد: 

یک مسئول در علوم پزشکی استان:● سن اکثر بازداشت شدگان در قم 15 تا 22 سال است   ●
مشکل کمبود سرم در قم طی 

روزهای آینده برطرف می شود

ارائه  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  سرپرست 
توضیحاتی در مورد کمبود سرم در سطح شهر قم گفت: این مشکل 

شد. خواهد  برطرف  آتی  روزهای  در  و  بوده  کشوری 
تهذیبی  عباس  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
روزانه  میانگین  به صورت  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  گفتگویی  در 
به  توجه  با  که  می شود  توزیع  استان  سطح  در  سرم  هزار   ۱۵ حدود 
کشوری  میانگین  برابر   ۲ حدود  کشور  کل  به  استان  جمعیت  نسبت 

است.
با  افزود:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  سرپرست 
حسب  شده  بینی  پیش  برنامه  و  استان  بودن  پذیر  زائر  به  توجه 
با  دارو  و  غذا  معاونت  درمانی،  مراکز  و  بیمارستان ها  نیاز  اعالم 
توزیع  و  تامین  پیگیر  مداوم  به صورت  دارو  و  غذا  سازمان  هماهنگی 
و  بیمارستان ها  مجاور  داروخانه های  بیمارستان ها،  اولویت  با  سرم 

است. بوده  دیگر  داروخانه های  درنهایت  و  درمانگاه ها 
میانگین  از  باالتر  قم  پزشکان  نسخ  در  سرم  مصرف  و  تجویز  سرانه 

است کشوری 
در  نسخ  بررسی  از  حاصل  گزارش های  و  میدانی  بررسی های  به  وی 
که  دهد  می  نشان  بررسی ها  کرد:  ابراز  و  اشاره  سرم  تجویز  با  رابطه 
سرانه تجویز و مصرف سرم در نسخ پزشکان استان باالتر از میانگین 
مصرف  و  تجویز  اول  رتبه های  در  استان  متاسفانه  و  است  کشوری 

دارد. قرار  سرم 
مورد  در  رویه  تغییر  بودن  زمانبر  به  توجه  با  کرد:  اذعان  تهذیبی 
و  معاونت  پیگیری  و  تاکید  حاضر  حال  در  سرم،  مصرف  و  تجویز 

است. استوار  سرم  تامین  بر  دارو  و  غذا  سازمان 
بوده  معین  سهمیه  یک  همیشه  ها  داروخانه  سرم  سهمیه  افزود:  وی 
است که در حال حاضر این سهمیه ها نسبت به قبل افزایش داشته 

است و پزشکان باید حسب ضرورت سرم و دارو تجویز کنند.
کشوری  مشکلی  سرم  کمبود  موضوع  متاسفانه  تهذیبی  گفته  به 
تحریم های  و  محدودیت ها  و  قبلی  مدیریت های  سوء  اثر  در  که  است 

دهد. می  نشان  را  خود  اثرات  حاضر  حال  در  و  آمده  پیش  موجود 
ویروس  شیوع  از  بعد  کشور  در  زیبایی  جراحی  اعمال  افزایش  وی 
برشمرد. کشور  در  سرم  مصرف  افزایش  علل  از  دیگر  یکی  را  کرونا 
دارو  و  غذا  سازمان  در  شده  انجام  اقدامات  با  کرد:  تصریح  تهذیبی 
در  مصرف  اوج  از  بیشتر  درصد   ۵۰ تامین  میزان  حاضر  حال  در 
سال های پیش است و عالوه بر تولید تمام وقت سرم در کارخانه های 
به صورت  معتبر خارجی  منابع  از  متنابهی سرم  مقادیر  برای  داخلی، 
توزیع  و  با شناسه گذاری  واردات صادر شده است که  مقطعی مجوز 
آن در روزهای آتی ان شالله مشکل کمبود سرم تا حد زیادی برطرف 
ادامه  کمبود  این  داخل  تولید  تداوم  با  رود  می  انتظار  و  شد  خواهد 

باشد. نداشته 
و شکایت های  بررسی گزارش ها  و  ارزیابی های میدانی  نتایج  به  وی 
نشان  بررسی ها  این  کرد:  اظهار  و  اشاره  سرم  کمبود  به  مربوط 
به صورت  که  است  درمانگاه  چند  به  مربوط  مشکل  عمده  می دهد 
در  شده  اعالم  گزارش های  و  می کنند  تراپی  سرم  به  اقدام  رویه  بی 
و  تجویز  موید  ها  درمانگاه  این  از  برخی  در  سرم  مصرف  با  رابطه 
میزان  که  طوری   به   است  سرم  رویه  بی  و  منطقی  غیر  کامال  مصرف 
بیمارستان های  با  معادل  درمانگاه ها  این  از  برخی  در  سرم  تجویز 

است. شهر  بزرگ 
کرد:  بیان  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  سرپرست 
خوشبختانه در حال حاضر بیمارستان ها و مراکز درمانی اصلی شهر 

دارند. مناسبی  وضعیت  راهبردی  ذخایر  نظر  از 

خبـر

تولیت حرم حضرت معصومه: 

● خودروسازان انتقادهای منطقی مردم را بشنوند    ●

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

● 170 میلیون دالر صادرات کاال از قم در نیمه نخست سال   ●

مدیرکل محیط زیست قم:

● استقرار صنایع آالینده در شهرک صنعتی سلفچگان قم ممنوع شد   ●



www.gooyeh-qom.com4شنبـه 23 مهر 14۰1/ شماره 2۰31 خبر

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری      ◄
موتورسیکلت  راکبان  از  درصد   ۷۰ حدود  گفت:  قم 
نقلیه  وسیله  این  از  استفاده  ترافیکی  فرهنگ  قم  در 
را رعایت نمی کنند که استفاده نکردن از کاله ایمنی 

است. امر  همین  مصادیق  از  یکی 
وجود  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  غریب  حسین 
در شهر قم  موتورسیکلت  ۳۰۰ هزار دستگاه  از  بیش 
نقلیه  این وسیله  از  این مهم است که استفاده  بیانگر 

است. افزایش  به  رو  شهر  این  ساکنین  سوی  از 
در  گرفتن  قرار  دلیل  به  قم  کرد:  اضافه  وی 
کاوه)واقع  و  شکوهیه)قم(  صنعتی  شهر   ۲ مجاورت 
در  موتورسیکلت  تولید  واحدهای  که  ساوه(  شهر  در 
آن ها فعال است و از طرفی موتورسیکلت را با شرایط 
اقساطی در بازار عرضه می کنند، یکی از استان هایی 

دارد. را  موتورسیکلت سوار  بیشترین  که  است 
موتورسیکلت ها  این  از  بعضی  داد:  ادامه  وی 
تولید  در  و  بوده  زیست محیطی  استانداردهای  فاقد 

هستند. تاثیرگذار  نیز  شهر  سطح  در  آالیندگی 
غریب به این نکته اشاره کرد: متاسفانه استان قم 
از صدمات  آمار قابل توجهی  از استان هایی است که 
از  بخشی  که  دارد  اختیار  در  را  ها  تصادف  از  ناشی 

موتورسیکلت هاست. به  مربوط  آمار  این 
وی همچنین گفت: صدمات ناشی از این تصادف 
قطع  شده  مشاهده  و  بوده  جبران ناپذیر  بعضا  ها 
را  حادثه دیده  فرد  عمر،  یک  برای  نخاع  قطع  و  عضو 

می کند. مواجه  مشکل  با  زندگی  در 
رخ  های  تصادف  این  از  برخی  در  افزود:  وی 
موتورسیکلت  راکب  بر  عالوه  می شود  مشاهده  داده 

این  از  مشترک  به صورت  نیز  خانواده  اعضای 
مورد  چندین  متاسفانه  که  می کنند  استفاده  وسیله 
را  خانواده  اعضای  و  راکب  فوت  به  منجر  تصادفات 

بوده ایم. شاهد 
قم  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  مدیرکل 
تصریح کرد:  اولین ضرورت استفاده از موتورسیکلت 
در  که  است  رانندگی  گواهی نامه  داشتن  اختیار  در 
بدون  قانونی  سن  از  کمتر  نوجوانان  بعضا  زمینه  این 
وسیله  این  از  خانواده  مراقبت  بدون  و  گواهی نامه 
این  و  می کنند  استفاده  شهر  سطح  در  تردد  برای 
صورت  در  راکب،  برای  مشکل  بروز  بر  عالوه  مساله 
برای  را  جبرانی  غیرقابل  مشکالت  تصادف  بروز 

کند. می  تحمیل  خانواده 
فرهنگ  ترویج  عملیاتی  برنامه  تدوین  به  وی 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  اداره  سوی  از  ترافیک 
اجرایی  دستگاه های  به  آن  ابالغ  و  استانداری 
این  اهداف  کردن  نهادینه  برای  گفت:  و  کرد  اشاره 
دستگاهی  بین  همکاری  و  هماهنگی  نیازمند  برنامه 

. هستیم
ترویج  زمینه  در  شهرداری  این که  بیان  با  وی 
کند،  ایفا  را  ویژه ای  نقش  می تواند  ترافیک  فرهنگ 
معابر  خط کشی  هشداردهنده،  عالئم  توسعه  افزود: 
مهمی  نقش  ترافیک  آموزش  تابلوهای  از  استفاده  و 
آن  به تبع  و  ها  تصادف  آمار  کاهش  در  می تواند  را 

باشد. داشته  همراه  به  مصدومان  آمار  کاهش 
و  انتظامی  نیروی  هفته  تبریک  ضمن  غریب 
و  راهور  پلیس  شبانه روزی  زحمات  از  قدردانی 
این که  برای  شک  بدون  رانندگی،گفت:  و  راهنمایی 

مسائل  و  ترافیک  زمینه  در  ایمن  شهری  بتوانیم 
این  با  همکاری  نیازمند  باشیم  داشته  ترافیکی 

هستیم. خدوم  مجموعه 
شرکت های  و  مردم نهاد  موسسات  از  همچنین  وی 
در  را  شهر  تبلیغاتی  فضاهای  که  خصوصی  بخش 

زمینه  در  مشارکت  با  کرد:  درخواست  دارند،  اختیار 
ترویج و توسعه فرهنگ ترافیک و استفاده از پیام های 
فرهنگ  ارتقاء  زمینه  در  شهروندان  آموزش  به  مربوط 
داشته  مشارکت  نقلیه  وسیله  از  استفاده  مناسب 

► باشند.   

◄    محمد علی مجاهدی پدر شعر آیینی کشور در 
مراسم رونمایی از پوستر کنگره ملی »زالل قریحه« با 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  از مسئوالن  انتقاد 
رهبری  و  شهدا  از  سخن  که  جایی  در  گفت:  قم، 
نیست  پذیرفتنی  مقامی  هیچ  از  اهمالی  هیچ  است، 
و من دوست داشتم که مدیرکل ارشاد در این مراسم 
در  کمکی  و  می گفت  مقدمی  خیر  و  داشت  حضور 

داشت. موضوع  این 
کتابخانه های  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
کنگره  پوستر  از  رونمایی  مراسم  قم،  استان  عمومی 
پدر  مجاهدی  محمدعلی  حضور  با  قریحه  زالل  ملی 
آیینی  دبیرخانه شعر  دائمی  دبیر  و  آیینی کشور  شعر 
غدیر  سالن  در  استان  فرهنگی  مسئوالن  از  جمعی  و 
برگزار شد. قم  استان  کتابخانه های عمومی  اداره کل 

کتابخانه  های  اداره کل  سرپرست  توکلیان  مهدی 
کن«  گریه  »تنها  کتاب  که  زمانی  گفت:  قم  عمومی 
رهبری  معظم  مقام  از  تقریظی  شد،  نشر  بازار  وارد 
ویژه ای  تعابیر  آن  در  که  شد  منتشر  کتاب  پیرامون 
پیرامون نویسنده، ناشر و کتاب به کار برده شده بود.
نظامی  مستشار  سرکارخانم  که  زمانی  افزود:  وی 
معماریان  شهید  مادر  پیرامون  ترکیب بندی  نیز 
معظم  مقام  استحضار  به  ایشان  شعر  و  سرودند 
پیرامون  تقریظی  مجددًا  ایشان  بود،  رسیده  رهبری 
محافل  برای  تقریظ  این  و  نوشتند  سروده  این 
استان  و  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  ادبی 
»زالل  عنوان  با  شعری  کنگره  تا  شد  انگیزه ای  قم 

شود. برگزار  قریحه« 
قم  عمومی  کتابخانه  های  اداره کل  سرپرست 
نوحه  و  سرود  و  شعر  بخش  دو  در  کنگره  این  افزود: 
و  سرود  حوزه  در  رمی  حمید  که  شد  خواهد  برگزار 

عنوان  به  شعر  حوزه  در  نیز  پور  الهی  جواد  و  نوحه 
همچنین  داشت؛  خواهند  فعالیت  اجرایی  دبیران 
شعر  پدر  مجاهدی،  استاد  که  است  افتخار  باعث 
سیاست  شورای  رئیس  عنوان  به  نیز  کشور  آیینی 
سرکار  و  داشت  خواهند  حضور  کنگره  این  گذاری 
این  علمی  دبیر  نیز  نظامی  مستشار  نغمه  خانم 

داشت. خواهند  عهده  بر  را  کنگره 

مراسم  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  توکلیان 
شهید  مادران  تکریم  روز  با  همزمان  نیز  اختتامیه 
السالم  علیهما  البنین  ام  حضرت  وفات  سالروز  که 

می شود. برگزار  است، 
اداره کل  مسئوالن  از  آیینی  شعر  پدر  *انتقاد 

قم اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
پدر  مجاهدی،  علی  محمد  نشست،  این  ادامه  در 
و  غیور  امروز،  آیینی  شعر  گفت:  کشور  آیینی  شعر 

شاید  که  است  چیزی  همان  این  و  است  شورآفرین 
اند. داشته  غفلت  آن  از  سال  سال های 

شعر  مسیر  در  که  سالی  شصت  این  در  افزود:  وی 
به  منحصر  ظرفیتی  قم  شعر  برداشتیم،  گام  آیینی 
این  به  اعتنایی ها  کم  برخی  متأسفانه  که  دارد  فردی 

است. زده  ضربه  قشر 
پدر شعر آیینی کشور تأکید کرد: توقع داشتیم که 
فرهنگ  کل  اداره  از  نماینده ای  جلسه ای،  چنین  در 
در  باشد؛  داشته  حضور  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و 
و  کل  اداره  این  ذاتی  وظایف  از  کار  این  که  حالی 
رهبری  معظم  مقام  که  زمانی  و  است  ارشاد  وزارت 
عذری  هیچ  دیگر  می کنند،  تأکید  مسئله ای  روی 

نیست. پذیرفته 
شهید  نود  و  هزار  شش  عدد  افزود:  مجاهدی 
و  نیست  کم  قم  شهر  مثل  هم  آن  شهر  یک  برای 
داغدار  تحمیلی  جنگ  این  در  بسیاری  خانواده های 
تواند  می  بزرگواران  این  برای  ما  حضور  که  شدند 

باشد. داشته  همراه  به  همدردی  احساس 
وی تصریح کرد: در حالی که موجودیت این نظام، 
اگر  نیز  عاشورا  فرهنگ  و  عاشوراست  فرهنگ  مدیون 
وجود  دلیل  به  است،  کرده  پیدا  ادامه  امروز  به  تا 
شهیدان بلند آوازه ای است که در عاشورای سال ۶۱ 
با آن همه حماسه و فداکاری به میدان آمدند و امروز 
نداریم!  حضور  شهداست،  یاد  به  که  جلسه ای  در  ما 
رهبری  معظم  مقام  دستور  و  شهیدان  مسئله  اینجا 
نیست  پذیرفتنی  مقامی  از هیچ  اهمالی  و هیچ  است 
و من دوست داشتم که مدیرکل ارشاد در این مراسم 
در  کمکی  و  گفت  می  مقدمی  خیر  و  داشت  حضور 

داشت. موضوع  این 
نهاد  کرد:  تصریح  ادامه  در  کشور  آیینی  شعر  پدر 

فرهنگی  سازمان  کشور،  عمومی  کتابخانه های 
فرهنگی  های  نهاد  دیگر  و  قم  شهرداری  اجتماعی 
و  داشتم  که من حضور  این چند جلسه ای  در  انصافًا 
در  که  کردند  پیدا  حضور  وجود  تمام  با  بودم،  شاهد 
و  عالقه  نشانگر  حضور  این  و  نبود  این گونه  گذشته 

آنهاست. دغدغه 
که  است  مهم  بسیار  مسئله  این  افزود:  مجاهدی 
شهدای  و  قم  استان  از  اسمی  رهبری  معظم  مقام 
نهاد های  برای تالش  زمینه ای  باید  این  و  آن می برند 
که  کسی  عنوان  به  من  و  کند  ایجاد  استان  فرهنگی 
می کنم  فعالیت  آیینی  شعر  حوزه  در  هاست  سال 
ما  که  گنجینه ای  این  که  می کنم  خطر  احساس 
و  کرده ایم  تالش  آن  آوردن  بدست  برای  سال هاست 
که  چرا  برود  دست  از  کرده ایم،  تربیت  را  نیرو هایی 
و  آموزشی  کالس های  برگزاری  برای  اعتباری  امروز 

ندارد. وجود  جوان  نیرو های  تربیت 
مناسبت های  از  بسیاری  در  کرد:  تصریح  وی 
را  اشعار  داوری  مسئولیت  که  مراسم ها  و  مختلف 
جشنواره ها،  این  برگزیدگان  از  بسیاری  داشتم، 
تربیت  برای  آموزش ها  این  و  بوده اند  قمی  شاعران 
کند. پیدا  ادامه  باید  نیز  بعدی  های  نسل  شاعران 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کشور  آیینی  شعر  پدر 
گردن  بر  که  استان  در  تنها  نه  الدین  زین  برادران 
که  نداشته ایم  نیز  تاکنون  و  دارند  بزرگی  حق  کشور 
چنین  این  موضوعی  مورد  در  رهبری  معظم  مقام 
تاکید کنند و اولین اتفاق در این حوزه است و اهالی 
بدانند  را  این موضوع  باید قدر  و مسئولین استان قم 

بردارند. قدم  آن  تحقق  راه  در  و 
پوستر  از  مراسم  این  پایان  در  که  است  گفتنی 

