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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
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سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون      ◄
ساالنه  تولید  ظرفیت  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد 
از محصوالت  قارچ در این استان به عنوان یکی 
گلخانه ای پر مصرف، به ۲ هزار و ۵۸۰ ُتن رسید و 
فرصت اشتغال برای ۱۰۰ نفر در این بخش فراهم 

شد.
کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیر  بیان داشت: سطح  قم، محمد علی سالمی 
کشت قارچ در قم ۱.۴ هکتار است اما چون این 
محصول به صورت گلخانه ای و آن هم به صورت 
طبقاتی کشت می شود، این میزان قابل توجه به 

می آید. شمار 
بزرگ  مجتمع   ۲ حاضر  درحال  افزود:  وی 
قارچ  پرورش  کوچک  مجتمع  پنج  همچنین  و 
در  محصول  این  و  است  فعال  قم  استان  در 
و  تخصصی  صورت  به  نظر  مورد  مجموعه های 
با  و  استاندارد  شرایط  در  کارشناسان  نظارت  با 
می شود. عرضه  بازار  به  و  تولید  کیفیت  بهترین 

بخش  در  تولید  زنجیره  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
در  شده  تولید  قارچ  گفت:  قم،  در  قارچ  تولید 
در  محصول  این  پرورش  تخصصی  مجموعه های 
قم، در همان مکان و در کارگاه های فرآوری که به 
منظور آماده سازی قارچ برای عرضه به بازار ایجاد 
و  بسته بندی  مختلف  قالب های  در  شده است، 

می رسد. فروش  به  مصرف  برای  سپس 

سالمی گفت: قارچ ارزش غذایی باالیی دارد 
و برای تولید آن که در قالب کشت های گلخانه ای 
بنابراین  است،  نیاز  کمی  آب  به  می شود  انجام 
کشت این محصول در قم که با کمبود منابع آبی 
توسعه  به  اخیر  سال های  طی  و  مواجه می باشد 
کشت های گلخانه ای روی آورده، اقدامی مناسب 

است.
تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین 
زمینٔه  در  تن  هزار   ۸۵۰ سال  در  استان  این 
و  شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت 

است. گلخانه ای 
را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان  روستاییان 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی 
روستاییان در بخش های مختلف استان را به خود 

► داده است.   اختصاص 

◄    مدیرکل امور مالی شهرداری قم میزان 
در  قمی  شهروند  هر  جاری  و  عمرانی  سرانه 

کرد. تشریح  را  گذشته  سال 
قم،مهرداد  شهرداری  از  نقل  به 
با  قم   شهرداری  مالی  امور  توکلی،مدیرکل 
شهرداری  بودجه  تحقق  اهمیت  به  اشاره 
شاهد  امسال  خوشبختانه  داشت:  اظهار 
در  قم  شهرداری  بودجه  درصدی   ۱۰۰ تحقق 

هستیم.  ۱۴۰۰ سال 
را  قم  شهرداری   ۱۴۰۰ سال  بودجه  او 
تومان  میلیارد   ۶۰۰ و  هزار   ۳ بالغ بر  عددی 
اعالم کرد و گفت: بودجه شهرداری در اصالح 

و  هزار   ۳ بالغ بر  ۱۴۰۰ عددی  در سال  بودجه 
این  از  که  بود  بسته شده  تومان  میلیارد   ۶۰۰

داشتیم. درصدی   ۱۰۰ تحقق  عدد 
مدیرکل امور مالی شهرداری قم ادامه داد: 
 ۳۰۰ و  یک میلیون  جمعیت  گرفتن  نظر  در  با 
تومان  هزار   ۷۰۰ سرانه  قم  شهر  هزارنفری 
نگهدار  و  رفت وروب  مانند  جاری  وظایف  در 
هزار   ۷۰۰ یک میلیون  سرانه  و  سبز  فضای 
نیز برای هر شهروند در مباحث عمرانی  تومان 
و  خیابان ها  ،احداث  تقاطع ها  احداث  مانند 

است. شده  لحاظ  معابر  آزادسازی 
پیش بینی های  با  کرد:  تأکید  پایان  در  او 

 ۱۴۰۱ سال  در  شهرداری  بودجه  انجام شده 
► داشت.     خواهد  صددرصدی  تحقق  نیز 

معاون جهاد کشاورزی استان:

ظرفیت تولید ساالنه قارچ در قم به ۲ هزار و ۵۸۰ ُتن رسید

مدیرکل امور مالی شهرداری پاسخ داد:

سرانه هر شهروند قمی در حوزه عمرانی و خدمات شهری 
در سال ۱۴۰۰ چقدر بود؟

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

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

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

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 
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سرپرست سازمان اتوبوسرانی خبر داد:
تعداد اتوبوس های شهری در 

قم دو برابر شد

دستگاه   100 خرید  از  قم  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  سرپرست 
اتوبوس جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: با آغاز سال تحصیلی و 
ناوگان  اتوبوس های  تعداد  95 هزار مسافر،  از  روزانه بیش  جابه جایی 
در  جدید  اتوبوس  دستگاه   100 خرید  و  شده  برابر  دو  اتوبوسرانی 

است. قرارگرفته  کار  دستور 
ناوگان  افزایش کیفیت  اهمیت  به  اشاره  با  نیک در گفت وگویی،  علی 
کالن  سیاست های  امروز  داشت:  اظهار  قم  شهرداری  اتوبوسرانی 
به خصوص  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  تقویت  جهت  در  قم  شهرداری 

است. اتوبوسرانی  ناوگان 
استفاده  برای  تقاضا  افزایش  عوامل  از  یکی  را  مدارس  بازگشایی  وی 
و  مدارس  تعطیلی  زمان  در  افزود:  و  دانست  اتوبوسرانی  ناوگان  از 
هزار   ۵۵ تا   ۵۰ بین  روزانه  قم  شهرداری  اتوبوسرانی  ناوگان  تابستان 
پاییز  فصل  آغاز  با  عدد  این  درحالی که  می کرد،  جابه جا  را  مسافر 

است. داشته  قابل توجه ای  افزایش 
با بازگشایی  سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم تصریح کرد: 
هزار   ۹۵ تا   ۹۰ بین  روزانه  اتوبوسرانی  ناوگان  دانشگاه ها،  و  مدارس 
در  برابری  دو  افزایش  با  تقریبًا  که  می کند  جابه جا  روز  در  را  مسافر 

