
استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون  از  تشکر 
همه  گفت:  جلسه،  این  برگزاری  برای  قم 
رسانه  صاحب  جدید،  انجمن  این  اعضای 
مباحث  به  خود  های  رسانه  در  و  هستیم 
مدیران  انجمن  در  اما  پردازیم  می  سیاسی 
قم، یک تشکل  استان  و رسانه های  مطبوعات 
گونه  هیچ  و  هستیم  مطبوعاتی  و  صنفی  کامال 
ایم. نکرده  تعریف  خود  برای  سیاسی  فعالیت 

این  در  ما  فعالیت  که عمده  این  بیان  با  وی 
ها  رسانه  اقتصاد  تقویت  بحث  جدید،  انجمن 
از  قم  استان  در  تشکلی  هیچ  با  گفت:  است، 
اصال  و  نداریم  مشکلی  مطبوعات  خانه  جمله 
جدید  انجمن  این  مدیره  هیئت  اعضای   همه 

هستند. مطبوعات  خانه  عضو  هم 
ها  رسانه  امروز  کرد:  اضافه  دریاباری  آقای 
مواجه  ای  عدیده  مشکالت  با  مطبوعات،  و 
مشکالت  ها  آن  مهمترین  جمله  از  که  هستند 
مالی است و بر ای حل همین مشکالت بود که 

کردیم. تأسیس  را  انجمن  این 

مطبوعات  مدیران  انجمن  مدیرعامل 
گفت:  پایان  در  قم  استان  های  رسانه  و 
قدرتمند  و  شدن  قوی  شاهد  روزی  امیدواریم 

که  چرا  باشیم،  قم  استان  های  رسانه  شدن 
و  توسعه  سرعت  توانند  می  قوی،  های  رسانه 

► کنند.    بیشتر  را  استان  پیشرفت 
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استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون      ◄
رسانه  به  کمکی  هیچ  از  که  این  بیان  با  قم، 
مدیران  تأسیس  تازه  انجمن  و  قم  استان  های 
دریغ  قم،  استان  های  رسانم  و  مطبوعات 
دستاوردهای  ها،  رسانه  گفت:  کرد،  نخواهیم 
نظام جمهوری اسالمی را بیش از پیش مطرح 

. کنند
حاجی  احمد  گویه«،  »روزنامه  گزارش  به 
در   1401 آبان   2 دوشنبه  ظهر  از  پیش  زاده 
مدیران  صنفی  انجمن  مدیره  هیأت  دیدار 
اظهار  قم،  استان  های  رسانه  و  مطبوعات 
بسیار  جدید  انجمن  این  تشکیل  داشت: 
مشکالت  رفع  باعث  امیدواریم  و  بوده  خوب 
انشاالله  تا  شود  استان  های  رسانه  روی  پیش 
استان  در  قدرتمندتری  های  رسانه  آینده  در 
مجموعه  بعنوان  نیز  ما  باشیم؛  داشته  قم 

تقویت  برای  کمکی  هیچ  از  استانداری، 
استان  های  رسانه  و  مطبوعات  مدیران  انجمن 

کرد. نخواهیم  دریغ  قم، 
وی با اشاره به نقش رسانه ها در روشنگری 
اتحاد  ایجاد  و  دشمنان  های  توطئه  به  نسبت 
و  اسالم  به  عالقمندان  میان  در  همدلی  و 
از  فارغ  ایران  ملت  ما  داشت:  اظهار  انقالب، 
نگاه های سیاسی و این که چه سلیقه سیاسی 

هستیم. خانواده  یک  اعضای  همه  داریم، 
قم،  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 

نیز،  کشور  در  اخیر  های  ناآرامی  به  اشاره  با 
نظام  حفظ  ما  هدف  که  این  ضمن  گفت: 
کم  باید  اما  باشد،  باید  اسالمی  جمهوری 
کاری های ما در بخش های مختلف فرهنگی، 
ببینیم  و  شود  بررسی   ... و  رسانه  اجتماعی، 
نارضایتی  شاهد  موارد  برخی  در  که  شد  چه 

. یم د بو
بیان این که نظام جمهوری اسالمی  با  وی، 
و  است  شهید  هزار  هزاران  خون  حاصل  ایران 
نباید با کم کاری در برخی عرصه ها، نارضایتی 
از  ایجاد شود، گفت: در همین شهر قم، بیش 
هستند  مدفون  دنیا،  کشور   9 از  شهید   1300
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از  مهم  این  و 
زینبیون،  ی  شهدا  شاهد  امروز  است؛  ایران 
تأسی  با   ... و  ترکیه  بحرین،  الجزایر،  بدریون، 
جمهوری  و  اسالمی  انقالب  ناب  فرهنگ  از 

و  هستیم؛  شهیدان  پاک  خون  و  اسالمی 
کشور  از  بیرون  در  که شاید  باید گفت  بنابراین 
ترویج  بسیار  اسالمی  جمهوری  فرهنگ  ایران، 

هستند. ایران  داخل  از  متأثرتر  و  شده 
بعنوان  ما  افزود:  زاده  حاجی  آقای 
فارغ  اسالمی،  جمهوری  نظام  به  عالقمندان 
داریم،  سیاسی  سلیقه  نوع  چه  که  این  از 
این  نباید  و  هستیم  خانواده  یک  اعضای  همه 
نهایت  در  و  تفرقه  موجب  ها  سلیقه  اختالف 
شود؛  انقالب  و  نظام  دشمنان  سوءاستفاده 

باید گفت که اختالف سلیقه سیاسی در  اتفاقا 
و  افزایی  هم  باعث  و  است  حسن  ایران،  کشور 
این  از  است؛  اسالمی  جمهوری  نظام  تقویت 
و  نظام  به  مربوط  مختلف  مباحث  در  باید  رو 
همفکری  سیاسی  مختلف  جریانات  با  مردم، 

داشت. مشورت  و 
با  همفکری  برای  که  این  بیان  با  وی 
با  باید  کشور،  سیاسی  مختلف  جریانات 
داشت،  جلساتی  کشور  گوناگون  احزاب 
برخی  در  و  نیستیم  فاضله  مدینه  ما  گفت: 
اما  دارد  وجود  مشکالتی  کشورمان  در  موارد 
باشد  موفق  عرصه  این  در  تواند  می  کسی 
نظام  به  عالقمندان  میان  اجماعی  بتواند  که 

کند. ایجاد  اسالمی  جمهوری 
قم،  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  دشمنان  گفت: 
یکدیگر  با  که  دعواهایی  و  اختالفات  تمام  با 
نظام جمهوری اسالمی  با  اما در مقابله  دارند، 
لشکرهای  راستا  همین  در  و  هستند  صدا  یک 
جمهوری  نظام  براندازی  برای  را  خود  سایبری 
ما  دلیل  همین  به  اند؛  کرده  بسیج  اسالمی 
میان  در  بیشتر  هرچه  اتحاد  ایجاد  با  باید  نیز 
از  فارغ  اسالمی،  جمهوری  نظام  عالقمندان 
مقابل  در  دارند،  تفکر سیاسی  نوع  این که چه 
خون  از  برآمده  نظام  این  تا  باشیم  دشمنان 
هزاران هزار شهید، با قوت هرچه بیشتر به راه 

دهد. ادامه  خود 
وی با بیان این که متأسفانه در برخی موارد 
نظر  خالف  بر  که  بودیم  شاهد  کشور  درون  در 
حداکثری  جذب  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
انجام  حداکثری  دفع  اما  حداقلی،  دفع  و 
اتحاد  با  انشاالله  امیدواریم  گفت:  است،  شده 
رسانه،  اصحاب  روشنگری  و  همبستگی  و 
های  توطئه  زمینه  در  حداکثری،  جذب  ضمن 
گاهی بخشی بهتری  ایران اسالمی، آ دشمنان 
نظام  عظیم  دستاوردهای  و  گرفته  صورت 
برای  پیش  از  بیش  ایران،  اسالمی  جمهوری 

شود. تبیین  مردم 
باید قوی شوند رسانه های استان قم 

سید  آقای  دیدار،  این  ابتدای  در 
روزنامه  مدیرمسئول  دریاباری  محمدحسین 
مدیران  انجمن  مدیرعامل  و   قم  استان  گویه 
ضمن  قم،  استان  های  رسانه  و  مطبوعات 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در دیدار هیأت مدیره انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه های استان قم:

از هیچ کمکی به رسانه های استان قم دریغ نخواهیم کرد
 رسانه ها، دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی را بیش از پیش مطرح کنند

کارشناس مرکز بهداشت قم:

۴۰۰ ماما در مراکز بهداشتی قم به بانوان 
خدمات ارایه می دهند                                                    
صفحه 3

بازدید استاندار قم از گمرک قم؛ بررسی 
اتصال گمرک به راه آهن سراسری                                                  
صفحه 2

در سومین سال پیاپی » کیمیا پلی استر« 
صادرکننده نمونه ملی شد                                                    
صفحه 8

معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خبر داد:

افتتاح پیست اسکیت 2.5 میلیاردی 
در قـم                                                    
صفحه 3

 خجالت از کجا می آید؟ 

روی کودکان برچسب »خجالتی« 
نزنیـد                                                    
صفحه 7

گزیـده خبـرها



مقاومت  گردشگری  تخصصی  نشست      ◄
کشورهای  و  شهرها  از  نمایندگانی  حضور  با 

شد. برگزار  قم  در  مقاومت  جغرافیای 
قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ظهر  مقاومت  گردشگری  تخصصی  نشست 
شهرها  برخی  از  نمایندگانی  حضور  با  دوشنبه 
رشت  و  اهواز  کرمان،  شیراز،  بوشهر،  جمله،  از 
برگزار  قم  در  مقاومت  جغرافیای  کشورهای  و 
شد که در این نشست سخنرانان در محورهایی 
راهبردی  مقوله  تبیین  و  بررسی  همانند 
رو،  پیش  ظرفیت های  و  مقاومت  گردشگری 
مقاومت  گفتمان  و  مفاهیم  انتقال  چگونگی 
گردشگری  ظرفیت های  گردشگری،  بستر  در 
گردشگری  راهبردی  سند  تهیه  مقاومت، 
و  مقاومت  بین المللی  گردشگری  مقاومت، 
ایراد  به  مقاومت  گردشگری  و  فرهنگ  اقتصاد 

پرداختند. سخن 
شهر  در  اسالمی  مقاومت  جبهه  شهید   ۴۰۰

هستند مدفون  قم 
در  نژاد  طباطبایی  سیداحمد  حجت االسالم 
به  بهشت«  طرح»چله  به  اشاره  با  نشست  این 
دومین  برگزاری  تا  باقی مانده  روز   ۴۰ مناسبت 
داشت:  اظهار  استان،  شهدای  ملی  کنگره 
یاد  به  فرهنگی  فعالیت های  روز،   ۴۰ این  قالب 
یکی از شهدای استان در سطح مدارس و سایر 

است. برگزاری  حال  در  عمومی  نهادهای 
حضرت  ورود  نام گذاری  سالروز  وی 
موردتوجه  را  قم«  »روز  به  قم،  به  معصومه)س( 
قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم 
گردشگری  تخصصی  نشست  طرح ریزی  در 
با دومین کنگره  امسال  قم  روز  تقارن  مقاومت، 
از  بیش  طرفی  از  و  بود  استان  شهدای  ملی 

۴۰۰ شهید جبهه مقاومت اسالمی در شهر قم 
هستند. مدفون 

اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
در  قم  مهم  نقش  با  قم  شهرداری  ورزشی  و 
جبهه  فرهنگی  پیوست  و  فکری  حمایت 
مقاومت اسالمی، ابراز کرد: نشست گردشگری 
جبهه  فرهنگی  پیوست  راستای  در  مقاومت 
شهرها  ظرفیت  از  استفاده  و  اسالمی  مقاومت 
و  شکل گرفته  مقاومت  جغرافیای  کشورهای  و 
دبیرخانه دائمی آن نیز در این شهر دایر خواهد 

بود.
این  نیزدر  برزیل  در  ایران  فرهنگی  رایزن 
کشورهای  مردم  داشت:  اظهار  نشست 
کشورهای  از  فراوانی  زخم های  التین  آمریکای 
همین  به  و  اند  دیده  استعماری  و  استکباری 
عدالت  همانند  مقوالتی  و  موضوعات  به  دلیل 

هستند. عالقمند  مقاومت  و  اجتماعی 
عنوان  میرجلیلی  علیرضا  حجت االسالم 
به  نسبت  التین  آمریکای  مردم  داشت: 
عالقمند  خود  خواه  آزادی  شخصیت های 
بخش  الهام  آنان  برای  چهره ها  این  و  هستند 

. ست ا
وی ابراز داشت: در آمریکای التین نمادهای 
کرده  ایستادگی  استعمار  برابر  در  که  انقالبی 
مطالبات  از  مقاومت  و موضوع  است  فراوان  اند 

است. منطقه  این  مردم  جدی  دغدغه های  و 
افزود:  برزیل  در  ایران  فرهنگی  رایزن 
التین  آمریکای  کشورهای  در  که  انقالب هایی 
اسالمی  انقالب  به  بسیاری  داده؛ شباهات  رخ 

دارد. ایران 
ایجاد مقاصد گردشگری مقاومت در قم

فرهنگی  سازمان  گردشگری  مدیر  همچنین 

این  در  نیز  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
خاستگاه  دلیل  به  قم  داشت:  اظهار  نشست 
در  همگرایی  به  می تواند  معنویت،  و  انقالب 
مقاومت  جغرافیای  کشورهای  و  شهرها  بین 

دهد. ارتقا  را  عرصه  این  و  تبدیل شده 
به  رسیدن  کرد:  تصریح  نادری  حمید 
مربیان  تربیت  برای  مشترک  تقویم  و  همگرایی 

و روایان دفاع مقدس از اهداف مهم گردشگری 
است. مقاومت 

مشترک،  تورهای  برگزاری  وی،  گفته  به 
افزایی  بصیرت  مجاهدان،  جدید  نسل  تربیت 
از  مشترک  آرمان های  و  مقاومت  جغرافیایی  در 
بود. خواهد  مقاومت  جشنواره  دیگر  اهداف 

خانه  ایجاد  با  قم  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
موزه های دفاع مقدس، خانه موزه مراجع، خانه 
در  شفیعی  شهید  و  زاده  فخری  شهید  موزه 
تالش  مقاومت  گردشگری  مقاصد  ایجاد  مسیر 

► می کند.  

برای  قم  استان  محاسبات  دیوان      ◄
کمیته  مالی  حسابهای  متوالی  سال  ششمین 
واخواهی  و  شرط  بند  بدون  را  قم  استان  امداد 

کرد. تأیید  الف  فرم  با 
قم  در  ماه  آبان  دوم  دوشنبه  فدایی  حمید 
تخصصی  و  وقفه  بی  تالش های  از  قدردانی  با 
حساب های  کرد:  بیان  حوزه  این  امدادگران 
توسط  سال  هر  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
دیوان محاسبات کشور و مؤسسه مفید راهبر به 
کشور   ۱ نشان  با  نهاد  این  نظارتی  رکن  عنوان 
شود. می  بررسی  تخصصی  و  دقیق  صورت  به 

و  نظارتی  بازوی  را  محاسبات  دیوان  وی 
کسب  کرد:  اظهار  و  عنوان  مقننه  قوه  چشم 

از  واخواهی  و  شرط  بند  هرگونه  بدون  الف  فرم 
قابل  بسیار  و  دشوار  نظارتی  مهم  مجموعه  این 

است. اهمیت 
به گزارش ایسنا، فدایی دقت و امانتداری در 
مردمی  کمکهای  و  دولتی  اعتبارات  کرد  هزینه 
تحت  حوزه  اصلی  های  اولویت  از  را  خیرین  و 
فرم  کسب  کرد:  تصریح  و  برشمرد  خود  اختیار 
ششمین  برای   ۱۴۰۰ سال  اعتبارات  برای  الف 

ادعا است. این  سال پی در پی شاهد 
قم  استان  امداد  کمیته  مالی  اداری  معاون 
امداد  به کمیته  از اعتماد مردم  ضمن قدردانی 
باشند  مطمئن  مردم  کرد:  تأکید  قم  استان 
و  آنهاست  های  کمک  امانتدار  نهاد  این  که 
وجوهات و نذورات آنها در کمترین زمان ممکن 

► رسد.   می  نیازمندان  دست  به 

کرد:  تصریح  سینمایی  سازمان  رئیس      ◄
فجر  جشنواره  قطعًا  امسال  صورت  هر  در 
ژانرها  تمام  از  متنوعی  آثار  و  بود  خواهد  پربار 
خواهیم داشت، ضمن اینکه دقت نظر شده که 

کند. پیدا  ارتقا  فیلم ها  کیفی  سطح 
شهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  خزاعی  محمد 
استان  به  خود  اخیر  سفر  به  اشاره  با  بیست 
به عنوان سیزدهمین سفر  این سفر  قم، گفت: 
بررسی  راستای  در  سینمایی  سازمان  استانی 
استان،  سینمایی  زیرساخت های  وضعیت 
مشکالت  بررسی  و  فیلمسازان  با  گفت وگو 
سینمای  انجمن  نرم افزاری  و  سخت افزاری 

شد. انجام  جوانان 
شعار  تحقق  برای  معتقدیم  ما  افزود:  وی 
عدالت محوری، قانون گرایی و استانداردسازی 
در  نزدیک  از  و  شد  حاضر  استان ها  در  باید 

گرفت. قرار  مشکالت  جریان 
کرد:  تصریح  سینمایی  سازمان  رئیس 
تجهیز  نسبت به  شد  مقرر  نیز  قم  به  سفر  در 
سینمای  انجمن  دفتر  و  سینمایی  سالن های 
تولید  برای  نیز  بودجه ای  و  شود  اقدام  جوانان 
رودیدادهای  برگزاری  و  مستند  و  کوتاه  فیلم 
شهر  این  میزبانی  به  منطقه ای  و  استانی 

یافت. اختصاص 
دیگر فیلم توقیفی نخواهیم داشت

در  پرسشی  به  پاسخ  در  ادامه  در  خزاعی 
فیلم  هم  جدید  دوره  در  آیا  اینکه  خصوص 

با  تقریبًا  گفت:  داشت،  خواهیم  توقیفی 
سیستم جدیدی که در وزارت ارشاد برنامه ریزی 
فیلم  دیگر  بگویم  می توانم  است،  شده  حاکم  و 

داشت. نخواهیم  توقیفی 
دوره  این  در  که  هایی  فیلم  تمام  افزود:  وی 
متعددی  فیلترهای  از  گرفتند  ساخت  مجوز 
اگر  و  کردند  عبور  قصه  نوع  و  مضامین  نظر  از 
تهیه  به  بوده،  مشاوره  به  نیازی  هم  مواردی  در 
کننده و کارگردان نکات الزم گفته شده است و 

باشیم. نداشته  توقیفی  فیلم  امیدوارم 
از  کرد:  تصریح  سینمایی  سازمان  رئیس 
زمانی که در سازمان سینمایی حاضر شدم قول 
ساخت  پروانه  دوره  این  در  که  فیلمی  هر  دادم 
امیدوارم  و  می گیرد  هم  نمایش  پروانه  بگیرد، 
فیلمی نداشته باشیم که دچار مشکل و توقیف 

شود.

تولید ۱۰ فیلم با موضوع دفاع مقدس
مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  خزاعی 
از  حمایت  در  سینمایی  سازمان  رویکرد  بر 
آثار ارزشی و دفاع مقدسی، گفت: پروانه  تولید 
و  انقالب  موضوع  با  فیلم   ۱۰ حداقل  ساخت 
دفاع مقدس از ابتدای امسال صادر شده است.

سینمایی  بنیاد  در  فیلم  هشت  افزود:  وی 
موضوع  با  اوج  سازمان  در  فیلم  دو  و  فارابی 
جمله  از  است،  تولید  حال  در  انقالب  و  شهدا 
قرار  در دست ساخت  که  بروجردی  فیلم شهید 

دارد.

این  کرد:  تصریح  سینمایی  سازمان  رئیس 
مقدس  دفاع  و  انقالب  موضوع  در  تولید  حجم 
شده  برابر  دو  تقریبًا  گذشته  سال  نسبت به 
در  که  است  پروژه هایی  از  غیر  آمار  این  است، 

دارند. قرار  نگارش  و  تحقیق  مرحله 
جشنواره  به  همدانی  شهید  فیلم 

سد نمی ر
موضوع  با  آثاری  تولید  اینکه  بیان  با  خزاعی 
دستورکار  در  نیز  مقاومت  جبهه  و  منطقه 
بود  قرار  گفت  دارد،  قرار  سینمایی  سازمان 
آن  که قصه  فیلم سردار شهید حسین همدانی 
فجر  جشنواره  به  امسال  می گذرد،  سوریه  در 
تحقیق  روند  شدن  طوالنی  دلیل  به  ولی  برسد 

است. بازنویسی  حال  در  نگارش  و 
می کنید  پیش بینی  اینکه  خصوص  در  وی 
مقدس  دفاع  موضوع  با  اثر  تعداد  چه  امسال 
حاضر  حال  در  گفت:  باشد،  فجر  جشنواره  در 
ممکن  مثاًل  کرد،  عنوان  دقیقی  رقم  نمی توان 
است از هشت اثر در حال تولید، دو سه فیلم به 
آنها  تولید  روند  در  اگر  که  چرا  نرسد،  جشنواره 

می بیند. آسیب  فیلم  کیفیت  شود،  عجله 
جشنواره فجر امسال پربار است

امسال  صورت  هر  در  کرد:  تصریح  خزاعی 
آثار  و  بود  خواهد  پربار  فجر  جشنواره  قطعًا 
ضمن  داشت،  خواهیم  ژانرها  تمام  از  متنوعی 
فیلم ها  کیفی  سطح  که  شده  نظر  دقت  اینکه 

کند. پیدا  ارتقا 
سینما باید فراگیر و عام باشد

نگاهش  خصوص  در  همچنین  خزاعی 
اختصاصی،  سینمای  شکل گیری  نسبت به 
ژانر  اساس  بر  اختصاصی  سینمای  گفت: 
معمواًل شکل نگرفته است، در حوزه کودک این 
اینکه در  به دلیل  اما  موضوع آزمون و خطا شد 
نمی شد،  اکران  و  تولید  کودک  فیلم  سال  طول 

شدند. مالی  مشکالت  دچار  سینماداران 
فراگیر  باید  سینما  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سطح  امیدوارم  کرد:  اظهار  باشد،  عمومی  و 
ارتقا  آن قدر  ایران  سینمای  فیلم های  کیفی 
اختصاصی  سینمای  به  نیازی  ما  که  کند  پیدا 
استانداردهای  فیلم ها  همه  باشیم،  نداشته 
بدون  خانواده ها  همه  تا  باشند  داشته  را  عام 
دغدغه و نگرانی بتوانند در فضای امن روانی و 

► ببینند.     را  فیلم ها  مضامین، 
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رئیس سازمان سینمایی در قم تاکید کرد:

جشنواره فجـــــر امسال پربــار است
نماینده ویژه رئیس جمهور تایید کرد:

حضور 250 هزار مهاجر 
افغانستانی در قم

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان بعد از دیدار با شماری 
فرهنگی  و  علمی  فکری،  های  شخصیت  و  اساتید  علما،  نخبگان،  از 
کشور افغانستان در توئیتی از حضور 250 هزار نفر اتباع افغانستانی 