► شد.   رونمایی  قریحه  زالل  ملی  کنگره 

توسعه  و  راهبری  کارگروه  مسئول      ◄
مجمع  بین الملل  امور  و  ارتباطات  کمیته 
اهمیت  به  اشاره  با  ایران  کالن شهرهای 
خصوص  در  اطالع رسانی  و  رسانه ای  کار 
تغییر  برای  گفت:  شهرداری ها  اقدامات 
و  عمومی  روابط  کار  به  نگاه  نوع  در 
و  فکری  زیرساخت های  به  اطالع رسانی، 

است. نیاز  جدید  اندیشه ای 
کالنترزاده  مهدی  شهرنیوز،  گزارش  به 
و  ارتباطات  کمیته  نشست  سی امین  در 
کالن شهرهای  شهرداران  بین الملل  امور 
کل  دبیر  نارضایتی  به  اشاره  با  ایران، 
ایران  کالن شهرهای  شهرداران  مجمع 
دقیق  اطالع رسانی  تحقق  عدم  از 
در  بین الملل  امور  و  ارتباطات  کمیته 
مجموعه های  خبرهای  انعکاس  خصوص 

حاضر  عصر  در  کرد:  اظهار  شهرداری ها 
جدید  اندیشه ای  و  فکری  زیرساخت  به 

مناسبی  نحو  به  بتوانیم  تا  داریم  نیاز 
کنیم. اقدام  اطالع رسانی  جهت 

وی افزود: ساختار و الزاماتی برای این 
اطالع  به  و  شود  گرفته  نظر  در  باید  کار 
الزم  ابتدا  در  بنابراین  برسد؛  شهرداران 
کار  و  عمومی  روابط  به  نگاه  نوع  در  است 
به  سپس  و  شود  ایجاد  تغییر  رسانه ای 
روابط عمومی ها کمک شود تا در مسئله و 
و  کنند  عمل  دقیق  اطالع رسانی  موضوع 

شوند. عرصه  وارد 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
اکثر  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری 
دارای  حاضر  حال  در  عمومی ها  روابط 
ساختار  این  باید  که  بوده  سنتی  ساختار 
روابط  و  شهرداران  اکثر  کند،  تغییر 
بزنند،  بنر  که  می خواهند  تنها  عمومی ها 
از  و  شده  باز  جدیدی  فصل  درصورتی که 
استفاده  متفاوت  اطالع رسانی  رویکرد 

محیطی  تبلیغات  به صرف  نباید  و  شود 
شود. بسنده 

شرایط  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
از  حمایت  و  استفاده  اقتصادی، 
که  نیست  نحوی  به  چاپی  رسانه های 
باشند  داشته  گسترده  اطالع رسانی 
و  بهترین  در  روزنامه  این  بر  عالوه  و 
هزار   ۱۰ چاپ  حالت  خوش بینانه ترین 

داشت. خواهد  نسخه 
کالنترزاده ادامه داد: یکی از مشکالت 
عمومی ها،  روابط  و  شهرداری ها  در  دیگر 
باالدستی  نهادهای  سیاسی  تصمیمات 
تصمیم گیری های  برخی  در  چراکه  است، 
که  دارد  وجود  سیاسی  نگاه  نهادها  این 
رویه  اتخاذ  با  کنونی  شرایط  در  است  الزم 

► برسند.   مشخصی  نقطه  به  درست 

رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت قم:
۴۴0 هزار ُتن محصوالت 

فوالدی امسال در قم تولید 
خواهد شد

رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: 
پایان سال جاری ۴۴۰ هزار  تا  براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
عرضه  بازار  به  و  تولید  استان  این  در  فوالدی  محصوالت  انواع  ُتن 

می شود.
محصوالت  تولید  مهم  قطب های  از  قم  داشت:  بیان  ناطق  جواد 
این  در  نامی  صاحب  صنعتی  واحدهای  و  است  کشور  در  فوالدی 
قابل  حجم  می توانند  که  هستند  فعالیت  مشغول  قم  استان  در  رابطه 

کنند. تامین  را  محصوالت  این  به  کشور  نیاز  از  توجهی 
به  راهبردی  و  مهم  کاالهای  جمله  از  فوالدی  محصوالت  افزود:  وی 
دیگر  محصوالت  از  بسیاری  ساخت  برای  آن ها  از  که  می آیند  شمار 
بر این اساس صنعت تولید فوالد در قم توانست  استفاده می شود که 
به عنوان حلقه ای مهم در زنجیره تولید بسیاری از کاالهای مورد نیاز 

کند. ایفا  نقش  کشور،  مردم 
فوالدی  محصوالت  ساخت  در  شده  استفاده  فناوری  داد:  ادامه  وی 
است  نوآورانه  الگوهای  اساس  بر  و  پیشرفته  نیز  قم  در  شده  تولید 
بتواند  و  باشد  داشته  باالیی  کیفیت  محصوالت  این  شده  موجب  که 

سازد. برآورده  را  مختلف  بخش های  در  مشتریان  نیازهای 
ناطق گفت: صنعتگران قم طی سال های اخیر با تالش فراوان تولید 
و  می کنند  دنبال  را  کشور  نیاز  مورد  و  پیشرفته  راهبردی،  محصوالت 
که  را  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  از  بسیاری  توانسته اند  رابطه  این  در 
ممنوع  را  ما  کشور  به  آن ها  صادرات  ظالمانه  تحریم های  با  دشمنان 

کنند. تولید  کرده بودند، 

اعضای کتابخانه های عمومی 
قم چه کتاب هایی را بیشتر 

می خوانند؟

عناوین کتاب ها و مجالت پرطرفدار گروه های سنی کودک و نوجوان 
 1401 تابستان  در  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  بزرگسال  و 

شد. معرفی 
استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  استان  عمومی  کتابخانه های  پرطرفدار  های  کتاب  عناوین  قم، 
امانت  میزان  بیشترین  کتاب ها،  این  شد.  معرفی   1401 تابستان 

داشته اند. را  قم  استان  عمومی  کتابخانه   24 اعضای  توسط 
استان  عمومی  های  کتابخانه  بزرگسال  کتاب های  پرمخاطب ترین 
یادت  بینوایان،  ابراهیم،  بر  سالم  کوچولو،  شازده   110 ترتیب  به  قم 
تعصب،  و  غرور  کلیدر،  دزیره،  دار،  هل  آبنبات  نمونه،  تفسیر  باشد، 
پیرمرد و دریا، صد سال تنهایی، مردی به نام اوه، بر باد رفته و دختر 

است. شینا 
»قصه های  چلمن«،  بچه ی  یک  »خاطرات  های  کتاب  همچنین، 
»مجوعه  اشباح«،  سرزمین  های  »قصه  خوب«،  بچه های  برای  خوب 
بابام«  و  قصه های شب«، »مجموعه خانه درختی« و »قصه های من 
کتابخانه  نوجوان  و  کودک  سنی  رده  های  کتاب  ترین  پرمخاطب  از 

است. بوده  قم  استان  عمومی  های 
ماهنامه  و   162 با  قلک  ماهنامه  همچنین،  گزارش  این  براساس 
نوجوان  و  کودک  مجالت  طرفدارترین  پر  امانت،  بار   105 با  پوپک 
نیز،  بزرگسال  نشریات  بین  در  اند.  بوده  عمومی  های  کتابخانه  در 
و  کیک  و  دستپخت  خوراک،  خوش  آشپزباشی،  ماشین،  مجالت 

اند. گرفته  جای  ها  پرطرفدارترین  دسته  در  شیرینی 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم:خبـر

● 70 درصد از راکبان موتورسیکلت قمی فرهنگ ترافیکی را رعایت نمی کنند    ●

● انتقاد پدر شعر آیینی از مسئوالن اداره ارشاد قم    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که  از شعبه  به موجب اجراییه صادره 
له  گردیده  ثبت  ۶/۹۹ج/۴۹۵  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۶ شعبه  در 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  زاده  محمد  مهدی  علیه  ترابی  منصوره 
۱۱۴ سکه در حق محکوم له و ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق 
دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف نموده که 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ۱- تعداد ۶۶۰ عد رنگ مو مارک 
۷۰ عدد  تعداد   -۲ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰تومان  و مدیا( مجموعا  اتوسا   ، های )جور 
پنکک مارک های )اسکالره ، ارکیا ، ارتا و مدیا( مجموعا ۱/۵۴۰/۰۰۰تومان 
 -۴ ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  )اسکالره(  جامد  رژلب  عدد   ۸۰ تعداد   -۳
۵- تعداد  ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان  sea star مجموعا  ۵۰ عدد رژ لب جامد  تعداد 
عدد   ۸۰ تعداد   -۶ ۲۷۲/۰۰۰تومان  مجموعا   glass مایع  لب  رژ  عدد   ۱۷
لنج مجموعا  پودر  ۸ عدد کرم  تعداد   -۷ ۶۴۰/۰۰۰تومان  وارپاسیون مجموعا 
۲۸۰/۰۰۰ تومان ۸- تعداد ۷۰ جلد دفتر ۴۰ برگ مجموعا ۴۲۰/۰۰۰تومان 
تعداد   -۱۰ ۲۵۰/۰۰۰تومان  مارک جور مجموعا  بدن  مام  ۱۰ عدد  تعداد   -۹
عدد   ۸ تعداد   -۱۱ ۱/۵۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  خیاطی  قرقره  عدد   ۵۰۰

تعداد   -۱۲ ۲۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا   scent سیلور  گرمی  میلی   ۳۰ ادکلن 
دفتر  جلد   ۷۰ تعداد   -۱۳ ۴۹۰/۰۰۰تومان  مجموعا  برگ   ۸۰ دفتر  جلد   ۷۰
لیتری   ۴ اکسیدان  عدد   ۲ تعداد   -۱۴ ۵۶۰/۰۰۰تومان  مجموعا  برگ   ۸۰
لیتری  یک  اکسیدان  عدد   ۱۵ تعداد   -۱۵ تومان   ۱۶۰/۰۰۰ مجموعا  اتوسا 
استر  پلی  عروسکی  مجسمه  عدد   ۵۰ تعداد   -۱۶ ۳۷۵/۰۰۰تومان  مجموعا 
الک  عدد   ۱۵۰ تعداد   -۱۷ ۱/۷۵۰/۰۰۰تومان  مجموعا  متوسط  و  کوچک 
حجم  پودر  عدد   ۳ تعداد   -۱۸ ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا   perfect ناخن 
های  طراح  دکمه  عدد   ۱۰۰۰ ۱۹-تعداد  ۷۵/۰۰۰تومان  مجموعا  مو  دهنده 
خوشبو  اسپری  عدد   ۷ تعداد   -۲۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  مختلف 
الومینیومی  خرازی  ویترین  عدد  یک   -۲۱ ۲۸۰/۰۰۰تومان  مجموعا  کننده 
۵ عدد کرم  تعداد   -۲۲ ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان  متری  نیم  در  دو  با شیشه حدود 
طبقه   ۷ اهنی  قفسه  عدد  یک   -۲۳ ۲۵۰/۰۰۰تومان  مجموعا  ارکیا  پودر 
موارد  گردید  مقرر  ۳۲/۹۴۲/۰۰۰۰تومان  کل  مجموع  ۶تومان   ۰۰۰۰۰
به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت  ساعت   ۱۴۰۱/۸/۱۴ تاریخ  در  الذکر  فوق 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس  

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

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

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم تاکید کرد: 

● لزوم تغییر ساختار سنتی روابط عمومی ها    ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد              تلفن: 09184480402

جمهوری  سال  کتاب  برنده      ◄
نظام  است  معتقد  ایران  اسالمی 
است  اضطراری  تغییر  چند  نیازمند 
کشور  نگران  هم  بیگانه ای  هیچ  اما 
معترضان  به  حال  عین  در  و  نیست  ما 
را  گری  مطالبه  که  می کند  توصیه 

دهند. ادامه 
شناخته  نویسنده  امیرخانی،  رضا 
در  کشورمان  محبوب  و  شده 
تلگرامی  کانال  در  که  بلند  یادداشتی 
حوادث  بهانه  به  منتشرکرده  خود 
برخی  تحلیل  به  کشور،  روزهای  این 
و  پرداخت  اخیر  سالهای  اتفاقات 
توصیخ هایی  معترض  جوان های  به 
ادامه  در  را  او  یادداشت  متن  کرد. 

. نید ا می خو
عنوان  با  یادداشت  این  در 

است: آمده  گذارنگار 
ساله گی  پنجاه  آستانه ی  در 
می اندیشم.  گذشته  به  و  نشسته ام 
از  بگویم  که  هستم  این  از  عمل گراتر 
از  یا   ۷۱ از  یا   ۶۷ از  یا  شد  شروع   ۵۷
۷۸ یا از ۸۴ یا از ۸۸ یا از ۹۶ یا از ۹۸ 
نقطه ی  را   ۸۴ البته  دل م   .۱۴۰۱ از  یا 
عمل گراتر  اما  می داند.  جدی  چرخِش 
شروع  ام روز  همین  از  انحراف  هستم. 
از  باید  تغییری  هر  برای  است.  شده 
بی خیال  کرد.  شروع  لحظه  همین 
سرعت  با  می شد  که  دوربرگردان هایی 
یک  مثل  ساعت  در  کیلومتر  بیست 
از  راه نما  با  محتاط  پیِر  راننده ی 
و  کرد  اصالح  را  مسیر  و  زد  دور  آن ها 
دادند.  تذکر  عقال  نیز  را  همه  تقریبا 
که  است  رسیده  جایی  به  کار  حاال 
تا  کنیم  پیدا  باید  شوماخر  مایکل  یک 
دویست  سرعت  با  را  ارابه  این  غربیلک 
اولین  تو  ساعت  در  کیلومتر  پنجاه  و 
که  دوبرگردانی  بچرخاند؛  دوربرگردان 
نه! یا  برسیم  آن  به  اصال  نیست  معلوم 
و  پراکنده نوشته ام  را  تامالت  هر روز 

هر روز به دوربرگردان ها فکر کرده ام.
روز اول:

خیمه ی  ام روز  اقتصاد  وزارت 
حساب های  روی  است  زده  سنگینی 
همه ی  می تواند  راحتی  به  بانکی. 
کند.  بازرسی  و  بررسی  را  حساب ها 
درآورده  چه قدر  شهروندی  هر  بفهمد 
طبیعتا  و  است  کرده  خرج  کجا  و  است 
مالیات  دقیق  عدد  به  برسد  علی الراس 

! ی د مو
ممیز  چند  می توانیم  نظرم  به 
کمی  با  که  کنیم  پیدا  زرنگ  و  زبر 
به  تسلط  هم  کمی  و  هوش مندی 
واقعی  درآمد  اکسل،  در  فرمول نویسی 
به  اول  کنند. همان  را کشف  مودی  هر 
بند  مالیاتی در سایت، چند  امور  درگاه 
جز  به  مثال  کنیم.  اضافه  هم  را  دیگر 
از  هم  را  مذهب  پدر،  نام  و  تولد  تاریخ 
اجازه  بود،  شیعه  اگر  و  بپرسیم  مودی 
موجود  گزینه های  میان  از  بدهیم 
حاال  کند.  انتخاب  هم  را  تقلید  مرجع 
با این کشف درآمد واقعی توسط اکسل 
توجه  با  اگر  دارد  ایرادی  چه  ممیزان، 
همان جا  مودی،  ثبتی  مشخصات  به 
آن  درآمد  خمس  آن الین  صورت  به 
مرجع  دفتر  به  شیعه  مودیان  از  دسته 
رسید  و  شود  کارت  به  کارت  ثبت شده 
مودی  رویت  به  قیامت  و  قبر  جهت  هم 
چنین  نباید  دینی  حکومت  آیا  برسد؟ 
دین  فروع  از  مهم  این  نباید  آیا  کند؟ 

کند؟ احیا  را 
مگر  ابدا!  است؟  مضحک 
احیای  برای  دینی  حکومت  نمی گویند 
بد  آیا  است؟  آمده  دینی  امور  همین 
شیعیان  مال  و  بنشینیم  اگر  است 

کنیم؟! مخمس  را  کاهل 
می کند؟! فرق  قصه اش  حجاب 

را  باال  طرح  این  اگر  بدانیم  یقین 
کنیم،  اجرا  رییسی  دولت  همین  در 
درباره ی  که  فقهی  مقاالت  تعداد 
آثار اجتماعی  و  پرداخت خمس  وجوب 
آثار  برابر  ده ها  می شود،  نوشته  آن 
اجتماعی حجاب است. دلیل ش هم بر 
می توانم  راحتی  به  است!  روشن  عقال 
جاافتاده  سخن ران  یک  کنم  تصور 
مال  »اختالط  می دهد  توضیح  که  را 
شبهه  لقمه ی  غیرمخمس  با  مخمس 
ای  مسلمانان!  سفره ی  سر  می برد 
می گویی  که  غیرمتدینی  نامسلمان 
اعتقاد  خمس  موضوع  این  به  من 
باید  مسلمان  همه  این  چرا  ندارم، 
تصمیم  این  با  شود  خراب  سفره شان 

می رفت  انتظار  اسالمی  حکومت  از  تو! 
موضوع  این ها  از  زودتر  خیلی  که 
سفره ها  که  می کرد  قانونی  را  خمس 

شوند...« طاهر  و  طیب 
هستم.  خمس  طرف دار  من 
هستم.  حجاب  طرف دار  که  همان گونه 
با  مرجعی  هیچ  که  می دانم  نیک  اما 
نمی تواند  خود  مقبولیت  از  درست  فهم 
اگر  اما  بگیرد...  من  از  اجباری  خمس 
بیاندازیم   پیش  را  اسالمی  حکومت 
ایستاد!  خواهند  پشت ش  همه  حتما 
تهران  را  فاکتور  و  می کند  خرج  قم 

می کند... پرداخت 
که  می گفت  یکی  نزدیکان م  )از 
خمس  کن  باور  نکن.  منتشر  را  این 
بی راه  یک هو!!  می کنند  اجباری  را 
به  اگر  دین  فروع  احیای  نمی گفت. 
بیافتد،  راه  حکومتی  و  اجباری  شکل 
زیارت هم شاید خودش  و  سازمان حج 
اقتصاد  وزارت  سامانه ی  آن  به  را 
مشترک  کنسرسیوم  در  و  کند  متصل 
سعودی،  اوقاف  و  حج  با  بین المللی 
را  مودیان  از  دسته  آن  سامانه  روی  از 
صورت  به  دارند،  مالی  استطاعت  که 
آن الین ثبت نام کند و فیش حج شان را 
آدم های  حج  وقت  یک  تا  کند  ای میل 
از  نامسلمان  و  نشود  ضایع  مستطیع 
است  دین  فروع  احیای  نروند.  دنیا 