هستیم. روبه رو  مسافران  جابه جایی 
برابر  دو  نیز  اتوبوس ها  تعداد  پاییز  فصل  آغاز  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
اتوبوسرانی،  ناوگان  از  استفاده  در  شهروندان  استقبال  اما  شده 
شهرداری را برای افزایش تعداد اتوبوس ها ترغیب کرده و این مهم در 

است. قرارگرفته  کار  دستور 
و  داد  نیز خبر  نو در سال جدید  اتوبوس  ۱۰۰ دستگاه  از خرید  نیک 
بیان کرد: با توجه به افزایش دو برابری مسافران ناوگان اتوبوسرانی، 
در  و  داشته  قرار  کار   دستور  در  جدید  اتوبوس  دستگاه   ۱۰۰ خرید 

می شود. اضافه  ناوگان  به  اتوبوس ها  این  آینده  ماه  چند 
با  گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را  فرسوده  اتوبوس های  کردن  اورهال  وی 
اورهال کردن  برنامه شهرداری در  اتوبوس ها،  افزایش قیمت  به  توجه 
افزایش  باعث  برنامه  همین  و  می شود  دنبال  جدیت  با  نیز  اتوبوس ها 
سطح  در  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  اتوبوس های  تعداد  برابری  دو 

شد. شهر 
تعداد  هرروز  داد:  ادامه  قم  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  سرپرست 
می شود  اضافه  اتوبوسرانی  خطوط  به  اتوبوس  دستگاه   ۵ الی   ۴
و  کرده  تردد  شهر  سطح  در  اتوبوس  دستگاه   ۱۶۰ از  بیش  امروز  و 

می کنند. خدمت رسانی 

بررسی وضعیت ساختمان های 
ناایمن در جلسه مدیریت بحران 

منطقه 7 شهرداری قم

جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه هفت شهرداری با تأکید برافزایش 
ایمنی مجتمع های تجاری و ساختمان های ناایمن منطقه برگزار شد.

هفت  منطقه  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  شهرنیوز،  گزارش  به 
بحران  مدیریت  مدیرکل  اروجی  محسن  حضور  با  شهرداری 
رئیس  برزویی  منطقه هفت، مهدی  مدیر  رمضانی  استانداری، محمد 
شد. برگزار  قم  شهرداری  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  گروه 
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  اروجی  محسن  جلسه   این  در 
در  بحران  مدیریت  حوزه  مشکالت  بررسی  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
مجتمع های  ایمن سازی  پیگیری  لزوم  بر  هشتگانه،  مناطق  سطح 
با مشارکت دستگاه های  ناایمن منطقه هفت  تجاری و ساختمان های 

کرد. تأکید  مسئول  اجرایی 
در این جلسه محمد رمضانی مدیر منطقه هفت شهرداری قم و رئیس 
از اقدامات این  ارائه گزارشی  ستاد مدیریت بحران منطقه  نیز ضمن 
شهرداری  همکاری  به  ناایمن،  ساختمان های  خصوص  در  ستاد 

کرد. اشاره  ایمن سازی  جهت  تجاری  مجتمع های  با  منطقه 
مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  گروه  رئیس  برزویی  مهدی  همچنین 
مدیریت  ستاد  ارزنده  اقدامات  از  تشکر  ضمن  نیز  شهرداری  بحران 
بحران منطقه در راستای ایمن سازی های انجام شده، بر لزوم برگزاری 
تسهیل  باهدف  عملیاتی  مانورهای  همچنین  و  آموزشی  دوره های 
کرد. تأکید  و  توجه  شهر  مرکزی  هسته  در  امدادی  خودروهای  تردد 

بازدید مدیران شهری قم از نمایشگاه توانمندی محالت استان؛

بودجه الزم برای اجرای طرح 
محله محوری در نظر گرفته شود

استان  محالت  توانمندی  نمایشگاه  از  قم  شهری  مدیران  از  جمعی 
کردند. بازدید 

وزیری،  روحانی  رحیمی،  محمدرضاخانی،  شهرنیوز،  گزارش  به 
همراه  به  هفت  تا  یک  مناطق  مدیران  رمضانی  ترکمن،  اقبالیان، 
میرابراهیمی، جوادیان، حسینی، نیک، مظفری و طباطبایی مدیران 
پایانه ها،  زیباسازی،  و  سبز  فضای  پسماند،  سازمان های  عامل 
شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  میادین،  تاکسیرانی،  و  اتوبوسرانی 

کردند. بازدید  استان  محالت  توانمندی های  نمایشگاه  از  قم 
قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده  مهدی 

داشت. حضور  بازدید  این  در  نیز 
شورای  امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته  رئیس  آمره  معصومه 
محالت  توانمندی  نمایشگاه  بازدید  حاشیه  در  قم،  شهر  اسالمی 
توسعه  در  محالت  مهم  اثر  به  اشاره  با  »مقداد«  عنوان  با  قم  استان 
شهری در شئون مختلف اظهار کرد: توسعه شهر قم بر مبنای رویکرد 
پررنگ  منظور  به  که  است  سازوکاری  محوری  مسجد  محوری-  محله 
شدن نقش محالت و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در حال حاضر 
در کمیته توزیع عادالنه خدمات با رویکرد محله محوری شورای شهر 

است. مطرح  قم 
وی ادامه داد: در یک سال گذشته کمیته محله محوری شورای اسالمی 
بازدیدهای  و  جلسات  قم  محله   ۱۱۶ معتمدین  و  مدیران  با  قم  شهر 
بودجه  عادالنه  توزیع  که  است  داشته  مشکالت  احصاء  برای  میدانی 
و امکانات یکی از مطالبات مردمی از مدیریت شهری در این جلسات 

این مطالبه شهروندان در دستور کار کمیته است. و  بوده  بازدیدها  و 
رئیس کمیته توزیع عادالنه خدمات و امکانات با تاکید بر نمود محالت 
ظرفیت های  واسطه  به  محالت   : گفت  شهری،  متوازن  توسعه  در 
کالبدی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در حل مسائل شهر دارند 
انجام  درستی  سازوکار  با  چنانچه  محله ای  سطوح  از  مشارکت  آغاز  و 