در قم خبر داد.
مسائل  پیرامون  جلسه ای  در  قمی  کاظمی  حسن  ایرنا،  گزارش  به 
یک  به  افغانستان  در  شرایط  زمانیکه  تا  کرد:  بیان  خارجی،  اتباع 
غیره  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  ابعاد  در  پایدار  نیمه  ثبات 
بود. خواهیم  ایران  در  افغانستانی  اتباع  حضور  ادامه  شاهد  نرسد، 
بابیان  افغانستان  امور  در  ایران  اسالمی  جمهور  رئیس  ویژه  نماینده 
هیچ کدام  گفت:  است،  منطقه  کشور  مهاجرپذیرترین  ایران  اینکه 
مهاجرپذیری  ظرفیت  و  جاذبه  پاکستان  حتی  منطقه  کشورهای  از 
از  اثرپذیر  ایران  مانند  کشوری  هیچ  و  ندارد  را  اسالمی  جمهوری 

نیست. افغانستان  تحوالت 
وی با بیان اینکه مردم افغانستان در شکل گیری تمدن نوین اسالمی 
کرد:  اضافه  باشند،  داشته  می توانند  را  تأثیرگذاری  و  نقش  بیشترین 
اصلی  مشکل  مهاجرت  مسئله  به  درازمدت  راهبردی  نگاه  فقدان 

است. موضوع  این  با  رابطه  در  کشور 
ادامه  افغانستان  امور  در  ایران  اسالمی  جمهور  رئیس  ویژه  نماینده 
سیاست های  ایران،  با  طالبان  درگیرکردن  برای  آمریکا  تالش  داد: 
دولت  تشکیل  عدم  همراه  به  منطقه  در  ناامنی  افزایش  برای  آمریکا 

است. افغانستان  با  مواجهه  در  ایران  چالش های  از  ملی  فراگیر 
آن ها  خروج  اما  خورد،  شکست  عراق  در  آمریکا  گفت:  قمی  کاظمی 
با  تا  هستند  تالش  در  آن ها  و  بود  برنامه ریزی شده  کشور  این  از 
از  مانع  تکفیری،  های  گروهک  از  حمایت  و  نیابتی  جنگ های  ایجاد 

شوند. کشور  این  در  ایران  و  روسیه  چین،  اثرگذاری 
وی با اشاره به انتخاب نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان 
استفاده  و  هماهنگی  هم افزایی،  ایجاد  گفت:  سیزدهم،  دولت  در 

است. تصمیم  این  از  دولت  مهم  اهداف  از  ظرفیت ها  از  حداکثری 
فرهنگی  علمی،  نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
حال  در  ناتو  عضو  کشورهای  داشت:  اظهار  خارجی  اتباع  سیاسی  و 
دولت  هستند؛  خود  با  مرتبط  نخبگان  از  کشور  این  کردن  تهی 
سیزدهم در نگاه فرصت محور درصدد ساماندهی و حمایت از ظرفیت 

است. شرقی  همسایه  روشن  آینده  برای  کشور  این  نخبگان  های 
انتقاد  با  افغانستان  امور  در  ایران  رئیس جمهور اسالمی  ویژه  نماینده 
حوزه  در  قم  کرد:  تصریح  قم،  توسعه  کالن  طرح  تصویب  عدم  از 
و  توسعه  خود  اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  با  متناسب  باید  اقتصاد 
رونق یابد چرا که ویژگی مهاجرپذیری این استان همواره با مهاجرت 

بود. خواهد  همراه  خارجی  اتباع  و  ایرانی  اقوام 
آمادگی دولت جهت تشکیل کارگروهی جهت بررسی  به  با اشاره  وی 
کشوری  هیچ  داشت:  ابراز  استان،  این  ساکن  اتباع  های  ظرفیت 
تحصیل  مانند  دوستانه  انسان  امور  در  اسالمی  جمهوری  مانند 

کند. نمی  هزینه  اتباع  فرزندان  رایگان 
در  دیگر  کشورهای  تجربه های  از  استفاده  بر  تاکید  با  قمی  کاظمی 
گردشگری  مباحث  به  نسبت  همچنین  کرد:  تصریح  مهاجرت،  زمینه 

قانونمند شود. باید  روال  و  رویه  اتباع هم  حوزه 
هراسی  افغانستان  و  ایران  در  دشمنان  توطئه های  به  اشاره  با  وی 
الزم  شرایط  این  در  گفت:  طرف،  دو  بین  درگیری  ایجاد  و  همزمان 
است تا به وحدت دو کشور بخصوص اقوام و مذاهب داخل افغانستان 

کرد. کمک 
افغانستانی در قم 250 هزار مهاجر 

از  شماری  با  قم  به  خود  یکشنبه  روز  سفر  در  قمی  کاظمی  حسن 
فرهنگی  و  علمی  فکری،  های  شخصیت  و  اساتید  علما،  نخبگان، 
افراد مورد  این  افغانستان دیدار و مهمترین دغدغه و مطالبات  کشور 

گرفت. قرار  بررسی 
همچنین وی بعد از این سفر در توییتی نوشت: درسفر ویژه ای که به 
مسئولین  با  ای  کننده  ودلگرم  صمیمانه  جلسات  سلسله  داشتم  قم 
مسئوالن  و  قم  محترم  استاندار  جمله  از  مهاجرین  موضوع  با  مرتبط 

داشتم. افغانستانی  علماء  و  نخبگان  همچنین  و  المصطفی  جامعة 
اشتغال  تحصیل،  حوزه  در  افغانستانی  مهاجرین  موضوعات 

قرارگرفت. بحث  مورد  عمومی  خدمات  از  وبهره مندی 
هزار   ۲۵۰ از  بیش  پذیرش  با  قم  استان  نوشت:  همچنین   وی 
جلسات  این  در  و  است  مهاجرپذیر  مهم  استان های  از  یکی  مهاجر 
فرصت های مهم اقتصادی ، فرهنگی و... مورد تاکید و استقبال قرار 
مترقی  و  جامعه  متولی  دستگاه های  همکاری  با  هست  امید  گرفت 

گیرد. رونق  فرصت ها  و  مرتفع  موانع  مهاجر 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
با آیت الله سعیدی دیدار کرد

حرم  در  حضور  با  امروز  ظهر  تهرانی  آقا  والمسلمین  حجت االسالم 
امام  و  مقدس  آستان  تولیت  سعیدی  الله  آیت  با  کرامت  بانوی  مطهر 

کرد. گفت وگو  و  دیدار  قم  جمعه 
آقاتهرانی  مرتضی  والمسلمین  االسالم  حجت  فارس،  گزارش  به 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی  با حضور در آستان 
با  مقدس  آستان  این  محراب  سالن  در  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 

کرد. دیدار  سعیدی  محمد  سید  الله  آیت 
به  اشاره  با  دیدار  این  در  آقاتهرانی  والمسلمین  حجت االسالم 
کرد:  اظهار  علیها  سالم الله  معصومه  حضرت  شخصیتی  ویژگی های 
باید  بانوان  معرفی ایشان به عنوان یک الگو برای افراد جامعه به ویژه 

شود. دنبال  فرهنگی  دغدغه مندان  و  مجموعه ها  مشارکت   با 
این  در  نیز  قم  جمعه  امام  و  مقدس  آستان  تولیت  سعیدی  آیت الله 
دیدار در مورد مسائل روز کشور در حوزه های فرهنگی به ایراد سخن 

پرداخت.

بازدید استاندار قم از 
گمرک قم؛ بررسی اتصال گمرک 

به راه آهن سراسری

اصلی ترین  آهن  راه  به  آن  اتصال  و  گمرک  بارانداز  راه اندازی  پروژه 
گرفت. قرار  گفت وگو  و  بحث  مورد  بازدید  این  در  که  بود  موضوعی 

گفتنی است، بخش عمده زیرساخت های این پروژه انجام و برای تکمیل 
فاز نخست آن نیازمند اعتباری حدود 24 میلیارد تومان هستند.

اداره کل  در  بالفاصله  که  جلسه ای  در  قم  استاندار  منظور  همین  به 
گمرک استان قم برگزار شد، مقرر کرد ظرف مدت یک هفته آینده تمام 
در  تا  شود  بندی  جمع  و  احصا  کامل  طور  به  نیازمندی ها  و  مشکالت 

شود. پیگیری  ایران  گمرک  طریق  از  تهران  به  سفری 
از بررسی اتصال گمرک قم به راه آهن سراسری خبر داد و  استاندار قم 
گفت: گفت: حل مشکالت گمرک قم نیازمند احصا مسائل و پیگیری 

جدی مدیران استان در سطح ملی است.
با  به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سیدمحمدتقی شاهچراغی 
حضور در اداره کل گمرک استان قم از این مجموعه بازدید و در گفت وگو 

با مدیرکل گمرک استان مشکالت این مجموعه را پیگیری کرد.
اینکه مجموعه مدیریت استان آمادگی کامل حل مشکالت  با بیان  وی 
در  می توانیم  را  مشکالت  حل  برای  الزم  اعتبارات  کرد:  مطرح  دارد،  را 
قالب اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور و یا با سفر به تهران دریافت کنیم.
استاندار قم با اشاره به اجرای طرح بارانداز گمرک در دو فاز عنوان کرد: 
باید طرح اولیه این پروژه به صورت کامل و با جزئیات تهیه شود تا بتوانیم 

برای دریافت اعتبارات ملی با استفاده از این طرح از پروژه دفاع کنیم.
نیز به طور کامل  نیازها و موانع  باید  اینکه در این طرح  بر  تاکید  با  وی 
مشخص شود، خاطرنشان کرد: حداکثر تا هفته آینده باید تمام مسائل 
دنبال  به  تهران  به  سفری  در  تا  شود  آماده  قم  گمرک  کالن  نیازهای  و 

باشیم. آن  پیگیری 
شاهچراغی اضافه کرد: حل مشکالت را می توانیم از دو طریق حضور در 

گمرک ایران و یا از طریق مجلس شورای اسالمی پیگیری کنیم.
وی با اشاره به درخواست گمرک مبنی بر راه اندازی ایستگاه آتش نشانی 
در این منطقه، تصریح کرد: برای احداث مجموعه ایستگاه آتش نشانی 
غیر از خودرو و وسائل، نیازمند نیروی انسانی و شیفت بندی نیز هستیم.
استاندار قم تاکید کرد: هر آنچه که در حوزه گمرک نیازمند آن هستیم در 
جلسه با گمرک ایران حل خواهیم کرد و اگر هم نشود از طریق سفر دوم 

رئیس جمهور به قم به دنبال برطرف کردن آن خواهیم بود.
صادرات  ظرفیت  تکمیل  بر  عالوه  طرح  این  تکمیل  است،  ذکر  به  الزم 
فراهم  نیز  همجوار  استان های  استفاده  برای  بستری  استان،  واردات  و 

شد. خواهد 

تاکید معاون آموزش وپرورش 
بر استفاده از ماسک در مدارس 

قم
معاون سالمت و تربیت بدنی آموزش وپرورش قم با تاکید بر این که زدن 
توجه  مورد  باید  وسیله  دسترس ترین  در  و  ارزان ترین  به عنوان  ماسک 
آموزان،  دانش  مدرسه  از  خروج  لحظه  تا  ورود  لحظه  از  گفت:  باشد، 

کنند. استفاده  ماسک  از  باید  مدارس  مدیریتی  و  آموزشی  کادر 
مجتبی رمضان بیگی در گفتگو با ایرنا، افزود: قبل از بازگشایی مدارس، 
جلسه آموزشی برای مدیران مدارس در زمینه رعایت دستورالعمل های 
از جمله ضدعفونی کردن واحدها در  اقداماتی  و  برگزار شد  بهداشتی 

دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: در این راستا، بخشنامه ۱۲ بندی به واحدهای آموزشی 
رویکرد  و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  اول  اولویت  و  شد  ارسال 
کالس های  در  تجمع  دلیل  به  ماسک  از  استفاده  به  الزام  نیز  اصلی 

است. درس 
نیست  نگران کننده  قم  مدارس  در  آنفلوانزا  شیوع  وضعیت  گفت:  وی 
سطح  به  وضعیت  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  با  امیدواریم  و 

برسد. مطلوب 
رمضان بیگی افزود: با توجه به حضوری شدن کالس های درس بعد از 
۲۶ ماه، ویروس آنفلوانزا در مدارس شیوع پیدا کرده و روزانه تعدادی 
حاضر  درس  کالس های  در  آنفلوانزا  به  ابتال  دلیل  به  دانش آموزان  از 

نمی شوند.
شدن  حضوری  دلیل  به  آنفلوانزا  ویروس  شیوع  کرد:  اضافه  وی 
از سوی دیگر رعایت نکردن  و  آموزان  تراکم دانش  و  کالس های درس 

است. بهداشتی  دستورالعمل های 
وی با اشاره به این که در چند روز گذشته جلساتی نیز با مرکز بهداشت 
برگزار شد، ادامه داد: با توجه به طوالنی بودن مدت ماندگاری دانش 
آموزان در کالس های درس و همچنین سن دانش آموزان که خطر ابتال 
باید  جامعه  در  بهداشت  رعایت  سطح  باالترین  می دهد،  افزایش  را 

باشد. مدارس 
وی با بیان این که عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جامعه به 
دختر  دانش آموزان  کرد:  تصریح  است،  کرده  پیدا  تسری  نیز  مدارس 
پسر  دانش آموزان  ولی  می کنند،  رعایت  به خوبی  را  بهداشتی  موازین 

دارند. توجه  این مسائل  به  کمتر 
از  کرد:  درخواست  والدین  از  آنفلوانزا،  واکسن  تزریق  بر  تاکید  با  وی 
فرستادن دانش آموزان بیمار به مدارس خودداری کنند تا مانع شیوع 

آموزان دیگر شوند. دانش  میان  در  ویروس  این 

خبـر خبـر

توسط دیوان محاسبات استان قم انجام شد: 

صحت حساب های مالی کمیته امداد استان قم ۶ سال متوالی 
بدون شرط تأیید می شود

نخستین نشست تخصصی گردشگری مقاومت در قم برگزار شد



◄    تیم فوتسال آنا صنعت قم در هفته دهم 
باشگاه های  فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های 
 ،  »1_  4« نتیجه  با  خانگی  دیداری  در  کشور 

شد. پیروز  مشهد  رکن آذین  بر 
قاسمی  سعید  یاران  فارس،  گزارش  به 
دو  سالن  در  ماه  آبان  روز  اولین  شامگاه 
غیاب  در  و  قم  حیدریان  شهید  نفری  هزار 
رکن آذین  برابر  خود  طرفداران  و  تماشاگران 
رسید. برتری  به   1 بر   4 پرگل  نتیجه  با  مشهد 
خالف  بر  و  دیدار  این  نخست  نیمه  در 
خیلی  که  بود  مشهد  رکن آذین  تیم  این  انتظار 
را  قم  پاسارگاد  آناصنعت  تیم  دروازه  زود 
که  بود  بعد  به  این  از  افتاد،  پیش  و  کرد  باز 
و  گرفت  دست  در  را  بازی  کنترل  قم  نماینده 
تساوی  گل  تا  بست  کار  به  را  خود  تالش  تمام 

رساند. ثمر  به  را 
پاسارگاد  آناصنعت  فوتسالیست های 
و  فرج زاده  هاشم  گل  با  را  نخست  نیمه  قم 
در  اما  گذاشتند  پشت سر  یک  بر  یک  تساوی 
قاسمی  سعید  یاران  با  کامل  برتری  دوم  نیمه 
سعید  و  کبیری  مهدی  قلندری،  سعید  و  بود 
قاسمی سه بار دیگر دروازه رکن آذین مشهد را 
به  دیدار  این  ارزشمند  امتیاز  سه  تا  کردند  باز 

شود. واریز  پاسارگاد  آناصنعت  اندوخته های 
این  در  قم  پاسارگاد  آناصنعت  فوتسال  تیم 
نیمه  در  داشت،  هم  اخراجی  بازی  یک  دیدار 
رضا  ثانیه   30 از  کمتر  فاصله  در  و  بازی  دوم 
نماینده  افغانستانی  ملی پوش  حسین پور 
سوی  از  متوالی  زرد  کارت  دو  دریافت  با  قم 

شد  اخراج  مسابقه  زمین  از  بازی،  اول  داور 
بازی  کمتر  بازیکن  یک  با  دقیقه  دو  تیمش  تا 

. کند
 9 برد  این  با  قم  استان  فوتسال  نماینده 
جدول  در  پله ای  دو  صعود  با  و  شد  امتیازی 
باشگاه های  فوتسال  برتر  لیگ  رده بندی 
کشور در رده یازدهم جدول 14 تیمی بازی ها 
دیدار  در  مضاعف  روحیه ای  با  تا  گرفت  قرار 

مس  میهمانی  به  یازدهم  هفته  حساس 
► برود.    برتر  لیگ  صدرنشین  سونگون 

تربیت  هفته  از  روز  آخرین  با  همزمان      ◄
کشتی  پیشکسوتان  از  جمعی  ورزش  و  بدنی 
و  ورزش  مدیرکل  حضور  با  یکشنبه  شامگاه  قم 

شدند. تجلیل  قم  استان  جوانان 
رئیس هیات کشتی استان قم در حاشیه این 
آیین که در مجتمع سیرنگ قم برگزار شد اظهار 
قهرمانان  دارای  دیرباز  از  قم  کشتی  داشت: 
و  ملی  سطح  در  همواره  که  بوده  آشنایی  نام 

اند. درخشیده  بین المللی 
گرامیداشت  هدف  با  افزود:  علیایی  هادی 
به  تصمیم  قم  کشتی  پیشکسوتان  زحمات 

گرفتیم. آنان  از  تجلیل 
امروز  قهرمانان  از  بسیاری  داشت:  ابراز  وی 
کشتی قم در رده های مختلف سنی که برخی 
از آنان در عضویت تیم های ملی هستند نتیجه 
امشب  که  هستند  پیشکسوتانی  های  تالش 

شدند. تجلیل 
از  گیرانی  کشتی  اکنون  هم  شد:  یادآور  وی 
تیم  عضویت  در  سنی  مختلف  رده های  در  قم 

های  حرف  قم  فرنگی  کشتی  و  هستند  ملی 
دارد. گفتن  برای  بسیاری 

در این آیین با اهدای تندیس از پیشکسوتان 
کشتی قم تجلیل شد.   ►

◄    معاون ورزشی و تفریحات سالم سازمان 
برگزاری  از  قم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی 
ورزشی  تفریحی  »المپیاد  دوره  پنجمین 
کشتی  خانه  از  رونمایی  و  انقالب«  فرزندان 
قم  در  سواری  دوچرخه  و  اسکیت  پیست  و 

. د ا خبرد
در  فارس  با  گفتگو  در  داوودی   حمیدرضا 
تفریحی  »المپیاد  دوره  پنجمین  کرد:  بیان  قم 
بخش  دو  در  امسال  انقالب«  فرزندان  ورزشی 
رشته   ۵ در  و  سنی  رده   ۴ و  بانوان  و  آقایان 
فوتبال  نفره،  سه  طناب کشی  طناب زنی، 
خواهد  برگزار  دارت  و  میز  روی  تنیس  دستی، 

. شد
که  هماهنگی  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
که  شده  مقرر  داده ایم  انجام  استان  سپاه  با 

المپیاد  این  در  شهر  سطح  بسیج  پایگاه های 
شرکت کنند و عالوه بر آن ها با همکاری کانون 
طرف  از  شد  گرفته  تصمیم  مساجد  فرهنگی 
کنند  شرکت  مسابقات  این  در  نفراتی  نیز  آن ها 
این  اجرایی  بازوان  مجموعه  دو  این  نوعی  به  و 

هستند. المپیاد 
فرهنگی  سازمان  سالم  تفریحات  معاون 
پیش بینی  کرد:  تصریح  شهرداری  ورزشی 
ورزشی  تفریحی  »المپیاد  در  که  است  این  ما 
با  مسجد   ۱۰۰ حدود  انقالب«  فرزندان 
کنند،  شرکت  قم  شهر  کل  جغرافیایی  تراکم 
المپیاد  این  در  حضور  برای  عالقه مندان 
بسیج  پایگاه های  و  مساجد  طریق  از  می توانند 

کنند. ثبت نام  به  اقدام  شهر  سطح 
ورزشی  فرهنگی  سازمان  ورزشی  معاون 
به  باتوجه  رقابت ها  این  کرد:  عنوان  شهرداری 
در مساجد  نیاز  مورد  ابزار  و  زیرساخت ها  اینکه 
برگزار  محیط  همان  در  است،  شده  تامین 
مسابقات  اول  مرحله  پایان  از  بعد  می شود، 
پیدا  راه   بعدی  دور  به  مساجد  برتر  نفرات 

منطقه   8 سطح  در  مسابقات  این  که  می کنند 
شد. خواهد  برگزار  قم  شهرداری 

به  پایانی  مسابقات  کرد:  اظهار  داوودی 
برگزار  فجر  دهه  مبارک  ایام  در  فراوان  احتمال 
رسیده اند  فینال  به  که  نفراتی  که  شد  خواهد 

به  قم  شهرداری  شهدای  ورزشی  مجموعه  در 
پرداخت. خواهند  رقابت 

المپیاد  این  پوستر  از  رونمایی  افزود:  وی 
قرار است که در هفته جاری در جلسه شورای 
اعالم  آن  دقیق  زمان  که  شود  رونمایی  شهر 
اطالع  و  مسابقات  برگزاری  زمان  شد،  خواهد 
خواهد  انجام  شهر  سطح  در  الزم   رسانی های 

. شد
راه اندازی  قم  شهرداری  کشتی  خانه 

د می شو
با  کرد:  بیان  قم  شهرداری  ورزشی  معاون 
ورزشی  رشته  یک  کشتی  رشته  اینکه  به  توجه 
بر  هم  رهبری  معظم  ومقام  است  پهلوان پرور 
انجام  پیگیری های  با  دارد،  تاکید  رشته  این 
با  که  شد  مقرر  قم  شهردار  دستور  و  شده 
کشتی  هیئت  و  کشتی  فدراسیون  همکاری 
واقع  غالم پور  شهید  ورزشی  سالن  قم،  استان 
در بلوار کارگر به عنوان سالن کشتی در اختیار 

گیرد. قرار  کشتی  هیئت 
تفاهم نامه  و  پیش نویس ها  داد:  ادامه  وی 
این  که  است  قرار  و  شده  انجام  داد  قرار  این 
کادمی  آ به عنوان سالن  3 سال  به مدت  سالن 
این  به  عالقه مند  جوانان  و  نوجوانان  به  کشتی 

شود. ارائه  قم  در  رشته 
راه اندازی  علوی  بوستان  اسکیت  پیست 

شد خواهد 
داوودی در پایان اشاره کرد: پیست اسکیت 
بوستان علوی قم به مناسبت روز قم راه اندازی 
خواهد شد که بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
پیست شده  این  راه اندازی  تومان صرف هزینه 

است.
صورت  به  پیست  این  طراحی  افزود:  وی 
همه  و  است  شده  انجام  حرفه ای  کامال 
تجهیزات در این مکان نوسازی شده است و به 
زودی به بهره برداری خواهد رسید که به عنوان 
در  حرفه ای  دوچرخه  و  اسکیت  پیست  سومین 
► شد.    خواهد  برده  نام  آن  از  کشور  سراسر 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127۶25987   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خبر داد:

گازرسانی به خانه 1۶0 افتتاح پیست اسکیت 2.5 میلیاردی در قم
مددجوی کمیته امداد و 

بهزیستی در قم

امداد  کمیته  گاز،  شرکت  مشترک  همکاری  جانبه  سه  تفاهم نامه  طی 
امام خمینی)ره( و بهزیستی استان قم در آغاز فصل سرما و در ادامه 
اقدامات بنیادی دولت برای خدمت رسانی به محرومان، منازل ۱۶۰ 