) یگر د
حجاب  ارشاد  گشت  با  فقط  نه  من 
روزه  و  نماز  و  ارشاد خمس  با گشت  که 
و... هم مخالف م و هر اجباری در آن ها 
شخصا  چه  اگر  می دانم.  دین  در  اکراه 

باشم! معتقد  و...  خمس  و  حجاب  به 
در  موضوع  این  طرح  از  سال   ۱۵
گذشته  کشور  عمومی  رسانه های 

نتیجه! بدون  است... 
را  دینی  جامعه ی  که  است  روشن 
فهم  احکام  اجرای  کمی  مقیاس  با 
دین  کیفی  حالت  با  اتفاقا  نمی کنند، 

می سنجند... شهروندان  میان  در 
روز دوم:

رژیم  از  حریفی  با  کشتی گیر 
در  و  نمی کند  مبارزه  صهیونیستی 
مسوول  فردا  می شود.  حذف  اول  دور 
هوس  که  می کند  مصاحبه  فدراسیون 
دویست  و  خورد  و  بود  کرده  شیشلیک 
دفاع  یعنی  این  آورد!  وزن  اضافه  گرم 
در  پیش تر  فلسطین؟!  مظلوم  ملت  از 
یکی  با  اسراییل  میالدی  هفتاد  دهه ی 
دو بازی خود را به فینال جام ملت های 
عربی  کشورهای  چون  می رساند؛  آسیا 
بدهند.  مسابقه  او  با  نبودند  حاضر 
جنوبی،  افریقای  آپارتاید  رژیم  بعدتر 
نکردن  بازی  یعنی  حربه،  همین  با 
جدی  انزوای  دچار  اروپایی،  تیم های 
بود. حاال چه کسی منزوی شده است؟ 
ما  روش  قدس؟!  اشغال گر  رژیم  یا  ما 
هدف  نه  است؛  بوده  ندادن«  »مسابقه 
از  نه  است  مقدسات  از  نه  روش  ما. 
می کنیم.  عوض  را  روش  اعتقادات. 
بعد  گرفت  کشتی  که  کشتی گیری  هر 
هفتی  دوربین  سمت  به  را  دست ش  دو 
می کنیم  رمزگشایی  بعدتر  و  می کند 
ایراد  فلسطینی.  خانه ی  یعنی  این  که 
دیگری  چیز  است،  سیاسی  که  گرفتند 
می سازیم.  دیگری  چیز  و  می گوییم 
یا  دارد  قوی تری  رسانه ای  برد  این 
سال هاست  خوردن؟!  شیشلیک 
گفته اند.  و  گفته ایم  را  حرف ها  همین 
خادم  رسول  فدراسیون،  وقت  رییس 
توجهی  او  به  کسی  و  گفت  را  همین 
این  بعدی  نفر  رفت...  کنار  او  و  نکرد. 
حل  برای  می ماند...  و  نمی گوید  را 
داشت؟  خواهیم  وقت  چه قدر  مساله 
استادیوم  در  زنان  حضور  موضوع  مثال 
طرح   ۸۴ سال  در  که  دارم  یاد  به  را 
کردم و اتفاقا شنیدم که مخالفت جدی 
سال   ۱۷ از  بعد  خدا  شکر  نداریم!  هم 
موضوع  فیفا  هم کاری  و  کرونا  تاخیر  با 
از هیچ خاک ریزی هم عقب  و  حل شد 
تکان نخورد!  از آب  و آب هم  ننشستیم 
تهران  و  فاکتور کرد  قم  البته  را هم  این 

! خت ا پرد
روز سوم:

مقبولیت  دولت  که  است  روشن 
رسمی  آمار  به  اگر  حتا  ندارد.  کافی 
مردم  جمهور  کنیم،  نگاه  کشور  وزارت 
نماینده ی  را  دولت  این  درستی  به 
باطله  آرای  درصد  نمی دانند.  خود 
به  انتخابات  آخرین  در  مشارکت  و 
رابطه ی  وضع  وحشت ناک  نحوی 

می کنند.  مشخص  را  حکومت  با  مردم 
نیست  سیاسی  رسما  که  بحرانی  در 
است،  فرهنگی  و  اجتماعی  اتفاقا  و 
استفاده  اجتماعی  سرمایه ی  از  باید 
حقیقت یابی  شورای  نمی شد  آیا  کرد. 
داماد  محقق  مثال  که  کرد  منصوب 
دکتر  و  باشند  عضوش  دایی  علی  و 
که  رجایی  علی  دکتر  و  قلب  زاهدمهر 
ساکن  المپیادی های  قدیمی ترین  از 
سرمایه ی  که  دیگرانی  و  است  ایران 
آن ها  هم  بعد  دارند.  واقعی  اجتماعی 
طور  به  و  کنند  تحقیق  مانع  بدون 
باشند.  مرتبط  آن ها  با  رسانه ها  طبیعی 
منصفه(  هیات های  به  شبیه  )چیزی 
رای  به  نسبت  مردم  که  است  طبیعی 
این  چرا  بود.  خواهند  خاضع  آن ها 
امینی  مهسا  قتل/مرگ  حادثه ی  در 
ساخته  حقیقت یابی  شورای  چنین 

؟ د نمی شو
برگزار  علنی  شکل  به  دادگاه  چرا 
ستار  دادگاه  اگر  مثال  نمی شود؟ 
برگزار  علنی  امینی  مهسا  یا  بهشتی 
دست  می افتاد؟  اتفاقی  چه  می شد 
شناسایی  خاطی  مامور  یک  باال 
حتما  خودش  تبرئه ی  برای  او  می شد. 
اگر  اما  می گذاشت.  مایه  نظام  از 
می شد،  برگزار  منصفانه  علنی  دادگاه 
خطای  پای  نظام  که  می فهمیدند  همه 
عدم  دلیل  شاید  نمی ایستد.  کسی 
که  نکته ای  باشد...  همین  برگزاری 
در  که  است  این  نمی شود  متوجه  نظام 
امینی  مهسا  قتل/مرگ  پرونده ی  این 
در  نمی تواند  او  است!  متهم  خودش 
بگیرد.  قرار  قاضی  یا  دادستان  مقام 
نیروی  نماینده ی  وقتی  است  مضحک 
گزارش  خودش  و  می آید  انتظامی 
ارشادات  حال  در  فوت  که  می دهد 
متهمی  مقام  در  تو  است!  بوده  طبیعی 
افکار  اقناع کننده ی  مقام  در  نه  االن، 

. . . می عمو
که  می کنم  فکر  این  به  سو  آن  از 
مجلس  نماینده ی  برود  باید  آخوند 
معروف  به  امر  مسوول  پاس بان  و  شود 

ارشاد؟! و 
ببینم... را  تغییراتی  تا  منتظرم 

چهارم: روز 
مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای 
محمود  نام  می شوند.  منصوب  نظام 
من  فقط  می درخشد!  احمدی نژاد 
یک  من  اگر  آیا  کنم؟!  مرزبندی  باید 
آن  حاضرم  باشم،  داشته  اوراقی  پراید 
صانعی  حسن  شیخ  آقای  حضرت  به  را 
بفروشد؟  و  ببرد  شوش  به  که  بدهم 
دارد؟  پانزده خرداد چه وضعیتی  بنیاد 
او  نه، چه گونه  اگر  بوده است؟!  کارآمد 
بدهد،  تشخیص  را  نظام  مصلحت  باید 
جوان  پیچیده...  روزگار  این  در  هم  آن 
این  با  دارد  نسبتی  چه  هجده ساله 

! ؟ نی حکم را
را  تغییرات  تا  می کنم  صبر  باز 
خاتمی  احمد  آقای  جمعه  ببینم. 
دفتر  می گویند  می خواند...  خطبه 
است،  حساس  آیه الله  لقب  به  ایشان 
آیه الله العظما...  اصال  ندارد...  عیب 
ایشان  که  است  سوال  برای م  همیشه 
چه گونه می آید و برای روز قدس خطبه 
عبارت  یک  حال  به  تا  آیا  می خواند؟ 
فلسطین  به  راجع  تازه  فکر  یک  نو، 
در  هاشمی  مرحوم  است؟  کرده  ارائه 
اجتماعی  گاهی  ناآ شرایط  سخت ترین 
بود  کرده  ترجمه  را  زعیتر  اکرم  کتاب 
به  راجع  تحقیق  منبع  سال ها  تا  که 
تهران،  جمعه های  امام  بود.  فلسطین 
آیه الله  و  طالقانی  آیه الله  مرحوم 
و  تهران  هدایت  مسجد  در  خامنه ای 
توانسته  مشهد،  حسن  امام  مسجد 
فقدان  در  واقعی،  رقابتی  در  بودند 
با  تضاد  در  بل  )و  حاکمیت  حمایت 
باشند  داشته  حقیقی  مخاطب  او( 
در  جمعه  امام  کدام  بیایند.  باال  و 
مسجد  طبیعی  مسیر  از  اخیر  سال های 

است؟! آمده  باال  پرطرف دار 
پنجم: روز 

مهسا  قتل/مرگ  موضوع  از  آیا 
است؟ نکرده  استفاده  بی گانه  امینی 
که  می داند  رسانه ای  اهل  هر  قطعا! 
در شش ماه گذشته حجم اخبار مرتبط 
ارشاد در رسانه های بی گانه ی  با گشت 
باال  اسالمی  و ضد جمهوری  ایران  ضد 
تصاویر  که  می دانیم  همه  است.  رفته 
مرتبط با گشت ارشاد –حتا از سال های 
تعمیق  می شوند.  بازنشر  مدام  قبل- 

پروژه ای  بی حجاب/باحجاب  گسل 
اجتماع  در حقیقت  البته  و  است  جدی 
با  اسالمی  دارد. جمهوری  ریشه  نیز  ما 
در  عمال  رشنو  سپیده  مثل  پروژه هایی 
دنبال  اگر  می کند.  بازی  زمین  همان 
باید  همین جا  هستید،  دشمن  نفوذ 

بکاوید! را  کنج ها 
قتل/مرگ  موضوع  سو  آن  از 
برای  می توانست  امینی  مهسا 

باشد؟ فرصت  حکم رانی 
و  موضوع  این  راحتی...  به  نظرم  به 
مردم  قاطبه ی  خواسته ی  آن  پی گیری 

حجاب،  به  نگاه  از  فارغ  بود.  ایران 
ایرانی  بااطالعات  منصف  عاقل  هیچ 
و  پرونده  این  پی گیری  از  که  نبود 
ناراضی  ترک خصومت  و  کشف حقیقت 
مردم  همه ی  خوبی  تقریب  با  باشد. 
ارشاد  گشت  عمل کرد  به  نسبت  ایران 
و  دست گیری  نفس  هسنتد.  معترض 
که  بود  موضوعی  احتمالی  تخلفات 

بود. کرده  خشم گین  را  همه 
می توانست  راحتی  به  حاکمیت 
این  از  و  کند  استفاده  فرصت  این  از 
چیزی  چه  کند.  استفاده  کلمه  وحدت 
دامن  به  می افتاد  لکه ای  می باخت؟  را 
جزو  هم  انتظامی  نیروی  نظام؟  مقدس 

مگر؟! است  مقدسات 
راحتی  به  می توانست  اعتراض  این 
کیلومتر  در  –گیرم  مجوز  اعطای  با 
شکل  قم-  تهران  بیابان های  بیست 
مردم  واضح  مطالبه ی  و  بگیرد  مدنی 

شود. دیده 
دست  همان  افتاد؟  اتفاقی  چه 
واقعی  اعتراض  تبدیل  قبلی.  فرمان 
مردم...  میان  گسل  ایجاد  آشوب...  به 
ریختن  و  خاک مال کردن اصل موضوع 
در  نظام!  مقدس  فرش  زیر  آشغال ها 
دشمن  برنامه ریزی  شاید  کار  این 
ضعف  که  نیست  شک  اما  بود،  جدی 
جمهوری  حکم رانی  شیوه های  در 
مدیریت  در  خالقیت  فقدان  و  اسالمی 

برد. جلو  را  بازی  این  مسووالن 
آشوب.  به  آرام  اعتراض  تبدیل  باز 
که  خیابان  در  کالم  رکاکت  )البته 
و  است...(  نسلی  تفاوت های  از 
تله ویزیونی  راه پیمایی های  بعد 
اصلی  موضوع  دست کاری شده. 
به  ندارد.  بی گانه  به  ربطی  اعتراض 

است. مرتبط  ما  حکم رانی 
راه پیمایی های  این  آیا 
را  معترضان  رسانه مالی شده، 

نمی کند؟! خشم گین 
من  به  عمومی،  اعتراض  این  در 
»سالم  پروژه ی  طراح  ابتدا  باشد  اگر 
در  می کنم.  احضار  را  فرمان ده«  بر 
دارد،  اقتصادی  مشکل  که  جامعه ای 
داده اند  نشان  صندوق ها  پای  مردم 
حکم رانی،  روش  از  گرفته اند  فاصله  که 
تعمیق  باید  را  گسلی  چنین  کسی  چرا 
روبه روی  را  مردم  باید  نظام  چرا  کند؟! 
مردم قرار دهد؟ مردمی که به دروغ به 
فیفا  دلیل  به  اصل  در  اما  کرونا  دلیل 
می شوند،  منع  استادیوم  به  رفتن  از 
فرمان ده« در  بر  برای »سالم  می توانند 
دور  مختلط  شکل  به  استادیوم  همان 
جمعیت  با  شما  وقتی  بگیرند.  همی 
که  شرایطی  در  می کنی،  قدرت نمایی 
کشور  وزارت  رسمی  آمار  طبق  جامعه 
داری  دارد،  متفاوتی  نظر  خودت، 
آمدن  برای  می کنی  تهییج  را  جمعیت 

خیابان... به 

نظام  می گویند  که  همان هایی 
چند  معتقد  سخت  هسته ی  یک  با 
را  میلیون  هشتاد  می تواند  درصدی 
اصلی  عامل  همان ها  کند...  کنترل 
همان ها  هستند.  مردم  اعتراض 
بودن  انعطاف  غیرقابل  اصلی  عامل 
هر  از  را  نظام  همان ها  هستند.  نظام 
حاال  و  می کنند...  پشیمان  پیش رفتی 

هستند؟ کجا  خطر  میانه ی  در 
هسته ی  همان  با  می توانند  آیا 
اقناعی  رفتار  کوچک ترین  سخت 

باشند؟! داشته 

ششم: روز 
بودم.  گفته  برنامه ای  در  پیش تر 
شدن،  کریمی  علی  برای  کریمی  علی 
کرده  دریبل  را  ایرانی  میلیون  هشتاد 
همین  و  اوست  مهارت  این  است. 
آیا  است.  داده  شهرت  او  به  مهارت 
ضایع  را  کسی  حق  مهارت  این  در  او 
او  آیا  عنوان!  هیچ  به  است؟  کرده 
عنوان!  هیچ  به  است؟  نظام  سلبریتی 
در  که  است  کسی  نظام  سلبریتی 
توجه  مورد  مراسم  در  و  نظام  رسانه ی 
سلبریتی  مداح،  می شود.  نام آور  نظام 
رایفی پور  و  عباسی  حسن  است.  نظام 
هستند.  نظام  سلبریتی  پناهیان  و 
کریمی  علی  دریبل  دنبال  به  رسانه 
به  عباسی  حسن  اما  است.  دویده 
به  است.  دویده  نظام  رسانه ی  دنبال 
دومی  به  و  سلبریتی  می گویید  اولی 

انقالبی! مومن  جوان  می گویید 
عمیق  و  متفاوت  صداهای  این قدر 
کریمی  علی  به  که  کردید  حذف  را 
به  هرگز  او  رسید.  گفتن  سخن  نوبت 

نبود. گفتن  سخن  این  دنبال 
پوشید  شلوار  و  کت  کریمی  علی 
از  باری  شرایط  سخت ترین  در  آمد  و 
فدراسیون  رییس  و  بردارد  نظام  دوش 
خال بازترین  و  سیاه کارترین  شود. 
رای  او  تا  شدند  خط  به  نظام  نیروهای 
فوت بالیست  کریمی  علی  پس  نیاورد. 
به  کردید  تبدیل  شما  را  یک  درجه ی 
و  دایی  علی  حق به جانب.  ناراضی  یک 
بدهند  را  جای شان  باید  کریمی  علی 
پرونده ی  می دانند  همه  که  کسی  به 
مجبور  اول  معاون  اما  دارد  ناسالمی 
و... ببندد  کی روش  دم  به  جارو  است 

ام روز علی کریمی در خارج از ایران 
انقالبی تر  بی نظیرش  خفه «ی  »تو  با 
کرده  عمل  بابصیرت ها  از  بسیاری  از 
اتفاقا خود را در معرض ماشین  است و 
است... داده  قرار  رجوی  سازمان  ترور 

هفتم: روز 
در  می آید  دولت  رییس  آقای 
اول  همان  من  می گوید  و  تله ویزیون 
امینی.  مهسا  خانواده ی  به  زدم  زنگ 
نه  می زند؟  زنگ  جمهور  رییس  دنیا  در 
بخش دار  می زند؟  زنگ  فرمان دار  اصال 
در  دولت!  رییس  آقای  می زند؟!  زنگ 
کامل  اختیار  با  محلی  قاضی  یک  دنیا 
و در چشم  را در دست می گیرد  پرونده 
پرونده ی  منصفه  هیات  کنار  و  مردم 
می رساند.  سرانجام  به  را  این چنینی 
خاله بازی ها؟! این  به  هست  نیازی  چه 
بد  و  نیک  فراسوی  نام  کم  دست 
نظر  در  آشناست.  بسیاری  برای  نیچه 
است.  بد  و  نیک  از  پیش  رییسی  من 
بد  و  نیک  تمیز  مرحله ی  به  هنوز  او 
اگر  بی جاست  پس  است.  نرسیده 