شد. خواهد  شهر  متوازن  توسعه  به  منجر  نهایت  در  گیرد، 
محالت  در  امکانات  و  منابع  انداختن  جریان  به   : داد  ادامه  آمره 
بودن  جلودار  جهادی،  مدیریت  که  است  سختی  بسیار  کار  شهر  و 

می طلبد. را  مردم  بودن  همگام  و  مسئوالن 
یکدیگر  با  بودجه  اختصاص  و  محله محور  رویکرد  باید  افزود:  وی 
محله  برنامه های  اجرای  برای  الزم  منابع  و  باشد  داشته  مطابقت 
تالش  در  شود،  گرفته  نظر  در  استانی  و  شهری  مدیریت  در  محوری 
باشد. نمود داشته  رویکرد  این   ۱۴۰۲ بودجه سال  تدوین  در  هستیم 
و  انقالب  فرزندان  ورزشی  المپیاد  پنجمین  پوستر  از  بازدید  این  در 

شد. رونمایی  عاشقی  قاب های  پوستر 
الزم به ذکر است، نمایشگاه دستاورد های محالت استان قم به همت 
محله   ۵۵ نمایشگاه  این  در  و  برپا  ابیطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه 
مختلف  ظرفیت های  و  توانمندی ها  غرفه   ۷۳ در  قم  استان  منتخب 
دید  معرض  در  روز   ۵ مدت  به  ماه  آبان   ۹ از  که  کرده   عرضه  را  خود 

بود. شهروندان 

سفر وزیر کشور به قم و حضور 
در جمع اعضای جامعه مدرسین

فاطمه  حضرت  شهادت گونه  رحلت  شب  با  همزمان  کشور  وزیر 
)س(،  بیت  اهل  کریمه  نورانی  مضجع  زیارت  از  پس  )س(  معصومه 
جامعه  اعضای  جمع  در  اخیر،  حوادث  و  رخدادها  تبیین  منظور  به 

یافت. حضور  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
رحلت  آستانه  در  کشور  وزیر  وحیدی  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
شهادت گونه بانوی کرامت با سفر به شهر مقدس قم به زیارت مضجع 
از زائران و مردم  با تعدادی  شریف کریمه اهل بیت)س( مشرف شد و 

کرد. گفت وگو  قم 
به  )س(،  بیت  اهل  کریمه  نورانی  مضجع  زیارت  از  پس  کشور  وزیر 
جامعه  اعضای  جمع  در  اخیر،  حوادث  و  رخدادها  تبیین  منظور 

. یافت  حضور  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
ویژه  به  تحوالت  آخرین  از  گزارشی  نشست،  این  در  وحیدی  احمد 
های  دغدغه  و  سواالت  به  و  کرد  ارائه  کشور  در  ها  ناآرامی  و  حوادث 

داد. پاسخ  زمینه  این  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  اعضای 
در  کشور  وزیر  حضور  از  هم  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  الله  آیت 
این نشست، تقدیر کرد و گفت: جای تشکر دارد از وزیر پرتالشی که 
در همه عرصه ها حضور دارد و به مردم امید می دهد که مورد عنایت 

است. گرفته  قرار  نیز  انقالب  معظم  رهبر 
در پایان هم اکثر اعضای جامعه مدرسین حوزه  علمیه از این نشست 

و پاسخگویی وزیر کشور ابراز رضایت کردند.

خبـر مدیرکل اسبق راه و شهرسازی قم مطرح کرد: خبـر

استقبال مردم از پردیسان مانعی بر سر راه ویالیی سازی!
صورت  به  درصد   9۰ تا   ۸۰ که  بود  گونه ای  به  طراحی  ابتدا  در  گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  اسبق  مدیرکل 
درخواست ها  افزایش  و  مردم  هجوم  با  اما  شود  ساخته  آپارتمانی  صورت  به  درصد   ۲۰ ۱۰تا  حدود  و  ویالیی 
تا  بود  شده  طراحی  خانواده  هزار   ۳۰ برای  که  منطقه ای  و  یافت  گسترش  منطقه  این  در  سازی  آپارتمان 
شد. ساخته  خانواده  پنج  برای  طبقه  پنج  قواره  هر  در  اما  بسازند  خانواده  یک  برای  طبقه  یک  خانه هایی  افراد 

مدیرکل  ابوطالبی،  علی اکبر  مهندس      ◄
دومین  در  قم،  استان  شهرسازی  و  راه  اسبق 
قم  بنیاد  همت  به  که  ایسنا  پرسمان  نشست 
مدرن  شهرسازی  »تکوین  موضوع  با  پژوهی 
قدس  شهرک  ساالریه،  منطقه  سه  در  قم  در 
برگزار  قم  مهر  طلوع  موسسه  در  پردیسان«  و 
خود  مسئولیت های  و  سوابق  به  اشاره  با  شد، 
شواهد  ذکر  به  اسالمی  انقالب  از  پس  در 
تاریخی در خصوص نحوه شهرسازی، تاریخچه 
پروژه های  اجرای  و  کشی  نقشه  و  واگذاری ها 
مسکونی در مناطق مختلف استان قم پرداخت 
که  افرادی  از  برخی  گذشته  در  کرد:  عنوان  و 
آن  از  بخشی  داشتند  اختیار  در  بسیاری  زمین 
قرار  نیازمندان  اختیار  در  خیر  کار  عنوان  به  را 
که  باشند  داشته  خانه ای  بتوانند  تا  می دادند 
و  بودند  منفصل  شهرها  از  زمین ها  این  اغلب 
امام حسن )ع(  یزدان شهر و شهرک  قائم،  شهر 

است. آن ها  جمله  از 
گیری  شکل  چگونگی  با  رابطه  در  وی 
ساالریه بیان کرد: مرحوم تولیت در کنار باغی 
باغ  به  معروف  کشاورزی  زمین هایی  داشت  که 
انگوری داشت که وسعت آن از خیابان یاسمن 
تپه های  با  که  بود  آباد  زنبیل  و  میثم  تا  کنونی 
ماهور تلفیق کرد و با همکاری برخی از علما و 
شخصیت ها شروع به شهرسازی کرد تا سود آن 
را صرف مبارزه با رژیم پهلوی کنند و این گونه 