نیازمند گازکشی می شود. خانواده 
گاز  شرکت  مدیرعامل  امداد،  کمیته  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بهزیستی  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیران  با  قم  استان 

کردند. امضاء  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  استان  این 
در این تفاهم نامه که در آستانه فرا رسیدن فصل زمستان بین این سه 
امداد  کمیته  مددجویان  از  خانوار   ۸۰ منازل  به  شد،  منعقد  دستگاه 
گازرسانی  بهزیستی  مددجویان  از  خانوار   ۸۰ و  خمینی)ره(  امام 

شد. خواهد 
باشند  گاز  قبلی  اشتراک  فاقد  که  مددجویانی  نامه  تفاهم  این  طی 
طرح  قانونی  محدوده  در  و  معتبر  سند  دارای  نیز  هایشان  خانه  و 
امداد  کمیته  معرفی  با  باشد  روستاها  هادی  طرح  و  شهرها  تفضیلی 
۶ میلیون تومان از مزایای این  و بهزیستی استان می توانند تا سقف 

شوند. مند  بهره  طرح 
تأییدیه  اخذ  و  پیمانکاری  امور  نیز  استان  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
به  طرح  از  بعد  و  حین  قبل،  را  مهم  اقدام  این  اداری  قانونی  های 

داشت. خواهند  عهده 

کارشناس مرکز بهداشت قم:
۴00 ماما در مراکز بهداشتی 

قم به بانوان خدمات ارایه 
می دهند

گفت:  قم  بهداشت  مرکز  خانواده  و  جمعیت  سالمت،  مدیرگروه 
بهداشتی  مراکز  در  سالمت  مراقب  و  ماما  کارشناس   ۴۰۰ از  بیش 
می دهند. ارایه  رایگان  خودمراقبتی  خدمات  بانوان  به  استان  این 
به  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دوشنبه  روز  مقدم  فرشید  معصومه 
با  افزود:  و  کرد  اشاره  جامعه  از  نیمی  به عنوان  بانوان  سالمت  نقش 
جمعیت  جوانی  در  جامعه  مولدان  به عنوان  بانوان  این که  به  توجه 
باید  هستند،  تاثیرگذار  فرزندآوری  امر  در  و  دارند  بسزایی  نقش 

گیرد. قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیش  آن ها  سالمت 
همسری  و  مادری  نقش  که  کسانی  به عنوان  بانوان  کرد:  اضافه  وی 
۲ سال  و  را حمل می کنند  ماه جنین   ۹ به عنوان کسانی که  و  دارند 
برخوردار  مطلوبی  روحی  و  جسمی  سالمت  از  باید  دارند،  شیردهی 

باشند.
دوران  از  بانوان  سالمت  برای  باید  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  وی 
تامین  را  بانوان  سالمت  و  برنامه ریزی  باروری  سن  پایان  تا  بلوغ 

. د نمو
دانشگاه  مهم  برنامه های  از  بانوان  خودمراقبتی  گفت:  مقدم  فرشید 
و  ماما  نیروی   ۴۰۰ از  بیش  راستا  این  در  و  است  پزشکی  علوم 
از  رایگان  خدمات  بهداشت  حوزه  در  سالمت  مراقبت  کارشناس 

می کنند. ارائه  اولیه  مراقبت های  و  آموزش  جمله 
بانوان عوامل خطر داشته  این که ممکن است  به  با توجه  افزود:  وی 
دوره ای  بررسی های  برای  باید  نباشند،  مطلع  خودشان  ولی  باشند، 

نمایند. مراجعه  بهداشت  مراکز  به 
وی با اشاره به شاخص های بهداشتی بانوان بعد از پیروزی انقالب، 
در  قابل مالحظه ای  پیشرفت  شاهد  بهداشت  توسعه  با  کرد:  بیان 
و  داشته  قابل توجهی  زندگی رشد  به  امید  زنان هستیم؛  امر سالمت 

۷۵ سال رسیده است. باالی  به 
با  افزود:  قم  بهداشت  مرکز  خانواده  و  جمعیت  سالمت،  مدیرگروه 
بقاء  و  یافته  کاهش  باردار  مادران  مرگ  بهداشتی  خدمات  افزایش 

است. کرده  پیدا  قابل مالحظه ای  ارتقای  نوزادان 

رئیس جدید دانشگاه قم 
معرفی شد

حجت االسالم  صدوراحکامی  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
و  قم  دانشگاه  رئیس  به عنوان  را  شریفی  حسین  احمد  والمسلمین 
مؤسسه  رئیس  به عنوان  را  دیرباز  عسکر  والمسلمین  حجت االسالم 

کرد. منصوب  ایران  فلسفه  و  حکمت  پژوهشی 
با  المسلمین احمد حسین شریفی  و  به گزارش فارس، حجت االسالم 
دریافت حکمی از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، به عنوان رئیس 
عسکر  والمسلمین  حجت االسالم  جایگزین  و  منصوب  قم  دانشگاه 

شد. دیرباز 
ریاست موسسه  این  از  پیش  و  فلسفه است  تمام رشته  استاد  شریفی، 

بود. را عهده دار  ایران  فلسفه  و  پژوهشی حکمت 
وی در کنار تدریس مباحث کالمی و فلسفی، اخالقی )فلسفه اخالق(، 
اجرایی،  علمی  مسئولیت های  از  برخی  همچنین  و  سیاسی  و  فقهی 
معرفت شناسی،  فلسفه،  زمینه  در  پژوهش  و  تحقیق  به   13٧2 از سال 
فلسفه  دین،  فلسفه  اجتماعی،  و  فرهنگی  مسائل  اخالق،  کالم، 
اخالق، و فلسفه علوم انسانی اسالمی مشغول بوده  و تاکنون مقاالت و 

است. کرده  منتشر  یادشده  حوزه های  در  متعددی  کتاب های 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزیر  سوی  از  حکمی  طی  همچنین 
موسسه  رئیس  عنوان  به  دیرباز  عسکر  والمسلمین  حجت االسالم 

شد. منصوب  ایران  فلسفه  و  حکمت  پژوهشی 

مجتمع های پردیسان قم 
کتابخانه دار می شوند

کتابخانه  به  مسکونی  مجتمع های  تجهیز  هدف  با  کتاب  بهار  طرح 
درحال  قم  پردیسان  در  مجتبی)ع(  حسن  امام  بسیج  ناحیه  همت  به 

اجراست.
به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، علی طاعتی معاون اجتماعی 
ناحیه امام حسن مجتبی)ع( در گفت وگویی خبری، با اشاره به اجرای 
طرح بهار کتاب اظهار کرد: این طرح در راستای تحقق منویات رهبر 
معظم انقالب اسالمی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی وبه 
شده  آغاز  کتابخانه  به  پردیسان  مسکونی  مجتمع های  تجهیز  منظور 

است.
حسن  امام  مقاومت  ناحیه  همت  به  که  طرح  این  در  داد:  ادامه  وی 
نهاد  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مشارکت  با  و  )ع(  مجتبی 
کتابخانه های عمومی کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
دنبال می شود، مجتمع های مسکونی محالت پردیسان پس از ثبت نام 
و اطالع از ضوابط، به استندهای مورد نیاز برای ایجاد کتابخانه تجهیز 

کتابخوانی شرکت خواهند کرد. و در طرح های  شده 
علی طاعتی تصریح کرد: مدیران مجتمع های مسکونی برای ثبت نام 

می توانند از طریق لینک
کسب  برای  و  کنند  اقدام   https://formafzar.com/form/vgskw
اطالع بیشتر از اخبار مربوط به زمان، ضوابط و چگونگی اجرای طرح 

ایتا مراجعه کنند. باید به آدرس baharketab@ در پیامرسان 

خبـر خبـر

پیروزی دلچسب نماینده قم در لیگ برتر فوتسال

پیشکسوتان کشتی قم تجلیل شدند

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۱۰۰۲۸۲۲ شماره  -رأی   ۱
۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰۱۹۸ خانم زهرا طالبی فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۶/۲۰ مترمربع پالک شماره ۱/۶۹۱ اصلی  
مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  چهارحوزه  بخش  قم  در  واقع 
 )۱۴۸۸۲ الف  .)م   ۱۴۰۰۲۰33۰۰۰۱۰۱۹۱۹۷ الکترونیکی   دفتر  در  صادره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۱۰۰3۹۸۶ شماره  رأی   -۲
سه  در  عباس  فرزند  بابائی  کرم  علی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱۶۴۱

مترمربع   ۲۲۲/۸3 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
پالک شماره باقیمانده ۱ فرعی از ۱۱۲3۴ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه 
دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مورخ   ۸۸۵۸3 قم سند شماره  یک  اداره  ملک  ثبت 

 )۱۴۸۸3 الف  قم.)م   ۲۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۱۰۰3۹۸۷ شماره  رأی   -3
سه  در  عباس  فرزند  بابائی  کرم  رضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱۶۴۲
مترمربع   ۲۲۲/۸3 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
پالک شماره باقیمانده ۱ فرعی از ۱۱۲3۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه 
دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مورخ   ۸۸۵۸3 قم سند شماره  یک  اداره  ملک  ثبت 

)۱۴۸۸۴ الف  م  قم.)   ۲۸
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

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

پویا(  اقتصاد  و  گویه   ( بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

تاریخ انتشار دوم :  ۰3 /۱۴۰۱/۰۸
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402

سریال لمپنیزم در دانشگاه 
شریف چگونه پایان می یابد؟

شوک خبری روزهای اخیر، حوادثی است که در دانشگاه مهم صنعتی 
کشور در حال وقوع است. اما راهکار پایان این وقایع چیست؟

شریف  دانشگاه   در  رکیک  فحاشی های  ماجرای  گذشته  روزهای  در 
فضای علمی و دانشگاهی کشور را دچار شوک کرد و زنگ خطر جدی 

درآورد. به صدا  را  فنی  دانشگاه  در مهمترین  نهاد علمی  برای 
این حادثه تلخ در روزهای اخیر ابعاد تازه ای به خود گرفت و با مطالبات 
و شعارهای سطح پایین و غیر اخالقی برخی دانشجویان ابعاد تازه ای 

پیدا کرد.
دانشجویان هتاک این بار با حمله به حراست دانشگاه و زخمی کردن 
با  و  سایر دانشجویان خواستار حضور مختلط در سلف سرویس شدند 
نمایش  به  را  خود  مطالبات  سطح  حجاب  کشف  و  رقصیدن  فحاشی، 

گذاشتند.
طبق اخبار منتشر شده این اتفاقات بعضا در حضور رئیس دانشگاه و 

برخی اساتید انجام شده است.
صرفا  هدفهای  و  مجازی  زیست  بعدی،  تک  رشد  معتقدند  تحلیلگران 
اصلی ترین  از  اخالقی  و  دینی  زندگی  سبک  از  شدن  دور  و  دنیایی 
شود. یابی  ریشه  خود  جای  در  باید  که  است  تلخ  حوادث  این  عوامل 

اما با این هنجارشکنی ها چه باید کرد؟ 
داخل  به  انتظامی  نیروی  ورود  مانع  درستی  به  کشور  مسئولین 
موضوع  این  دایره  اما  شدند  علم  نهاد  حرمت  حفظ  برای  دانشگاه 
شکل افراطی تری به خود گرفته و بعضا برخی مسئولین هرگونه تخلف 
دانشجویان را مستلزم مجازات نمی دانند. ماجرا وقتی نگران کننده تر 
آزادی  می شود که برخی مسئولین مدام مصاحبه می کنند و خواستار 
آشکار  تخلفات  به  اقدام  دانشگاه  از  بیرون  حتی  که  می شوند  افرادی 
دانشجو  افراد  این  ذهن  در  گویی  شده اند.  ضدامنیتی  و  ضداخالقی 

دارد. همراه  به  مصونیت  نوعی  بودن 
نگاه  این  باید  می گوید:  رابطه  این  در  دانشگاه  استاد  احمدی  رضا 
عوامانه اصالح شود که برای افراد به خاطر عناوینشان مصونیت قائل 
دانشگاه  استاد  و  پزشک  یا  دانشجو  متخلف  می کند  فرقی  چه  شویم. 
باشد یا آخوند و پاسدار و معلم. هر کس در هر کسوتی که باشد چنانچه 

برخورد شود. قانون  او مطابق  با  باید  تخلفی کرد 
از  موضوع  اما  شریف  دانشگاه  در  می گوید:  فارس  خبرنگار  به  وی 
در  که  دانشجویان  این  از  برخی  است.   توجه  قابل  نیز  دیگری  جهات 
خدشه  دچار  را  دانشگاه  فرهنگی  و  علمی  اعتبار  عمال  هستند  اقلیت 
مشترک  واژه  کلید  طلبی  منفعت  و  گرایی  فرد  لذت،  اصالت  می کنند. 
تربیتی این افراد است و آنها قبله آمال خود را غرب می دانند و غالبا به 

هستند.  کشورها  این  به  مهاجرت  فکر 
احمدی می گوید: حاال چه اصراری است که این افراد با پول مردم در 
در  مردم  منافع همین  علیه  فردا  و  بخوانند  دولتی درس  دانشگاه های 

ایرانی استخدام شوند؟  نهادهای خارجی بعضا ضد 
شریف  دانشگاه  در  دولتی  هزینه های  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
میلیون   ٧00 حدودا  لیسانس  مقطع  در  دانشجو  هر  برای  می گوید: 
پول  افراد  این  الاقل  انفعال  جای  به  نیست  بهتر  آیا  می شود؛  هزینه 
تحصیلشان را پرداخت کنند و کرسی های محدود دانشگاه های مطرح 

نکنند؟ اشغال  را 
این  وارد  نخبه  افراد  فقط  کنکور  فعلی  روند  با  متاسفانه  افزود:  وی 
و  کنکور  مدد کالس های  به  پولدار  افراد  بعضا  و  نمی شوند  دانشگاه ها 

می کنند. پیدا  راه  برتر  دانشگاه های  به  هم  زنی  تست  تکنیک های 
جرایم  موضوع  البته  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  دانشگاه  استاد  این 
اما  شود  مجازات  قانون  طبق  باید  و  است  دیگری  موضوع  تخلفات  و 
غرایز  دنبال  به  که  افرادی  برای  دانشجویی  کرسی های  کردن  اشغال 
دانشگاه  و  دانشجو  به  مضاعف  ظلم  هستند  انسانی  غیر  و  حیوانی 

است.

دروغ جدید رسانه های ضد انقالب این بار از زبان یورو نیوز

پروژه کشته سازی به همدان 
رسید!

مرگ  از  کشته سازی  پروژه  مدار  بر  همچنان  انقالب  ضد  رسانه های 
از  ابایی  هیچ  هم  همچنان  و  می کنند  محتوا  تولید  جوان  دختران 
رمز  با  رسانه ها  این  دروغ  جدیدترین  امروز  حاال  ندارند.  دروغ  گفتن 

است. شده  منتشر  عبدالملکی  نگین 
مرگ  از  کشته سازی  پروژه  مدار  بر  همچنان  انقالب  ضد  رسانه های 
از  ابایی  هیچ  هم  همچنان  و  می کنند  محتوا  تولید  جوان  دختران 
نگین  رمز  با  رسانه ها  این  دروغ  جدیدترین  حاال  ندارند.  دروغ  گفتن 
نگین  شدن  کشته  ادعای  سناریوی  است.  شده  منتشر  عبدالملکی 

است. شده  نگاشته  ناشیانه  این بار  اما  عبدالملکی 
مصرف  خصوص  در  خبری  فارس  خبرگزاری  در  مهرماه   ۲۱ روز  در 
آبشینه  تقلبِی دست ساز توسط چند جوان در منطقه  الکی  مشروبات 

بود. شده  منتشر  همدان 
همدان  دادستان  می شود،  منتشر  مهرماه   ۲۴ که  بعدی  خبر  در 
می کند:  اعالم  این گونه  را  خصوص  این  در  تکمیلی  توضیحات 
شدید  عالئم  با  جوان  پسر  و  دختر  مهرماه،   ۲۰ پنجشنبه  روز  صبح 
مسمومیت توسط جوانی دیگر که او نیز دچار مسمومیت شده بود به 

می شوند. داده  انتقال  همدان  بیمارستان  دو 
اولیه  پیگیری  های  و  تحقیقات  با  می دهد:   ادامه  خانجانی  حسن 
مصرف  اثر  بر  همدان  در  ویالیی  در  اینان  نفر  سه  هر  شد  مشخص 
اقدامات  وجود  با  افزود:  شده اند،  مسمومیت  دچار  الکلی  مشروبات 
روز  بعدازظهر  بود،  وخیم تر  حالشان  که  پسری  و  دختر  درمانی 

می کنند. فوت  مهرماه   ۲۱ پنجشنبه 
دختری  می دهد  نشان  همدان  در  فارس  خبرنگار  بررسی های 
نام  که  است  عبدالملکی  نگین  است  شده  فوت  ماجرا  این  در  که 
جدیدترین  در  انقالب  ضد  رسانه های  است.  پروین  او  شناسنامه ای 
دروغ پردازی های خود عکس و متن هایی را درباره نگین عبدالملکی 

می کنند. معرفی  اغتشاشات  کشته  را  او  و  منتشر 

خبـر

◄    ماجرای فوت مهسا امینی را دست 
نظام  از  خود  گشایی  عقده  برای  مایه ای 
جمهوری اسالمی قرار دادند و در راستای 
دست  مجموعه ای  سیاسی  بهره برداری 
هم  بر  را  کشور  امنیت  تا  داد  هم  دست  به 
سعی  اسالمی  جمهوری  دشمنان  بزنند. 
کردند اعتراضات را از فضای مسالمت آمیز 
به سمت درگیری و اغتشاش سوق دهند و 
حاکم  جامعه  بر  را  ناامنی  و  آشوب  فضای 

. کنند
پنهان  الیه های  فعالیت  روزها  این  در 
پروژه های  با  و  شده  تشدید  فتنه گر 
با  تا  هستند  این  دنبال  به  خود  سنگین 
بتوانند  ها  آشوب  و  اغتشاشات  گسترش 
اقدامات سبب  برسند. همین  نتیجه ای  به 
و  مخرب  عوامل  شناسایی  امکان  تا  شد 
افزایش  از سوی سربازان  گمنام  تروریست 

کند. پیدا 
بیانیه  اطالعات  وزارت  گذشته  ماه  در 
در  عوامل  و  صحنه  پشت  از  را  مهمی 
به  کشور  در  اخیر  های  آشوب  صحنه 
وزارت  که  ای  اطالعیه  در  رساند.  انتشار 
کومله  حزب  رساند،  انتشار  به  اطالعات 
به  دست  اغتشاشات،  سردمداران  از 
نفر   ۷۷ و  است  زده  متعدد  توطئه های 
به  موسوم  کردستان  عوامل گروهکی  از 
دو  در  که  پژاک  پاک،  دموکرات،  کومله، 
مشغول  که  کشور  غربی  های  مرز  سوی 
بودند  کردستان  مردم  علیه  توطئه 

اند . شده  بازداشت 
آمده  اطالعات  وزارت  اطالعیه  در 
شدگان،  بازداشت  میان  در  است؛ 
مرکزیت  عضو  و  برجسته  کادر  یک 
اقلیم  مقیم  که  گروهک هایی  از  یکی 
دارد.  حضور  نیز  است  عراق  کردستان 
پایگاه های  در  را  نظامی  آموزش های  وی 
مذکور  اقلیم  صهیونیستی  ـ  آمریکایی 
نظامی  مبرز  فرمانده  به عنوان  و  فراگرفته 
طراحی،  حال  در  او  می شود.  شناخته 
آشوبگر  هسته های  هدایت  و  سازماندهی 
طی  که  بود  کشور  غرب  منطقه  برای 
به  و  دستگیر  غافلگیرانه،  عملیات  یک 
و  منتقل  شده  تعیین  پیش  از  محل های 

است. زندان  در  هم اکنون 
حزب تروریستی کومله؛ نامی آشنا

همزمان  "کومله"  تروریستی  گروهک 
 ،۵۷ سال  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
توسط ۱۰ نفر اعالم موجودیت کرد و وارد 
کشور  کردنشین  مناطق  سیاسی  فضای 
شد. این گروهک هیچگاه نتوانست پایگاه 
مشروعیت  به  منجر  که  مناسبی  اجتماعی 
باشد،  داشته  شود،  مردم  میان  در  آن 

به  خیانت  مسیر  تا   شد  امرسبب  همین 
بگیرد.  پیش  در  را  کشور 

اساس  "کومله"بر  فعالیت  به  آغاز 
 ۵۷ زمستان  به  تاریخی  شواهد  و  اسناد 
هیچ  انقالب  پیروزی  از  قبل  می گردد،  بر 
این  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  سندی 
وجود  شاهی  ستم  رژیم  دوره  در  گروهک 
رژیم  این  علیه  بر  مردم  با  همراه  و  داشته 
مبارزه کرده ، حتی بعد از پیروزی انقالب 
بر  ندارد.  وجود  "کومله"  از  اسمی  نیز 
انقالب  وقوع  به  توجه  با  اساس  همین 
حکومت  قدرت  خال  آمدن  وجود  به  و   ۵۷
گروه  این  کشور،  کردنشین  مناطق  در 
الخصوص  علی  آمده  وجود  به  فضای  از 
با  و  کرد  استفاده  سو  سنندج  شهر  در 
تا  کرد  سعی  قصد  ناامنی  و  آشوب  ایجاد 
آموزه های  اساس  بر  کمونیستی  حکومتی 

کند. برپا  شهر  این  در  را  مائو 
دبیر کل کومله کیست؟

حزب  این  کل  دبیر  مهتدی  عبدالله 
فرزند  او  است.  کومله  موسسین  از  و 
منطقه  فئودال های  از  مهتدی  رحمان 
تحصیالت  مهتدی  عبدالله  است.  بوکان 
این  در  و  داد  ادامه  تهران  در  را  خود 
فرد  یک  به  و  شد  آشنا  مارکسیسم  با  شهر 
عنوان  به  بعدها  و  شد  تبدیل  مارکسیست 
در  ایران  و حزب کمونیست  کومله  دبیرکل 
به  امروز  به  تا  و  هفتاد،  و  شصت  دهه های 
کردستان  کومله  گروهک  دبیرکل  عنوان 
است. داده  ادامه  خود  فعالیت  به  ایران 

کومله از کجا تقویت می شود؟
تروریستی  مشی  با  گروهک  این 
مسلحانه و با داشتن حامیان بیگانه اعم از 
باجمهوری  مقابله  بین المللی  قدرت های 

است. گرفته  پیش  در  را  اسالمی 
آنها  توان  می  که  تروریستی  گروه  این   
خاک  داخل  در  دشمن  های  سرباز  را 
کشور  در  دانست  اسالمی  جمهوری 
المللی  بین  های  قدرت  در  و  بیگانه  های 
قدرت  دو  حاضر  حال  در  دارند.  حامیانی 
کند.  می  حمایت  کومله  گروه  از  خارجی 
اول دولت سوئد است و دوم اسرائیل. سوئد 
همواره دشمنی خود به جمهوری اسالمی 
و کشوری  نمایش گذاشته است  به  علنا  را 
است که مامن گروه های تروریستی است 
اعضای  استقرار  اصلی  مراکز  از  یکی  و 
حمایت  شود.  می  محسوب  هم  کومله 
هم  ترویستی  گروهک  این  از  اسرائیل 
است  مهم  اسرائیل  برای  نیست،  پوشیده 
که گروه هایی را در اختیار داشته باشد که 
کنند   اقدام  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
کند  می  استفاده  ظرفیتی  هر  از  اسرائیل 

بزند . صدمه  ایران  به 
اسرائیل  با  را  خود  پنهانی  روابط  کومله 
در  مهتدی  عبدالله   ، کرد   بیان  آشکارا 
اسرائیل  دولت  با  ما  که  بود  گفته  جایی 
مشکلی نداریم. می توان این را یک چراغ 
گفته  طبق  برشمرد.  ها  اسرائیلی  به  سبز 
کارشناسان این روابط با اسرائیل از مدتها 
قبل شکل گرفته فقط مهتدی در آن گفت 
و گو این همکاری را قبل از انکه فاش شود 

است. کرده  افشا 
اقدامات تروریستی این گروهک

ماه  شهریور   3۱ بمب گذاری  جریان  در 
نیروهای  رژه  با  همزمان  که   ۱3۸۹ سال 
بود عوامل  ایران  مسلح جمهوری اسالمی 
دستور  به  تروریستی"کومله"  گروهک 
عبدالله  یعنی  گروهک  این  سرکرده 
که  جمعیتی  میان  در  را  بمبی  مهتدی، 
در  مسلح  نیروهای  رژه  مراسم  دیدن  برای 
منفجر  بودند  مهاباد جمع شده  مرکز شهر 
کردند که در جریان این انفجار تروریستی 
 ۴۰ و  رسیده  شهادت  به  نفر   ۱۲ متاسفانه 

می شوند. مجروح  بشدت  نیز  نفر 
روایت  به  مریوان   ۵۸ تیر   ۲۳ فاجعه 

چمران شهید 
از  یکی  عنوان  به  چمران  مصطفی 
واقعه  مریوان،  به  اعزامی  هیئت  اعضای 
کرده  توصیف  چنین  این  را  تیرماه   ۲3
کرد  پاسدار   ۲۵ مریوان  شهر  در  است: 
مریوان  اهل  که  میکردند  زندگی  محلی 
بودند و در مریوان خانه داشتند و تنها گناه 
ایران  انقالب اسالمی  به  که  بود  این  آن ها 
احزاب  از  نمیخواستند  و  بودند  معتقد 
تیرماه   ۲3 تاریخ  در  کنند.  متابعت  چپ 
چپ  احزاب  مسلحین  از  نفر  صد ها   ۵۸
محاصره  را  پاسداران  و  شدند  مریوان  وارد 
را  بقیه  و  را کشتند  آن ها  از  نیمی  و  کردند 
پاسدار  مجروحان  از  یکی  کردند.  مجروح 
او  پیکر  و  بودند  بریده  سر  موزائیک  با  را 
کشیده  اطاق ها  و  سنگفرش ها  روی  را 
را  جا  همه  او  خون  از  پهن  نواری  و  بودند 
را  پاسداران  دهان  آن ها  بود  کرده  گلگون 
آن ها  ریش های  و  کرده  منفجر  نارنجک  با 
سیگار  آتش  با  را  بودند.بدنش  سوزانده  را 
سوزانده و سرش را با موزائیک جدا کردند.