بداند. مقصر  را  او  کسی 
از  است؟  درآمده  کجا  از  رییسی 

چرا؟ حکومت!  اصلی  هسته ی 
سال هاست  حکم رانی  چون 
متوسط  زیر  هوش  با  آدم هایی 
طولی  رابطه ی  در  که  می خواهد 
امربر  باشند.  پیک  باشند.  بله قربان گو 
راس  در  فقط  موضوع  این  باشند. 
شکل  به  زیرشاخه ای  هر  در  نیست. 
نتیجه؟  می شود.  بازتولید  فرکتالی 
راحتی  به  متوسط  هوش  با  آدمی  هیچ 
نیست.  دولت  با  هم کاری  به  حاضر 
کوتاه مدت...  منافع  دلیل  به  مگر 
شبکه ی  این  مالی...  نفع  مثل 

ام روز  شبکه  این  و  ناقص العقل هاست 
است. کشور  زمام دار 

دوره ی  بی کس ترین  در  نظام  ام روز 
است. خود  چهل ساله ی 

قبل: روزها 
بیست سال پیش حدود سال هشتاد 
بودم  برگشته  ایران  به  متحده  ایاالت  از 
بود که  بار  اولین  بودم.  نگران کشورم  و 
بود.  آمده  وجود  به  مردم  میان  گسل 
شده  تبدیل  سیاست  اهل  نه  و  مردم 
دوم  آن طرفی.  و  این طرفی  به  بودند 
زمان  آن  ضددوم خردادی.  و  خردادی 
گذاشتم  را  اجتماعی م  تالش  تمام 
سیستان  داستان  گسل.  این  حل  برای 

نوشتم. موقع  همان  را  لوح  و 
را  پایان بندی  این  سیستان  داستان 

داشت... که 
تیِم  ره بِر  که  همان قدر  ره بر، 
هست،  نیز  مردم  ره بِر  است،  حفاظت 
چتربازاِن  ره بِر  انتظامی،  نیروی  ره بِر 
ره بِر  برومند،  جواناِن  ره بِر  مرزنشین، 
فرزنداِن  ره بِر  بی دندان،  پیرمرداِن 
راننده های  ره بِر  شهدا،  بی کِس 
نماِز  پسراِن  ره بِر  فرمان داری، 
ره بِر  خیابان،  دختراِن  ره بِر  جمعه، 
ره بِر  زینب،  خواهراِن  ره بِر  هپی برادرز، 
استان دار،  ره بِر  راست،  ره بِر  چپ، 
زابل،  ره بِر  بلوچ،  ره بِر  فرمان دار،  ره بِر 
سنی،  ره بِر  شیعه،  ره بِر  سیستان،  ره بِر 
یاروها،  ره بِر  ترکمن،  و  ترک  و  کرد  ره بِر 
بچه های  ره بِر  آثار،  نشِر  بچه های  ره بِر 
ره بِر  که  ره بر همان قدر  نظام...  مخالِف 
نیز  من  شفیِق  رفیِق  ره بِر  هست،  من 
باشد... همه  ره بِر  بایستی  او  هست. 
و در لوح چنین شعاری را سرلوحه ی 

آن پای گاه اینترنتی قرار داده بودم.
است.  سیاست  مادر  فرهنگ 
فرزندی که تالش  مضحک است تصویر 

بزاید... را  مادرش  می کند 
که  بنویسم  باید  سوگ مندانه  حاال  و 
سیاسی  نگاه  بازی چه ی  حتا  ما  همه ی 
هم نیستیم. سال هاست که دو شاخه ی 
افتاده اند.  هم  جان  به  کشور  امنیتی 
به  ضرر  از  ابایی  هیچ  هم  زدن  برای 
ندارند. چون  ایران  به  و حتا ضرر  مردم 
دو  هر  ناقص العقل ها،  شبکه ی  آن  در 
هوش مندترین ها  اتفاقا  این ها  راس 
ام روز  امنیتی ها  نگاه  هستند. 
چه  است.  ایستاده  همه چیز  باالدست 
پرتاب  در  چه  جانشینی،  بحران  در 
در  چه  رییس جمهوری،  به  رییسی 
لباس  ورود  ام روز، چه در  همین بحران 
تجربه ی  از  )بعد  شریف  به  شخصی 
فعال  در  چه  دانش گاه(،  کوی  اسف بار 
میانه ی  در  بلوچستان  گسل  کردن 
اسف بار  تجربه ی  از  )بعد  روزها  این 
را  کشور  نگاه  همین  مکی(،  مسجد 
و  مردمی تر  قسمت  می کند.  اداره 
تصور  خالف  به  امنیتی  نگاه  عاقل تر 

از  الریجانی  و  قالی باف  حذف  از  بعد 
می کوبد  را  رییسی  معادله،  طرفین 
می زند.  هم  به  را  بازی  و  صحنه  وسط 
سر  بر  چه  می آید؟  مردم  سر  بر  چه 
نیست...  مهم  چندان  می آید؟  ایران 
می شویم،  شوروی  می شویم،  پاکستان 
نگاه ها  این  از  یکی  لیبی؟  و  سوریه  یا 
و  را می پسندد  از فروپاشی  بعد  شوروی 
پاکستان  اسالمی  جمهوری  دیگر  نگاه 
را. اما اختالف این دو هیچ بعید نیست 

ببرد.. سوریه  و  لیبی  سمت  به  را  ما 
شبکه ی  این  و  امنیتی  نگاه  این 
توضیحات  به  نیاز  ناقص العقل ها 
برای  دو  این  از  نوشتن  دارد.  بیش تری 
را  رمان  که  این  است.  کناسی  مثل  من 
بروی  و  بگذاری  زمین  عطاری  بازار  در 
دیگر  حالی  و  حس  کناسی،  این  سراغ 
که  روزهاست  حاال  و  می خواهد... 
خاطرات  و  گذاشته ام  زمین  را  رمان 

می کنم. ثبت  را  روز  هر  پراکنده ی 
روز آخر:

ننوشتم.  مردم  برای  را  این ها  همه ی 
ندارم  این توهمات هم  از  از آن گذشته 
کنم  خیال  االلسن  بلبله  این  در  که 
این ها  من  هستم!  کشورم  مردم  صدای 
این  در  که  نوشته ام  همان ها  برای  را 
بشنوند.  نخواستند  وقت  هیچ   سال ها 
عادل  یک  و  فروغی  یک  بین  جا  هر 
گرفتند.  را  فروغی  طرف  شدند،  مخیر 
قضاوت  حکومت  و  مردم  میان  جا  هر 
گرفتند...  را  حکومت  طرف  کردند، 
آن ها  ندارم.  به شنیدن شان  امیدی هم 
عمیقا  هم چنان  من  که  می دانند  خوب 
همین  تعبیر  به  دل بسته ام.  امام  به 
حفظ  به  قاسم چک،  اهِل  جواناِن 
و  می کنم.  فکر  نظام  حفظ  و  کشورم 
واثق م  رجاء  آخر  لحظه ی  تا  هم چنان 
است...  بی تغییر  روند  این  تغییر 
به  هم چنان  من  که  می دانند  خوب 
اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  انقالب 
اگر  که  می دانند  خوب  دارم.  اعتقاد 
کشورم  برای  بخواهند  چیزی  من  از 
نگذریم  حق  )از  کرد.  نخواهم  دریغ 
جمهوری  مسوول  دو  مدت  این  در 
خوش حالی  با  خواستند.  مرا  اسالمی 
شهادت  روز  یکی  رفتم.  ادا  و  بی ناز  و 
من  و  خواند  خانه اش  به  مرا  رضا  امام 
او  اما  بدهم،  نظر  که  رفتم  سرآسیمه 
اربعین  سفر  از  که  داد  توضیح  من  به 
جمع آوری  وضعیت  و  است  برگشته 
دیگری  است.  بد  خیلی  عراق  در  زباله 
جلسه  نصف  تا  من  و  کرد  دعوت م  هم 
موضوع  جلسه  پوشش  کردم  فکر 
فهمیدم  عاقبت  اما  است،  انتشاراتی 
راه اندازی  موضوع ش  واقعا  نه...  که 

است!!( بزرگ  انتشاراتی  یک 
از این جا به بعد را برای تو می نویسم 
نوشته ی  نمی خوانی  و  خیابانی  در  که 

مرا...
ما! جدید  نسل 

به خالف تصور رسمی، تو را انقالبی 
و سرت  و حق طلب می بینم. دم ت گرم 

خوش باد...
حیاط  )در  خیابان،  در  تو  حضور 
فشردن  با  قرمز  چراغ  پشت  مدرسه، 
از  خانه(  در  حتا  و  کافه  میز  دور  بوق، 
هیجان طلبی  سر  از  نیست.  سیری  سر 
از  و  کشورت  از  را  سهم ت  تو  نیز. 
سوگ مندانه  و  می خواهی  سرنوشت ت 
در  سهمی  هیچ  که  کنم  اقرار  باید 
شاید  نداری...  کشورت  حکم رانی 
برای من در دوره ای مثال سورنا ستاری 
در  هم دوره ای هام  از  اثری  می توانست 
سهمی  هیچ  تو  اما  باشد،  حکم رانی 
تعیین  حق  نداری.  حکم رانی  در 
نظر من محترم است... از  تو  سرنوشت 
کشور  دوست دار  بی گانه ای  هیچ 
پلوی  شاید  ایرانی  نیست.  تو  و  من 
ننگ  اما  باشد،  خورده  سفارت 
بودن  مستعمره  بعدتر  و  بودن  سفارتی 
در  متحده  ایاالت  است.  نپذیرفته  را 
این  در  را  مردمی  شادی  کشوری  هیچ 
یقین  است.  نکرده  تحمل  سال  پنجاه 
تشکیل  معرض  در  تو  اگر  باش  داشته 
رسمیت  به  را  تو  باشی،  مردمی  دولت 
با  تو  با  مقابله  برای  و  شناخت  نخواهد 
وا  علم الهدی  و  خاتمی  احمد  همین 
ایران  می بندد! خیابان تهران و خیابان 
خیابان  هیچ  نه  است  تعیین کننده 
دیگری در جهان و پول توجیبی توست 
هیچ  نه  می کند  ایجاد  مثبت  تغییر  که 

► جهانی.    فرامرزی  ارز 

تحلیل اتفاقات اخیر کشور و توصیه هایی برای معترضان

● رضا امیرخانی: نظام نیازمند چند تغییر اضطراری است    ●
هیچ بیگانه ای نگران کشور ما نیست
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

ویژگي هاي یك پرستار در خانه 

● باید ها و نبایدهای پرستارو پرستاری در منزل    ●
همدردي با بیمار در کاستن رنج بیمار موثر است. صبر بهترین ابزار در نگهداري بیمار است. صبر و همدردي موهبتی است که افراد خودخواه ندارند و با پول هم 

قابل خریداري نیست؛ بلکه فقط از عشق و مهرباني قلبي حاصل مي شود. 
◄    وحید حاج سعیدی 

های  مولفه  تاثیر  تحت  حاضر  عصر  در  زندگی 
گفت  توان  می  جرات  به  و  است  گرفته  قرار  فراوانی 
افراد  زندگی  با  امروز  نسل  زندگی  ساختار  و  نحوه 
فراوانی  ماهوی  های  تفاوت  گذشته  های  دهه  در 

مختلف  دالیل  به  کنونی  زندگی  در  است.  کرده  پیدا 
ها  خانواده  فرهنگی،  حتی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
به  مجبور  زندگی،  روزمره  امور  از  برخی  انجام  در 

باشند. می  سایرین  از  کمک  درخواست 
هر چند کمک رساندن به در و همسایه در گذشته 
مراسمات  در  ها  همسایه  و  بود  طبیعی  و  رایج  امری 
چشمداشتی  هیچ  بدون  روزمره  امور  برخی  حتی  یا 
ولی  بودند،  پیشقدم  همدیگر  به  رساندن  یاری  در 
از  تا  دهند  می  ترجیح  افراد  بیشتر  امروز  جامعه  در 
»نیروهای خدماتی متخصص و دوره دیده« و یا حتی 
»نیروهای دوره ندیده و کارگر ساده« جهت انجام این 

بگیرند. بهره  امور 
عدم  فرهنگی،  های  تفاوت  زندگی،  سبک  تغییر 
مشکالت  سایرین،  برای  مزاحمت  ایجاد  به  تمایل 
شدن  حوصله  کم  اقتصادی،  غیر  و  اقتصادی  عدیده 
های  ناهنجاری  برخی  وجود  زوجین،  اشتغال  مردم، 
 ... و  اخالقی  غیر  رخدادهای  برخی  بروز  اجتماعی، 
را می توان از دالیل عدم تمایل افراد به درخواست از 
واقع  امور مختلف دانست. در  انجام  در  و همسایه  در 
امروز،  صنعتی  و  ماشینی  زندگی  در  گفت  توان  می 
طبیعی  امری  منزل  در  خدماتی  نیروهای  از  استفاده 
و عادی محسوب می شود و کمتر کسی به درخواست 
می  نشان  رغبت  اقوام  حتی  یا  همسایگان  از  کمک 

دهد.
نیاز  مواقع  در  که  افرادی  هستند  وجود  این  با 
انسان  نیات  با  ای،  انگیزه  و  چشمداشت  هیچ  بدون 
می  پیشقدم  خیر  کار  انجام  در  صداقت،  و  دوستانه 
ورزند؛  نمی  به دیگران دریغ  یاری رساندن  از  و  شوند 

است. شمار  انگشت  آنها  تعداد  چند  هر 
می  دعوت  کار  جهت  منازل  به  افرادی  چه 

؟ ند شو
افرادی که برای انجام امور منزل دعوت به کار می 
کهنسال،  افراد  یا  کودك  پرستار  شامل  عمومًا  شوند، 
آشپز،  چند  هر  شود.  می  پرستار  و  باغبان  نظافتچي، 
معلم  گفتاردرمان،  تزریقاتچی،  فیزیوتراپ،  خیاط، 
نقاشی  ورزش،  انگلیسی،  زبان  موسیقی،  خصوصی 
منزل  در  کار  که  هستند  افرادی  زمره  در  هم   ... و 
نسبت  به  افراد  این  تعداد  ولی  کنند،  می  تجربه  را 
یافتن  طریقه  است.  کمتر  خیلی  خدماتی  نیروهای 
یابی  کار  یا  خدماتی  دفاتر  به  مراجعه  نیز  افراد  این 
ویزیت  کارت  دارای  نیز  آنها  از  برخی  البته  و  است 
دیگران  به  آشنایان  و  دوستان  طریق  از  یا  و  هستند 
را  خاصی  دوره  افراد  این  اکثر  شوند.  می  معرفی 
نگذرانده اند و بیشتر به منظور فرار از مشکالت مالی 

اند. نهاده  راه  این  در  گام  معیشتی  اوضاع  بهبود  و 
پرستار در منزل

گوناگون  دالیل  به  منزل  به  پرستار  کارگیری  به 
صورت می گیرد. نگهداری از کودک، افراد سالمند و 
افراد بیمار از جمله دالیل استفاده از پرستار در منزل 
مسن  افراد  و  کودکان  از  مراقبت  چند  هر  باشد.  می 
از  پرستاری  ولی  داراست  را  خود  خاص  شرایط  نیز 
برخوردار  بیشتری  حساسیت  از  منزل  در  بیمار  افراد 
امکان  و عدم  بیمار  نقاهت  است. طوالنی شدن دوره 
اداری  غیر  یا  و  اداری  ساعات  در  بیمار  از  مراقبت 
افراد  برخی  تا  شود  می  باعث  خانواده  افراد  توسط 
کمک  بهیار  یا  پرستار  از  بیمارشان  از  مراقبت  جهت 
دارد؟ هایی  ویژگی  چه  خوب  پرستار  یک  اما  بگیرند. 
اطالع از ویژگي هاي یك پرستار خوب خانه همواره 
از سواالت مورد بحث خانواده ها بوده و هست و افراد 
نظر  از  مناسب  فردی  یافتن  جهت  در  تالش  بر  عالوه 
با  پرستار  شرایط  انطباق  نگران  پزشکی،  اطالعات 
نیز  خویش  خانواده  اجتماعی  و  فرهنگی  ساختار 

. هستند
قصد  که  افرادی  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
دارند از پرستار در منزل کمک بگیرند، باید به دو ُبعد 

شخصیتی و پزشکی قضیه توجه کنند و یکی را فدای 
نکنند. دیگری 

پزشك مهمترین  فرامین  اجراي  در  هر چند صحت 
شخصیت،  ولی  است  خانه  در  پرستار  یك  وظیفه 
از  نیز  بیمار  های  نیاز  قبال  در  او  نگرش  نوع  و  رفتار 
و  دارو  تجویز  معاینه،  مسئول  پزشك  است.  ضروریات 
بیماري  بهبود  یا  تشدید  هاي  نشانه  و  عالئم  کنترل 
هستند  پرستار  شخص  و  خانواده  بیمار،  این  و  است 
پیروي  کامل،  بهبودي  تا  پزشك  فرامین  از  باید  که 

. کنند
شرکت  سوی  از  شخص  یک  معرفی  صرف  بنابراین 
های خدماتی یا دوستان و آشنایان به عنوان پرستار، 
مسئولیت  این  واگذاری  در  خوبی  مالک  تواند  نمی 
شده  مشاهده  گاهی  که  چرا  باشد.  افراد  به  حساس 
وجود  یا  و  ترحم  یا  دلسوزی  روی  از  افراد  برخی 
مشکالت مالی، اقوام، دوستان و یا آشنایان خود را به 
و راهی منازل  به دیگران معرفی نموده  عنوان پرستار 
کافی،  تخصص  نداشتن  علت  به  که  کنند  می  افراد 
بنابراین  آورند.  می  وجود  به  را  ای  عدیده  مشکالت 
مراکز  از  استعالم  و  متخصص  نیروهای  کارگیری  به 
الخصوص  علی  پرستار)  انتخاب  در  مجاز  کاریابی 

است. الزم  و  ضروری  امری  متخصص(  پرستار 
باید ها و نبایدهای پرستاری در منزل

یک پرستار در منزل باید دارای ویژگی ها و روحیه 
منحصر به فرد باشد و هیچگاه خود را هم رده با پزشک 
احساس  نکند.  احساس  پزشک  از  باالتر  گاهی  یا  و 
پزشکی  اقدام  یا  و  پزشک  به  نسبت  برتری  و  رجحان 
خودسرانه از سوی پرستار، خطرناکترین موقعیتي که 
پرستار  وسیله  به  بیمار  نگهداری  زمان  در  تواند  مي 
رخ دهد. در واقع پرستار هیچ گاه حق ندارد اظهارات 
بداند  ارجح  پزشك  فرامین  بر  را  خود  نظرات  نقطه  و 
یا  دارو  تجویز  به  اقدام  خود  اورژانسی  موارد  در  یا  و 
پزشک،  با  بالفاصله  باید  و  کند  بیمار  در شرایط  تغییر 