گرفت. شکل  ساالریه 
وی در رابطه با چگونگی شکل گیری شهرک 
وزارتخانه های  و  ساختارها  کرد:  بیان  قدس 
نیازهای  که  نبود  گونه ای  به  انقالب  از  قبل 
خاطر  همین  به  دهد  پاسخ  را  انقالب  از  بعد 
ایجاد  جدیدی  وزارتخانه هایی  و  سازمان ها 
بنیاد  کشاورزی،  جهاد  آن ها،  جمله  از  که  شد 

بود. و...  مسکن 
و  مسکن  بنیاد  کنار  در  اینکه  بیان  با  وی 
به  مند  عالقه  هم  افراد  از  برخی  مسکن  وزارت 
فعالیت در این زمینه بودند که در همین راستا 
ایجاد  تهران  در  مسکن  و  زمین  واگذاری  دفتر 
زمین  واگذاری  دفتر  کنار  در  داد:  ادامه  شد، 
بنیاد مسکن و وزارت مسکن  مسکن در تهران، 
شرع  حاکم  که  فردی  می کردند،  فعالیت  که 
واگذاری  به  شروع  نیز  بود  تهران  شهرداری  در 
زمین در سطح گسترده در تهران کرد که هیأت 
زمین ها  این  رسمی  واگذاری  برای  نفره ای  سه 
واگذاری  گستردگی  دلیل  به  که  شد  تشکیل 
 ۱۳۷۵ سال های  تا  هیأت  این  زمین ها،  این 

می کردند. فعالیت 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  اسبق  مدیرکل 
اظهار کرد: در کنار این واگذاری ها زمین هایی 
و  بود  وجود داشت که در اختیار منابع طبیعی 
دولتی  زمین های  اگر  که  داشت  وجود  قانونی 
که  اداره ای  هر  بود  شهری  محدوده  داخل  در 
اداره  به  باید  بود  اختیارش  در  ها  زمین  این 
را  آن ها  برنامه  طبق  تا  کرد  واگذارمی  مسکن 

کند. واگذار 
روی  بر  قدس  شهرک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  قدس  شهرک  کرد:  اضافه  دارد،  قرار  گسل 
درحالی  و  بود  طبیعی  منابع  اختیار  در  ابتدا 
به سازمان زمین شهری واگذار می شد  باید  که 
و  شد  واگذار  دولت  کارکنان  مسکن  تعاونی  به 
با  هکتار   ۱۰۰ وسعت  با  ابتدا  در  تعاونی  این 
قواره هایی در ۱۲  در ۲۵ شروع به فعالیت کرد 

که  رسید  هکتار    ۱۷۶ به  آن  وسعت  سپس  که 
داشت. همراه  به  فراوانی  مشکالت  ابتدا  در 

ابوطالبی با اشاره به اینکه شهرک فرهنگیان 
نیز از دیگر جزایر پراکنده ای بود که ایجاد شد، 
اظهار کرد: محدوده باجک تا میدان جهاد بود 
و از نهرکنده به بعد زمین های کشاورزی بود که 
بود  کرده  تقسیم  دونیم  به  را  زمین  کمربندی 
رایزنی  مالکان  با  فرهنگیان  مسکن  تعاونی  و 
اصرار  هرچقدر  و  کردند  خریداری  را  آن  کردند 
اثر  آن طرف کمربندی ساخته نشود  کردیم که 
نیز  پراکنده  جزیره  این  ترتیب  این  به  و  نکرد 
برای  زیادی  ابتدا مشکالت  در  که  گرفت  شکل 

داشت. همراه  به  ساکنین 
زمین  که   ۱۳۶۱ سال  از  کرد:  عنوان  وی 
اگر  که  بود  این  رویکرد  شد  تأسیس  شهری 
یزرعی  لم  زمین های  شهری  محدوده  در  دولت 
کند  استفاده  باید  دارد  ساز  و  ساخت  برای 

و  تملک  سمت  به  باید  صورت  این  غیر  در 
خریداری زمین های مردمی برود که زمین های 
خاطر  همین  به  نبود  قم  پاسخگو  شهر  داخل 
منفصل  زمین های  سمت  به  توسعه  برای 
این  به  که  رفتیم  شهری  محدوده  به  نزدیک 

گرفت. شکل  پردیسان  ترتیب 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  اسبق  مدیرکل 
نام  با  سال ها  تا  پردیسان  منطقه  اینکه  بیان  با 
می شد،  شناخته  هکتاری  هزار  آماده سازی 
اظهار کرد: از سال ۱۳۷۶ واگذاری زمین ها به 
کرده  نیاز  اعالم  مسکن  برای  که  تعاونی هایی 
طراحی  و  نظارت  با  تعاونی  و  شد  شروع  بودند 

کردند. ساخت  به  شروع  اداره 
گونه ای  به  طراحی  ابتدا  در  داد:  ادامه  وی 
و  ویالیی  صورت  به  درصد   ۹۰ تا   ۸۰ که  بود 
آپارتمانی  صورت  به  درصد    ۲۰ ۱۰تا  حدود 
افزایش  و  مردم  هجوم  با  اما  شود  ساخته 
منطقه  این  در  سازی  آپارتمان  درخواست ها 
هزار    ۳۰ برای  که  منطقه ای  و  یافت  گسترش 
خانه هایی  افراد  تا  بود  شده  طراحی  خانواده 
در  اما  بسازند  خانواده  یک  برای  طبقه  یک 
ساخته  خانواده  پنج  برای  طبقه  پنج  قواره  هر 
مسجد،  به  نیاز  شد  سبب  تغییرات  این  که  شد 

کند. پیدا  گسترش  و...  مدرسه 
پردیسان در سطح قم الگوی خوبی بود

با  قم  استان  شهرسازی  و  راه  اسبق  مدیرکل 
اشاره به اینکه شهرک پردیسان با همه ایراداتی 
بود،  خوبی  الگوی  قم  شهر  سطح  در  دارد  که 
که  بود  هکتار   ۵۷۰ مهر  مسکن  کرد:  اضافه 
وسعت  ترتیب  این  به  و  شد  اضافه  پردیسان  به 