جنایت های کومله و دموکرات
پاسداری که کومله سر او را با موزائیک 
برده بودند شهید »دارا کهنه پوشی« بود؛ 
همرزمانی که در رکاب او بوده اند در مورد 
در  می کنند:  نقل  چنین  شهادتش  نحوه 
با  دارا  بودیم  محاصره  در  که  مدتی  تمام 
روحیه عالی که داشت کمترین هراسی به 
وصف  غیرقابل  رشادتی  با  و  نداد  راه  دل 

فداکار  و  رشید  فرمانده  که  وقتی  جنگید 
رسید  شهادت  به  طرطوسی  عبدالله 
کند  نفوذ  مقر  داخل  به  توانست  دشمن 
تمام  با  دشمن  شد  آغاز  تن  به  تن  جنگ 
کند  دستگیر  زنده  را  دارا  کرد  تالش  توان 
بر  گروهک  درآمد.  اسارت  به  او  اینکه  تا 
داشتند  او  از  که  بسیاری  کینه  اساس 
و  سوزاندند  سیگار  آتش  با  را  بدنش  تمام 
بدنش  به  متعددی  زخم های  نیزه  سر  با 
وارد کردند و در نهایت پس از شکنجه های 
از  و  بریدند  موزائیک  با  را  سرش  وحشیانه 

کردند. جدا  تن 
وقت  فرمانده  حمه ویسی  محمدرحیم 
سنندج  دوالب  روستای  مقاومت  پایگاه 
را  روستا  این  به  کومله  حمله  ماجرای 
کومله  ...وقتی  کند:  می  روایت  اینگونه 
از  زیادی  تعداد  که  بود  شده  خبردار 
نیروهای ما به دروه آموزشی رفتند و نفرات 
و  کردند  استفاده  فرصت  از  است  کم  ما 
حمله  دوالب  روستای  به  صبح   ۴ ساعت 
روستا  در  که  روستا  مردان  تمام  کردند 
و  گرفتند  دست  به  اسلحه  داشتند  حضور 
را گرفتند، درگیری شدیدی  اطراف روستا 
و  رگبار  تفنگ،  و  تیر  صدای  شد  شروع 
می رسید،  گوش  به  روستا  طرف  هر  از   ...
رعب و وحشتی کل روستا را فرا گرفته بود 
از ترس ضدانقالب سالخوردگان، بچه ها و 
زنان در آغول حیوانات خود را پنهان کرده 
جنگیدن  توانایی  که  هم  آنهایی  بودند 
در  و  بودند  گرفته  دست  اسلحه  داشتند 

شدند. مستقر  روستا  مهم  نقاط 
یکی  بود  زیاد  کومله  نیروهای  تعداد 
جوی  و  می شدند  شهید  ما  نیروهای  یکی 
روستای  پس کوچه های  کوچه  در  خون 
درگیری  این  در  بود،  شده  جاری  دوالب 
ادامه  شب   ۷ تا  صبح   ۴ ساعت  از  که 
و  روستای دوالب  اهالی  از  نفر   ۱۸ داشت 
حتی  رسیدند  شهادت  به  بسیجی  نفر   ۲

جنازه ها  که  نداشتند  فرصت  روستا  مردم 
دیگر  کنند  جمع  کوچه ها  داخل  از  را 
ضدانقالب  برنمی آمد،  دستمان  از  کاری 
اگر  و  بود  گرفته  را  روستا  از  بخشی 
را  روستا  کل  مطمئنا  نمی کردیم  اقدامی 

. . . می گرفت
جنگ کومله و دموکرات

کومله  میان  جنگی   ۱3۶3 سال  در 
شد  آغاز  اورامانات  منطقه  از  دمکرات  و 
پراکنده  صورت  به   ۱3۶۷ سال  تا  که 
جا  هر  رویارویی،  این  در  یافت.  ادامه 

دمکرات  حزب  مسلحین  کومله،  مسلحین 
یا  و  می کردند  حمله  آن ها  به  می دیدند  را 
مسلحین حزب دموکرات به اعضای کومله 
ماه سال  مرداد  اول  در  آوردند.  هجوم می 
افراد  این درگیری  ها که  از  ۱3۶۴ در یکی 
دمکرات  حزب  آژوان  مرکز  به  کومله  مسلح 
 ۶ و  کومله  عضو  مسلح   ۷ کردند،  حمله 
شدند.  کشته  دمکرات  حزب  عضو  مسلح 
می دهد  نشان  رخدادها  این  تمامی  مرور 
ناحیه  در  فعال  جنگ طلب  احزاب  که 
که  شعارهایی  رغم  به  ایران  کردنشین 
می دادند؛ برای رسیدن به اهداف حزبی و 
مرتکب  را  هایی  سازمانی خود چه جنایت 

شده اند.
اقتدار  اثر  بر  سالها  ها  گروهک  این 
اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  و  امنیتی 
نداشتند  ایران  در  اندام  عرض  توان  ایران 
جریانات  اخیر،  سالهای  در  ولی 
و  مالی  حمایت  با  صهیونیستی-سعودی 
تهدید  تا  هستند  صدد  در  آنان  از  سیاسی 
مرزهای  در  را  ها  گروهک  این  امنیتی 
تا  دارند  نگه  فعال  و  آماده  بصورت  ایران 
عنوان  به  اخیر  آشوبهای  چون  وقایعی  در 
بهره  آنان  از  خیابان  کف  نظام  پیاده 
نظامی  اقتدار  با  که  امری  کنند.  برداری 
امنیتی  نهادهای  اطالعاتی  قدرت  و  سپاه 

► ماند.   عقیم 

اعمال محدودیت  از  ماه  در حالی حدود یک      ◄
می  اینترنتی  کار  و  کسب  های  پلتفرم  برخی  برای 
این  در  اشتغال  میزان  از  متفاوتی  آمارهای  که  گذرد 
باال  باره  این  در  جدل  و  بحث  و  شود  می  اعالم  فضا 
جدیدترین  در  صمت  وزارت  معاون  است.  گرفته 
و  کسب  و  الکترونیکی«  »تجارت  گفت:  نظر  اظهار 
میلیارد  هزار   ۱3۰۰ حداقل  کشور،  در  مجازی  کار 
و  دارد  زیرشاخه  صد ها  و  دارد  فروش  سال  در  تومان 
 3 از  کمتر  بودند،  اینستاگرام  در  که  کسب وکار هایی 
درصد این عدد بودند. از کسانی که براساس برخی از 
کسب وکار ها  تعطیلی  و  بیکاری  آمار  سریعًا  فرضیات، 
این  به  با چه مبنایی  را اعالم کردند، سؤال کردیم که 

نداشتند. پاسخی  هیچ  آن ها  و  رسیدید  آمار ها 
عّده ¬ای  متأسفانه  گفت:  شاه میرزایی«  علیرضا 
تعطیل  کسب وکار های  میزان  از  غلط  آمار های 
از  و  ندارد  اساسی  و  پایه  هیچ  که  می¬ دهند  شده 
می¬ کنند  ساده انگاری  نیز  عده ¬ای  دیگر،  سوی 
طرف  دو  هر  که  می دهند  سطحی  راه¬ حل¬ های  و 

است. غلط 
و  ساده انگاری  از  انتقاد  ضمن  شاه¬ میرزایی 
مقابل،  طرف  در  گفت:  مسأله  صورت  کردن  پاک 
و  کنند  کوچک  را  مسأله  می¬ کنند  سعی  عده¬ ای 
مشکل  درحالی که  ندارد.  وجود  مشکلی  هیچ  بگویند 
با  و  هست  هم  پیچیده ¬ای  مشکل  و  دارد  وجود 
به  را  کسب وکار ها  نمی¬ توانیم  ساده  راه¬ حل¬ های 

داخلیبکشانیم. پلتفرم های  سمت 
ضمن  صمت،  وزیر  خدمات  و  تجارت  معاون 
اگر  گفت:  مشکالت  و  کمبود ها  از  برخی  برشمردن 
کسب وکار  پذیرای  داخلی،  پلتفرم¬ های  می خواهیم 
نظر  از  و  رفع شود  آن ها  فنی  باید کمبود های  باشند، 

یابند. ارتقا  هم  اجتماعی  و  فرهنگی  جذابیت 
یکپارچگی  به  اشاره  ضمن  شاه ¬میرزایی 
گفت:  الکترونیکی«  »تجارت  با  فرهنگی«  »صنایع 
دلیل  به  کسب وکار ها  می¬ کنند  فکر  برخی  اینکه 
استقبال  داخلی  پلتفرم¬ های  از  تجاری،  موانع 
چهره ¬ها  باید  ابتدا  که  چرا  است؛  غلط  نمی¬ کنند 
پلتفرم¬ ها  این  از  فرهنگی  محتوای  تولیدکنندگان  و 
کسب وکار ها  تا  شود  جذب  جمعیت  و  کنند  استقبال 

شوند. جذب  پلتفرم¬ ها  این  به  هم 
می ¬کنند  فکر  برخی  گفت:  وزیرصمت  معاون 
و  کشیده ¬اند  صف  در  پشت  کسب وکار ها 
مشکلی  هیچ  و  کنند  سرمایه¬ گذاری  می¬ خواهند 
توهم  نوع  دو  دچار  افراد  این  »مجوز«.  جز  نمانده 

شده  حل  مشکالت  تمام  اینکه  توهم  یک  هستند: 
»مجوز«  نام  به  مشکلی  اینکه  توهم  دومین  و  است 
ماه ها  مجوز  مشکل  اساسًا  درحالی که  دارد.  وجود 
در  و  دقیقه  ده  در  وقتی  است.  شده  حل  که  است 
و  بگیرید  »اینماد«  می¬ توانید  شما  شب  نیمه ¬های 
بانکی برسید، چرا همچنان عده ¬ای آدرس  به درگاه 

می¬ کنند؟ فرافکنی  و  می¬ دهند  غلط 
شاه¬ میرزایی ضمن اشاره به اینکه بیش از دوسوم 
الکترونیکی و کسب وکار مجازی،  فعالیت های تجارت 
ندارند  مجوز  به  نیاز  و  هستند  ثبت¬ محور  اساسًا 
و  الکترونیکی  کاماًل  هم  مابقی  مجوزدهی  گفت: 
اگر  و  می شود  انجام  شخصی  سلیقه  اعمال  بدون 
که  است  این  خاطر  به  می¬ شود  معطل  کسی 
درستی  به  را  خود  مسئولیت  دستگاه ها  برخی 
استعالم  به  پاسخ  برای  مثاًل  نمی¬ دهند.  انجام 
گاهی  ولی  دارد  وجود  هفته ¬ای  دو  مهلت  مالیاتی، 
رد  اعالم  فقط  دلیل  بدون  مهلت،  این  پایانی  روز  در 

► می ¬شود.  

غیر  پدافند  سازمان  رئیس  جاللی  سردار      ◄
کشور  امنیت  شورای  در  باید  فیلتر  رفع  گفت:  عامل 
این  که  است  این  شروط  از  یکی  شود.  بندی  جمع 
باشند  داشته  نماینده  ایران  داخل  در  باید  پلتفرم  دو 
تشخیص  و  دهند  انجام  را  کشور  قوانین  و  مقررات  و 
دو  این  که  است  این  بر  کشور  امنیت  شورای  اولیه 

هستند. مردم  امنیت  پلتفرم ُمخل 
رئیس  جاللی،  سردار  »انتخاب«  گزارش  به 
پنجمین   حاشیه  در  عامل  غیر  پدافند  سازمان 
در  خبرنگاران  جمع  در  شهری  پدافند  ملی  همایش 
اینستاگرام و واتس اپ،  پلتفرم  با فیلترینگ دو  رابطه 
اجتماعی  شبکه  عنوان  به  که  هایی  پلتفرم  گفت: 
در  باید  معموال  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
خود  اقدامات  ها  کشور  مقررات  و  قوانین  چهارچوب 
که  اولویتی  در  و  اصلی  موضوع  برسانند.  انجام  به  را 

برای  امینت  حفظ   ، باشند  متعهد  آن  بر  همه  باید 
است. مردم 

ادامه  در  وی  داد  گزارش  برنا  دولتی  خبرگزاری 

همه  برای  ساختی  زیر  نقش  امنیت  است:  گفته 
و  فرهنگ  و  اقتصاد  امنیت،  نبود  در  و  دارد  ها  حوزه 
است .  معنا  از  خالی  هم  اجتماعی  و  سیاسی  فضای 
تابع  که  اند  داده  نشان  پلتفرم در گذشته هم  دو  این 
نشدند  حاضر  و  نیستند  اسالمی  جمهوری  قوانین 
تعریف  آنها  برای  ارتباطات  وزارت  که  را  شرایطی 
نقش  هم  اخیر  حوادثی  در  بپذیرند.  را  است  کرده 

است. شده  دیده  آنها  فعال 
در  دوپلتفرم  این  کرد:  نشان  خاطر  جاللی  سردار 
خارج  در  دشمن  با  هماهنگی  نوعی  اخیر،  حوادث 
و  داشتند  صهیونیستی  رژیم  و  منافقین  با  و  کشور  از 
کشور  امنیت  شورای  بنابراین  است.  شده  اثبات  این 
احساس  کشور  امنیت  که  زمانی  تا  که  گرفت  تصمیم 
را متوقف کند. پلتفرم ها  این  کند که تضمینی ندارد 
شورای  دیگر  سوی  از  کرد:  تاکید  جاللی  سردار 

های  تامین نیازمندی  بر  مبتنی  مجازی  فضای  عالی 
داخلی  های  ساخت  زیر  تقویت  و  توسعه  برای  مردم 
و  مردم  اقتصاد  به  تا  دارد  انجام  دست  در  اقداماتی 
شاهد  باشد.  کرده  کمک  است  آنجا  در  که  مشاغلی 
یک مهاجرت نرمی در شبکه های داخلی هستیم که 
تالش  انجام می شود.  ارادی  صورت  به  مردم  توسط 
حوزه  این  در  مستقر  مشاغل  که  است  شده  زیادی 
پیش  برایش  کمکی  های  وابزار  شود  جانمایی  ها، 

نبیند. آسیب  مردم  مشاغل  که  شود  بینی 
شورای  در  باید  فیلتر  رفع  افزود:  پایان  در  وی 
این  شروط  از  یکی  شود.  بندی  جمع  کشور  امنیت 
ایران نماینده  داخل  در  باید  پلتفرم  دو  این  که  است 
داشته باشند و مقررات و قوانین کشور را انجام دهند 
و تشخیص اولیه شورای امنیت کشور بر این است که 

► هستند.   مردم  امنیت  پلتفرم ُمخل  دو  این 

معاون وزیر صنعت: درباره تعطیلی کسب  وکارهای اینستاگرامی آدرس غلط ندهید

● سهم اینستاگرام از کسب وکار های اینترنتی کمتر از ۳ درصد است    ●

سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل:

● تشخیص اولیه شورای امنیت کشور این است که اینستاگرام و واتس اپ ُمخل امنیت مردم هستند    ●

جنایت های وحشیانه کومله در کردستان 

● از سر بریدن با موزاییک تا راه انداختن جوی خون در روستای کردنشین   ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

بی اعتنایی ایرانیان مقیم اروپا 
به سیرک برلین

 موضوع بسیار مهمی که در خصوص تظاهرات برلین باید به آن توجه 
از  بیش  آن عبور کردند عدم حضور  از  تعمدًا  و رسانه های معاند  شود 
اروپا در این نمایش پرهزینه بود. ایرانیان مقیم  ۹۵ درصدی جمعیت 

با  که  آلمان  پایتخت  برلین،  شهر  در  مهرماه   3۰ شنبه  روز  تظاهرات 
نظر  صرف  بود،  همراه  کم سابقه  پیش بینی شده  تمهیدات  و  تبلیغات 
از اثرگذاری واقعی آن بر محیط داخلی کشور از چند زاویه قابل تأمل 

بررسی است. و 
این تظاهرات که ذیل عنوان مخالفین جمهوری اسالمی  برنامه ریزان 
برگزاری  با  تا  بودند  تالش  در  ابتدا  از  شد  اجراء  و  سازماندهی  ایران 
دادن  نشان  صدا  هم  و  دل  هم  ضمن  گسترده  جمعیت  با  اجتماعی 
آنها  ذهن  در  را  بودن  اکثریت  توهم  اسالمی،  جمهوری  مخالفین 
دیگر  کشورهای  به  فشار  کردن  وارد  برای  زمینه ای  و  کنند  نهادینه 

سازند. فراهم  را  ایران  با  برخورد  برای 
جهت  و  پشتیبان  زبان  فارسی  رسانه های  گسترده  مانور  به دلیل 
در  شرکت کنندگان  بودن«  »انبوه  گزاره  بر  تظاهرات  این  به  دهنده 
شرکت  جمعیت  کیفیت  و  کمیت  ابتدا  در  است  الزم  تظاهرات،  این 

شود. تحلیل  و  تجزیه  کننده 
فارسی  از سوی رسانه های  ارائه شده  ادعاهای غیر مستند  اگر  حتی 
روز  تظاهرات  در  کننده  شرکت  افراد  تعداد  خصوص  در  معاند  زبان 
اروپا،  مقیم  ایرانیان  جمعیت  کل  تعداد  به  توجه  با  بپذیریم،  را  شنبه 
حداکثر بین ۲ تا ۴ درصد از آنها در این تظاهرات شرکت کرده اند که 
قطعًا با عنایت به هزینه های سنگینی که برگزار کنندگان برای انتقال 
نمی تواند  شده اند،  متحمل  برلین  به  اروپا  نقاط  اقصی  از  جمعیت 

شود. قلمداد  موفقیت 
اهمیت  جمعیت،  تعداد  از  که  آنچه  برلین،  تظاهرات  ارزیابی  در 
روزهای  طی  که  حالی  در  است.  آن  ماهیت  و  کیفیت  دارد،  بیشتری 
تظاهرات  در  کننده  شرکت  افراد  که  بود  شده  اعالم  بارها  گذشته 
و  وابستگی  خاستگاه،  مبین  که  نشانه ای  و  پرچم  هیچگونه 
از  شده  منتشر  تصاویر  اما  نیاورند،  همراه  به  باشد،  آنها  جهت گیری 
تظاهرات نشان داد که گروه های مختلف با نشانه ها و عالئم ویژه خود 

شدند. حاضر  تظاهرات  در 
پیام مهم است و آن یکپارچه  ارائه شده حاوی دو  به تذکر  عدم توجه 
شدید  رقابت  همچنین  و  مخالفین  میان  در  رهبری  فقدان  و  نبودن 

بودن. محور  و  شدن  دیده  برای 
شرکت کنندگان  سوی  از  مختلف  نشانه های  و  پرچم ها  آوردن  همراه 
هر  خاستگاه  شدن  مشخص  آن  و  بود  نیز  دیگری  مهم  ویژگی  دارای 
با  آنها  نسبت مطالبات  و  تظاهرات  در  کننده  از گروه های شرکت  یک 

شد. مطرح  ایران  در  که  اعتراضاتی 
نشان  شد،  استفاده  آن  از  برلین  تظاهرات  در  که  نشانه هایی  بررسی 
همجنس  طرفداران  کننده،  شرکت  جمعیت  اصلی  بخش  که  می دهد 
گرایی، منافقین، تجزیه طلب ها، سلطنت طلبان و آنارشیست ها بوده اند.