کند. حاصل  تماس  بیمار  بستگان  یا  اورژانس 
انجام  در  نیز  پرستار  فیزیکی  و  جسمانی  وضعیت 
بیماران  از  مراقبت  در  است.  مهم  بسیار  محوله  امور 
خواب  نداشتن  و  آلودگي  خواب  از  پرهیز  خاص، 
یک  حقیقت  در  است.  حیاتی  بسیار  امری  سنگین 
از  تماس  یا  صدا  کوچکترین  با  بتواند  باید  پرستار 
قابلیت  این  کند  باید سعي  پرستار  بیدار شود.  خواب 
باید قبل  را  را در خود تقویت کند چرا که عالج واقعه 
لحظه  یك  در  کوتاه  چرت  یك  بسا  چه  و  کرد  وقوع  از 
شد. خواهد  ناگواري  حوادث  بروز  به  منجر  بحراني، 

    هوشیاري و به اصطالح گوش به زنگ بودن، از 
یك  است.  دانگ  شش  پرستار  یك  خصوصیات  دیگر 
از  بیمار  سقوط  به  منجر  است  ممکن  کوتاهي  لحظه 
تر،  حاد  موارد  در  است  ممکن  یا  و  شود  تخت  روي 

بیفتد. زمین  به  بالکن  یا  پله  روي  از  بیمار 
وظیفه  بیمارستان  در  که  همانطور  هرحال  به      
پرستاران  عهده  بر  بیماران،  از  مراقبت  و  محافظت 
کشیک است، در منزل نیز وظیفه مراقبت از بیمار به 

است. پرستار  عهده 
پزشک  تجویز  اساس  بر  دارو  و  قرص  خوراندن 
در  تخصص(  داشتن  صورت  در   ( تزریقات  انجام  و 
که  هستند  حساسی  موارد  جمله  از  نیز  مقرر  ساعات 
انجام وظیفه کند.  آن  اجرای  در  به موقع  باید  پرستار 
یا  باشد  زیاد  ها  دارو  تعداد  که  صورتی  در  ضمن  در 

پرستار  است  بهتر  باشد،  متفاوت  آنها  مصرف  زمان 
یادداشت  را  مطالب  خود،  حافظه  به  اعتماد  جاي  به 
روي  آمپول،  تزریق  یا  دارو  مصرف  از  بعد  و  کند 
اطمینان  بر  عالوه  تا  بگذارد  عالمت  مخصوص  برگه 
سهولت  با  نیز  پزشک  به  گزارش  وظیفه،  انجام  از 

در  مهم  اصول  از  نیز  بیمار  صحیح  تغذیه  شود.  انجام 
مالك  االصول  علی  که  شوند  می  محسوب  پرستاری 
سوال  بیمار  از  نباید  پرستار  و  است  پزشك  دستور 
بلکه  دارد؛  دوست  را  نوشیدني  یا  و  غذا  چه  که  کند 
اتخاذ تصمیمات  و  باید طبق دستور پزشك عمل کند 

نیست! صالح  به  اصاًل  مورد  این  در  احساسی 
    ویژگی های شخصیتی و رفتاری یک پرستار 

اطمینان؟ قابل 
یک پرستار در منزل عالوه بر اینکه باید از نظر فني 
بتواند  تا  باشد  داشته  مهارت  خود  کار  در  پزشکي  و 
از  دهد،  انجام  احسن  نحو  به  را  خود  محوله  وظایف 
باالی  سطح  در  باید  نیز  شخصیتی  و  اجتماعی  نظر 
مهرباني،  و  عطوفت  باشد.  داشته  قرار  اجتماعی 
بودن،  هوشیار  و  محتاط  مرتبط،  تحصیالت  داشتن 
ساکت بودن )انجام کار بدون سر و صدا( و شاد بودن 

مي  شمار  به  موفق  و  خوب  پرستار  یك  هاي  مولفه  از 
رود.

باید  عالوه بر موارد مذکور یک پرستار در خانه 
برخوردار  نیز  دیگری  شخصیتی  های  ویژگی  از 

باشد:
حفظ  شک  بدون  اوضاع:  کنترل  و  خونسردی 
اصول  اولین  از  یکی  بحرانی  شرایط  در  خونسردی 
اولیه می باشد. اگر در شرایط بحرانی  در کمک های 
بروز  از  قطعًا  شود،  مسلط  اوضاع  و  خود  به  پرستار 

کرد. خواهد  جلوگیری  ناگوارتر  حوادث 
کاستن  در  بیمار  با  همدردي  بیمار:  با  همدردی 
نگهداري  در  ابزار  بهترین  صبر  است.  موثر  بیمار  رنج 
افراد  که  است  موهبتی  همدردي  و  صبر  است.  بیمار 
نیست؛  قابل خریداري  پول هم  با  و  ندارند  خودخواه 
قلبي حاصل مي شود. و مهرباني  از عشق  بلکه فقط 
باال  فهم  و  درك  و  شعور  داشتن  باال:  فهم  و  درك 
تا اصول و مقدمات  به پرستار مي دهد  را  توانایي  این 
نگهداري از بیماران را به خوبي فراگیرد و در موقعیت 

ببندد. کار  به  مختلف  هاي 
شرط  احتیاط  شک  بدون  ایمنی:  موارد  رعایت 
آشکار  همگان  بر  نیز  احتیاط  ضرورت  است.  عقل 
است. کسي که بدون توجه به دستور پزشك یا نوشته 
جاي  به  یا  دهد،  مي  دارو  بیمار  به  دارو  شیشه  روي 
10 قطره، 20 قطره دارو به بیمار مي دهد، عالوه بر 

صالحیت  تا  شود  می  باعث  جسمی،  خطرات  ایجاد 
ببرد. سوال  زیر  نیز  را  خود  ای  حرفه 

بودن  و چاالك  مهارت داشتن  بودن:  و چاالك  فرز 
نیز از موقعیت ها و شرایط الزم در انجام هر کاري مي 
یک  امور  همه  انجام  در  بودن  چاالك  هرچند  باشد. 

ضرورت محسوب نمي شود ولي بي شك نداشتن این 
مختلف  گرفتاریهاي  و  ها  آسیب  بروز  باعث  خصیصه 
مهارت  وجود   با  که  هستند  زیادي  افراد  شود.  مي 
نبودن  فرز  علت  به  ولي  دارند  که  زیادي  تخصص  و 

شوند. می  مواجه  مشکالتي  با  همواره 
از شادي  باید مملو  بیمار  اتاق  شادي و سرزندگي: 
لذت  خورشید  نور  همانند  شادي  باشد.  طراوت  و 
همه  برسد،  آسیب  کسي  به  اینکه  بدون  است  بخش 
محزون  صورت  یك  دیدن  شوند.  مي  مند  بهره  آن  از 
چرا  ندارد  جایي  بیمار  اتاق  در  غرولند  شنیدن  یا  و 
که در اتاق بیمار به اندازه کافي رنج و غم وجود دارد 
تشدید  باعث  اتاق  این  به  ناراحتي  و  غم  افزودن  و 
کردن  باز  اطاق،  نور  تنظیم  شود.  مي  فرد  بیماري 
موسیقی  از  استفاده  مناسب،  های  زمان  در  پنجره 
تغییر  در  مناسب  ساعات  در  تلویزیون  کردن  روشن  یا 

باید تالش  واقع همه  در  موثر است.  بیمار  فرد  روحیه 
المثل  ضرب  یك  برگردد.  خانه  به  امید  که  کنند 
هم  امید  هست،  زندگی  »هرجا  گوید:  مي  قدیمي 

» هست
اطراف  داشتن  نگه  تمیز  بهداشت:  و  نظم  رعایت 
در  پیشبند  از  استفاده  و  بیمار  پوشاک  نظافت  بیمار، 
اطاق  )دماي(  سرماي  و  گرما  به  توجه  تغذیه،  هنگام 
در  باشد.  مي  بیمار  نگهداري  در  مهم  موارد  جمله  از 

باشند. تمیز  و  مرتب  باید  چیز  همه  بیمار  اطراف 
در  مهم  موارد  دیگر  از  بلند:  صدای  سرو  از  پرهیز 
باشد.  مي  بیمار  آرامش  حفظ  و  سکوت  بیمار  اتاق 
صدا  و  سر  ایجاد  همراه،  تلفن  با  کردن  صحبت  بلند 
حرکت  با  صدا  و  سر  ایجاد  رفتن،  راه  هنگام  کفش  با 
با  تلویزیون  و  رادیو  از  استفاده  صندلی،  و  مبل  دادن 
صداي بلند، بستن و بازکردن محکم درب ها و پنجره 
زنگ  صدا،  سرو  با  ها  لباس  تکاندن  و  کردن  تا  ها، 
مزاحمت  ایجاد  مصادیق  از  همراه،  تلفن  نامناسب 
صوتی و برهم خوردن آرامش در اتاق بیمار مي باشند 

باشد. داشته  کافی  توجه  آنها  به  باید  پرستار  که 
مهمترین  از  دیگر  یکی  رفتار:  و  گفتار  در  صداقت 
خصایص شخصیتی یک فرد داشتن صداقت در رفتار 
قصور  بیان  یا  خطا  گفتن  شهامت  باشد.  می  گفتار  و 
بروز  از  جلوگیری  بر  عالوه  محوله  وظیفه  انجام  در 
افزایش اطمینان خانواده می  باعث  مشکالت بعدی، 
نمی  دار  خدشه  نیز  پرستار  شغلی  صالحیت  و  شود 

الخطاست. ممکن  انسان  که  چرا  شود 
مورد  در  صحبت  بیمار:  روانی  شرایط  به  توجه 
و  مرگ  از  کردن  یاد  پزشك(،  با  )مگر  بیماري  عالئم 
و  دیگران  با  فرد  بیماري  عالئم  تشابه  دیگران،  میر 
مقایسه کردن افراد در اتاق بیمار اصاًل به صالح بیمار 
نیست. از نظر روانشاسان، صحبت های ناامید کننده 
های  بخش  بیمار،  حضور  در  منفی  موج  فرستادن  و 
بدن  کلي  بازسازي  و  مرمت  حال  در  که  را  مغز  دیگر 
تشدید  باعث  و  کند  مي  بیماري  درگیر  باشند،  مي 

شود. مي  بیمار  فرد  در  افسردگي  بروز  یا  بیماري 
    پایان سخن

مراقبتی  خود  با  که  است  الهی  موهبتی  سالمتی 
قابل محافظت است.  پزشکان  توصیه های  به  توجه  و 
اجتناب  امری  افراد  در  نیز  بیماری  بروز  سویی  از 
خود  زندگی  از  مراحلی  در  انسانی  هر  و  است  ناپذیر 
و  بیمار  به  توجه  شود.  می  گرفتاری  و  بیماری  دچار 
بیمار داری مناسب در کوتاه شدن دوره نقاهت بسیار 
عاطفی  لحاظ  به  روانشناسان  اکثر  و  است  تاثیرگذار 
وابستگان  و  اطرافیان  توسط  را  بیمار  از  نگهداری 
افراد  و  آمد  پدید  شرایطی  اگر  اما  کنند،  می  توصیه 
به  عمل  شدند،  خانه  در  پرستار  استخدام  به  مجبور 
به نکات ذکر شده می  و توجه دقیق  باال  توصیه های 
تواند در کاهش دوره نقاهت و یا کاستن از درد و رنج 

► باشند.     موثر  بیمار 

ع پیامبر  قم، شادمان طلو
مهربانی ها 

و صادق آل محمد )ص(

و  مهر  آور  پیام  با سعادت  میالد  در سالروز  )ع(  بیت  اهل  کریمه  شهر 
رحمت، حضرت محمد مصطفی)ص( و سالله پاکش امام صادق )ع( 

غرق در جشن و سرور است.
سالم  معصومه  فاطمه  حضرت  منور  بارگاه  ویژه  به  قم  مقدس  شهر   
اعظم  پیامبر  سعادت  با  میالد  سالروز  االول  ربیع  هفدم  در  علیها  الله 
امام  حضرت  سروری  سپهر  ششمین  و  )ع(  امین  محمد  حضرت 

است. سرور  و  نور  در  غرق  )ع(  صادق 
به همین مناسبت اراداتمندان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت 
میالد  تا  اند  رسانده  نور  سراسر  مکان  این  به  را  خود  االسالم  علیهم 
السالم  علیه  امام صادق  پاکش حضرت  و سالله  و رحمت  مهر  پیامبر 

بگویند. تبریک  کرامت  بانوی  به  را 
جای جای شهر مقدس قم به ویژه اماکن مذهبی، سر درب مساجد، 
و  عصمت  و  بیت  اهل  دلدادگان  و  شده  بندی  آذین  منازل  و  معابر 
نذورات  و  شیرینی  پخش  و  صلواتی  پایگاه های  برپایی  با  طهارت 
مراتب عشق و ارادت خودرا به رسول مهر و عطوفت و ششمین ستاره 
پرفروغ آسمان امامت و والیت حضرت امام صادق )ع( ابراز می کنند.
 محفل جشن و شادمانی در  مساجد به ویژه مسجد مقدس جمکران 
معظم  رهبر  دفتر  و  اعظام  مراجع  دفاتر  و  امامزادگان  متبرکه  بقاع 

است. برگزاری  حال  در  مولودی  و  جشن  مراسم  نیز  قم  در  انقالب 
اسالم  مکرم  نبی  واالی  شخصیت  و  فضائل  بیان  به  نیز  سخنرانان 
مولودی  به  مداحان  و  )ع(  صادق  جعفر  امام  و  )ص(  محمد  حضرت 

می پردازند. خوانی 
میالدی   ۵۷۰ سال  االول  ربیع  هفدهم  روز  در  )ص(  محمد  حضرت 
را  اکرم  پیامبر  والدت  شیعیان،  گشود؛  جهان  به  دیده  مکرمه  مکه  در 
هفدهم ربیع االول و اهل سنت، در روز دوازدهم همان ماه می دانند 
و امام خمینی )ره( فاصله این دو روز را هفته وحدت نامگذاری کرد.
نذیر،  مزمل،  خاتم،  امین،  محمود،  مصطفی،  الّله،  نبی  الّله،  رسول 
نور، رحمت، نعمت، شاهد، مبشر، منذر، مذکر،  بشیر، مبین، کریم، 
پیامبراسالم  کنیه  نیز  ابوابراهیم  و  ابوالقاسم  و  القاب  از  طه   و  یس 

است. )ص( 
قمری  هجری   ۸۳ سال  ربیع االول   ۱۷ روز  در  )ع(  صادق  جعفر  امام 
در مدینه دیده به جهان گشود و در روز ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری 
خلیفه  دوانیقی،  منصور  توسط  مدینه  در  سالگی   ۶۵ در  قمری 
خاک  به  بقیع  قبرستان  در  و  رسید  شهادت  به  و  شد  مسموم  عباسی 

شد. سپرده 
محمد  امام  پدرش  شهادت  از  پس  سالگی   ۳۱ در  )ع(  صادق  امام 
با سال های  امام همام همزمان  این  امامت  امامت رسید.  به  باقر )ع( 
بود  بنی عباس  آغازین حکومت  امیه و سال های  بنی  پایانی حکومت 
فعالیت  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  )ع(  صادق  امام  دلیل  همین  به 

آوردند. دست  به  مذهبی  و  فرهنگی 

حضور تیم کشتی آزاد قم در 
مسابقات کشوری

مصاف  به  کشور  برتر  استعداد های  درمسابقات  قم  آزاد  کشتی  تیم 
رفت. خود  حریفان 

 تیم کشتی آزاد قم در  مسابقات استعداد های برتر کشور به میزبانی 
تهران با ترکیب علی رنجبر در وزن ۳۵ کیلوگرم، محمد مهدی شوکت 
پناه در وزن ۳۸ کیلوگرم علی اصغر جعفری در وزن ۴۱ کیلوگرم،امید 
کیلوگرم،   ۴۸ وزن  در  اسدی  حسین  کیلوگرم،   ۴۴ وزن  در  دهستانی 
 ۵۷ وزن  در  رستمی  کیلوگرم،امیرمحمد   ۵۲ وزن  در  ادبی  مهدی 
مهدی  محمد  کیلوگرم   ۶۲ وزن  در  بیگدلی   مهدی  کیلوگرم،محمد 
 ۷۵ وزن  در  اکرمیه  علی  امیر  کیلوگرم،   ۶۸ وزن  در  عینی  حضرت 
کیلوگرم محمد علی موسوی در وزن ۸۵ کیلوگرم و علی اناری در وزن 

اعزام شدند. ها  رقابت  این  به  کیلوگرم    ۱۰۰
سید  و  عباسی  ،جواد  مربی  و  سرپرست  عنوان  به  باقری  مهدی   

دارند. حضور  ها  رقابت  این  در  مربی  عنوان  به  موسوی  حسین 

خبر

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
۴ دادگاه خانواده شهرستان قم که درشعبه  به موجب اجراییه صادره از شعبه 
خانواده  ۶/۱۴۰۰ج/۲۳۵  شماره  به  قم  خانواده  مدنی  احکام  اجرای   ۶
علیه  محکوم  اروانه  مهدی  اقای  علیه  رهنما  مریم  خانم  لها  گردیده  ثبت 
محکوم  حق  در  ازادی  بهار  سکه  قطعه   ۵۷ تعداد  پرداخت  به  است  محکوم 
طلب  قبال  در  لها  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  لها 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  کرده  معرفی  اتومبیل  دستگاه  یک  خود 
مورخ  در   ۰۰۰۰۲۳۵ شماره  الکترونیکی  ابالغ  به  عطف  احتراما  است.  کرده 
-۱۶ شماره  به   ۸۱ مدل   ۴۰۵  GLX سواری  دستگاه  یک  از   ۱۴۰۱/۴/۱۰