شد. زیاد  پردیسان 
خصوص  در  که  انتقاداتی  به  واکنش  در  وی 
وجود  با  پردیسان  در  انبوه  مسکن های  ساخت 
بیان  شد،  مطرح  منطقه  این  بودن  خیز  زلزله 
تقاضای  چون  مشکالتی  زمان  آن  در  کرد: 
زمان  آن  ریزی  برنامه  همچنین  و  مسکن  باالی 
شد  باعث  مناطق،  این  در  مسکن  تولید  برای 
ساخت  اولویت  با  سازها  و  ساخت  از  بسیاری 
مسکن همراه با مقاوم سازی و بعضًا بدون هیچ 

شود. انجام  زیرساختی 
که  بودیم  مخّیر  ما  کرد:  تصریح  ابوطالبی 
پرورش  و  آموزش  کنید  صبر  بگوییم  مردم  به 
درمان،  و  بهداشت  کند،  سازی  مدرسه 
درمانگاه بسازد و... بعد ساکن شوید و یا اینکه 
نیاز  مورد  فضاهای  آرام  آرام  و  شوید  ساکن 

شود. ساخته  عمومی 
پردیسان  گسل  اینکه  به  اشاره  با  وی 

که  سیلی  شد:  یادآور  است،  خضر  کوه  برای 
عدم  خاطر  به  آمد  پردیسان  در  قبل  چندسال 
این سیل  اگرچه  بود  بند  بودن سیل  استاندارد 
تداوم  اما  کرد؛  مقاومت  زیادی  تا مدت  نیز  بند 
شد  باعث  بعد  روز  صبح  تا  عصر  از  ها  بارش 

بریزد. فرو  نیز  بند  سیل 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  اسبق  مدیرکل 
اگر  و  است  رود  خانه  رودخانه،  کرد:  تاکید 
را  رود قدرتش  که  زمانی  رود تصرف شود  خانه 
این  و  گیرد  می  پس  را  اش  خانه  باشد  داشته 
در  کوچک  رودهای  سازی  تجمیع  نتیجه  سیل 

بود. دست  باال 
حاضران  نشست،  این  در  است  گفتنی 
حوزه  پژوهشگران  و  پژوهان  قم  جزو  اکثرا  که 
سواالتی  ذکر  به  بودند  شهرسازی  و  معماری 
همچنین  و  پردیسان  امروز  مشکالت  پیرامون 
مناطق  در  ساز  و  ساخت  بین  های  تفاوت 
مسئوالن  ورود  نوع  همچنین  و  استان  مختلف 
جمله  از  پردیسان،  در  مختلف  های  پروژه  به 
پردیسان  در  آموزشی  گسترده  های  واگذاری 
سازی،  و  ساخت  هیچ  بدون  است  سالها  که 
خود  به  را  شهرک  این  از  ای  عمده  بخش 
اختصاص داده اند پرداختند که کارشناس این 
ها  ناهنجاری  این  بروز  علل  ذکر  به  نیز  نشست 

پرداخت. مذکور  مناطق  ساز  و  ساخت  در 
ایسنا  پرسمان  بعدی  نشست  است  گفتنی 
برگزار  پژوهی  قم  بنیاد  همکاری  با  مجددا  که 
می شود، کالن موضوع مسکن و شهرسازی در 
قم با رویکرد پروژه های آینده ساخت و ساز در 
► بررسی می شود.  پرنیان  از جمله شهرک  قم 

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402
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مدیرکل میراث فرهنگی قم مطرح کرد:
شهر "عقیق" و منطقه "طرالب" 

نیازمند زیرساخت هستند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم گفت: 
زیرساخت  نیازمند  طرالب  گردشگری  نمونه  منطقه  و  عقیق  شهر 

. هستند
ارجمندی  علیرضا  قم،  فرهنگی  میراث  عمومی  روابط  گزارش  به 
نهایی  درحال  عقیق  شهر  مطالعات  اینکه  به  اشاره  با  گفتگویی  در 
شدن است، اظهار کرد: برای این شهر که ابتدای عوارضی با رویکرد 
هستیم. زیرساخت ها  تامین  نیازمند  است  دستی  صنایع  از  حمایت 

نیز  طرالب  گردشگری  نمونه  منطقه  مذاکرات  اینکه  بیان  با  وی 
درحال انجام است، مطرح کرد: برای تکمیل این منطقه نیز نیازمند 

هستیم. زیرساخت ها  تامین 
با  قم  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرد:  عنوان  قم،  استان  در  زائرین  میلیونی  حضور  اینکه  به  اشاره 
مطلوبی  وضعیت  شهر  سراسر  بهداشتی  سرویس های  متاسفانه 

شوند. ساماندهی  زودتر  هرچه  باید  که  ندارند 
بخش  گردشگری  فعالیت  درصد   ۸۵ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
خصوصی  بخش  از  حمایت  برای  کرد:  خاطرنشان  است،  خصوصی 
بروکراسی های  با  که  هستیم  وام  نیازمند  گردشگری  صنعت  در  فعال 

برسد. عرصه  این  فعالین  دست  به  ساده 
ارجمندی در پایان تصریح کرد: به همین منظور نیازمند حمایت های 
بیش تر در قالب سفر دوم رئیس جمهور به قم به منظور ارائه خدمات 

هستیم.

نشان و پرچم حرم حضرت 
معصومه)س( به خانواده شهید 

علی وردی اهدا شد

قالب سفیران  در  کرامت  بانوی  و خادمان حرم مطهر  فرهنگی  معاون 
کریمه با حضور در خانه طلبه شهید آرمان علی وردی با اهدای نشان 
از مقام این شهید مدافع امنیت و  فاطمی و پرچم متبرک حرم مطهر 

صبوری خانواده وی تجلیل کردند.
شهادت گونه  رحلت  سوگواری  ایام  با  همزمان  فارس،  گزارش  به 
معاون  حضور  با  کریمه  سفیران  کاروان  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
شهید  طلبه  منزل  در  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  آستان  فرهنگی 
را  وردی  علی  شهید  خاطره  و  یاد  و  یافت  حضور  علی وردی  آرمان 

داشتند. گرامی 
حرم  فرهنگی  معاون  احمدی،  مهدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
شهادت  تسلیت  و  تبریک  ضمن  دیدار  این  در  کرامت  بانوی  مطهر 
و  مجاهدت  از  فاطمی  متبرکات  و  هدایا  اهدای  با  علی وردی،  آرمان 