صرف نظر از ماهیت هریک از این گروه ها و بی ارتباط بودن مطالبات 
شد،  مطرح  ایران  در  معترضین  سوی  از  که  موضوعاتی  با  افراد  این 

ندارد. وجود  آنها  میان  نسبتی  که  است  مشخص 
داشته اند  حضور  تظاهرات  در  نیز  محدودی  گروه  افراد  این  کنار  در 
که  همانگونه  طبیعتًا  و  کرد  یاد  معترضین  به عنوان  آنها  از  باید  که 
رسمیت  به  را  کشور  داخل  در  هموطنان  برای  اعتراض  حق  نظام 
مستثنی  دایره  این  از  نیز  کشورها  سایر  مقیم  ایرانیان  شناسد،  می 
رأی  صندوق های  پای  در  آنها  حضور  که  همانگونه  حتمًا  و  نیستند 
مغتنم  مختلف  انتخابات های  برگزاری  جریان  در  کشور  از  خارج  در 
بگیرد.  قرار  توجه  مورد  و  شود  شنیده  باید  نیز  آنها  اعتراض  است، 
شود  توجه  آن  به  باید  خصوص  این  در  که  مهمی  بسیار  موضوع  اما 
 ۹۵ از  بیش  حضور  عدم  کردند  عبور  آن  از  تعمدًا  معاند  رسانه های  و 
شنبه  روز  هزینه  در  نمایش  در  اروپا  مقیم  ایرانیان  جمعیت  درصدی 

بود. برلین  در 
که  می کنند  ادعا  پردازی  دروغ  با  همواره  رسانه ها  این  که  حالی  در 
در  امنیتی  برخوردهای  از  ترس  و  آزادی  نبود  به دلیل  ایران  مردم 
خصوص  در  نمی کنند،  شرکت  کشور  داخل  در  اعتراضی  اجتماعات 
که  آزادی!  مهد  در  برلین  نمایش  با  اروپا  مقیم  ایرانیان  سرد  برخورد 
آن  برای  هم   ... و  خوراک  و  خورد  هزینه  و  ذهاب  و  ایاب  سرویس 

چیست؟! بود،  شده  پیش بینی 
به  دنبال  که  آن  از  بیش  منطقه ای اش  اذناب  و  غرب  است  بهتر 
سیاسی،  مشکالت  روی  بر  باشند،  کشورها  سایر  در  فتنه انگیزی 
روز  هر  کشورها  این  مردم  تا  باشند  متمرکز  خود  امنیتی  و  اقتصادی 
افسارگسیخته،  تورم  دولت ها،  سقوط  در  جدید  رکوردهای  شاهد 

نباشند. و...  بنزین  و  گاز  و  هیزم  و  غذا  کمبود 

خبـر

محمود  سید  االسالم  حجت      ◄
به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  نبویان 
داشت:  اظهار  کشور،  اخیر  حوادث 
چرا  که  کنیم  تحلیل  باید  اول  وهله  در 
دشمنان ایران دست به این کار زدند و با 
منجر  خود  شوم  نقشه های  و  برنامه ریزی 
شدند. کشورمان  در  اغتشاش  ایجاد  به 
کاماًل  جوانان  از  برخی  کرد:  بیان  وی 
اخیر  اغتشاشات  در  احساسات  روی  از 
هستند  ما  جوانان  آنان  کردند.  شرکت 
حتمًا  جوانان  همین  با  کشورمان  و 
خطاب  جوانان  این  شد.  خواهد  حفظ 

نیستند. بنده  صحبت های 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
افراد  از  برخی  کرد:  تصریح  اسالمی 
اغتشاشات  در  شده  برنامه ریزی  کاماًل 
و  اراذل  داشتند،  لیدر  یافتند،  حضور 
شهادت  به  را  نفر  چندین  بودند،  اوباش 
با  باید  و مجروح کردند که حتمًا  رساندند 

شود. قاطع  برخورد  افراد  این 
اصل  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس   ۹۰
طور  به  اغتشاشات  این  منشأ  باید  اینکه 
فردی  هیچ  بر  گفت:  شود،  تبیین  دقیق 
اصلی  فرماندهی  که  نیست  پوشیده 
از کشور  ایران در خارج  اغتشاشات اخیر 
بی  جمله  از  بیگانه  رسانه های  طریق  از  و 

شد. انجام  اینترنشنال  و  سی  بی 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نبویان 
باعث  اقتصادی  مشکالت  آیا  اینکه  بر 
بیایند  خیابان ها  به  مردم  از  برخی  شد 

به  داشت:  اظهار  کنند،  پا  به  آشوب  و 
مطالبه  اگر  نیست.  اینگونه  وجه  هیچ 
اقتصادی  مشکالت  رفع  اغتشاشگران 
افرادی که  از  نفر  بود، پس چرا حتی یک 
شعار  داشتند،  حضور  اغتشاشات  این  در 

ندادند؟ اقتصادی 
نمی گویم  بنده  البته  داد:  ادامه  وی 
مردم  نداریم.  اقتصادی  مشکل  ما  که 
دارند،  اقتصادی  مشکل  واقعًا  االن 
اجاره  گرانی  است،  زیاد  بسیار  گرانی ها 
اساسی  معضالت  از  یکی  مسکن  بهای 
که  است  این  بنده  سوال  اما  است  مردم 
معاند  رسانه های  و  اغتشاشگران  چرا 

ایران  اقتصادی  مسائل  به  اشاره ای  هیچ 
با  فقط  که  دادند  نشان  آنان  نکردند؟ 
مسائل  و  دارند  مشکل  حجاب  و  اسالم 

نبود. مطرح  اصاًل  اقتصادی 

مبنی  سوالی  به  واکنش  در  نبویان 
اغتشاشگران  چرا  شما  نظر  به  اینکه  بر 
چادر  و  زدند  آتش  را  قرآن  و  مساجد 
داد:  ادامه  برداشتند،  بانوان  سر  از  را 
پرچم  دیدیم  اخیر  اغتشاشات  در 
توسط  )ع(  رضا  امام  و  )ع(  سیدالشهدا 
به  شد.  کشیده  آتش  به  اغتشاشگران 
کسانی  سوی  از  اقدامات  این  وجه  هیچ 
انجام  هستند،  تشیع  تفکر  به  قائل  که 
این  در  دیگر  سوی  از  است.  نشده 
مساجد  و  قرآن  که  بودیم  شاهد  حوادث 
نمی توانیم  و  شد  کشیده  آتش  به  هم 
این  در  هم  تسنن  اهل  که  بگوییم 

این  اساس  این  بر  داشتند.  نقش  زمینه 
اسالمی  تفکر  به  ارتباطی  هیچ  اقدامات 

ندارد. سنی  و  شیعه  از  اعم 
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 

شورای اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی 
توسط  ایران  پرچم  زدن  آتش  اینکه  بر 
می دانید،  چه  نشانه  را  اغتشاشگران 
اغتشاشگران  از  برخی  داشت:  اظهار 
که  کشیدند  آتش  به  هم  را  ایران  پرچم 
دفاع  تفکر  حتی  افراد  این  می دهد  نشان 
ایران را هم ندارند و ماهیت ضدایرانی  از 
که  حوادثی  رساندند.  اثبات  به  را  خود 
جنگ  از  حاکی  داد،  رخ  ایران  در  اخیرًا 
با اصل اسالم است و بحث های  دشمنان 
بشر  حقوق  و  موشکی  منطقه،  هسته ای، 

است. بهانه  یک  صرفًا 
 ۹۰ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 
ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
سرمنشأ  بیگانگان  که  می دانیم  خوبی  به 
را  اغتشاشگران  و  بودند  حوادث  این 
بیگانگان  کرد:  تاکید  کردند،  هدایت 
در  آشوب  ایجاد  و  ایران  زدن  برهم  برای 
دروغ پردازی  رسانه های  از  کشورمان 
استفاده  سی  بی  بی  و  اینترنشنال  چون 
علیه  رسانه ای  جهانی  جنگ  یک  و  کرده 
رژیم  آمریکا،  انداختند.  راه  ایران  ملت 
و  فرانسه  آلمان،  انگلیس،  صهیونیستی، 
رسانه های  با  دنیا  کشورهای  از  بسیاری 

کردند. اقدام  ما  کشور  علیه  خود 
حرف  تمام  داشت:  اظهار  نبویان 
آن  ایران  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
که  اقداماتی  همه  وجود  با  چرا  که  است 
اما کشورمان  انجام می دهند،  ایران  علیه 
سقوط نمی کند و ملت ما نابود نمی شود. 
فتنه  جمله  از  مختلفی  فتنه های  آنان 

تدارک  ایران  علیه  را   ۹۸  ،۹۶  ،۸۸ و   ۷۸
این  همه  ایران  بصیر  مردم  اما  دیدند، 

کردند. آب  بر  نقش  را  فتنه ها 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  بویان 
تالش  دشمنان  مقطع  این  در  چرا  اینکه 
کشورمان  در  اغتشاشات  تا  کردند 
مقام  که  طور  همان  گفت:  یابد،  افزایش 
اغتشاشات  این  فرمودند  رهبری  معظم 
موفقیت های  مقابل  در  انفعالی  کار  یک 
همه  به  که  نمی شود  فرصت  بود.  ایران 
یکی  اما  کنیم،  اشاره  ایران  موفقیت های 
دست  که  بوده  آن  ایران  پیروزی های  از 
کرد.  قطع  منطقه  و  ایران  از  را  آمریکا 
بودند  آن  دنبال  به  کشور   ۸۰ از  بیش 
قاسم  حاج  اما  کنند،  نابود  را  سوریه  که 
همراهی  با  و  رفت  آنجا  به  سلیمانی 
و  ایستاد  آنان  مقابل  در  مقاومت  جبهه 
خود  هدف  به  نتوانستند  آنان  نهایت  در 

برسند. سوریه  نابودی  برای 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
در  زیادی  بسیار  نفوذ  ایران  اسالمی 
اظهار  دارد،  منطقه  و  جهان  سطح 
مختلف  اقدامات  ونزوئال  در  ما  داشت: 
همچنین  می دهیم.  انجام  اقتصادی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  پیوستن 
بسیار  شانگهای  همکاری  سازمان 
قزاقستان،  چین،  روسیه،  دارد.  اهمیت 
ازبکستان،  تاجیکستان،  قرقیزستان، 
سازمان  این  عضو  ایران  و  هند  پاکستان، 

► هستند.  

حجت االسالم نبویان پاسخ داد:

● آیا مشکالت اقتصادی باعث اغتشاشات اخیر بود؟    ●

آگهی فقدان سند مالکیت  آگهی تحدید حدود اختصاصی
داشته  اعالم  قم   ۶۴ دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  فارمد  رحمتی  صدیقه  خانم 
دفتر  در  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲3۰۵/۲/3۷۶ پالک  ششدانگ  به  مربوط  مالکیت  سند  که 
صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  صادره  سند  و  ثبت  وی  نام  به   ۱3۹۸۲۰33۰۰۰۲۰۰۸۴۰۹ الکترونیک 
ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  ۱ اصالحی  تبصره  باستناد  مراتب  لذا  اند،  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند 
یا انجام  گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
گهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به 

   )۱۵۷۹۰ الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره ۱۸۴۶/3/3۱۱ - اصلی واقع در بخش 
دو ثبت قم به آدرس: نیروگاه ۱۶ متری دو طفالن مسلم کوچه ۱3 پالک ۹ که بنام آقای محمدرضا فریس آبادی فرزند شعبانعلی 
میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی  تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده ۲/۲۰۵۱3 – ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز چهارشنبه 
و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲/3۰ الی   ۸/3۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ مورخ 
مجاورین یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی 
اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده واحده ۷3/۲/۲۵ معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف ۱۵۷۸۹( 

تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰۸/۰3
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

حامیان  عراق،  کردستان  اقلیم  کردهای      ◄
از  مانده  جا  به  کمونیست های  سوریه،  آزاد  ارتش 
برلین  در  تجزیه طلبان  و  همجنس بازان   ،60 دهه 
تظاهرات  به  دست  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 

. ند زد
تجمع  محل  مهر   3۰ شنبه  روز  آلمان  پایتخت 
اعداد  بود.  اروپا  قاره  کل  مقیم  ضدایرانی  نیروهای 
کردند  عنوان  حاضر  جمعیت  تعداد  برای  متعددی 
رسانه های  به  عمدتًا  نشین  لندن  رسانه های  ولی 
کردند.  استناد  اخیر  تجمع  میزبان  عنوان  به  آلمانی 
نفر  ۸۰ هزار  تیتر زد: تظاهرات  آلمان  مجله اشپیگل 

برلین. در  مالها  علیه 
آل  قبیله  به  وابسته  اینترنشنال  ایران  شبکه 
که  تجمعی  فراخوان  به  پاسخ  »در  نوشت:   سعود 
انجمن  سخنگوی  اسماعیلیون  حامد  بار  نخستین 
منتشر  اوکراینی  هواپیمای  قربانیان  خانواده های 
از سراسر جهان  نفر  3۰ مهر، هزاران  کرد، روز شنبه 
این  درباره  سعودی  شبکه  این  رفتند.«  برلین  به 
پیش بینی  »بسیاری  نوشت:   نفری  هزار  چند  تجمع 
به  شنبه،  روز  راهپیمایی  و  تجمع  که  کرده اند 
از کشور در طول  ایرانیان خارج  گسترده ترین تجمع 
تاریخی را در همبستگی  تاریخ بدل شده و رویدادی 

بزند.« رقم  اسالمی  جمهوری  علیه 
تجمع  این  در  نیست.  گزارش  موضوع  این  اّما 
علیه  پرچم   ۱۶ آمد:  چشم  به  کاماًل  که  افتاد  اتفاقی 

شد! برافراشته  تجمع  این  در  ایران 
خوزستان  نظیر  نشین  عرب  مناطق  طلبان  تجزیه 
کردند.  شرکت  االحوازیه  پرچم  با  تجمع  این  در 
اعالم   ۱3۸۴ سال  االحوازیه«  النضال  »حرکة 

تروریستی  تشکیالت  این  هدف  کرد.  موجودیت 
اسیود«  »حبیب  است.  ایران  از  خوزستان  استقالل 
وزارت  توسط   ۹۹ آبان  در  االحوازیه  قبلی  سرکرده 
شد.  آورده  ایران  داخل  به  و  دستگیر  اطالعات 
کشورمان  شهروندان  از  تن   ۴۵۰ از  بیش  تاکنون 
توسط االحوازیه کشته و زخمی شدند. اکنون سعید 
پادشاه  سایه  زیر  »االحوازیه«  سرکرده  حمیدان 
است. ایران  در  جنایت  ریزی  طرح  به  مشغول  سوئد 
تجمع  در  کردی  طلب  تجزیه  گروه های  پرچم  
خود  به  را  فراوانی  بیشترین  برلین  ضدایرانی 
کرد  طلبان  تجزیه  که  اینجاست  نکته  داد.  اختصاص 
پرچم  یک  ذیل  نمی توانند  هم  ایران  تجزیه  از  پس 
تجمع  در  را  آن  کوچک  نمونه  شوند!  جمع  واحد 

بودیم. شاهد  برلین 
تجزیه  گروه  کومله،  ترویستی  گروهک  های  پرچم 
دمکراتیک  و  آزاد  جامعه  سازمان  به  موسوم  طلب 
ترویست های  به  وابسته  )کودار(  کردستان  شرق 
تجمع  این  در  عراق  کردستان  اقلیم  پرچم  و  پژاک 

بود. مشهود 
تجزیه  جریان  حامیان  و  بلوچ   طلبان  تجزیه 
بودند.  حاضر  برلین  تجمع  در  نیز  پان ترکیسم  طلبی 
خودخوانده  نهادی  که  بود   ۱۴۰۱ مهر  نهم  روز 
رژیم  آنچه  با  مبارزه  راستای  در  ترکیه  پایتخت  در 
مجلس  تشکیالت  کمیته  خواند،   ایران  فارس گرای 
تاسیس  اصطالح  به  را  جنوبی  آذربایجان  ملی 
پروژه  برای  نیز  کالهی  ایران  آشوب  نمد  از  تا  کردند 
منتشر  فیلمی  شود.  بافته  تجزیه طلب  پان  ترک های 
با  پان ترک  طلب  تجزیه  یک  آن  طی  که  است  شده 

هستند! دعوا  و  منازعه  حال  در  طلبان  سلطنت 

سوریه  آزاد  ارتش  و   اوکراین  پرچم  تجمع  این  در 
سال  در  سوریه  آزاد  ارتش  آمد!  در  اهتزاز  به  نیز 
۲۰۱۱ تشکیل شد و اعالم جنگ این گروه به دولت 
از  تروریسم  مرگبار  بحران  آغاز  نقطه  اعالم  سوریه 

شد. مدیترانه  دریای  تا  ایران  کرمانشاه  مرزهای 
رژیم  سابق،  شوروی  جماهیر  اتحاد  پرچم 

پرچم  و  فمنیست ها  بنفش  پرچم  صهیونیستی، 
به  شد!  برافراشته  برلین  تجمع  در  نیز  همجنس بازان 
زننده  ظاهر  با  نفر  دو  تجمع  این  در  تسنیم،   از  نقل 
خواندند  را   LGBTQ بیانیه  و  آمدند  تریبون  پشت 
افراد  و  جنسی  کارگران  برای  آزادی  خواستار  و 

شدند! باز  همجنس 

شمال غرب  تجزیه  میز  مسئول  شیفر«  »برندا 
و  ترکیه  صهیونیستی،  رژیم  مشترک  اتاق  در  ایران 
دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  و  آذربایجان  جمهوری 
پیرامون  آمریکا  پالیسی  فارن  مجله  در  اخیرًا  »حیفا« 

کرد. اشاره  جالبی  نکات  به  ایران  اخیر  وقایع 
روزنامه نگاران  از  بسیاری  که  نوشت  صراحتا  او 

زبان  فارس  "مخالفان  هستند  تصور  این  بر  غربی 
هستند"  متحد  اسالمی  جمهوری  زبان  غیرفارس  و 
شیفر(،  تعبیر  )به  اسالمی  جمهوری  از  پس  ولی 
مختلف  گروه های  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ 
تهران  با  را  خود  آینده  نشین(  مرز  اقوام  )منظور 

► ببینند!    مرکزی(  حاکمیت  تحت  )منظور 

16پرچم علیه ایران در برلین برافراشته شد

● ترکیب تجزیه طلبان با حضور همجنس بازان کامل شد   ●
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
 ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
خواندگان  ابادی  داود  امنه  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۹۷۵  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  ابادی  داود  همگی  زهره  و  رسول   ، علی  محمد   ، نجمه   ، مجید   ، حمید 
ابالغیه  به  بازگشت  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۴۱۰/۷۶/۷۸
بایگانی  شماره  و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۲3۵۷۴۰ پرونده  شماره  با   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۰۱۲33۰۸۶ شماره 
 ۱۰۴۱۰ از  فرعی   ۷۶ از  شده  مجزی  فرعی   ۷۸ شماره  ثبتی  پالک  به  ملک  ارزیابی  خصوص  در   ۹۷۵
۸۶ با حضور نماینده مالکان  ۵ ، پالک  اصلی بخش یک قم به ادرس قم ، خیابان شهید روحانی ، کوچه 
الزم  های  بررسی  انجام  و  بازدید  از  پس  امد.  عمل  به  بازدید  موردنظر  محل  از  ابادی  داوود  قربان  اقای 
ای  دفترچه  سند  تصویر  مطابق   : ثبتی  مشخصات   – الف  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  نظریه 
قم  یک  بخش  دفاتر   ۲3۲ دفتر   ۹۷ صفحه  در   3۵۶3۷ ثبت  شماره  به  نظر  مورد  ملک  پیوست  ششدانگ 
فنی  و  اعیانی  و  عرصه  مشخصات   – ب  است.  رسیده  ثبت  به  ابادی  داود  قربان  مرحوم  وراث  مالکیت  به 
ان  ابعاد  که  باشد  می  مترمربع   ۸3/۵ نظر  مورد  ملک  عرصه  شده  ارائه  ششدانگ  سند  مطابق   : ملک 
به خیابان  ۱۵ متر  ۷۷ فرعی و جنوبا  به پالک  ۵/3 متر  ۷۵ فرعی ، شرقا  به پالک  ۱۴ متر  به طول  شماال 
با سند  ملک  موجود  ابعاد وضع  انجام شده  برداشت  به  توجه  با  باشد.  فرعی می   ۷۶ به پالک  متر   ۷ غربا 
در  باشد.  می  سند  در  شده  ذکر  مساحت  از  بیش  )۹۰مترمربع(  موجود  مساحت  دارد  مغایرت  ششدانگ 

حال حاضر در دو طبقه همکف و اول احداث شده و در حال حاضر خالی از سکنه است. ساختمان مورد 
نظر به صورت نیمه اسکلت فوالدی و دیوار باربر و سقف طاق ضربی ساخته شده و دارای قدمتی بیش از 
– مشخصات  باشد. ج  ابادی می  3۰ سال است. ساختمان در حال حاضر در اختیار وراث مرحوم داودی 
شارع  و  کوچه  به  غربی  و  شرقی  های  ضلع  نظراز  مورد  ساختمان  شده  انجام  بازدید  براساس  ملک:  فنی 
اصلی ۲۴ متری شاهد دسترسی دارد و جزئیات ساختمان احداثی در عرصه به شرح زیر است : ۱- طبقه 
همکف : دارای زیربنای ۶۵ مترمربع که شامل هال و اشپزخانه و حمام می باشد. کف این طبقه موزاییک 
از  حمام  ورودی  است.  کاری  سفید  و  کاشیکاری  از  ترکبیی  اشپزخانه  دیواره  است  کاری  سفید  سقف  و 
مترمربع   ۶۵ تقریبی  زیربنای  دارای   : اول  ۲- طبقه  است.  فوالدی  پنجره  و  ها  باشد. درب  اشپزخانه می 
و  موزاییک  کف  باشد.  می  پذیرایی  و  هال  و  حمام   ، اشپزخانه   ، خواب  اتاق  دارای  مسکونی  صورت  به  و 
ترکیبی  اشپزخانه  دیواره  است.  فوالدی  ها  پنجره  و  چوبی  ها  درب  است.  کاری  سفید  سقف  و  ها  دیواره 
 ، ۲۰ مترمربع  تقریبی  به مساحت  : حیاط  انشعابات  و  3- حیاط سازی  و سفید کاری است.  از کاشیاری 
دارای کف سازی موزاییک بوده و سرویس بهداشتی در ان احداث شده است. دیواره ها سنگ کاری شده 
سرمایش  دارد.  گاز  انشعاب  یک  و   ، اب  انشعاب  یک   ، برق  انشعاب  دو  دارای  نظر  مورد  ساختمان  است. 
به  توجه  با   : کارشناسی  نظریه   – د  باشد.  می  ابگرمکن  دارای  و  شود  می  تامین  و  ابی  کولر  با  ساختمان 
نوع   ، زمین  موقعیت  و  بررسی های محلی   ، قیمت  در  موثر  نظر گرفتن عوامل  در   ، الذکر  فوق  مشخصات 

مورد  ملک  ارزش   ، شهرسازی  احتمالی  تغییرات  و  احتمالی  دیون  سایر  گرفتن  نظر  در  بدون   ، کاربری 
ارزیابی  و  براورد  ریال(  میلیون  پنج  و  سی  و  نهصد  و  میلیارد  )یازده  ۱۱/۹3۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  نظر 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  پیوست  به  نظر  مورد  ملک  به  مربوط  تصاویر  گردد.  می 
۱۴۰۱/۸/۲۱ ساعت ۱۱/3۰ الی ۱۱/۴۵ 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 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت 
از  نوبت در یکی  این اگهی یک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۱۹۲  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم 
و  مهین   ، ناصر   ، کاظم   ، حمید  خواندگان  فتحی  منصوره  خواهان  گردیده 
اصلی   ۲۲۴۶ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  فتحی  همگی  فردیس   ، حمیدرضا 
بازگشت  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش 
به   ۱۴۰۱/۲/۲۹ مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۰۱۹۲۷۴۴۶ شماره  ابالغیه  به 
راهنمایی  با   ، ملک  ارزیابی  موضوع  با   ۰۱۰۰۱۹۲ پرونده  بایگانی  شماره 
محل  از   ۱۴۰۱/۲/3۱ تاریخ  در  نظریان(  علیرضا  )اقای  خواهان  نماینده 
پاساژ  روبروی   – انقالب  خیابان   – چهارمردان  محل   – قم   : ادرس  به  نظر  مورد 
کد  و   3۷۱۵۷۷۸۱۴۴ پستی  کد  با   ۱۷۵ پالک   – برق  پست  جنب   – بهشتی 
 ) الف  آمد.  عمل  به  بازدید  کروکی  طبق   ۷-۲-۴۷-33-۱-۰-۰ نوسازی 
خانه  اعیان  و  عرصه  ششدانگ   : ابرازی  سند  به  توجه  با  ثبتی  مشخصات 
یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  اصلی   ۲۲۴۶ از  فرعی  صفر  شماره  به 
۲۰3/۲۸ مترمربع در خصوص محدودیت ها و مالکیت  استان قم به مساحت 
هفت  در   : شماال  اربعه:  حدود  ب(  باشد.  می  ثبتی  استعالم   ، فوق  پالک 
قسمت که قسمت های اول و سوم و پنجم و ششم و هفتم ان شرقی و قسمت 
۸/۵۵ متر سوم  ۶/۰۹ متر دوم به طول  چهارم ان جنوبی است. اول به طول 