شماره  گرفت  قرار  بازدید  مورد  فارس  خلیج  پارکینگ  در  واقع   ۳۹ ق   ۶۵۵
موتور خودرو ۲۲۵۲۸۱۰۴۰۱۶ و شماره شاسی ۸۱۳۰۶۶۵ با توجه به اینکه 
پذیرنبوده  امکان  ان  سوئیچ  به  دسترسی  و  بوده  خاموش  صورت  به  خودرو 
– کاپوت خراش دارد – الستیک  نقاط اسیب دیده شامل گلگیرجلو بتونه شده 

چپ  سمت  اینه   – شکسته  راست  سمت  راهنما   – استهالک  درصد   ۵۰ ها 
 – شده  بتونه  چپ  سمت  عقب  گلگیر   – شکسته  عقب  سپر   – شکسته  راننده 
اگزوزکنده   – شده  بتونه  عقب  صندوق  درب   – است  شده  تعویض  عقب  شیشه 
بتونه  و  صافکاری  راست  سمت  های  درب   – شده  صافکاری  عقب  گلگیر  شده 
لذا   – شده  خراب  باطری   – شده  شکسته  توقف  اثر  در  ها  الستیک   – شده 
 ۱۴۰۰/۸/۲۴ تاریخ  در  ان  ثالث  شخص  نامه  بیمه  اینکه  به  توجه  با  خودرو 
قیمت  به  الذکر  فوق  خودرو  باشد  می   ۸۱ خودرو  مدل  و  رسیده  اتمام  به 
 ۱۴۰۱/۸/۸ تاریخ  در  الذکر  فوق  اموال  گردید  مقرر  ۵۳/۰۰۰/۰۰۰تومان 
زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت  بین 
از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  ساحلی دادگاه های حقوقی 
مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده 
از  با هماهنگی این اجرا  را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 

قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند  پایه 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  گردد.  واگذار می 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
زارعی – رضا  قم  احکام دادگستری شهرستان  اجرای  دادورز 



شنبـه 23 مهر 14۰1/ شماره 2۰31 www.gooyeh-qom.com اجتماعی7

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۵ اجرای احکام 
مدنی به شماره ۵/۱۴۰۱ج/۱۲۷ ثبت گردیده خواهان معین ، ایلیا هر دو قربانی و مریم عودتی خواندگان 
سکینه نیکوبیان افخم و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم مبنی بر فروش ششدانگ دو پالک ثبتی 
 )۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۲ بخش  دو  هر  اصلی   ۶۳۷/۱/۲ و  اصلی   ۶۳۷/۱/۳
موضوع کارشناسی : ارزیابی پالک های ثبتی ۶۳۷/۱/۳ و ۶۳۷/۱/۲ بخش ثبتی دوقم ۲(مشخصات ثبتی 
ملک: الف( ملک پالک ثبتی ۳ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی بخش ثبتی دو قم به ادرس قم ، خیابان 
به  دیوار  شماال:  اربعه  حدود  با  مترمربع   ۶۱/۸۳ مساحت  با   ۷۸ پالک   ،  ۱۲ کوچه   ، زینل(  )حاج  مطهری 
دیوار به طول ۱۴/۵۰ متر به ۶۳۶ اصلی شرقا : درب و دیواریست به طول ۱۴/۵۰ متر به ۶۳۶ اصلی شرقا 
: درب و دیواریست به طول ۴/۵۰ متر به شارع ۱۲ متری جنوبا : دیوار به دیوار به طول ۱۴/۵۸ متر به خانه 
احداثی در قسمتی از پالک ۶۳۷/۱ اصلی غربا : دیوار به دیوار به طول ۴/۶۳۵ متر به ۶۳۵ اصلی حقوق 
ارتفاقی ندارد. ب( ملک به پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی بخش ثبتی دو قم به ادرس قم ، 
خیابان مطهری )حاج زینل( ، کوجه ۱۲ پالک ۷۶ با مساحت عرصه ۳۲/۱۱۳ مترمربع با حددو اربعه شماال 
: دیوار به دیوار به طول ۱۴/۵۸ متر به باقیمانده یک فرعی از ۶۳۷ اصلی شرقا : درب و دیواریست به طول 
طول  به  دیوار  به  دیوار  اول  قسمت  دو  در   : جنوبا  خمینی(  امام   ۵۶ )کوچه  متری   ۱۲ شارع  به  متر   ۷/۵۰
۷/۲۰ متر به ۶۳۸ اصلی دوم به دیوار به طول ۷/۵۰ متر به ۶۳۹ اصلی غربا : دیوار به دیوار به طول ۸ متر 
به ۶۳۵ اصلی ۳( مشخصات اعیانی : الف( اعیانی احداث شده بر روی پالک ثبتی ۳ فرعی از ۱ مفروزی 
از ۶۳۷ اصلی شامل یک باب ساختمان مسکونی در سه طبقه همکف ، اول و پیلوت می باشد. طبقه اول و 

دوم به طور مشابه شامل سالن ، اتاق خواب ، اشپزخانه با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی می باشد 
با این توضیح که پوشش کف سرامیک و پوشش داخلی دیوار ها تا ارتفاع ۱/۲۰ متر سرامیک و مابقی تا زیر 
سقف سفید کاری می باشد. ضمن اینکه دارای هود کولر ابی نیز می باشد. دارای یک انشعاب برق ، یک 
انشعاب اب و یک انشعاب گاز می باشد. ب( اعیانی احداث شده بر روی پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱ مفروزی 
از ۶۳۷ اصلی شامل یک باب ساختمان مسکونی در دو طبقه همکف و اول می باشد. طبقه همکف شامل 
پارکینگ ، سالن ، اتاق خواب ، اشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی بوده با این توضیح که پوشش 
تا زیر سقف سفید کاری می  ارتفاع ۱/۲۰ متر سرامیک و مابقی  تا  کف سرامیک و پوشش داخلی دیوار ها 
اول  باشد. طبقه  موزاییک می  اتاق  و پوشش کف  بوده  نیز  ابی  دارای کولر  واحد مذکور  اینکه  باشد. ضمن 
شامل سالن ، دو اتاق خواب ، اشپزخانه ام دی اف و سرویس بهداشتی بوده با این توضیح که پوشش کف 
می  کاری  سفید  سقف  زیر  تا  مابقی  و  سرامیک  متر   ۱/۲۰۱ ارتفاع  تا  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  سرامیک 
اینکه واحد مذکور دارای کولر گازی و هود نیز می باشد. دارای دو انشعاب برق ، دو انشعاب  باشد. ضمن 
اب و دو انشعاب گاز می باشد. پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی خالی می باشد. پالک ثبتی 
۳ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی در طبقه اول دارای مستاجر با اجاره ماهیانه یک میلیون تومان و رهن 
ده میلیون تومان می باشد. با این توضیح که بنا به اظهار مالک قرار داد ایشان ۱۴۰۰/۱۱ به اتمام رسیده 
و هنوز تمدید نشده است. ۴( نظریه کارشناسی : ارزیابی پالک های صدراالشاره با در نظر گرفتن موقعیت 
در  بدون  بازار مسکن  و  وضعیت  متعلقات  کلیه  و  ها  ، دسترسی  کاربری  نوع   ، ، عرض شوارع مجاور  محل 
نظرگرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی به شرح ذیل می باشد: الف( پالک ثبتی ۳ فرعی از 

۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی ارزش کل پالک ثبتی ۳ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی به مبلغ یازده میلیارد و 
چهارصد و هفتاد و سه میلیون ریال ۱۱/۴۷۳/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین و پیشنهاد می گردد. ب( پالک ثبتی 
۲ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی ارزش کل پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی ارزش کل 
ریال  میلیون  هشت  و  یکصد  و  میلیارد  دو  و  بیست  مبلغ  اصلی   ۶۳۷ از  مفروزی   ۱ از   فرعی   ۲ ثبتی  پالک 
۲۲/۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین و پیشنهاد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ 
ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
باالترین  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
ماه تجاوز نخواهد کرد  از یک  نماید. حداکثر مهلت مزبور  به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس 
به نفع  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  و در صورتی که 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

اشتغال پنهان بازنشستگان و دالیل آن 

● قانون بازنشستگی زنان، معضل تامین اجتماعی    ●
◄    40سالگی، سن »بازنشستگی« 
به  دارد  بازماندگان  نیست؛مستمری 

"نوه و نتیجه" هم سرایت می کند
رویه های  و  مطالعات  گروه  رئیس 
تامین  مستمری های  امور  کل  اداره 
از  پیش  بازنشستگی های  اجتماعی، 
صندوق  معضالت  جمله  از  را  موعد 
سن  گفت:  و  دانست  اجتماعی  تامین 
نکرده  تغییری  قانون  در  بازنشستگی 
افراد  زودتر  سال   ۱۰ حداقل  اما  است 
و  می کنیم  خارج  اشتغال  چرخه  از  را 
باید  می رسد  کاری  بلوغ  به  فرد  یک  تا 

شود. بازنشسته 
سلسله  در  میرنصیری  منیرسادات 
پژوهش  عالی  موسسه  نشست های 
سیاست های  پیرامون  اجتماعی  تامین 
یازدهمین  که  اجتماعی  تامین  کلی 
اثرات  »بررسی  موضوع  با  آن  نشست 
اشتغال  بر  بازنشستگی  سن  تغییرات 
گفت:  شد  برگزار  جوانان«  بیکاری  و 
بازنشسته  را  نیرویی  دستگاهی  وقتی 
کند،  جایگزین  نیرو  یک  باید  می کند، 
نیروی  سه  هر  ازای  به  گذشته  در  اما 
می شد. استخدام  نیرو  یک  بازنشسته 
از  پیش  بازنشستگی  افزود:  وی 
بیمه ای  صندوق های  عمل  در  موعد، 
بسیاری  می کند.  غافلگیری  دچار  را 
همکاران ما که زودتر از موعد بازنشسته 
قرارداد  دولتی  دستگاه های  با  شدند 
خدمت  ادامه  مشاور  عنوان  به  و  بسته 

نیروی  ورود  به  منجر  در عمل  که  دادند 
نشد. جوان  کار 

موعد،  از  پیش  بازنشستگی  قانون  با 
اشتغال  و  بیمه پردازی  افزایش  پدیده  با 

نشدیم مواجه  جوان  نیروی 
رویه های  و  مطالعات  گروه  رئیس 
تامین  مستمری های  امور  کل  اداره 
نیروی  را  بازنشسته  فرد  اجتماعی 
ارزانتری نسبت به نیروی جوان دانست 
بازنشسته، حق بیمه  و گفت: وقتی فرد 
هم  ارزانتری  کار  نیروی  نمی پردازد، 

قانون  با  واقع  در  می شود.  محسوب 
با  عمال  موعد،  از  پیش  بازنشستگی 
اشتغال  و  بیمه پردازی  افزایش  پدیده 

نشدیم. مواجه  جوان  نیروی 

قانون  زمینه  در  افزود:  میرنصیری 
موع،د  از  پیش  بازنشستگی های 
از  جلوگیری  برای  اجرایی  ضمانت 
اشتغال مجدد وجود ندارد و یک چالش 
نیت  با  قانونی  اگر  می رود.  شمار  به 
باید  می شود،  تصویب  جوانان  اشتغال 
آن گذاشته شود. برای  اجرایی  ضمانت 
امکان  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
به  سال   ۲۵ سابقه  با  مگر  نیست  پذیر 

جوان نیروی  جایگزینی  و  باال 
قانون   ۱۰ ماده  به  اشاره  با  وی 

نوسازی  راستای  در  صنایع  نوسازی 
مضمون  گفت:   ۸۵ سال  در  صنایع 
کارفرمایان  که  است  این  قانون  این 
پایان  تا  مجازند  صنعتی  واحدهای 

نفر  هر  ازای  به  توسعه  چهارم  برنامه 
کارکنان  از  نفر  یک  جدید،  اشتغال 
از  بیش  بیمه  حق  پرداخت  باسابقه 
درصد   ۵۰ پرداخت  با  را  سال   ۲۵
مانده،  باقی  کسورات  مابه التفاوت 
در  دیگر  درصد   ۵۰ و  کند  بازنشسته 
شود. پیش بینی  دولت  سالیانه  بودجه 
رویه های  و  مطالعات  گروه  رئیس 
تامین  مستمری های  امور  کل  اداره 
ماده   این  داد:  ادامه  اجتماعی 
یعنی  اجراست  ضمانت  یک  تبلور 
پذیر  امکان  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
بوده  باال  به  سال   ۲۵ سابقه  مگر  نیست 
شود. جایگزین  جوان  نیروی  حتما  و 

دالیل  و  بازنشستگان  پنهان  اشتغال 
آن

استخراج  آمارهای  به  میرنصیری 
سازمان  آماری  سالنامه های  از  شده 
اظهار  و  اشاره  اجتماعی  تامین 
هستیم.  پنهان  اشتغال  گرفتار  کرد: 
خارج  سازمان  ذیل  از  بازنشستگانی 
ارزانی  کار  نیروی  چون  و  می شوند 
بیمه پردازی  و  می شوند  محسوب 
می شوند.  دیگری  شغل  وارد  ندارند، 
اشتغال  متوجه  سازمان  اگر  که  آنجا  از 
قطع  را  مستمری شان  شود،  مجدد 
قرار  بیمه شدگان  زمره  را  آنها  و 
درخواست  دوباره  که  تازمانی  می دهد 
مستمری بگیران  دهند؛  بازنشستگی 
اشتغال  مستمری،  قطع  عدم  برای 

اشتغال  مانع  و  ادامه می دهند  را  پنهان 
می شوند. جوان  نیروی  یک 

به  بازنشستگان  آوردن  وی علت روی 
بودن  پایین  را  بازنشستگی  دوره  در  کار 
اگر  گفت:  و  دانست  بازنشستگی  سن 
 ۶۵ تا   ۶۰ ایران  در  بازنشستگی  سن 
دنیا  دیگر  کشورهای  همانند  و  سال 
به  بازنشستگی  سن  در  فرد  دیگر  بود، 

نمی پرداخت. مجدد  اشتغال 
رویه های  و  مطالعات  گروه  رئیس 
تامین  مستمری های  امور  کل  اداره 
حوزه  در  سو  آن  از  افزود:  اجتماعی 
چون  زیان آور  و  سخت  مشاغل 
را  افرادی  ندارد،  وجود  سنی  سقف 
بازنشسته  سن  سال   ۳۸ با  که  داریم 
جزو  آوری،  زیان  و  سخت  می شوند. 
است. موعد  از  پیش  بازنشستگی های 
پدیده  با  اینکه  بیان  با  میرنصیری 
مشاغل  در  پایین  سنین  با  بازنشستگی 
اظهار  مواجهیم  زیان آوری  و  سخت 
کرد: ۳۸ سالگی، عنفوان جوانی است. 
 ۲۰ با  مستمری  سال   ۳۰ فردی  چنین 
که  است  واضح  و  می گیرد  خدمت  سال 
برمی گردد.  اشغال  چرخه  به  دوباره 
هیچ  در  کرده ام  مطالعه  که  جایی  تا 
بازنشستگی  به  ایران  اندازه  به  کشوری 
در  مگر  نشده  پرداخته  موعد  از  پیش 

خاص. موارد 
معضل  زنان،  بازنشستگی  قانون 

اجتماعی  تامین 

در  هم  زنان  برای  کرد:  اضافه  وی 
سال   ۲۰ با  بازنشستگی  کار  قانون 
از  که  داریم  را  سن  سال   ۴۲ و  سابقه 
اجتماعی  تامین  صندوق  معضالت 
شوند  می  بازنشسته  زود  زنان  است. 
اشتغال  چرخه  به  دوباره  هم  اینها  و 
سن  سال،   ۴۰ چون  برمی گردند 

نیست. بازنشستگی 
رویه های  و  مطالعات  گروه  رئیس 
تامین  مستمری های  امور  کل  اداره 
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی 
تصویب  به  اجتماعی  تامین  قانون   ۵۴
رسید و سن بازنشستگی به ترتیب برای 
مردان و زنان، ۶۰ و ۵۵ سال پیش بینی 
به  امید  نرخ  زمان  آن  در  گفت:  شد 
و  ماه  شش  و  سال   ۵۷ مردان  زندگی 
به  بود.  ماه  چهار  و  سال   ۵۷ زنان  برای 
ارتقای  و  تکنولوژی  با رشد  و  مرور زمان 
زندگی  به  امید  نرخ  درمان،  و  بهداشت 
 ۷۵ افزایش یافت و اکنون برای زنان به 
رسیده  سال   ۷۳ به  مردان  برای  و  سال 

است. 
میرنصیری افزود: این درحالی است 
تغییری  قانون  در  بازنشستگی  سن  که 
سال   ۱۰ حداقل  ما  و  است  نکرده 
خارج  اشتغال  چرخه  از  را  افراد  زودتر 
کاری  بلوغ  به  فرد  یک  تا  و  می کنیم 

شود. بازنشسته  باید  می رسد 
و  "نوه"  به  دارد  بازماندگان  مستمری 

می کند سرایت  هم  "نتیجه" 

از  خروج  قاعدتا  اینکه  بیان  با  وی 
مستمری  پرداخت  به  منجر  صندوق، 
مستمری  آن  از  پس  و  می شود 
نتیجه  و  نوه  به  که  داریم  را  بازماندگان 
کرد:  اظهار  می کند  سرایت  دارد  هم 
ارائه کننده  صرفا  اجتماعی  تامین 
و  بیمه  حق  دریافت  و  شده  خدمات 
ان  ندارند؛  تناسب  خروجی  و  ورودی 
پشتیبانی  نرخ  که  شرایطی  در  هم 

است. شده  منفی  امسال 
رویه های  و  مطالعات  گروه  رئیس 
تامین  مستمری های  امور  کل  اداره 
اشتغال  ایجاد  که  کرد  تاکید  اجتماعی 
بازنشستگی  با  آن  رابطه  و  جوانان  برای 
نیست  مواردی  جزو  موعد  از  پیش 
بیمه ای  ق های  صندو  به  عمل  در  که 
تدریجی  افزایش  باشد.  کرده  کمک 
کشورها  دیگر  در  بازنشستگی  سن 
به  کشورها  برخی  است؛  افتاده  اتفاق 
و  کرده  بندی  طبقه  تدریجی  صورت 
سن را افزایش دادند و یکسری کشورها 
کشورهایی  در  کردند.  اقدام  یک باره  به 
مواجه اند،  جمعیت  سالخوردگی  با  که 
دچار  می کنند  تالش  ها  صندوق 