کرد. تجلیل  امنیت  مدافع  شهید  این  معظم  خانواده  صبوری 
آرمان  شهید  مقام  تجلیل  و  بزرگداشت  راستای  در  که  دیدار  این 
کرامت  بانوی  مطهر  حرم  متبرک  تقدیم  پرچم  با  شد  انجام  علی وردی 

بود. همراه  شهید  این  خانواده  به  فاطمی  نشان  و 

خبـر
◄    در حالی که هنوز محیط شهری قم 
اطمینان بخش  و  بی دردسر  حضور  برای 
که  نشده  مناسب سازی  نابینایان 
روشندالن از عدم اجرای قانون سه درصد 
به عنوان ریشه  در سهمیه های استخدامی 

دارند. گالیه  خود  مشکالت  از  بسیاری 
ایرانی  شهروند  هزار   ۱۸۹ حدود 
سهم  که  دچارند  نابینایی  معلولیت  به 
نابینا   ۶۰۰ و  هزار   ۲ ازاین بین  قم  استان 
بهزیستی  پوشش  تحت  که  کم بیناست  و 
ایران،  معلوالن  جامعه  بین  در  دارند.  قرار 
افراد  تحصیل کرده ترین  جزو  نابینایان 
است  حالی  در  این  می شوند  محسوب 
و  دغدغه  مهمترین  از  اشتغال  دغدغه  که 

می رود. بشمار  آنها  مطالبات 
تحصیلی  رشته های  در  اشتغال  عدم 
معضالت  از  یکی  نابینایان  تخصصی 
خود  نوبه  به  که  آنهاست  برای  اصلی 
که  چرا  آنهاست  ازدواج  مانع  مهمترین 
افراد  این  مسکن  تامین  و  ازدواج  اصوال 
و  گره خورده  اشتغال  به  اقشار  سایر  مانند 
نشود، معضالت  این مشکل حل  زمانی  تا 

ماند. خواهد  پابرجا  جانبی 
این  الهام بخش  و  خاص  توانمندی های 
افراد همواره موردتوجه بوده اما به فعلیت 
ایجاد  نیازمند  توانمندی ها  این  رساندن 
داشتن  برای  الزم  تجهیزات  و  تسهیالت 
انسانی  کرامت  با  و  عزتمندانه  زندگی  یک 

است.
افزایش  برای  کارشناسان،  باور  به 
هدف  جامعه  در  اشتغال  ضریب 
مناسب سازی  با  تا  است  الزم  نابینایان، 
بخش های  در  به خصوص  مشاغل  برخی 
اشتغال  جهت  را  الزم  شرایط  خصوصی 
آید. فراهم  روشندالن  باکرامت  وزندگی 
قم،  استان  روشندالن  جامعه  باور  به 
باید برای اجرای قانون سه درصد تدابیری 
اهرم هایی  این که  از جمله  و  اندیشه شود 
قانون  اجرای  عدم  با  برخورد  در  قانونی 
در  نابینایان  استخدام  در  درصد  سه 
دولتی  نهادهای  در  جذب  فرصت های 
پیشتوانه  از  همچنین  و  معرفی  بدرستی 

باشد. برخوردار  اجرا  برای  الزم 
نابینایان قم اول  اشتغال دغدغه 

در  قم  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
اشتغال  اینکه  بر  تاکید  با  ایرنا،  با  گفتگو 
است،  نابینایان  جامعه  اصلی  معضل 
نابینایان  اشتغال  خصوص  در  کرد:  بیان 
با  باید  و  کند  کاری  نمی تواند  بهزیستی 
ادارات قانون سه درصد  و  همکاری دولت 

شود. اجرا  افراد  این  استخدام  در 
مصطفی علیزاده یادآور شد: بهزیستی 
را  قانون  این  اجرای  مستمر  به صورت 
مرکز  به  را  نقض  موارد  و  رصد   و  پیگیری 

می کند. گزارش 
وی ابراز داشت: بهزیستی در خصوص 
نظر  در  تسهیالت  نیز  روشندالن  ازدواج 
مشکل  می کند،  پرداخت  را  گرفته شده 
اشتغال  نخست  مرتبه  در  افراد  این  اصلی 
شهری  فضاهای  مناسب سازی  سپس  و 

است.
با  قم  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
دچار  فرد   ۶۰۰ و  ۲هزار  وجود  به  اشاره 
مناسب سازی  افزود:  نابینایی،  معلولیت 
که  باشد  نحوی  به  باید  شهری  فضاهای 
در  حضور  جهت  همراه  نیازمند  نابینا  فرد 

نباشد. شهر 
محیط  مناسب سازی  طوالنی  فاصله 

مطلوب نقطه  تا  قم  شهری 
قم  شهرداری  طراحی  و  فنی  مدیرکل 
نیز در این گفتگو، بیان داشت: هم اکنون 
قم  شهرداری  مناسب سازی های  حجم 
از  پررنگ تر  چهار  و  یک  هفت،  مناطق  در 
مناسب سازی  روند  و  است  مناطق  سایر 
هنوز  و  است  انجام  حال  در  معابر 
مناسب سازی  شهری  خیابانهای  تمام 

. ند ه ا نشد
نظیر  معابری  افزود:  خلق  نیک  لیلی 
خیابان  جانبازان،  چهارراه  ارم،  راه  پیاده 
انقالب،  چهارراه  صفاییه،  دی،   ۱۹
معابری  از  هفت تیر  خیابان  و  امین  بلوار 
آنها  در  مناسب سازی  سطح  که  هستند 

می شود. ارزیابی  رضایت بخش 
شدن  دیده  برای  کرد:  اضافه  وی 
روشندالن  جامعه  انتقادات  و  نظرات 
قم  شهرداری  مناسب سازی  کمیته  قم، 
مدیران  و  نابینایان  نمایندگان  حضور  با 
و  برگزار  مستمر  به صورت  بهزیستی 

قرار  موردتوجه  افراد  این  دغدغه های 
. د می گیر

بنیادی  ادامه داد: بوستان  نیک خلق، 
مراکز  مناسب سازی  پایلوت  به عنوان  قم 
جهت  خوبی  وضعیت  از  قم  تفریحی 
و  است  برخوردار  معلوالن  استفاده 
هفت  بوستان  یک  طراحی  قم  شهرداری 
آسان  استفاده  باهدف  مترمربعی  هزار 
کار  دستور  در  نیز  را  روشندالن  جامعه 