متر   3/۵۲ طول  به  پنجم  متر  سانتی   ۱3 طول  به  چهارم  متر   ۵/۰۶ طول  به 
شارع  به  دیواریست  و  درب  متر   ۵/۶۹ طول  به  هفتم   ۲/۷۷ طول  به  ششم 
در  جنوبا:  اصلی   ۲۲۴۷ پالک  به  متر   ۱۲/۹3 طول  به   : شرقا  مردان.  چهار 
ان  پنجم  و  سوم  و  اول  های  قسمت  شمالی  ان  دوم  قسمت  که  قسمت  پنج 
غربی است. اول به طول ۵/۱۸ دوم به طول ۱/۱۶ متر سوم به طول ۱۲/۱3 
به  اشتراکی  دیوار  متر   ۵/۸۸ طول  به  پنجم  متر  سانتی   ۱۴ طول  به  چهارم 
پالک  دیوار  به  دیوار  متر  سانتی  بیست  طول  به   : غربا  اصلی   ۲۲۴۴ پالک 
۲۲۴۵ اصلی. ج( شرح بازدید : بر روی پالک فوق ساختمانی از نوع خشتی 
اعیانی  مترمربع   ۱۴۰ با  همکف(  و  )زیرزمین  طبقه  دو  در  و  قدیمی  بسیار  و 
مخروبه  صورت  به  و  بوده  سکنه  از  خالی   ، ساختمان  است.  گردیده  احداث 
 ۱3۸۵ سال  ابتدای  نوسازیاز  عوارض  باشد.  می  تخریب  حال  در  و  ومتروکه 
تعریض شهرداری  پرداخت شده است. ساختمان درطرح   ۱۴۰۱ اخر سال  تا 
 : کارشناسی  نظریه  د(  باشد.  نمی  نشینی  عقب  مشمول  و  ندارد  قرار  قم 
به  توجه  با  و  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  موصوف  ملک  ارزش 
مترمربع  هر  قرار  از  اینجانب  نظر  به  مالکیت  سند  نوع  و  مساحت  و  موقعیت 
۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و در کل  به میزان ۱3۲/۱3۲/۰۰۰/۰۰۰ریال یکصد 
مقرر  ارزیابی می گردد.  ریال  میلیون  دو  و  و سی  یکصد  و  میلیارد  دو  و  و سی 

گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ساعت ۱۲ الی ۱۲/۱۵ صبح 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
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 

تفرشی، تحلیل گر مسائل معاصر ایران: جاده پیچید ولی مسئوالن رسانه ای ما نپیچیده اند

● رسانه های داخلی را خلع اعتبار کرده ایم   ●
مسائل  تحلیل گر  و  تاریخ نگار      ◄
ولی  پیچید  جاده  گفت:  ایران  معاصر 
آنها  نپیچیده اند.  ما  رسانه ای  مسئوالن 
مجبورند  و  محکوم  مردم  می کنند  فکر 
کسانی  و  کنند  گوش  را  آنها  حرف  فقط 
همه  می بینند  را  خارجی  رسانه های  که 
صدر تا ذیل مغرض، معاند و خارج از دین 

. هستند
موضوع  با  نشستی  در  تفرشی   مجید 
خارج  زبان  فارسی  رسانه های  کارکرد 
اظهار  اخیر  اجتماعی  حوادث  در  کشور 
خودمان  داخلی  های  رسانه  ما  داشت: 
کرده  احترام  و  اعتبار  خلع  تدریج  به  را 
به  مخاطب  توجه  که  داریم  توقع  و  ایم 
مخالف  و  معاند  که  خارجی  رسانه های 
شما  نشود.  جذب  هستند  منتقد  و 
دوران  در  را  داخلی  رسانه  نمی توانید 
مختلف بی حیثیت کنید و بعد به مخاطب 
ببینید.  خارجی  تلویزیون  نروید  بگویید 
این کار نشدنی است. در این بازی نابرابر 
برای  جا  که  کنیم  می  ایجاد  را  شرایطی 

شود. می  باز  ستیزان  ایران 
به  روزنامه ها  به  عمومی  اقبال 

است رسیده  ممکن  حداقل 
حاضر  حال  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
در  راهبردی  و  انتقادی  مباحث  بهترین 
توضیح  شود  می  درج  ایران  های  روزنامه 
که  آمده  روزنامه ها  سر  بر  بالیی  داد: 
ممکن  حداقل  به  آنها  به  عمومی  اقبال 
اعتبارشان  و  احترام  چون  است.  رسیده 
فارسی  های  رسانه  است.  رفته  دست  از 
مرور  تعمدا  هفته  چند  این  در  خارج  زبان 

اند. رسانده  حداقل  به  را  مطبوعات 
به دست خودمان نزول پرس تی وی 

را شروع کردیم
سابقه  به  اشاره  با  رسانه ای  فعال  این 
کرد:  بیان  تی وی  پرس  شبکه  فعالیت 
بی  صدای  کرد  شروع  وقتی  وی  تی  پرس 

کرد. صدا  تدریج  به  و  شد  صدایان 
لندن  قبلی  شهردار  و  بلر  زن  خواهر 

شبکه  این  بودند.  وی  تی  پرس  مجری 
بعضا  آنچنان رشدی داشت که خبرهایش 
تیتر اول رسانه ها می شد. ولی از سال ۸۴ 
از   ۸۸ سال  در  شد.  شروع  نزولش  نقطه 
تبلیغاتی  و  ابزاری  استفاده  وی  تی  پرس 
تی  پرس  برای  بارها  که  را  فردی  کردند. 
منافقین  سازمان  و   بود  ساخته  فیلم  وی 

علیه او پرونده حقوقی داشت به تلویزیون 
پس  کردند.  پخش  را  اعترافاتش  و  آوردند 
آفکام  توسط  فعالیش  وی  تی  پرس  آن  از 
به  را  نزولش  واقع  در  شد.  غیرقانونی 

کردیم. شروع  خودمان  دست 
از  که  این  بیان  با  رسانه  پژوهشگر  این 
نزولی  سیر  وی  تی  پرس  بعد  به  زمان  آن 
یک  اگر  شبکه  این  االن  گفت:   دارد 
دارد  لندن  در  کارمند  دو  و  کوچک  دفتر 
بهترین  اند.  کرده  حراج  هم  را  اموالش  و 
کنند.  تعطیلش  زودتر  که  است  این  کار 
ولی  بود؛  یکی  نبودش  و  بود  زمانی  یک 
االن بودنش ضرر است. این شبکه از نظر 
مقام  دنیا  در  بیننده  درصد  و  رشد  میزان 
دست  به  ما  ولی  بود؛  کرده  کسب  را  اول 

کردیم. نابودش  خودمان 
مختلف  های  شبکه  افزود:  تفرشی 
ولی  دارند.  فعالیت  ما  علیه  مدام  جهانی 
این  در  که  داشتیم  هایی  فرصت  هم  ما 
تلویزیون  اکنون  هم  کنیم.  مبارزه  رقابت 
شبکه   ۵۰ نزدیک  الجزیره  بر  عالوه  قطر 
دارد  هم  امارات  و  دارد  معتبر  تلویزیونی 

ما  کند.  می  جذب  را  دنیا  نگاران  روزنامه 
و درایت  پول  روزگاری  در جنگ رسانه ای 
را  توانش  االن  داشتیم.  راهبردی  نگاه  و 
نداریم که وارد بازی شویم و دیگران جای 

اند. کرده  اشغال  را  ما 
خودمان به خودمان رحم نکردیم

فعالیت  به  اشاره  با  تاریخ پژوه  این 
بیان  خارجی  زبان  فارسی  رسانه های 
فارسی  رسانه های  این  تک  تک  کرد: 
المللی  بین  پشتیبانی  کشور  خارج  زبان 
برای  همچنین  آنها  دارند.  ای  منطقه  و 
کسب اعتبار تالش و برنامه ریزی کردند تا 
وارد عمل  ایران  لزوم ضد  بعدها در مواقع 
نهایی  فرایند  آخر  فاز  فقط  ما  ولی  شوند. 
را می بینیم. شما جنسی دارید که نیاز به 
پشتوانه مالی و اداری و تدارکاتی دارد. در 
ایجاد  باورپذیری  بتوانید  باید  راهبرد  یک 
کنید. خودمان را در داخل به قول مرحوم 
انتظار  بعد  کرده ایم؛  نکره  معرفی  فروغی 
ما  بدخواهان  و  دشمنان  خارج  در  داریم 
و  بدهند  خرج  به  معرفت  و  اخالق  و  مرام 
خودمان  به  خودمان  ما  کنند.  رحم  ما  به 

رحم نکردیم. توقع داریم که دیگران به ما 
کنند. رحم 

بی  بی  بینیم  می  االن  اگر  افزود:  وی 
برای  شده  تبدیل  سیاسی  کنشگر  به  سی 
ساله  ده  چند  دوره  یک  در  که  است  این 
اعتمادسازی  و  کند  کسب  اعتبار  توانسته 
مدیران  خود  شود.  قضیه  وارد  بعد  و  کند 
راست  مورد  نود  ما  گویند  می  سی  بی  بی 
به  کسی  که  این  برای  گوییم  می  راست 

نکند. شک  صدمان  دروغ 
به  را  خودمان  داخلی  رسانه های 
ایم کرده  احترام  و  اعتبار  خلع  تدریج 
مهم  خبر  انتشار  به  اشاره  با  تفرشی 
کرد:  بیان  ایرنا  توسط  صدام  دستگیری 
در زمان اشغال عراق خبر مهم دستگیری 
این  کند.  می  منتشر  ایرنا  را  صدام 
این  قبال  چون  نکرد.  باور  کسی  را  خبر 
چند  است.  نشده  انجام  اعتمادسازی 
ساعت بعد خبر از منابع دیگری نقل قول 
شما  شود.  می  گرفته  نادیده  ایرنا  خبر  و 
و  مالی  پشتوانه  به  نیاز  که  دارید  جنسی 
راهبرد  یک  در  دارد.  تدارکاتی  و  اداری 

ما  کنید.  ایجاد  باورپذیری  بتوانید  باید 
داریم.  مشکل  المللی  بین  های  رسانه  با 
تدریج  به  را  خودمان  داخلی  های  رسانه 
وقت  آن  ایم.  کرده  احترام  و  اعتبار  خلع 
های  رسانه  به  توجه  که  داریم  توقع 
توانید  نمی  شما  نشود.  جذب  خارجی 
بی  مختلف  دوران  در  را  داخلی  رسانه 
حیثیت کنید و بعد بگویید نروید تلویزیون 
است. نشدنی  کار  این  ببینید.  خارجی 
حضور  به  اشاره  با  رسانه  پژوهشگر  این 
نخبگان،  ورزان،  سیاست  الیه  چهار 
دیپلماسی  در  عمومی  افکار  و  رسانه ها 
راهکارهای  با  باید  گفت:  عمومی 
اذهان  و  قلوب  غیرمتعارف  دیپلماتیک 
که  ای  تجربه  من  کنیم.  فتح  را  مخاطبان 
موقع  هر  می کنم.  بازگو  را  داشتم  خودم 
دسته  چهار  این  از  پال  و  پرت  های  حرف 
ارتباط  که  بود  کسانی  طرف  از  شنیدم 
نداشتند.  ایران  با  مستقیم  و  فیزیکی 
ایران  به  بار  چند  آدمی  آمده  پیش  کمتر 
به  راجع  افراطی  دیدگاه  و  باشد  آمده 

► باشد.  داشته  ما  کشور 

فضای  گفت:  سبحانی نیا  حسین      ◄
و  شد  خواهد  بهتر  هم  سیاسی  آینده 
از  اعم  سیاسی  جبهه های  گذشته  مانند 
نقش آفرینان  اصالح طلبان  و  اصولگرایان 

بود. خواهند  سیاسی  صحنه 
ناآرامی های  از  پس  سیاسی  فضای 
باز  آیا  رفت؟  خواهد  سمت  کدام  به  اخیر 
مانند  می توانند  گذشته  مانند  احزاب  هم 
گذشته نقش آفرین عرصه سیاست باشند؟ 
به  می تواند  چگونه  دولت  دیگر  سوی  از 
دهد  قانع کننده  پاسخ  انباشته  مطالبات 
حالت  به  رسمی  سیاست ورزی  فضای  تا 

بازگردد؟ نرمال 
تحلیلگر  و  فعال  سبحانی نیا،  حسین 
به  موضوع  این  درباره  سیاسی،  مسائل 
اخیر  شرایط  »گرچه  گفت:  »فردا«  سایت 
دشمنان  برنامه ریزی  ماحصل  ایران  در 

مطالبات  از  حجمی  با  حال  هر  به  اما  بود 
پاسخ  آنها  به  باید  که  مواجهیم  عمومی 
داده شود. در این مسیر مسئوالن دولتی و 

دیگر مسئوالن در دیگر قوا و نهادها خوب 
شیندن  برای  آنها  اراده  و  کرده اند  عمل 
آینده  در  می شود.  دیده  مردم  مطالبات 

نظام  تا  شوند  تعیین  مرجع  گروه های  باید 
بگوید.  سخن  باید  طرف هایی  چه  با  بداند 
قانونی  اعتراضات  زمینه  است  قرار  اگر 
این بستر صدای معترضان  از  تا  مهیا شود 
از  رسمی  درخواست  باید  شود،  شنیده 
سوی تشکل ها، نهادهای صنفی یا احزاب 
باشد و آنها متعد شوند که تجمع در کمال 
آرامش برگزار شود. بنابراین باید گروه های 
فضای  مجموع  در  شوند.  مشخص  مرجع 
مردم  صدای  شنیدن  سمت  به  سیاسی 
این  آمادگی  هم  مسئوالن  و  می رود  پیش 
نباشیم  شاهد  آینده  در  تا  دارند  را  کار 
مردم  انباشته  مطالبات  از  دشمنان  که 

کنند«. سوءاستفاده 
او ادامه داد: »من تصور می کنم فضای 
و  شد  خواهد  بهتر  هم  سیاسی  آینده 
از  اعم  سیاسی  جبهه های  گذشته  مانند 

نقش آفرینان  اصالح طلبان  و  اصولگرایان 
بود«. خواهند  سیاسی  صحنه 

درباره  پایان  در  سیاسی  فعال  این 
ظرفیت  از  استفاده  امکان  عدم  یا  امکان 
مبنی  اساسی  قانون   59 اصل  در  مندرج 
حساس  موضوعات  در  همه پرسی  بر 
نمی کنم  فکر  »من  کرد:  بیان  همچنین 
اصول  به  که  موضوعاتی  سر  بر  باشد  الزم 
همه پرسی  حجاب  مانند  برمی گردد  نظام 
برگزار شود زیرا به هر حال مردم پذیرفته اند 
مورد  در  اما  باشد  سرکار  اسالمی  نظام  که 
را  کار  این  بشود  شاید  سیاسی  مسائل 
هم  آن  برای  حاضر  حال  در  اما  داد  انجام 
بر  بشود  آینده  در  و شاید  نیست  مهیا  فضا 
این اصل تأمل کرد زیرا به هر حال ظرفیتی 
و  مردم  اختیار  در  اساسی  قانون  که  است 

► است«.     داده  قرار  مسئوالن 

سبحانی نیا اظهار کرد:

● نقش آفرینی اصولگرایان و اصالح طلبان در سپهر سیاسی کشور    ●

مدیرکل ورزش و جوانان استان:
۳0 باشگاه ورزشی در مساجد 

استان قم فعال است

پایگاه  جز  به  مساجد  که  این  بر  تاکید  با  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اصلی عبادی خود باید پایگاه های فرهنگی و ورزشی نیز باشند گفت: 
هم اکنون تعداد 3۰ باشگاه ورزشی در مساجد این استان فعال است.

آن  نیازمند  فرهنگی  موضوع  در  داشت:  ابراز  سانی خانی  ابراهیم 
باشند. داشته  ویژه  توجه  ورزش  امر  به  مساجد  که  هستیم 

در  مهمی  نقش  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  کرد:  بیان  وی 
به  ظرفیت  این  از  باید  و  دارند  ورزشی  فعالیت های  به  جوانان  جذب 

کرد. استفاده  خوبی 
وی گفت: سادگی فعالیت ها یکی از ویژگی های ورزش مساجد است و 
گاهی می توان با هزینه ای ناچیز ده ها نوجوان و جوان را در مسجد به 

صورت منظم به فعالیت های ورزشی سوق داد.
های  ورزش  برای  خوبی  پایگاه  تواند  می  مساجد  گفت:  سانی خانی 
رشته  دو  این  در  قم  استان  که  باشد  کاراته  و  کشتی  جمله  از  رزمی 
ورزشی از گذشته های دور حرف های زیادی برای گفتن داشته است.
با  داریم  آمادگی  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در  افزود:  وی 
در  موجود  باشگاه های  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  همکاری 
الگویی برای سایر مساجد کشور  به  تا تبدیل  مساجد را حرفه ای کنیم 

باشند.
وی بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان قم آمادگی کامل دارد تا برنامه 
استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  با  را  ورزشی  مشترک  های 

کند. برگزار 

معاون استاندار: 
رویکرد زیارت ارزان در قم 

دنبال می شود

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با اشاره به حضور میلیونی 
و  و سهولت در رفت  ارزان  زیارت  برای  زائران در قم گفت: بسترسازی 

آمد و اسکان زائران در دستور کار مجموعه مدیریت استان قرار دارد.
تخصصی  نشست  در  دوشنبه  روز  مقیمی  ابوالقاسم  ایرنا،  گزارش  به 
گردشگری مقاومت در سالن رضوان شهرداری قم، بیان کرد: گفتمان 
مؤلفه های  است،  شکل گرفته  زیارتی  شهرهای  از  مقاومت  رویکرد  و 
اصلی مقاومت نیز مانند استقالل طلبی، آزادی خواهی و عدالت طلبی 

است. بوده  توجه  و  موردبحث  زیارتی  شهرهای  در  همواره 
شکل گیری  داد:  ادامه  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
تهدید شهرهای  زیارتی است،  بیانگر قداست شهرهای  جبهه مقاومت 
زیارتی در سطح منطقه و توسعه و تقویت فرهنگ زیارت طی سالهای 

است. شده  مقاومت  فرهنگ  ارتقای  منجربه  اخیر 
مقیمی پیاده روی اربعین را از جلوه های دیگر تقویت فرهنگ مقاومت 
بین  ارتباط  تعمیق  و  زیارتی  شهرهای  اتصال  داشت:  اظهار  و  یادکرد 

اسالمی خواهد شد. مقاومت  و جبهه  تقویت محور  آن ها سبب 
کرد:  تصریح  است،  ایران  به  شیعیان  ورود  دروازه  قم  اینکه  بابیان  وی 
شهر قم در طول سال میزبان میلیون ها زائر ایرانی و غیر ایرانی است؛ 
از کشورهای مختلف  از شهدای مدافع حرم  اینکه صدها تن  بر  عالوه 

این شهر مدفون هستند. در 
نزدیکی  کرد:  اضافه  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
اندیشه و فکر، تقارب فرهنگی و توسعه گردشگری اقتصاد از مباحثی 

کند. کمک  مقاومت  محور  تقویت  و  توسعه  به  می تواند  که  است 
وی ابراز داشت: توسعه گردشگری مقاومت می تواند در حوزه اقتصاد 

باشد. آفرین  گردشگری استان تحول 

خبـر



◄    خجالت در واقع نوعی ویژگی شخصیتی 
در کودکان است، نه یک عیب و نقص که نیازی 

به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد.
کودکی  آشناست؛  برای تان  حتما  صحنه  این 
که در احوالپرسی های معمول روزانه با دیگران، 
جواب  در  و  می شود  پنهان  والدینش  پشت 
قبیل  این  می ایستد؛  ساکت  آن ها  احوالپرسی 
می گویند،  »خجالتی«  اصطالح  به   را  بچه ها 
و  نوجوانان  حتی  و  کودکان  اغلب  که  مشکلی 

باشند. روبه رو  آن  با  است  ممکن  بزرگساالن 
خجالتی

است  شخصیتی  ویژگی  یک  این  اصل  در 
از  نیمی  چون  شود  شرمندگی  باعث  نباید  که 
و  هستند  خجالتی  می کنند  فکر  بزرگساالن 
بیش از نیمی از آن ها هم اذعان می کنند که در 
کودکی خجالتی بوده اند؛ این مشکلی است که 
با تشویق و حمایت قابل اصالح است. خبر خوب 
کم رویی شان  می توانند  خجالتی  کودکان  این که 
را مدیریت کنند. آن ها فقط کمی به حمایت نیاز 
را  آنها  به  کمک  راه های  است  بهتر  پس  دارند. 