نشوند. زودهنگام  ورشکستگی 
پدیده  کرد:  اضافه  میرنصیری 
منسوخی  پدیده  زودهنگام  بازنشستگی 
در جهان است و با وضعیت فعلی تامین 
جدی  خطر  و  آسیب  یک  اجتماعی 

► ایسنا       / می شود.  محسوب 

اینکه  بر  تأکید  با  دانشگاه  مدرس  و  روانشناس      ◄
عملکرد  با  والدین  که  را  مسائلی  است،  آموختنی  شادی 
کودکان  ناخوش  حال  و  نبودن  شاد  موجب  خود  اشتباه 
می شوند را تشریح کرد و گفت: هیچ پژوهش علمی ثابت 
برای  خوب  حال  با  مساوی  زیاد  امکانات  ارائه  که  نکرده 

است. کودکان 
»حال  شعار  با  جاری  سال  در  کودک  ملی  هفته 
مهر   ۱۶ امروز  از  زندگی«  خوش  رنگ  کودکی،  خوش 
این  در  دارد.  ادامه  مهر   ۲۲ جمعه  روز  تا  و  می شود  آغاز 
نیازهای  و  به موضوع کودکان  ویژه  نگاهی  تا  برآنیم  هفته 
بیشتر  آشنایی  برای  فرصت  این  از  و  باشیم  داشته  آنان 
زیستن  سالمت  و  شاد  برای  زمینه سازی  با  خانواده ها 

گیریم. بهره  کودکان 
فاطمه سادات رازقی، روانشناس و مدرس دانشگاه در 
کودکان  پرورش  راهکارهای  تشریح  به  ایکنا،  با  گفت وگو 
شادی  مورد  در  بخواهیم  اگر  گفت:  و  پرداخت  شاد 
باید  اول  کنیم  صحبت  کودکی  خوش  حال  و  کودکان 
اکتسابی  یا  ذاتی  امری  شادی  چیست؟  شادی  بپرسیم 
شادی  احساس  و  دریافت  در  محیطی  عوامل  یا  و  است 

دارد؟ نقش 
گفت:  کرد،  مطرح  که  سؤال هایی  به  پاسخ  در  وی 
در  انسان  که  است  اساسی  هیجانات  از  یکی  شادی 
فرد  زیستی  لحاظ  از  دارد.  خود  همراه  به  زندگی  طول 
دارای فاکتورها و ژن هایی است که مسئول تجربه شادی 
با عوامل محیطی  بالقوه هستند و  هستند ولی این ژن ها 
هم  شدن  شاد  برای  انسان  یک  یعنی  می شوند  بالفعل 
محیطی  عوامل  به  احتیاج  هم  و  زیستی  پایه  به  احتیاج 

دارد.
است تربیت پذیر  شادی 

مثل  شادی  تجربه  کرد:  تصریح  دانشگاه  مدرس  این 
متفاوت  مختلف  افراد  در  انسانی  احساس های  تمام 
برخی  و  ساده تر  محرک های  با  افراد  از  برخی  است؛ 
غنی تری  و  پیچیده تر  محرک های  با  افراد  از  دیگر 
مسئله  تفاوت ها  این  بر  عالوه  می شوند.  برانگیخته 
محرکی  چگونه  ما  اینکه  یعنی،  است  تربیت پذیر  شادی 
را ادراک کنیم قابل تربیت است و اینطور نیست که فقط 
باشد.  ما  شادی  سطح  کننده  تعیین  ما  زیستی  سطح 
که  می کنیم  دریافت  گونه ای  به  را  محیطی  عوامل  وقتی 
کنش  برهم  این  می کند،  تحریک  را  زیستی  فاکتورهای 
در  البته  می شود  شادی  احساس  منجربه  درون  و  بیرون 

می کند. صدق  مسئله  همین  احساس ها  همه  مورد 
با شادی بزرگساالن تفاوت شادی کودکانه 

قاعده  این  از  هم  کودکان  اینکه  به  اشاره  با  رازقی 
به عوامل  احتیاج  برای شاد شدن هم  و  نیستند  مستثنی 
زیسته و هم به عوامل محیطی دارند، گفت: فرقی که در 

عوامل محیطی  آنها  در  که  است  این  دارد  وجود  کودکان 
اینکه  علت  به  است  کنترل تر  قابل  و  مدیریت تر  قابل 
می کند  رشد  آن  در  و  تجربه  درک،  کودک  که  محیطی 

نباشد. کنترلی  قابل  غیر  و  بزرگ  محیط  خیلی  شاید 
کودکان  محیطی  عوامل  مهم ترین  کرد:  تشریح  وی 
خانواده   بعد  و  هستند  مادر  و  پدر  و  خانواده  اول 
و  عمو  و  عمه  و  بزرگ  مادر  و  پدربزرگ  مثل  گسترده  
این  تدریج  به  یعنی   .  ... و  آموزشی  محیط های  بعد 
در  که  دیگری  نکته  می شود.  پیچیدگی  دچار  محیط ها 
کودکان  معمواًل  که  است  این  دارد  وجود  کودکان  مورد 
پایه ای،  زیستی  و  روانشناختی  اختالل های  دچار  اگر 
ادراکات  نوعی  به  که  رشدی  و  عصبی  اختالل های  مثل 
هیجانی را دچار مشکل می کند، نباشند به صورت بالقوه 

دارند. را  زیستن  شاد  و  شدن  شاد  پتانسیل 
از  بیش  اینکه چرا کودکان  به  پاسخ  در  روانشناس  این 
بزرگساالن توان شاد بودن را دارند، گفت: چون تجربیات 
تجزیه  و  تحلیل  درک،  لذا  است  کمتر  آنها  محیطی  منفی 
عبارتی  به  و  می دهد  رخ  بیشتر  آنها  در  شاد  محرک های 
بدبینی ها،  و  نکرده  پیدا  آلودگی  هنوز  آنها  سنسورهای 
ناکامی ها و تجربیات منفی روی ادراکات آنها تأثیر ندارد.
رازقی با اشاره به اینکه اگر کودکی شاد نیست والدین 
اول باید وجود اختال هایی مثل بیش فعالی،  اختالل های 
در  را  هیجان  تنظیم  به  مربوط  اختالل های  و  سلوک 
همه  که  همانطور  کودک  گفت:  کنند،  بررسی  کودک 
نیز  را  شادی  است،  خانواده  مدیون  را  خود  ادراکات 
در  کودک  یک  است.  والدین  با  ارتباط  و  خانواده  مرهون 
نمی شود.   ... و  شادی  و  غم  ترس،  اضطراب،  دچار  خأل 
والدین  روابط  به  وابسته  هیجانات  همه  که  همانطور 
برای  است.  صورت  همین  به  نیز  شادی  است  کودک  و 
مهم ترین  و  اولین  باشیم  داشته  شادی  کودک  اینکه 
باشند شادی کنند  بلد  والدین  این است که خود  تکنیک 

ببرند. لذت  و 
باشند نیستند شاد  بلد  که  والدینی 

توان  که  بزرگساالنی  تأثیر  به  نسبت  هشدار  ضمن  وی 
بزرگساالنی  با  ندارند، گفت:گاهی  را  داشتن حال خوش 
توانمندی ها  و  داشته ها  لحاظ  از  که حتی  مواجه هستیم 
چنین  وجود  ندارند.  خوشی  حال  اما  هستند  سرآمد 
افرادی در جامعه به حدی مشهود است که نیاز به آمار و 

ندارد. هم  ارقام 
توانایی  خیلی ها  کرد:  اضافه  دانشگاه  مدرس  این 
از  نیستند  بلد  و  ندارند  را  زیستن  شاد  ظرفیت  و 
نیستند«  »بلد  کلمه  از  من  ببرند.  لذت  داشته هایشان 
خوب،  حال  و  زیستن  شاد  چراکه  می کنم  استفاده 
یادگرفتنی است. پس اولین عامل در حال خوب کودک، 
بین  در  باشند  بلد  که  والدینی  است؛  والدین  خوب  حال 

حال   ... و  اضطراب ها  ناکامی ها،  تلخ،  اتفاق های  همه 
حال  که  بود  امیدوار  می توان  دارند،  نگه  خوب  را  خود 
نیز  کودکان  به  را  موضوع  این  و  کنند  تجربه  را  خوبی 

. زند مو بیا
وی به نقش مهم شیوه های تربیتی و شیوه های انتقال 
مهارت ها در شاد زیستن و حال خوب کودکان نیز اشاره و 
والدین احساس شادی  موارد خود  برخی  اظهار کرد: در 
هستند،  ُغرُغرویی  والدین  ولی  دارند  زندگی  از  لذت  و 
زندگی  در  نامالیماتی  کوچکترین  از  و  می زنند  نق   مدام 
متوجه  والدین  این  خود  می کنند.  باز  شکایت  به  لب 
حل  را  مشکالت  و  هستند  خودشان  نارضایتی های  دلیل 
از  دائمی  زدن  نق  یک  می بیند  بچه  آنچه  اما  می کنند 
برخی مواقع  رفتاری که  ویژگی  این  و  والدین است  سوی 
به شیوه های  موارد  برخی  و  آنان است  و خوی  جزو خلق 
حال  و  نبردن  لذت  باعث  است،  مربوط  والدین  اکتسابی 

می شود. کودک  ناخوش 
خود  هیجاناتی  سیستم  کودکان  داد:  هشدار  رازقی 
تنظیم  مشاهده ای  یادگیری  و  مشاهدات  اساس  بر  را 
را  دائمی  نق  این  خود  والدین  در  وقتی  و  می کنند 
تجربه  را  لذتی  خوشایند  محرک های  به  نسبت  می بینند، 

ندارند. خوب  حال  لذا  و  نمی کنند 
امکانات زیاد مساوی با حال خوب نیست

کودکان  که  کرد  اشاره  مسئله  این  به  ادامه  در  وی 
بیشتری  امکانات  از  قبل  دوره های  به  نسبت  دوره  این 
شادتر  موجب  مسئله  همین  آیا  اما  هستند  برخوردار 
هیچ  علمی  تحقیقات  در  گفت:  است؟  شده  آنها  شدن 
بودن  شاد  و  امکانات  داشتن  بین  قوی  و  مستقیم  ارتباط 
تحقیقات  در  ندیده ام  تاکنون  من  و  است  نشده  اثبات 
بیشتر  امکانات  داشتن  که  شود  اعالم  صراحت  به  علمی 
مساوی با حال خوب و شادی بیشتر است؛ چراکه ممکن 
برهم  اما  کنیم  دریافت  را  غنی  امکانات  محیط  از  است 

نباشد. خوب  حال  یک  ما  درون  و  بیرون  کنش 
فرزندپروری می کنند با احساس گناه  والدین 

احساس  با  معمواًل  امروزه  والدین  کرد:  اضافه  رازقی 
زمانی  والدین  اغلب  چون  می کنند  فرزندپروری  گناه 
صاحب فرزند می شوند که زندگی فردی و اجتماعی شکل 
شکل  اجتماعی  زندگی  این  درون  در  و  دارند  گرفته ای 
قرار  ثباتی  با  نسبتًا  جایگاه  در  اشتغال  لحاظ  از  گرفته، 
اضافه  گرفته  شکل  زندگی  این  به  فرزند  وقتی  گرفته اند؛ 
هماهنگ  فرزند  با  باید  که  نیست  کار  این  گویا  می شود، 
تنظیم  والدین  کار  با  باید  که  است  فرزند  این  بلکه  شود 
فرزندپروری  در  لذا  می شوند  متوجه  را  این  والدین  شود. 
است،  نقیصه  یک  هم  حق  به  که  نقیصه  این  خاطر  به 

می کنند. گناه  احساس 
عالم  در  ما  که  کرد  اشاره  مهم  مسئله  این  به  وی 

اجبار  مثل  می کنیم  مطرح  استدالل هایی  بزرگسالی 
برای  اما   ... و  اقتصادی  شرایط  شغل،  داشتن  به  والدین 
مادر  و  پدر  آنها  نیست.   ادراک  قابل  مسائل  این  بچه ها 
امن،  مادر  و  پدر  وجود  با  دنیا  چون  می خواهند  را  خود 

می شود. اعتماد  قابل  و  بخش  لذت 
یک روز محبت افراطی یک ماه بی توجهی

گناه  احساس  که  والدی  داد:  هشدار  روانشناس  این 
متقارنی  توزیع  نمی تواند  فرزندپروری  پروسه  در  می کند، 
در  که  زمان هایی  در  و  کند  برقرار  محبت  و  توجه  بین  را 
و در  به کودک می کند  افراطی  کنار کودک است، محبت 
به  کودک  برای  والد  نبودن  پررنگ  خأل  نیست  که  زمانی 
من  که  بگوییم  فرد  یک  به  نمی توانیم  ما  می آید.  وجود 
و  می برم  عالی  خیلی  رستوران  یک  به  وعده  یک  را  شما 

من  به  ولی  بخوری  آنجا  خواستی  چیزی  هر  می توانی 
و  نخواهی  من  از  غذایی  دیگر  هفته  یک  تا  که  بده  قول 
را  خودت  خوردی  غذا  رستوران  در  روز  آن  اینکه  یاد  با 
سیر کن. والدین امروز در مناسبت هایی مثل تولد کودک 
در  کودک  ولی  می کنند  او  به  را  محبت  و  توجه  بیشترین 
یا  مهمانی  یک  حتی  آینده  ماه  یک  یا  و  هفته  یک  طول 
دورهمی ساده را تجربه نمی کند و روزهای تنهایی زیادی 
من  روز  یک  که  گفت  کودک  به  نمی شود  می گذارند.  را 
زیاد به تو محبت می کنم اما تو درک کن که روزهای دیگر 

ندارم. را  تو  به  کردن  محبت  فرصت 
رازقی با تأکید بر اینکه همین عدم تعادل والدین یکی 
از عوامل نبود حال خوب در فرزندان است، گفت: وقتی 
مشخصی  زمان  یک  که  است  این  کودک  معمول  برنامه 

افراطی  صورت  به  را  زمانی  ما  ولی  باشد  والدین  پیش  را 
او  به  افراطی  محبت  و  می دهیم  قرار  کودک  اختیار  در 
کودک  این  و  می کنیم  عوض  را  کودک  ذائقه  می کنیم، 
ذائقه  چون  اوست  زندگی  روتین  شکل  که  زمان هایی  در 
لذت  خود  زندگی  معمول  شرایط  از  دیگر  شده  عوض  او 
نیاز دارد برای لذت بردن حتمًا درجه زیادتری  نمی برد و 
از محبت و توجه را داشته باشد و این از عواملی است که 

می کند. مخدوش  ما  کودک  در  را  خوب  حال 
افراط در برآورده کردن نیازهای کودکان

این  ما  کودکان  می شود  باعث  که  دیگری  نکته  وی 
برآورده  در  افراط  را  کنند  تجربه  کمتری  شادی  روزها 
کودک  که  وقتی  گفت:  و  دانست  کودکان  نیازهای  کردن 
پاسخ  بیرون  از  و  می کند  احساس  درون  از  را  نیازی 

منجر  شدن  برآورده  و  نیاز  در  تأخر  و  تقدم  این  می گیرد 
برای کودک پیش  ما  او می شود ولی وقتی  به حال خوب 
نزیسته  زندگی  اساس  بر  کند،  احساس  را  نیازی  آنکه  از 
را در  نیازی  بر اساس عالقه کودکی خودمان،  و  خودمان 
فرصت  عماًل  می کنیم،  برآمده  را  آن  و  احساس  کودک 
پیش  وقتی  یعنی  می گیریم  کودک  از  را  بردن  لذت 
او  می کنیم  فراهم  را  امکاناتی  کودک  نیاز  احساس  از 

نمی کند. لذت  احساس 
رازقی در پایان تصریح کرد: امکانات زمانی حال خوب 
به ارمغان می آورد که نیازی را برآورده کند و کودکان ما از 
یادمان  فرزندپروری  در  پس  نیستند؛  مستثنی  قاعده  این 
را  نیازش  کودک،  نیاز  از  عقب تر  چه  و  جلوتر  چه  باشد 
تأمین کنیم، لذت کافی را به کودک هدیه نمی دهیم.       ►

رازقی در گفت وگو یی تشریح کرد؛ 

● تفاوت شادی کودکانه با شادی بزرگساالن    ●
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه های صادره از شعبه ۷ و ۴ و ۸ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۴ و۲ و ۵ اجرای 
احکام مدنی قم به شماره ۴/۱۴۰۱ج/۴ و ۲/۱۴۰۱ج/۵۱ و ۵/۱۴۰۱ج/۸۱ ثبت گردیده له فاطمه بهرامی 
در حق محکوم  ۲/۷۵۶/۹۳۶/۴۶۵ریال  پرداخت  به  است  علیه جمعا محکوم  باباخانی محکوم  فیروز  علیه 
بدهی محکوم علیه پالک  قبال  در  له  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت  ۱۳۷/۷۳۹/۴۶۵ریال  و  له 
نموده است  ارزیابی  به شرح ذیل  نوده که کارشناس  توقیف  ۲ قم  ۱۸۹۷ اصلی بخش  از  ۱۱۸ فرعی  ثبتی 
)بابت  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۲۲/۴۲۹ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا 
محکوم به( و مقدار ۱/۱۲ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان )بابت حق االجرا( پالک فوق به 
بایگانی  نامه شماره پرونده ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۶۱۴۸۶۴ و شماره  به  فروش خواهد رسید. احتراما ، عطف 
۰۱۰۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ ارجاعی از ان مدیریت محترم مبنی بر ارزیابی ملک )کارشناسی( به پالک 
نیروگاه   – به نشانی قم  باباخانی  اقای فیروز  بهرامی علیه  له خانم فاطمه   ، ثبتی شماره ۱۸۹۷/۱۱۸ اصلی 
– کوی شماره ۲۳ – کوچه ۱۹ – پالک ۳۳ به محل معرفی شده مراجعه و بازدید به عمل امد و ضمن بررسی 
مطابق   : ارزیابی  مورد  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، الزم  های 
ثبت  شماره  به  اصلی   ۱۸۹۷/۱۱۸ ثبتی  پالک  به  اعیان  و  عرصه  دانگ   ۶ موصوف  ملک  شده  ارائه  تصویر 
۴۴۴۶۴ دفتر ۲۶۴ صفحه ۵۵ به شماره سند تک برگی ۰۵۸۲۹۲ واقع در بخش ۲ قم با عرصه به مساحت 
 ۸ خیابان  به  متر   ۸ طول  به  است  پی  شماال  اربعه  حدود  با  باباخانی  فیروز  اقای  مالکیت  به  مترمربع   ۱۶۰
متری شرقا پی مشترک به طول ۲۰ متر به پالک ۱۱۹ فرعی جنوبا پی مشترک به طول ۸ متر به پالک ۱۲۶ 
اعیانی  مشخصات  است.  رسیده  ثبت  به   ، فرعی   ۱۱۷ پالک  به  متر   ۲۰ طول  به  مشترک  پی  غربا  از  فرعی 
ملک مورد بازدید : ملک موصوف یکبابخانه مسکونی به صورت جنوبی ساز و دارای نما در دو طبقه زیرزمین 