است. داده  قرار  خود 
مناسب سازی  معضل  روی،  هر  به 

و  زیرساخت ها  سایر  و  ساختمان ها  معابر، 
اشتغال  کنار  در  زندگی،  محیط  امکانات 
قمی  نابینایان  دغدغه های  مهمترین  از 
معابر  مناسب سازی  قانون  می رود؛  بشمار 
آمد  و  دررفت  تسهیل  و  تردد  برای  شهری 
گذاشته  شهرداری  عهده  بر  را  نابینایان 
شود. دنبال  مختلفی  عرصه های  در  باید 
شهر  اصلی  معابر  برخی  در  هم اکنون 
مسیر  طول  در  برجستگی هایی  قم، 
اجراشده  نابینایان  تردد  و  عبور  جهت 
در  مناسب سازی ها  از  قبیل  این  اوال  که 
مرحله  به  فرعی  و  اصلی  معابر  بیشتر 
برخی  بی توجهی  با  ثانیا،  و  نرسیده  اجرا 
مسیر  در  تردد  در  موتورسیکلت  راکبان 

تجاوز  و  نقلیه  وسایل  پارک  یا  راه ها  پیاده 
روشندالن  برای  آنها،  حریم  به  کسبه 
باور  به  است؛  شده  مشکل آفرین  شهر 
اصل  به  توجه  کنار  در  کارشناسان، 
فعالیت هایی  تا  است  الزم  مناسب سازی 
در  عمومی  فرهنگ سازی  جهت  در  نیز 
نابینایان  مشکالت  و  نیازها  خصوص 

بگیرد. صورت 
شهری  مناسب سازی  که  است  پرواضح 
و  معابر  در  برجستگی  ایجاد  در  صرفا 
وقتی  و  نمی شود  خالصه  راه ها  پیاده 

را  زندگی  محیط  کلی  وضعیت  می توان 
که  کرد  ارزیابی  مطلوب  نابینایان  برای 
و  کمک  بدون  بتواند  روشندل  فرد  یک 
از حمل ونقل  با سهولت  همراهی دیگری، 
عبور  فرهنگی،  و  تفریحی  مراکز  عمومی، 
استفاده  مشابه  موارد  و  خیابان  عرض  از 
این  از  حاکی  میدانی  های  پایش  نماید، 
قم  در  سازی  مناسب  وضعیت  که  است 
نقطه  با  زیادی  فاصله  شده  ذکر  موارد  در 

دارد. مطلوب 
به باور صاحب نظران، یکی از مهمترین 
حضور  برای  نابینایان  جامعه  نیازهای 
نصب  شهر،  در  اطمینان بخش  و  کم خطر 
چراغ دار  تقاطع های  در  هشدار  تجهیزات 

رنگ  تغییر  از  افراد  این  شدن  مطلع  برای 
که  است  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم 
عدیده ای  مشکالت  تجهیزات  این  فقدان 
آورده  وجود  به  روشندالن  آمد  و  دررفت 

است.
که  باورند  این  بر  نیز  کارشناسان 
زمانی  شهر  در  ریشه ای  مناسب سازی 
و  شهرداری  که  می گیرد  صورت 
مراکز  کار  پایان  صدور  نظام مهندسی، 
مذهبی،  درمانی،  تجاری،  تفریحی، 
علمی و غیره را منوط به اجرای طرح های 

بعد  گذشته  مانند  و  کنند  مناسب سازی 
در  عمرانی  پروژه های  از  بهره برداری  از 
خاص  افراد  ویژه  پیوست های  بررسی  پی 

نباشند. جامعه 
آنچه  اساس  بر  ترتیب،  هر  به 
زمینه  در  قدم هایی  گویند  می  مسووالن 
برداشته شده  قم  در  شهری  مناسب سازی 
اما از نظر نابینایان و کم بینایان و خانواده 
به  رسیدن  کنونی  وضعیت  تا  آنان  های 
تا  و  دارد  بسیاری  فاصله  مطلوب  نقطه 
و  مشکل  بدون  نابینا  فرد  یک  که  زمانی 
فضاهای  از  نتواند  دیگری  فرد  همراهی 
مشکل  و  دغدغه  کند   استفاده  شهری 
► نماید.    برطرف  روشندالن  جامعه 

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر      ◄
رویش ها  اسالم می خواهند جلو  دشمنان 
یعنی  دانشگاه  و  مدرسه  لذا  بگیرند،  را 
قرار  هجمه  مورد  را  رویش ها  محل 

ند. داده ا
به گزارش ایرنا، یوسف نوری روز شنبه 
قم  استان  آموز  دانش  یادواره شهدای  در 
داشت:  اظهار  قدس  فنی  هنرستان  در 
بین  از  راستا قصد  دراین  استکبار جهانی 
دارد  را  جامعه  در  معنویت  و  اخالق  بردن 
بازیهای  همچون  مختلف  روش های  با  که 
دادن  قرار  تاثیر  تحت  به  اقدام  رایانه ای، 

می کند. آموزان  دانش 
آن  دشمن  هدف  دیگر  افزود:  وی 
نماید  خدشه دار  کشور  امنیت  که  است 
مطهر  حرم  در  تروریستی  حمله  که 
البته  که  است  آن  نمونه  شاهچراغ)ع( 
بیشتر  را  ما  مردم  انسجام  اقدامات   این 

. کرد
و  ایران  کهن  تاریخ  به  اشاره  با  وی 

اسالمی  جمهوری  واالی  جایگاه  و  اسالم 
آموزان  دانش  داشت:  اظهار  درجهان 
جاری  زبانشان  از  که  کالمی  مراقب  باید 

در  ما  وزن  اندازه  به  که  باشند  می شود، 
باشد. جهان 

راه  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانش  شهدای  یابد،  تداوم  باید  شهیدان 
بعد  و  بودند  مدرسه  میز  پشت  ابتدا  آموز 

از  مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در 
کردند. دفاع  کشور 

در  آموزان شهید  دانش  بیان کرد:  وی 
امروز  و  داشتند  ابتکار  و  اختراع  جبهه ها 
مقدم  خط  در  باید  آموزان  دانش  هم 