کنید. پیدا 
حس خجالت چیست؟

در  شخصیتی  ویژگی  نوعی  واقع  در  خجالت 
نیازی  که  نقص  و  عیب  یک  نه  است،  کودکان 
این  باشد.  داشته  والدین  شرمندگی  و  دعوا  به 
اصالح  قابل  والدین  حمایت  و  تشویق  با  ویژگی 
می گویند  دانشمندان  بدانید  است  جالب  است 
پسند  مورد  فرهنگ ها  بعضی  در  بودن  خجالتی 
به  فرهنگ جامعه  راه  از  و  است  مردم  و ستایش 

می رسد. ارث  به  کودکان 
واکنش  یک  خجالت،  احساس  علمی  نظر  از 
طبیعی نسبت به افراد یا محیط های جدید است 
که در حقیقت ترکیبی از حس ترس و کنجکاوی 
غریبه ها  دیدن  با  شیرخواران  دارد.  خود  در  را 
به زمین  نوپا  برمی گردانند. کودکان  را  روی شان 
می چسبند  مادرشان  یا  پدر  به  و  می کنند  نگاه 
مکیدن  به  شرایط  این  در  است  ممکن  حتی  و 
قبل  بچه ها  بیشتر  اما  بپردازند  شست  انگشت 
برقرار  ارتباط  همه  با  راحتی  به  سالگی   3 از 
اما  می آیند  اجتماعی  بسیار  به نظر  و  می کنند 

بعد از این سن، ترس بیشتر کودکان از غریبه ها 
شروع می شود و آن ها حس خجالت و شرمندگی 
ناگهان  که  است  زمان  این  در  می گیرند.  یاد  را 
به  تبدیل  برون گرای شما  و  اجتماعی  کوچولوی 

می شود. خجالتی  موجود  یک 
خجالت از کجا می آید؟

ژنتیک:
ارث  افراد  به  شخصیتی  ویژگی های  از  برخی 
می رسد بنابراین این ویژگی نیز می تواند در فرد 
میل  می دهد،  نشان  تحقیقات  باشد.  ژنتیکی 
توجه  با  باشد .  ژنتیکی  است  ممکن  کم رویی  به 
در  هاروارد  دانشگاه  در  شده  انجام   تحقیقات  به 
تازه  نوزادان  درصد  15تا20  نوزادان،  با  رابطه 
هوشیار  ساکت ،  جدید  محیط  در  آمده  دنیا  به 
از  این، حدود 25درصد  با وجود  آرام هستند.  و 
در  نمی شوند   خجالتی  نوجوانانی  نوزادان،  این 
کودکی  خجالتی ،  نوجوانان  از  بعضی  حالی که 

داشتند. پرشورونشاطی 
ترس از شکست:

والدینی که فکر می کنند کودک شان  هستند 
یاد  زود  را  است  الزم  آنچه  هر  باید  و  است  نابغه 
ظرفیت شان  از  بیشتر  مدام  که  کودکانی  بگیرد. 
نمی توانند  زمانی که  دارد،  وجود  توقع  آن ها  از 
بدی  احساس  کنند  برآورده  درست  را  انتظار  آن 
ترس  به  تبدیل  بد  احساس  این  و  می کنند  پیدا 
از شکست در آن ها می شود و بالطبع آن ها را به 

می دهد. سوق  شرمساری  سمت 
رفتار آموزش داده شده:

تاثیرگذار  مدل های  تقلید  به دنبال  کودکان 
باشند.  والدین  می توانند  مدل ها  این  و  هستند 
کودک شان  به  را  حس  این  خجالتی  والدین 
در  که  کنید  تصور  را  مادری  می آموزند.  نیز 
و هیچ  کنار کودک خود ساکت نشسته  مهمانی 
الگو  یک  همین،  ندارد.  اطرافیان  با  گپ وگفتی 

می شود. مادر  این  فرزند  برای 
نگران فرزند خجالتی  تان نباشید

می شود  شروع  بچه ها  بودن  خجالتی  وقتی 
اصال الزم نیست نگران باشید؛ در شرایط طبیعی 
جدید،  محیط  یا  مهدکودک  یک  به  ورود  مانند 
زیرا  خجالت کشیدن بچه ها کامال طبیعی است 

مواجه  بزرگساالنی  با  ها  محیط   این  در  بچه ها 
نمی شناخته اند  را  آن ها  تاکنون  که  می شوند 
نیز  را  وظایف  از  سری  یک  باید  آن،  بر  عالوه  و 
انجام دهند. این موضع حتی برای ما بزرگ ترها 
غریبه  جمع  یک  وارد  وقتی  می کند؛   صدق  هم 
عقب  را  خود  قدم  یک  ناخودآگاه  می شویم، 

. می کشیم
 والدین چه کمکی می توانند بکنند

با  مقابله  موثر  راهبرد های  خود  کودک  به   
دهید آموزش  را  کم رویی 

از دیگر کودکان سوال  بیاموزید  به کودک تان 
کند و به جواب های شان گوش دهد. با او صحبت 
کنید چطور موقعیتی را که باعث عصبی شدن او 
شده باید مدیریت کند. »اگر در مهمانی عصبی 
بودی چه کار باید بکنی تا آرام شوی؟ می توانی 
می شناسی  مدرسه  در  که  بچه هایی  از  یکی  با 
تو  که  کنی  پیشنهاد  می توانی  کنی،  معاشرت 
با  می کنی  فکر  کنی،  پذیرایی  مهمان ها  از  هم 
دیگر بچه ها درباره چه چیزی می توانی صحبت 

کنی؟«
روی کودکان برچسب »خجالتی« نزنید

خجالتی  خیلی  من  پسر  این  »ببخشید، 
است« یا »دخترم خجالت می کشد، برای همین 
این ها  کند.«  بازی  شما  دختر  با  تا  نمی آید 
کودک  یک  پدر  و  مادر  که  است  جمالتی  همان 
دیگران  با  شدن  روبه رو  زمان  معموال  خجالتی 
این کار اشتباه  این که  از  زبان می آورند غافل  به 
می کشد  خجالت  فرزندتان  این که  گفتن  است! 
که  می دهد  را  پیام  این  او  به  است،  خجالتی  یا 
از  شما  و  هست  وجودش  در  غیرطبیعی  چیزی 

هستید. نگران  یا  شرمنده  بابت  این 
کودک  تا  می شود  موجب  موضوع  همین 
گناه  احساس  این  کند.  تقصیر  و  گناه  احساس 
حس  با  رویارویی  در  را  کودک  آن که  جای  به 
و  گوشه گیر  را  او  بدتر  کند،  توانمند  خجالت، 
ساکت می کند. اگر می خواهید فرزندتان هنگام 
کمتر  دور،  نسبتا  فامیل های  با  شدن  روبه رو 
ترسیده و خجالت بکشد، بهترین راه آن است که 
به کودک توضیح دهید باید انتظار چه چیزی را 
دوست  شیرین  بگویید:»عمه  مثال  باشد  داشته 

به  اگر  ببوس.«  را  تو هم عمه  ببوسد،  را  تو  دارد 
کودک بگویید: »خجالت نکش!« او حتما بیشتر 

کشید! خواهد  خجالت 
با کم رویی فرزند خود همدردی کنید

بدون  می کند،  احساس  او  آنچه  به  اذعان   
احساس  می کند  کمک  او  به  منفی،  داوری 
این  دادن  باشد.  داشته  خود  به  نسبت  بهتری 
او وجود دارد باعث  تصور که چیز بدی در رفتار 
نتیجه  در  و  کند  پیدا  بدی  حس  او  می شود 
او  به  فرزندتان  با  همدردی  شود.  خجالتی تر 
خود  اجتماعی  مهارت های  که  می کند  کمک 
کند.  برقرار  ارتباط  دیگران  با  و  دهد  افزایش  را 
درک  را  او  احساس  دهید،  نشان  کودک تان  به 
می کنید. وقتی در یک جشن تولد وارد یک اتاق 
»می دانم  بگویید:  او  به  می شوید  کودک  از  پر 
این  که  بشوی  بچه هایی  وارد جمع  سخت است 
همه سرو صدا می کنند!« این جمله به او کمک 
و  باشد  داشته  بیشتری  راحتی  حس  می کند 

دهد. نشان  خود  از  بهتری  رفتار  بتواند 
عشق تان را ابراز کنید

داشته  اطمینان  باید  شما  خجالتی  کودک 
را همان طور که هست، دوست  او  باشد که شما 
روبه رویی  برای  را  خودش  روش  و  راه  او  دارید. 
اول  دارد  دوست  و  دارد  جدید  موقعیت های  با 
باید  شما  شود.  بازی  وارد  بعد  و  کند  مشاهده 
که  همین  بگذارید.  احترام  ویژگی ها  این  به 
او  نشان می دهد  بگیرید،  آغوش  در  را  فرزندتان 
داشتن  دوست  شایسته  ویژگی هایش  همان  با 
اعتماد  او  به  فرزندتان  به  شما  محبت  شما ست. 

می دهد.   نفس  به 
چقدر باید صبر کنید؟

کوچولوی  به  کمک  برای  قدم  اولین 
به  مجبور  زور  به  را  او  که  است  این  خجالتی تان 
و  محیط  با  او  شدن  آشنا  برای  و  نکنید  کاری 
افراد زمان کافی را اختصاص دهید. برخالف ما 
و  با محیط جدید  بچه ها  آشنا شدن  بزرگساالن، 
با وظایف جدید، ممکن است خیلی  کنار آمدن 
مهد  یک  در  را  کودک تان  اگر  مثال  بکشد  طول 
کامال  کرده اید،  ثبت نام  پیش دبستانی  یا  کودک 
با  او  تا  بکشد  طول  ماه  یک  که  است  طبیعی 

شود. آشنا  خودش  مربی  و  دیگر  بچه های 
فرزند شما حتی ممکن است فقط با نشستن 
کالس  خاص  نقطه  یک  در  صندلی  یک  روی 
مجبور  زور  به  را  کودک  شما  اگر  یابد!  آرامش 
است  ممکن  بگذارد،  کنار  را  خجالتش  تا  کنید 
نتیجه عکس بگیرید و او بیشتر به درون خودش 
پناه ببرد همچنین اگر او را مجبور کنید تا فورا و 
آشنا  گروه  دیگر  بچه های  با  اول  روزهای  همان 
شود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و ممکن 
اجتماعی  مهارت های  کسب  در  کودک  است 
دچار مشکل شود. مشکل خجالت کودکان تنها 
با یک روند آرام و طوالنی حل می شود و هیچ راه 

ندارد. وجود  آن  برای  شبه ای  یک  حل 
چگونه شروع کنیم؟

که  دارند  مشهوری  جمله  کودک  مربی های 

می گوید: »هر چه کودک کوچک تر، گروه دوستی 
هم کوچک تر!« این یک قانون ساده است که به 
شما هم در حل مشکل خجالت فرزندتان کمک 
اجتماعی  عادت های  می خواهید  اگر  می کند. 
از  باید  را  کار  این  کنید،  تقویت  را  فرزندتان 
شروع،  برای  کنید.  شروع  کوچک  اجتماعات 
معرفی یک دوست جدید هم سن و سال به عنوان 
همبازی به فرزندتان کفایت می کند. بهتر است 

به  کنید  دعوت  خانه تان  به  را  کودک تان  دوست 
این ترتیب تعداد چیزهای جدیدی که فرزندتان 
شد  خواهد  کم  می شود،  روبه رو  آن ها  با  یکباره 
از  بعد  آمد.  خواهد  کنار  شرایط  با  آسان تر  او  و 
فرزندتان  تا  دهید  اجازه  می توانید  هفته  چند 
به خانه دوستش برود. وقتی کودک چند ماهی 
کرد،  عادت  او  به  و  گذراند  جدید  همبازی  با  را 
از  و  کنید  گروه  وارد  را  جدیدی  عضو  می توانید 
دهند  اجازه  تا  بخواهید  هم  کودک  این  والدین 
بچه ها به نوبت در منزل هر کدام از اعضای گروه 
دوستان  گروه  ترتیب  این  به  کنند  بازی  هم  با 
کم کم بزرگ تر می شود و در عین حال شما قادر 

هستید. اوضاع  کنترل  به 
خجالت آن قدرها هم بد نیست!

خجالتی  که  باشید  داشته  یاد  به  پایان  در 

نامطلوبی نیست؛  و  بد  بودن همیشه هم ویژگی 
هم  را  دیگری  صفات  خود  همراه  به  ویژگی  این 
می آورد که مثبت و مطلوب هستند مثال احتیاط 
بهتر  دادن  گوش  و  دقیق تر  مشاهده  بیشتر، 
می شود  گفته  حتی  اطرافیان.  گفته های  به 
گوش  آینده  در  هستند،  خجالتی  که  کودکانی 
شنوای بهتر و دوستان وفادارتری خواهند شد./ 

► محیانیوز   
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آگهی مزایده مال منقول نوبت چهارم
به شماره ثبت  پارسیان  از شرکت ورشکسته شکوفه دشت  به قائم مقامی  امور ورشکستگی قم  اداره تصفیه 
ساحلی،  خ   : بنشانی  ماشین آالت  فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در   ۱۰۸۶۱۰۱۱۱۲3 ملی  شناسه  و   ۶۵۵۴
مزایده  طریق  از  ۱۰صبح  ساعت   ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ مورخ  چهارشنبه  روز  در  ط3  پ۱۸،  دادسرا(،  ک۵)ک 

: نماید  اقدام  ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  کتبی 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

قاشق،  )شامل  آشپزخانه  ظروف  تعدادی  مستعمل،  مارک  بدون  یخچال  شامل:  اداری  تجهیزات   -۱
به میز، هشت عدد  با پنج عدد صندلی چسبیده  ناهارخوری  لیوان و غیره(، دو عدد میز  چنگال، بشقاب، 
۱/۲ متر، مبلمان هشت نفره با  میز اداری و نه عدد صندلی چرخدار و ساده، گاو صندوق دو درب ۰/۵ × 
دو عدد میز پذیرایی، یک عدد سانترال تلفن مستعمل و ناقص، یک عدد میز عسلی، یک عدد کمد چوبی 
حدود  و  کازیو  با  التحریر  لوازم  تعدادی  برد،  وایت  عدد  پنج  میزی،  کنار  کوچک  کمد  عدد  چهار  ایستاده، 
۶۰۰ عدد زونکن، یک عدد میز کنفرانس پنج نفره، یک عدد فایل فلزی، یک عدد کمد فلزی دو درب، یک 

ریال.  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اموال  آزمایش، جمع کل  مارک  دیواری  گازی  بخاری  عدد 
۵- ۵۵ عدد پالت فلزی هر عدد ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال جمعًا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
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۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال. نیماپک  پیاله ای برای حبوبات، مارک  ۱۲- یکدستگاه حجمی 

۱3- دو دستگاه باالبر پودری )یک دستگاه فاقد موتور( ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
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۱۵- دو دستگاه باالبر پیاله ای سه متری z شکل، که یکدستگاه فاقد موتور ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۱۶- سه دستگاه مخزن ویبره دار جهت خط دست چین ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۱۷- سه دستگاه پرس بسته بندی با میز 3۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۱۸- دستگاه پرکن پت، )دو عدد موتور باز و تابلو فرمان خالی شده( با میز گالوانیزه ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۱۹- یکدستگاه نوار نقاله دو متری به عرض ۴۰ سانت ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۲۰- یکدستگاه نوار نقاله دو متری به عرض ۴۰ سانت بدون موتور ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۲۱- یکدستگاه نوار نقاله شش متری به عرض ۶۰ سانت بدون موتور ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۲۲- نوزده عدد کپسول آتش نشانی پودری، co۲، آب و فوم به وزن های ۱۰، ۱۲ و ۶ کیلوگرم و یک عدد 

ریال.  ۱3۰,۰۰۰,۰۰۰ جمعًا  کیلوگرم   ۵۰ کپسول 
۲3- دستگاه چهار توزین، شامل مخزن ویبره دار و باالبر پیاله ای و میز دّوار، بدون موتور)دو عدد موتور باز 

شده( مارک نیماپک ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۲۴- یکدستگاه باسکول مارک مهندس نجف زاده ۱۰۰۰ کیلویی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

مارک  ناقص،  صورت  به  ویبره  برق  تابلو  و  موتور  بدون  هد،  و  چهارپایه  شامل  توزین،   ۱۰ دستگاه   -۲۵
ریال.  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نیماپک 

۲۶- هفت عدد صندلی پالستیکی پایه فلزی قرمز رنگ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۲۷- چهار دستگاه فور آزمایشگاهی ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۲۸- یکدستگاه اتو کالو ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۲۹- پمپ باد ۵۰۰ لیتری بدون موتور ۱3,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
3۰- یک عدد گردگیر بسته بندی قند ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

3۱- یک عدد لیبل زن نیمه اتوماتیک ظروف پت ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
3۲- یکدستگاه ویبره ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

33- ردیف کن ظروف پت، جهت لیبل زدن ۱3۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
جمع کل اموال به ارزش ۱۰,۹۲3,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

ب ( شرایط شرکت در مزایده 
خریدار  عهده  به  اموال  انتقال  جمله  از  معامله  مورد  به  مربوط  هزینه های  کلیه   -۲ است.  نقدی  فروش   -۱
ریال   ۵۴۶,۱۵۰,۰۰۰ مبلغ  معادل  ارزیابی  بهای  درصد  پنج  قباًل  باید  پیشنهاددهندگان   -3 می باشد. 
شماره  حساب  به  یا  بانکی  بین  تضمینی  چک  صورت  به  مزایده  در  شرکت  نقدی  سپرده  عنوان  به  را 
پیشنهاد  ضمیمه  را  سپرده  قبض  و  واریز  ایران  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان  بنام   ۰۱۰۹۸۹۷۹۸3۰۰۵
با ذکر جمله مربوط به مزایده ماشین آالت شرکت  باید در پاکت الک و مهر شده  ۴- پیشنهاد  خود نمایند. 
ورشکسته شکوفه دشت پارسیان و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاددهنده در روی پاکت، تا ساعت 
ساحلی،  خ  نشانی:  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  به   ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   ۹
کوچه شماره ۵ )ک دادسرا(، پ ۱۸، طبقه سوم؛ تسلیم شود. ۵- به پیشنهاد مبهم ، مشروط و فاقد سپرده 
گهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۶- پیشنهادها در روز و ساعت مزایده باز و قرائت  و بر خالف شرایط این آ
خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و برنده مزایده کسی است که باالترین 
ارزش  بقیه  مزایده  جلسه  از  یک ماه  حداکثر  مدت  ظرف  باید  مزایده  برنده   -۷ نماید.  پیشنهاد  را  قیمت 
مزایده را در وجه اداره تصفیه پرداخت و ظرف یک هفته از تاریخ واریز وجه جهت تحویل اموال در این اداره 
حاضر شود. ۸- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده در مدت مقرر حاضر 
به تحویل اموال نگردد وجه سپرده جهت شرکت در مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط 

نمایند. مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  طالبین   -۹ شد.  خواهد 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی قم

 خجالت از کجا می آید؟ 

● روی کودکان برچسب »خجالتی« نزنید  ●

◄    راه درمان کبد چرب چیست؟ چگونه این عارضه را 
آیا می توان داروی کبد چرب را تهیه کرد؟  درمان کنیم؟ 
ممکن  سواالت  این  چیست؟  چهره  در  چرب  کبد  عالئم 

است برای هر فردی ایجاد شود.
میتواند  چرب  کبد  بیماری  که  بدانید  باید  ابتدا  در 
ممکن  یعنی  بیاید  پدید  نیز  دیگری  بیماریهای  توسط 
است فردی مبتال به دیابت، به کبد چرب نیز مبتال شود. 
به  ناسالم،  زندگی  سبک  دلیل  به  مردم  اکثر  حال  این  با 
باشید  ما  مقاله همراه  این  در  میشوند.  مبتال  بیماری  این 
تا به تمامی سواالت باال پاسخ دهیم و راههای درمان این 

کنیم. بررسی  را  بیماری 
کبد چرب چیست؟

بدون  نوع  از  را  الکلی  نوع  باید  کلی  بندی  تقسیم  در 
کبد  در  اضافه  چربیهای  که  زمانی  کنیم.  جدا  آن  الکل 
شد.  خواهیم  دچار  بیماری  این  به  ما  میشود،  انباشته 
باز هم در  اما  برای کبد چرب عالئم آشکاری وجود ندارد 
خواهیم  نیز  را  احتمالی  های  نشانه  همان  ما  مقاله  ادامه 

. گفت
وجود  به  میتوان  ساالنه  پزشکی  های  چکاپ  طریق  از 
مشکلی  اول  مراحل  در  عارضه  این  برد.  پی  بیماری  این 
نسبت  باید  باشد،  دار  ادامه  اگر  اما  کرد  نخواهد  ایجاد 
های  روش  کمک  به  نمود.  اقدام  چرب  کبد  درمان  به 
تصویربرداری پزشکی میتوان وجود این بیماری را فهمید.
این بیماری با عارضه های دیگری مثل چاقی و دیابت 
در ارتباط است. بر اساس آمار، چیزی حدود یک سوم از 
ایران  در  نیز  درصد   40 از  بیش  و  متحده  ایاالت  جمعیت 
مریضی  این  گسترش  دلیل  هستند.  مبتال  عارضه  این  به 

تغذیه جستوجو کرد. در  باید  را 
از انواع کبد چرب چه میدانید؟

به  را  آن  انواع  که  است  الزم  چرب  کبد  درمان  برای 
غیرالکلی،  و  الکلی  بندی  تقسیم  جز  به  بشناسیم.  خوبی 

کرد.  تقسیم  دست  دو  به  را  غیرالکلی  چرب  کبد  میتوان 
از: عبارتند  بندی  تقسیم  دو  این 

    کبد چرب غیر الکلی )NAFLD( که به آن کبد چرب 
ساده نیز گفته می شود

)NASH( استئاتوهپاتیت غیر الکلی    
کدام نوع کبد چرب، مهمتر از بقیه است؟

دیگری  آسیب  میشویم،  مبتال   NAFLD به  که  زمانی 
اما  کرد.  نخواهد  تهدید  بیماری  این  جانب  از  را  ما  کبد 

 NASH به  اگر  است.  کلیدی  تفاوت  یک  دارای   NASH
مبتال شویم، احتمال التهاب کبد و آسیب به سلول وجود 
پیشرفته  نوع  الکلی  غیر  استئاتوهپاتیت  داشت.  خواهد 

است. بیماری  این  از  ای 
این نوع خطر فیبروز، سیروز و سرطان کبدی را افزایش 
اول  نوع  به  جهان  مردم  بیشتر  آمار،  اساس  بر  میدهد. 
درگیر  که  هستند  کمی  افراد  آنها  بین  از  و  میشوند  مبتال 

شد. خواهند  پیشرفته  نوع 
عالئم کبد چرب کدامند؟

در مراحل اولیه نمیتوانید نشانه شاخصی در بدن خود 
برخی  باشد.  کبد  بودن  چرب  دهنده  نشان  که  ببینید 

بدن  پشت  یا  چهره  در  چرب  کبد  عالئم  که  دارند  عقیده 
استدالل  پزشکی،  یافته های  اساس  بر  که  میشود  نمایان 
یعنی  پیشرفته  نوع  به  ابتال  صورت  در  اما  نیست  درستی 

کرد. خواهد  فرق  شرایط   NASH
    درد مبهم در سمت راست باالی شکم

    خستگی مفرط و احساس ضعف
    کاهش وزن بدون زمینه و ناگهانی

اگر  هستند.  پیشرفته  چرب  کبد  های  نشانه  از  همگی 
این بیماری در اوج خود باشد، عالئم بیشتری نیز نمایان 
خارش  چشم،  سفیدی  و  پوست  شدن  زرد  شد.  خواهد 
اوجگیری  عالئم  از  شکم  و  ران  پاها،  در  تورم  پوست، 
خود  بدن  در  را  ها  نشانه  این  اگر  هستند.  عارضه  این 
مشاهده کردید، فورا جهت بررسی وضعیت کبد چرب، به 

بروید. داخلی  متخصص 
کبد  از  نشان  میتواند  مشکالت  برخی  ها  خانم  در 
بی دلیل،  پوستی  مثال حساسیت های  برای  باشد.  چرب 
و  قاعدگی  دوران  در  شدید  دردهای  مو،  ناگهانی  ریزش 

هستند. عالئم  این  از  ای  نمونه  ها  پستان  حساسیت 
عالئم، علل و درمان کبد چرب و ناسالم

تشخیص  را  آن  چگونه  چرب،  کبد  درمان  از  پیش 
؟ هیم د

نمیدهد  نشان  را  بیماری  این  همیشه  خون  آزمایش 
شکم  از  اولتراسوند  اسکن  است.  موثر  مواقع  اکثر  در  اما 
پزشک،  نظر  طبق  دهد.  نشان  را  عارضه  این  میتواند 

باشد. نیاز  نیز  بیشتری  های  آزمایش  است  ممکن 
بیوپسی نیز یک نوع دقیق از نمونه برداری است که به 
افرادی  میشود.  برداشته  کبد  از  نمونه  یک  سوزن،  کمک 
که در خطر ابتال به این بیماری هستند، باید هر 3 سال از 
کبد خود سونوگرافی تهیه کنند تا از سالمت کبد مطمئن 

شوند.
بیماری  این  تشخیص  در  نیز   MRI و  سی تی اسکن 

هستند. مفید 
برای درمان کبد چرب چه راه هایی وجود دارد؟

یافت  چرب  کبد  قطعی  یا  فوری  درمان  هنوز  متاسفانه 
نشده است. هیچ داروی خاصی برای درمان این بیماری 
وجود ندارد. تنها راهی که پس از ابتال روبه روی شماست، 
سالم  استایل  الیف  گرفتن  پیش  و  زندگی  سبک  تغییر 
نخواهد  جدی  مشکالت  باعث  عموما  چرب  کبد  است. 