و همکف به صورت دوبلکس با اعیانی کل به مساحت حدودا ۳۶۰ مترمربع با احتساب پارکینگ با اسکلت 
اعیانی که شامل  زیرزمین دارای  و طبقه  بلوک احداث شده  و  تیرچه  فلزی سقف  و ستون  پایه اجری  دیوار 
از  سقف  و  ها  بدنه  پوشش  و  بهداشتی  سرویس  هود   فلزی  کابینت  با  اشپزخانه  سالن،   ، حیاط  زیر  خواب 
رنگ و کف از سرامیک و راه دسترسی به زیرزمین از سرویس پله و حیاط و طبقه همکف به صورت دوبلکس 
گاز  و  هود  و  اف  دی  ام  کابینت  با  اشپزخانه  بهداشتی  سرویس   ، سالن   ، خواب  شامل  که  اعیانی  دارای 
رومیزی و پوشش بدنه ها و سقف به همراه ابزار گچی سفید کاری و کف از سرامیک و پوشش بدنه سرویس و 
اشپزخانه ها از کاشی و کف از سرامیک و راه دسترسی به قسمت دوبلکس توسط پله از سالن و پوشش بدنه 
نمای اصلی ساختمان  و  و کف سنگ  و سقف سفید کاری  الباقی  و  متر سرامیک   ۱/۱۰ ارتفاع  به  پارکینگ 
کولر  سرمایش  و  تصویری  ایفون  دارای  ساختمان  و  سنگ  کف  و  سیمان  حیاط  های  دیوار  پوشش  و  سنگ 
ابی و گازی و ساختمان دارای یک انشعاب برق و گاز و اب می باشد. ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی 
: ۱- نام و نام خانوادگی صاحبان ملک مورد نظر مالک اقای فیروز باباخانی می باشد ۲- محل وقوع ملک 
اینکه  تعیین   -۳  ۳۳ پالک   –  ۱۹ کوچه   –  ۲۳ شماره  کوی   – نیروگاه   – قم  ادرس  به  ملک  اجمالی  توصیف  و 
ملک ثبت شده و در اجاره شخص هست و مبلغ اجاره و نام مستاجر ذکر شود. بله ملک ثبت شده است و در 
حال حاضر طبقه زیرزمین در تصرف مستاجر اقای فرهنگ نوروزی و ودیعه به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و  شروع  تاریخ  و  نموده  خوداری  نامه  مبایعه  تصویر  و  اصل  ارائه  از  و  باشد  می  اجاره  ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  و 
به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی  تعیین   -۵ خیر   : خیر  یا  هست  مشاع  ملک   -۴ باشد.  نمی  مشخص  خاتمه 
اخذ  جهت  شهرداری  به  احتمالی  دیون  و  ندارد  ارتفاقی  حقوق  ملک   : دارند  مالک  عنوان  تحت  ملک  این 
رهنی  دارای  موردنظر  ملک   : مالکین  محدودیت   -۶ نیست.  دست  در  اطالعی  دیون  سایر  از  و  کار  پایان 

مبلغ  به  سینا  بانک  نفع  به  که  قم   ۲۸ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۹۴/۴/۴ مورخ   ۵۸۳۷۲ شماره 
نفع  به  ۱/۷۲۲/۷۶۰/۸۵۱ریال  مبلغ  به  ملک  است.  شده  ثبت  ماه   ۶۰ مدت  برای  ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
شعبه ۴ اجرای احکام مدنی دادگستری قم بازداشت شده است. نظریه کارشناسی : ارزش ششدانگ عرصه 
 ، احداثی  اعیان  و  عرصه  مساحت   ، ابعاد   ، کاربری   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  بازدید  مورد  ملک  اعیان  و 
شوارع ، تعداد طبقات و دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری و بدون درنظر گرفتن دیون دولتی و غیره 
به مبلغ نهایی ۲۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان تمام تعیین و اعالم می 
به آدرس  قم ، خ  تاریخ ۱۴۰۱/۸/۷ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح  الذکر در  گردد. مقررگردید موارد فوق 
از طریق مزایده  اتاق مزایده  ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  دهد در 
نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال 

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

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم، مسئوالن کشور و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی: 

● ایستادیم و پیش رفتیم؛ غلط می کند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسالمی را  بکند     ●
نظام تک  قطبی در حال مطرود شدن و دنیای جدیدی در حال شکل گیری است 

ربیع االول  هفدهم  با  همزمان      ◄
امام  سالروز میالد پیامبر اسالم )ص( و 
صادق )ع(، رهبر انقالب اسالمی امروز 
و  نظام  مسئوالن  از  جمعی  دیدار  در 
در  کننده  شرکت  خارجی  میهمانان 
امت  نیاز  مهمترین  وحدت،  کنفرانس 
دستیابی  و  آفرینی  نقش  برای  اسالمی 
جدید  هندسه  در  رفیع  جایگاه  به 
با  و  دانستند  انسجام  و  اتحاد  را  قدرت 
فرزانگان  مهم  بسیار  جایگاه  به  اشاره 
دنیای  روشن بیِن  جوانان  و  خواص  و 
گفتند:  مهم،   این  تحقق  برای  اسالم 
»وحدت اسالمی« و حضور تأثیرگذار در 
است  شدنی  و  امکان پذیر  جدید  دنیای 
در  ایستادگی  و  عملی  تالش  شرط  به 
نمونه ی  که  فشارها  و  سختی ها  مقابل 
بارز آن نظام جمهوری اسالمی است که 
ایستاد  و  نشد  تسلیم  قدرتها  مقابل  در 
شده  تبدیل  تناوری  درخت  به  اکنون  و 
نیز  آن  »َکندن«  تصور  حتی  که  است 

نیست. پذیر  امکان 
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار با 
تبریک میالد مکرم رسول اعظم )ص( و 
شخصیت  بر  تأکید  با  )ع(  صادق  امام 
که  )ص(  اسالم  پیامبر  فرد  به  منحصر 
است،  حضرت  آن  بعثت  آن  اوج  نقطه 
پیامبر  میالد  روز  گرفتن  عید  گفتند: 
اسالمی  امت  برای  باید  )ص(  اسالم 
قرار  الگو  و  گرفتن  درس  برای  فرصتی 
»اسوه  عنوان  به  حضرت،  آن  دادن 

باشد. حسنه« 
اشاره  با  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
امت  سختی  و  رنج  که  قرآنی  آیات  به 
برای  و  رنج آور  پیامبر  برای  را  اسالمی 
خرسندی  مایه  مسلمانان  دشمناِن 
چرایی  تحلیل  و  تبیین  به  می خواند، 
دنیای  در  اسالمی  امت  رنج های 
مشکالت  افزودند:  و  پرداختند  امروز 
علل  اسالم  دنیای  سختی های  و 
این  از مهمترین  اما یکی  متعددی دارد 
از  مسلمانان  جدایی  و  تفرقه  علتها، 

است. یکدیگر 
و  تفرقه  قهری  نتیجه ی  ایشان، 
عزت«  از  »دوری  و  »ذلت«  را  جدایی 
وظیفه  کردند:  تأکید  و  دانستند 
اسالم،  دنیای  تأثیرگذار  افراد  و  خواص 

زمینه های  و  راهها  ایجاد  بر  تمرکز 
مسلمانان  بین  اتحاد  برای  عملی 
مقابل،  نقطه  در  دشمن  زیرا  است 
در  سرطانی  سلول  یک  ایجاد  با 
نام  به  فلسطین،  زمین  در  و  منطقه 

استقرار  و  صهیونیستی  جعلی  رژیم 
قاتل  فاسد،  خبیث،  صهیونیست های 
ایجاد  دنبال  به  آن،  در  بی رحم  و 
و  مسلمانان  میان  در  اختالف  بیشترین 

است. اسالمی  کشورهای 
سازی  عادی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
با  اسالمی  کشورهای  برخی  روابط 
بزرگترین  از  یکی  را  صهیونیستی  رژیم 
ممکن  گفتند:  و  خواندند  خیانت ها 
در  وحدت  تحقق  بگویند  برخی  است 
رؤسای  برخی  وجود  با  فعلی  شرایط 
نیست  امکان پذیر  اسالمی  کشورهای 
و  فرزانگان  علما،  روشنفکران،  اما 
فضا  می توانند  اسالمی  دنیای  نخبگان 
که  کنند  دشمن  خواست  از  متفاوت  را 
وحدت،  تحقق  امکان  صورت  این  در 

شد. خواهد  آسان تر 
با  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
وحدت  از  »منظور  که  سؤال  این  طرح 
از  آنچه  کردند:  خاطرنشان  چیست؟« 
است،  نظر  مد  اسالم  دنیای  در  وحدت 
اسالمی  امت  منافع  حفظ  در   وحدت 
جغرافیایی. و  نژادی  وحدت  نه  و  است 
منافع  صحیح  فهم  افزودند:  ایشان 
با  باید  مسلمانان  اینکه  و  اسالمی  امت 
چه کسانی و چگونه دوستی یا دشمنی 

برابر  در  عمل  اشتراک  به  و  کنند 
تحقق  برای  برسند،  استکبار  نقشه های 

است. مهم  بسیار  وحدت، 
بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اشتراک  در  اساسی  و  مهم  نکته  اینکه 

درباره  مشترک  فهم  به  رسیدن  عمل، 
است،  دنیا  در  سیاسی  هندسه  تغییر 
حال  در  دنیا  سیاسی  نقشه  گفتند: 
تغییر و نظام تک قطبی در حال حرکت 
سلطه  و  است  شدن  مطرود  سمت  به 
از  بیش  روز  هر  نیز  جهانی  استکبار 
دست  از  را  خود  مشروعیت  گذشته 
در  جدیدی  دنیای  بنابراین  می دهد، 
بسیار  سؤال  و  است  شکل گیری  حال 
دنیای اسالم  این است که جایگاه  مهم 
جدید  دنیای  این  در  اسالمی  امت  و 
خامنه ای  الله  آیت  حضرت  کجاست؟ 
شرایطی  چنین  در  کردند:  تأکید 
رفیعی  جایگاه  می تواند  اسالمی  امت 
الگو  جدید،  دنیای  در  و  باشد  داشته 
به  بتواند  آنکه  شرط  باشد،  به  پیشرو  و 
و  تفرقه  از  را  خود  و  برسد  کلمه  اتحاد 
و  صهیونیست ها  و  امریکا  وسوسه های 

بخشد. رهایی  بزرگ  کمپانیهای 
ایشان با طرح یک سؤال دیگر مبنی 
و  مسلمانان  کلمه  اتحاد  »آیا  اینکه  بر 
در حال  دنیای  در  رفیع  داشتن جایگاه 
بله،  پذیر است؟«، گفتند:  امکان  تغییر 
اتحاد بین ملتهای اسالمی ممکن است 
ایستادگی  و  عمل  و  تالش  نیازمند  اما 

است. سختی ها  و  فشارها  مقابل  در 

بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
امید  بیشترین  زمینه  این  در  اینکه 
جوانان  و  اسالم  دنیای  خواص  به 
در  آنها  نقش آفرینی  و  روشن بین 
افزودند:  است،  عمومی  افکار  هدایت 
تأثیرگذاری،  تحقق  امکان  از  نمونه  یک 
جمهوری اسالمی ایران است که نهالی 
کوچک با هدایت های امام خمینی)ره( 
در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و 
تبدیل  تناور  درختی  به  اکنون  نهال  آن 
حتی  کسی  بکند  غلط  که  است  شده 

بکند. نیز  را  آن  َکندن  فکر 
ما  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
البته  رفتیم،  پیش  و  ایستادیم 
دیگر  کار  هر  مانند  نیز  ایستادگی 
اما آن کسانی هم که  سختی هایی دارد 
می شوند  سختی  دچار  می شوند  تسلیم 
موجب  ایستادگی  که  تفاوت  این  با 
عقب رفت  باعث  تسلیم  و  پیشرفت 

. ست ا
تأکید  با  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
اسالمی،  وحدت  تحقق  الزمه  اینکه  بر 
مذهبی  اختالفات  تبدیل  از  جلوگیری 
خاطرنشان  است،   درگیری  و  تنازع  به 
و  آمریکایی  سیاستمداران  کردند: 
ضدیت  اسالم  اصل  با  که  انگلیسی 
شیعه  بحث  وارد  خود  محافل  در  دارند 
خطرناک  بسیار  که  شده اند  سّنی  و 

. ست ا
گذشته  تعبیر  یادآوری  با  ایشان 
»سّنی  و  انگلیسی«  »شیعه  از  خود 
تحریف  برای  برخی  تالش  و  آمریکایی« 
سّنی  و  انگلیسی  شیعه  گفتند:  آن، 
آمریکایی یعنی کسی که در هر جایگاه 
و مقام و کشوری، مانند داعش با ایجاد 
دعوا و تفرقه و تکفیر در خدمت دشمن 

است.
تأسف  ابراز  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
سوریه  عراق،  در  داعش  جنایات  از 
در  دانش آموزان  کشتار  بخصوص  و 
طرف  دو  هر  در  افزودند:  افغانستان 
دارند  وجود  تندروهایی  سّنی،  و  شیعه 
و  ندارند  تسنن  و  تشیع  به  ارتباطی  که 
اتهام  زمینه ساز  نباید  تندروی ها  این 
با  باید  و  شود  مذاهب  اصل  به  زنی 
یک  از  طرفداری  اسم  به  که  کسانی 

بر  را  دیگر  طرف  احساسات  مذهب، 
گیرد.  انجام  جدی  برخورد  می انگیزند، 
و  فشارها  و  سختی ها  ایشان 
و  فلسطین  در  روزافزون  کشتارهای 
نتیجه  را  اسالم  دنیای  نقاط  دیگر 
و  دانستند  اسالمی«  امت  »تشتت 
فراوان  اشتراک  وجوه  به  اشاره  با 
اسالمی  جمهوری  گفتند:  مسلمانان 
داشته  توان  در  هرآنچه  تاکنون  ایران 
اسالمی  وحدت  عملی  تحقق  برای 
آن  بارز  نمونه  که  است  گرفته  کار  به 
اهل  برادران  از  جانبه  همه  حمایت 
این  که  است  فلسطین  در  تسنن 
توان  همه  با  هم  این  از  بعد  حمایت 

داشت. خواهد  ادامه 
بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
دنیای  در  که  مقاومت  جبهه  اینکه 
حمایت  مورد  گرفته،  شکل  اسالم 
خاطرنشان  است،  اسالمی  جمهوری 
خداوند  عنایت  و  لطف  به  ما  کردند: 
آرزوی  عملی  تحقق  به  و  داریم  ایمان 

امیدوار هستیم. بزرگ وحدت اسالمی، 
رئیس جمهور  دیدار،  این  ابتدای  در 

برترین  را  اعظم  پیامبر  سخنانی،  در 
عقالنیت،  عدالت،  به  بشر  دعوت کننده 
برشمردن  با  و  خواند  اخالق  و  معنویت 
نبوی  نهضت  دشمنان  تالش های 
دعوت  و  شخصیت  و  شخص  ترور  برای 
صف آرایی  در  نیز  امروز  افزود:  پیامبر، 
پیروان  مقابل  در  اسالم  ضّد  جبهه 
قالب  در  تالش ها  همان  پیامبر، 
جریان  اقتصادی  و  فرهنگی  تروریزم 
نتوانستند  روز  آن  همچنان که  اما  دارد 
شوند  نبوی  نهضت  عالم گیری  مانع 
پایبند  ملِت  توانست  نخواهند  نیز  امروز 

کنند. متوقف  را  پیامبر  ارزشهای  به 
رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم 
را  ایران  ملت  از  دشمن  کینه  علت 
همه جانبه  و  خیره کننده  پیشرفتهای 
سفر  در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  آن 
ملل  سازمان  دبیرکل  نیویورک،  به  اخیر 
در مالقات خصوصی عذرخواهی کرد و 
نتوانستم  زیاد  تالشهای  وجود  با  گفت 
علیه  کرونا  به  مربوط  تحریم های 

دادم  پاسخ  او  به  که  کنم  رفع  را  ایران 
تحریم،  و  تهدید  از  همواره  ایران  ملت 

فرصت سازی کرده و در قضیه کرونا نیز 
واکسن  تولید  مرکز  شش  شدن  فعال  با 
امروز  و  شدیم  تبدیل  صادرکننده  به 
با  مقابله  در  دنیا  برتر  کشورهای  جزو 

هستیم. بیماری  این 
آمارهایی  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
اقتصادی،  رشد  علمی،  پیشرفت  از 
همکاریهای  افزایش  و  تورم  کاهش 
از  کشورمان،  بین المللی  و  تجاری 
دولت  با  مردم  صمیمانه  همراهی 
اصالحات  اجرای  در  بخصوص 
دشمنان  گفت:  و  کرد  تشکر  اقتصادی 
دنبال  به  نیز  اخیر  اغتشاشات  در  ایران 
اما  بودند  کشور  برای  زحمت  ایجاد 
همچون  ایستادگی  و  صبر  با  مردم 

کردند. ناکام  را  آنها  گذشته 
رئیسی،  والمسلمین  حجت االسالم 
گسترش  و  حقایق  پنهان سازی 
ترفندهای  جمله  از  را  مدرن  جاهلیت 
کنونی بدخواهان دنیای اسالم دانست 
ترفند،  این  با  مقابله  راه  افزود:  و 

وحدت  محور  بر  بیداری  گسترش 
► است.      تفرقه  از  پرهیز  و  اسالمی 