کرد. زندگی  آن  با  میتوان  و  شد 
شما  برای  ابتال  خطر  که  هستید  شرایطی  در  اگر 
کنید.  توجه  خود  زندگی  سبک  به  بیشتر  باید  باالست، 
اساس  بر  را  خود  رژیم  و  بگذارید  کنار  را  الکل  مصرف 

بچینید. تغذیه  دکتر  پیشنهاد 
پیوند کبد یک راه درمانی است؟

از  بله. در موردهای سخت و زمانی که کبد بیمار عمال 
کار افتاده، میتوان پیوند کبد را به عنوان یک راه درمانی 
در نظر گرفت. البته این مورد هم بسته به آن است که بدن 
بازسازی  نیوفتد، کبد  اتفاقی  اگر چنین  نزند.  را پس  کبد 

خواهد شد و بدون مشکل به زندگی ادامه خواهید داد.
چگونه از ابتال به بیماری کبد چرب جلوگیری کنیم؟
وزن خود را در سطح خوبی نگه دهید. سطحی که در 
سالم  غذایی  رژیم  باشید.  نداشته  حد  از  بیش  چربی  آن 
رژیم  از  منظور  که  میکنند  گمان  برخی  باشید؛  داشته 
غذایی سالم گیاهخواری است درحالی که چنین نیست. 
ها،  میوه  سبزیجات،  از  ترکیبی  سالم  غذایی  رژیم  یک 
در  روزانه  شکل  به  باید  که  است  کربوهیدرات  و  پروتئین 

شود. مصرف  مناسبی  مقادیر 
در این رژیم سالم نمک، چربی و قند نیز وجود دارد که 
آنها را به حداقل برسانید. برای مثال به  باید مصرف  شما 
میتواند  ورزش  بخورید.  آب  نوشیدنی های شیرین،  جای 
تا حد زیادی به شما کمک کند. فعالیت هایی که شما را 

به تحرک وا دارد، برای کبد مفید است.

برای مثال ساعاتی پیاده روی تند یا دوچرخه سواری را 
تجربه کنید. استعمال دخانیات را کنار بگذارید و مصرف 
داشته  سالمت  و  سالم  کبدی  تا  کنید  قطع  نیز  را  الکل 

باشید.
عالئم، علل و درمان کبد چرب و ناسالم
آیا در خطر ابتال به کبد چرب هستم؟

از  بگیرید،  پیش  را  چرب  کبد  درمان  اینکه  از  پیش 
را  خود  بدن  در  بیماری  وجود  احتمال  زیر  تست  طریق 
بسنجید. هر چقدر که پاسخ موارد بیشتری در شما مثبت 

است. بیشتر  بیماری  احتمال  باشد، 
یا اضافه وزن دارید؟ )وجود چربی در      چاق هستید 

است( اهمیت  حائز  شکم  اطراف 
شما  پاسخ  اگر  هستید؟  مبتال  دوم  نوع  دیابت  به      
است؟  مقاوم  انسولین  به  نسبت  شما  بدن  است:  مثبت 
شرایط خاصی دارید که بر نحوه استفاده از انسولین تاثیر 

گذارد؟ می 
    تیروئید کم کار دارید؟
    فشار خونتان باالست؟

    کلسترول باال دارید؟
    به سندروم متابولیک مبتال هستید؟

    سن شما بیش از 50 سال است؟
ندارد.  وجود  قطعی  حلی  راه  چرب  کبد  درمان  برای 
کبد  داروی  است.  غلط  عبارتی  چرب  کبد  فوری  درمان 
تنها  به شکل اختصاصی هنوز ساخته نشده و شما  چرب 
بیماری  این  جنگ  به  خود  زندگی  سبک  تغییر  با  باید 
بروید. با توجه به سبک زندگی امروز انسان ها، آمار ابتال 
به این بیماری باال رفته و بخش بزرگی از آن به علت تغذیه 

است. ناسالم 
قندی،  مواد  پروتئینی،  غذاهای  حد  از  بیش  مصرف 
این  بروز  احتمال  کردنی  سرخ  محصوالت  و  فود  فست 

► /خبرانالین    کرد.  خواهد  بیشتر  را  عارضه 

از انواع کبد چرب چه میدانید؟ 

● راه درمان کبد چرب وعالئم آن چیست؟    ●



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
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در سومین سال پیاپی 
» کیمیا پلی استر« صادرکننده 

نمونه ملی شد 

ملی  روز  همایش  در  پیاپی  سال  سومین  برای  قم  استر  پلی  کیمیا 
صادرات، به عنوان صادرکننده نمونه ملی معرفی شد و محمد مقدم، 
را  ملی  نمونه  صادرکننده  زرین  تندیس  و  لوح  شرکت  این  مدیرعامل 

کرد. دریافت 
و  بیست  و  صادرات  ملی  روز  با  همزمان  گویه  روزنامه  گزارش  به 
ششمین سالروز ملی صادرات که با حضور رییس جمهور، وزیر صمت 
»شرکت  از  شد،  برگزار  کشور  اجرایی  ارشد  مسئوالن  از  تعدادی  و 
عمل  به  تقدیر  ملی  نمونه  صادرکننده  عنوان  به  قم«  استر  پلی  کیمیا 

آمد.
استر  پلی  الیاف  صادرات  از  درصدی   30 سهم  با  استر،  پلی  کیمیا 
ایران، به بیش از 20 کشور جهان از جمله روسیه، ترکیه، عراق و ... و 
تولیدکننده  تنها  و  اولین  تولیدات خاص،  فنی  به دانش  با دست یابی 

می رود. شمار  به  خاورمیانه  در  دوجزئی  مصنوعی  الیاف 
ایران  در  استر  پلی  الیاف  بزرگترین صادرکننده  عنوان  که  این شرکت 
صنعت  در  فعالیت  سال   20 حدود  با  داده،  اختصاص  خود  به  را 
کشور،  استر  پلی  الیاف  سبد  متنوع ترین  تولید  و  کشور  نساجی 
عنوان صادرکننده برگزیده، تولیدکننده برتر و کارآفرین برتر در بخش 

دارد. خود  کارنامه  در  نیز  را  صنعت 
معرفی  و  صادرات  ملی  روز  همایش  در  گزارش،  این  اساس  بر 
که   1401 سال  ملی  صادرکننده   5٧ از  کشور،  نمونه  صادرکنندگان 
و  تجلیل  شدند،  انتخاب  کاالیی  گروه   69 در  و  شرکت   612 میان  از 

گرفت.  صورت  تقدیر 
مختلفی  های  شاخص   1401 نمونه  صادرکننده  انتخاب  روند  در 
طرف های  با  مشترک  سرمایه گذاری  و  تولید  »سنجش  جمله  از 
کم   و  محروم  مناطق  در  »فعالیت  بنیانی«،  دانش  »عمق  خارجی«، 
مصرف  شبکه  در  نفوذ  »میزان  اشتغال زایی«،  »میزان  برخوردار«، 
افزوده«،  ارزش  و  محصول  پیچیدگی  »سطح  هدف«،  بازار های 
نشان  »ثبت  صادراتی«،  تخصصی  تشکل های  در  »عضویت 
بین المللی« و »استفاده از نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات داخلی 

است. بوده  موثر  کشور«  از  خارج  طرح های  در 
شعار  با  صادرات  ملی  سالروز  آیین  ششمین  و  بیست  است،  گفتنی 
وزیر  جمهور،  رییس  حضور  با  توسعه«  محور  غیرنفتی،  »صادرات 
 30 شنبه  روز  کشور،  اجرایی  ارشد  مسئوالن  از  تعدادی  و  صمت 

شد.  برگزار  سران  اجالس  سالن  در   1401 مهرماه 

خبر

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰3۵۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۹۵۸۲ شماره  رأی  ۱ـ 
  ۱۰3/۸۴ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  گلعلی  فرزند  افکار  کامرانی  نظرعلی 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۰۹ مکرر اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از سید علیرضا تولیتی احدی از ورثه سید علی اکبر تولیتی صفحه ۱۱۶ دفتر۵.)م 

 )۱۴۸۸۵ الف 
آقای  به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲۰۵3  ۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۷۶۸۱ مربوط 
غالمرضا عجبی فرزند علیحسین ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۵ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۵۶/۶۲۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از احمد سعیدیان بمقدار ۴۰ مترمربع و خریداری مع الواسطه از مرتضی بلبل عقدائی بمقدار 

۱۵ متر مربع طی سند قطعی شماره ۲۰۴۱۰ مورخ ۱3۵۲/۱۲/۷ دفترخانه ۶ قم.) م الف ۱۴۸۸۶( 
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲۶۴۸ خانم  پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۷۹۸۹ رأی شماره  3ـ 
مساحت  به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  صیادالله  فرزند  اشتار  فضه 
۸۲/۵۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۷ فرعی از ۱۹۵3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه ازحسین محمدی فر و محمد مهدی محمدی فر مالک رسمی که ذیل ثبت ۲۱۵۱۵ صفحه 
۲۰۵ دفتر ۱۲۸ ثبت گردیده است. )م الف ۱۴۸۸۷( 

به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۴۵۲ آقای  ۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۹۵۶۱ مربوط 
 ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  علی  فرزند  سپهری  مرادی  محمد  علی 
از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸۶ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

  )۱۴۸۸۸ الف  ۲۵.)م  دفتر   ۵۷۵ صفحه  چرلی  خان  ابوذر 
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۱۵3  ۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۹۲۹۵ مربوط 
 ۷۶/۶۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  کمرخان   فرزند  عینی  کریمی  علی 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۵۵ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
خریداری مع الواسطه از وراث سید احمد علوی و صغری محمود اف صفحه ۵۵۶ دفتر۲۲.) م الف ۱۴۸۸۹( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۲۸۹ آقای  ۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۸۶۵۸ مربوط 
در  مترمربع   ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  رضا  فرزند  نیا  داودی  داود 
قسمتی از  پالک شماره فرعی از ۱۷۶۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

 )۱۴۸۹۰ الف  م   (.۴۶۱ دفتر   ۱۶۴ صفحه  فرد  محمدی  علی  از  الواسطه 
۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۸۶۷۹ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۰۸۹ خانم 
فاطمه شاه آبادی فرزند حسین، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۴۴مترمربع در 

قسمتی از  پالک شماره ۹۱ فرعی از ۲33۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حسین شاه 
آبادی صفحه ۴۴۵ دفتر ۷۹.)م الف ۱۴۸۹۱( 

۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰33۰۰۰۲۰۰۹۲۹۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۰۸۵ خانم 
فاطمه شاه آبادی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۴۴مترمربع در 
قسمتی از  پالک شماره ۹۱ فرعی از ۲33۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حسین شاه 

آبادی صفحه ۴۴۵ دفتر ۷۹.)م الف ۱۴۸۹۲( 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

پویا(   اقتصاد  و  بود.)گویه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۸/۰3

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

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
 ۱۱ شعبه  در  که  قم  حقوقی  دادگاه   ۲۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
احسان  له  گردیده  ثبت  ۱۱/۱۴۰۰ج/۵3۵  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای 
پرداخت  به  ، محکوم علیه محکوم است  زرنق  زاهری علیه محمد رضا معبودی 
۴۱۲/۵3۷/۰3۷ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال 
دوخط  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
و  ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به   ۰۹۱۲3۵3۴۷۱۰ های  شماره  به  همراه 
کارشناس  و  نموده  توقیف  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به   ۰۹۱۲۷۵33۸۶۰
 ۱۴۰۱/۹/۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  است  نموده  ارزیابی 

ساعت ۸/3۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 

دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در 

نمائید. مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – بهروز صفری

آتشی که نباید دوباره زیر خاکستر برود

● حکومت پس از مهار اعتراضات چه وظیفه ای دارد؟   ●
معتقد  شناسی  جامعه  استاد  یک      ◄
است که پس از مهار اعتراضات، حکومت 
و  عوامل  شناسایی  برای  مناسبی  فرصت 
پاسخ  و  جامعه  های  نارضایتی  بروز  دالیل 

دارد. ها  آن  به  مناسب 
وگو  گفت  در  حاضری  محمد  علی 
های  حکومت  اینکه  بیان  با  ایسنا  با 
بتوانند  که  هستند  هایی  حکومت  موفق 
قبل  را  ها  نارضایتی  بروز  دالیل  و  عوامل 
و  کرده  شناسایی  آن  بروز  و  شدن  حاد  از 
درصدد رفع  آن بربیایند، اظهار کرد: اگر 
حکومت بتواند از  فرصت مهار اعتراضات 
نارضایتی  دالیل  رفع  و  شناسایی  برای 
که  شود  می  موفق  کند،  استفاده  ها 
مطالبات  به  پاسخ  در  خود  تاخیرهای 

کند. جبران  را  جامعه 
ارشاد  گشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اخیر  اعتراضات  گیری  شکل  دلیل  تنها 
اگر  حتی  نظام  کرد:  تصریح  نیست، 
اخیر  اعتراضات  قهریه  قوه  بوسیله  بتواند 
شناسایی  سمت  به  باید  کند،  مهار  را 
وقتی  کند.  حرکت  نارضایتی  بروز  عوامل 
بروز  انتظار  باید  ندهد،  رخ  اتفاق  این 

باشیم. داشته  را  اعتراضات  دوباره 
علی  با  ایسنا  وگوی  گفت  کامل  متن 
شناسی  جامعه  استاد  حاضری  محمد 
انجمن  عضو  و  مدرس  تربیت  دانشگاه 
شرح  به  ها  دانشگاه  مدرسین  اسالمی 

است: زیر 
اعتراضات  موج  که  رسد  می  نظر  به 
حال  در  امینی  مهسا  درگذشت  به 
منتظر  باید  آیا  است.  کردن  فروکش 
این  یا  بود  اعتراضات  این  مجدد  بروز 
تلقی  یافته  پایان  باید  را  اعتراضات 
حاکمیت  وظیفه  شرایط  این  در  کرد؟ 

؟ چیست
اعتراضات  یافتگی  پایان  فرض  البته 
فعال خوش خیالی است اما با فرض چنین 
شده  تمام  توان  نمی  را  مساله  هم  امری 
جنبش  مربوط  های  تئوری  در  دانست. 
این  ها،  انقالب  حتی  و  اعتراضات  و  ها 
بحث مطرح است که حکومت های موفق 
عوامل  بتوانند  که  هستند  هایی  حکومت 
حاد  از  قبل  را  ها  نارضایتی  بروز  دالیل  و 
و درصدد  آن شناسایی کرده  بروز  و  شدن 
های  حکومت  واقع  در  بربیایند.  آن  رفع  
حل  و  مطالبات  به  دادن  پاسخ  با  موفق 
و  مطالبات  انباشت  از  مشکالت،  کردن 
اما  کنند.  می  جلوگیری  ها  نارضایتی 
حکومتی  دنیا  کجای  هیچ  در  تقریبا 
و  مطالبات   همه  بتواند  که  ندارد  وجود 
کند،  حل  و  بشناسد   کامل  را  مشکالت 
و  کند  می  ظهور  ها  نارضایتی  بنابراین 

هستند  موفق  هایی  حکومت  بین  این  در 
که  را  اعتراضات  که  کنند  می  کوشش  که 
با  را  هستند  مشکالت  و  کمبودها  مَعّرف 

کنند. برطرف  ها  ریشه  دفع 
با این حال برخی دولت ها موفق نمی 
دالیل  اعتراضات،  بروز  از  بعد  که  شوند 
است  ممکن  بنابراین  بشناسند،  را  آن 
بروز  موجب  و  شده  انباشته  مشکالت 
از  اعتراضات   و  شوند  شدیدتر  نارضایتی 
سوی  به  پراکنده  های  نارضایتی  مرحله 
این  در  کند.  گسترده تر حرکت  اعتراضات 
سازوکاری  هیچ  ها  حکومت  اگر  شرایط 
باشند،  نداشته  ها  اعتراض  کنترل  برای 
را  حاکمیت  اساس  فراگیر  اعتراضات 
تواند  می  بعضا  حتی  و  کرده  تضعیف 
در  بشود.  ها  حکومت  سقوط  به  منتهی 
حکومت  ناتوانی  محصول  ها  انقالب  واقع 
فراگیر  اعتراضات  کنترل  و  مهار  در  ها 

. ست ا
شوند  نمی  موفق  ها  دولت  برخی 
را  آن  دالیل  اعتراضات،  بروز  از  بعد  که 

سند بشنا
است  این  مهم  بسیار  نکته  بین  این  در 
در  قهریه  قوه  به  توسل  با  ها  حکومت  که 
می  فرصتی  خود  برای  اعتراض ها،  مهار 
فرصت  این  از  بتواند  حکومت  اگر  خرند. 
نارضایتی  دالیل  رفع  و  شناسایی  برای 
که  شود  می  موفق  کند،  استفاده  ها 
مطالبات  به  پاسخ  در  خود  تاخیرهای 
بین  این  در  اما  کند،  جبران  را  جامعه 
کنترل  به  که  داریم  هم  هایی  حکومت 
شناخت  قدرت  و  کرده  اکتفا  ها  اعتراض 
برای  ای  اراده  یا  نداشته  را  مسائل  حل  و 
هیچ  به  سرکوب  حال  این  با  ندارند.  آن 
باب  از  را  حکومت  خیال  تواند  نمی  وجه 
باید  و  کند  راحت  اعتراضات  مجدد  ظهور 
آن  دوباره  تا  بماند  منتظر  حکومت  آن 
و  دالیل  زیرا  کند  بروز  جنبش  یا  اعتراض 
عواملی که موجب شده است آن اعتراض 
ها شکل بگیرد همچنان وجود دارد و رفع 

است. نشده 
صرف  که  شود  توجه  نکته  این  به  باید 
که  است  این  مثل  اعتراض  کنترل 
و  شود  پوشانده  آتش  روی  خاکستری 
وجود  ها  اعتراض  دالیل  و  ها  ریشه  چون 
ماهه  چند  دوره  یک  از  پس  شاید  دارد، 
یا  بهانه  یک  ایجاد  از  پس  و  ساله  چند  یا 
خاکستر  زیر  از  آتش  دوباره  جدید،  سوژه 
تسلسل  صورت  به  روند  این  بکشد.  زبانه 
که  حکومتی  نهایتا  تا  یابد  می  ادامه  آمیز 
مطالبات  یا  مشکالت  حل  اراده  یا  توان 
در  پی  انباشت  طریق  از  ندارد،  را  جامعه 
کامل  زدایی  مشروعیت  اعتراضات،  پی 

می شود و در این شرایط حتی دیگر ابزار 
دستگاه  خود  یا  ندارد  کارآیی  هم  سرکوب 
روند  میشودو  دار  مساله  هم  سرکوب 

شود. می  آغاز  فروپاشی 
قبال  در  ایران  در  حکومت 
کرده  انتخاب  را  راه  کدام  اعتراضات 

؟ ست ا
جامعه  درباره  باشیم  خواسته  اگر 
بررسی  باید  کنیم،  صحبت  خودمان 
بعد  اخیر  دهه  دو  در  حکومت  که  کنیم 
کرد،  مهار  را  اعتراضات  از  هریک  آنکه  از 
بروز  دالیل  رفع  و  شناسایی  سمت  به  آیا 
کدام  و  خیر  یا  است  رفته  اعتراضات 
مساله را حل کرده است؟ آیا پس از توسل 
به  اعتراضات،  کنترل  برای  قهریه  قوه  به 
بهبود شیوه حکمرانی حرکت کرده  سمت 
کرده  حرکت  جهت  این  در  اگر  است؟ 
یابد،  می  کاهش  ها  نارضایتی  باشد، 
شکل  برای  جدیدی  پدیده  اینکه  مگر 
معتقدم  من  بیاید.  بوجود  اعتراض  گیری 
کمتر  حکومت  اخیر  دهه  دو  در  که  
کمتر  و  است  کرده  طی  را  مسیری  چنین 

بروز  عوامل  شناسایی  برای  تالش  شاهد 
ایم. بوده  ها  نارضایتی 

من معتقدم که  در دو دهه اخیر  کمتر 
بروز  عوامل  شناسایی  برای  تالش  شاهد 

ایم بوده  ها  نارضایتی 
مورد  در  حکومت  عملکرد 
است؟ بوده  چگونه  اخیر  اعتراضات 

همین  هم  اخیر  اعتراضات  مورد  در 
بتواند  اگر  حتی  نظام  دارد.  وجود  شرایط 

را  اخیر  اعتراضات  قهریه  قوه  بوسیله 
به سمت شناسایی عوامل  باید  مهار کند، 
این  وقتی  کند.  حرکت  نارضایتی  بروز 
دوباره  بروز  انتظار  باید  ندهد،  رخ  اتفاق 
کمتر  من  باشیم.  داشته  را  اعتراضات 
این  شناسایی  دنبال  حکومت  که  ام  دیده 
مهار  دوره  در  شاید  البته  باشد  عوامل 
داشت  درمانگری  انتظار  نباید  اعتراضات 
و  است  اعتراضات  مهار  دوره  االن  چون 
اعتراضات  عوامل  شناسایی  برای  تالش 

کرد. دنبال  مهار  بعد  دوره  در  باید  را 
شما  های  صحبت  از  من  برداشت   
اخیر،  اعتراضات  مورد  در  که  است  این 
اعتراض  دلیل  تنها  ارشاد  گشت  مساله 
انباشته شده وجود  بلکه اعتراضات  نبوده 

است. داشته 
فقط  مساله  که  است  اینگونه  قطعا 
امینی  مهسا  درگذشت  و  ارشاد  گشت 
یک  اخیر،  مورد  این  بلکه  است،  نبوده 
اعتراض  های  حلقه  مجموعه  از  ای  حلقه 
بروز  عامل  تنها  حجاب  مساله  و  است 

است. نبوده  اعتراضات 

کردن  فروکش  شرایط  در  آیا 
مدنی  جامعه  و  احزاب  اعتراضات، 
عوامل  شناسایی  در  نقشی  توانند  می 
در  و  باشند  داشته  ها  نارضایتی  بروز 
و  مردم  بین  واسط  حلقه  نقش  واقع 

کنند؟ ایفا  را  حاکمیت 
گذشته  از  حاکمیت  متاسفانه.  نه 
میانجیگیری  نقش  ایفای  برای  فرصتی 
همین  به  و  است  نکرده  فراهم  احزاب 

اعتراضات،  و  جنبش  با  مواجهه  در  دلیل 
محروم  میانجیگری  ابزار  این  از  را  خود 

است. کرده 
برای  فرصتی  گذشته  از  حاکمیت 
احزاب  برای  میانجیگیری  نقش  ایفای 

است نکرده  فراهم 
برای  حاکمیت  به  شما  پیشنهاد 
چیست؟ شرایط  این  از  رفت  برون 

رویه  که  بپذیرد  بتواند  باید  حاکمیت 
در  دارد.  آفرینی  مساله  حکمرانی  های 
ناراضی  که  حکمرانی  شیوه  باید  واقع 
آفرین است را بپذیریم. تا این قدم برداشته 
معنا  چندان  حل  راه  جستجوی  نشود، 
آورد  بوجود  فرصتی  باید  حال  در  ندارد. 
که  مردمی  وخود  کارشناسان  نخبگان،  تا 
طرح  به  هستند  مشکالت  درگیر  مره  روز 
بپردازند  موجود  های  آسیب  و  مشکالت 
کنند.  برداری  پرده  ها  بسامانی  نا  از  و 
هم  علنی  صحنه  و  میدان  در  کار  این  اگر 
دعوت  با  پرده  پس  در  باید  نیفتد،  اتفاق 
با رویکردهای  و تحلیلگران  صاحب نظران 
شناخت  با  و  شود  انجام  انتقادی  مختلف 

ضعف ها، از طریق تغییر رویه های مشکل 
هم  چندانی  فرصت  کرد.  اقدام  آفرین 
خدای  شود  دیر  خیلی  اگر  و  ندارد  وجود 
انتظار  که  رسیم  می  ای  مرحله  به  ناکرده 
شود.  می  منتفی  درمانگری  و  اصالح 
دغدغه  و  دلسوزان  فراخوان  با  امیدوارم 
شان  نفی  و  طرد  ها  سال  این  که  مندانی 
از  بیش  اصالح  و  آشتی  روند  ایم،  کرده 

► نیفتد.    تاخیر  به  این 