باشند. فناوری  و  دانش 
آموزان  دانش  به  خطاب  نوری 
جریان  در  گفت:  قدس  فنی  هنرستان 
درخشیدند  خوش  هنرستانی ها  انقالب 
شاهد  را  موضوع  این  کشور  کل  در  و 
امام  نهضت  مقدم  خط  در  آنان  بودیم، 
را  کارهایی  جنگ  در  و  بودند  نیز  راحل 

بود. بارز  که  دادند  انجام 
شهید  ایران  موشکی  پدر  گفت:  وی 
هنرستان  هنرجوی  مقدم  طهرانی  حسن 
تربیت  مرکز  در  را  تکنیسینی  دوره  و  بود 
کارشناسی   و  گذراند  رجایی  شهید  دبیر 
را هم در همان دانشگاه طی کرد، شروع 

این  توسط  نیز  ایران  پهپادی  کار  به 
هنرستانی  آموزان  دانش  لذا  بود  شهید 

دارند. جامعه  در  بی بدیلی  نقش 
شهیدان  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اگر  و  کردند  فراهم  ما  برای  را  امنیت 
این  برای  هستند  ناراحت  دشمنان  امروز 
قله های  به  را  ما  آموزان،  دانش  که  است 

رساندند. علم 
سلول های  و  نانو  در  داد:  ادامه  وی 
قرار  دنیا  برتر  کشور   ۱۰ زمره  در  بنیادین 
نقل  و  حمل  سازی،  جاده  در  و  داریم 
 ۵ یورو  استاندارد  بنزین  تولید   ، ریلی 
کار  توانستیم  خارجی  کمک  هیچ  بدون 
و  نوآوری ها  از  آموزان  دانش  باید  و  کنیم 

کنند. بازدید  پیشرفت ها 
 ۱۶۸ قم  قدس  فنی  هنرستان 
اسالمی  نظام  تقدیم  شهید  آموز  دانش 

► کرده است.   

ابتدای  در  شنبه  صبح  پرورش  و  آموزش  وزیر      ◄
سفر یک روزه خود به قم دبستان خیرساز شهید مهدی 

افتتاح کرد. را  هندویان 
این  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  فارس،  گزارش  به 
مراسم گفت: دشمنان نظام و انقالب اسالمی از طریق 
ناامید کردن  شبکه های خبری خود به دنبال مایوس و 
توسط  مدرسه سازی  همچون  اقداماتی  هستند؛  مردم 
دشمن  تالش  کردن  خنثی  برای  مثبتی  تاثیر  خیرین 

دارد.
وی افزود: نام این مدرسه مزین شده به اسم شهید 
این  خون  برکت  که  هستیم  مطمئن  که  عزیز  هندویان 

شهید همواره در این مدرسه جاری خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از همه خیرینی 
و  می کنم  تشکر  می کنند  فعالیت  راستا  این  در  که 
مطمئن هستم خداوند ثواب این اقدامات را به صورت 

گرفت. خواهد  نظر  در  در  ویژه 
آقای  مدرسه ساز  خیر  کرد:  خاطرنشان  نوری 

و  رسانده  بهره برداری  به  قم  در  مدرسه   ۱۱ هندویان 
آموزشی  فضای  و  مدرسه   ۲۴ مجموع  در  همچنین 

است. شده  ساخته  عزیز  خیر  این  توسط 
و  آموزش  مدیرکل  رحیمی  علی رضا  همچنین 
کرد:  اظهار  مراسم  این  ادامه  در  قم  استان  پرورش 
ما  از  گام  چندین  قم  استان  در  مدرسه ساز  خیرین 
کمک  هندویان  آقای  مانند  خیرینی  هستند،  جلوتر 
کرده اند. ما  به  آموزشی  فضای  و  تامین  در  بسیاری 

استان قم  آموزشی در  ادامه داد: سرانه فضای  وی 
بزرگوار  این خیرین  داریم  امید  ما  و  است  پایین  بسیار 

یاری کنند. را  ما  مانند گذشته  این مسیر  در 
مدیرکل آموزش و پرورش قم تصریح کرد: خیرینی 
نه تنها به عنوان یک خیر  مانند آقای هندویان امروزه 
چند  هستند،  مطرح  کشوری  سطح  در  بلکه  استانی 
وقت پیش بود که مدرسه شهید هندویان در شهرستان 

شد. افتتاح  بهبهان 
یادواره شهید   ۴۸۱ و  ادامه گفت: هزار  در  رحیمی 

در سطح مدارس استان قم امروز در حال برگزاری است 
ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در  می کنیم  تالش  ما  و 
را به دانش آموران  شهدای استان قم شهدای واالمقام 

کنیم. معرفی  بیشتر  قمی  عزیز 
در این مراسم همچنین سیدمحمدتقی شاهچراغی 
مجتبی  حجت االسالم و المسلمین  قم،  استاندار 
مردم  نمایندگان  فراهانی  امیرآبادی  احمد  و  ذوالنوری 
از  جمعی  همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم 

داشتند. حضور  قم  پرورش  آموزش  مدیران 
گفتنی است این مدرسه دهمین مجموعه آموزشی  
هندویان  ابوالفضل  مدرسه ساز  خیر  توسط  که  است 
با  هندویان  مهدی  شهید  دبستان  می شود.  ساخته 
متر   ۳۰۳ و  هزار   ۴ متراژ  تومان،  میلیارد   ۱۵ هزینه 
فضای   ۱۴ و  آموزشی  فضای   ۵ کالسه،   ۱۲ مربع، 
است.  شده  واقع  قم  شمالی  مطهری  بلوار  در  اداری 
تقدیر  نیز  هندویان  شهید  خانواده  از  مراسم  این  در 

► شد.   

● نابینایان قمی و راه های مسدود اشتغال و معابر   ●

وزیر آموزش و پرورش در یادواره شهدای دانش آموز قم: 

● دشمنان به دنبال جلوگیری از رویش ها در مدرسه و دانشگاه هستند    ●

● دبستان شهید هندویان قم با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد    ●

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

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۷۶۸ شماره  -رأی   ۱
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۲۸۲ آقای غالمرضا علی زاده فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۲/۳۰ مترمربع پالک شماره ۴ فرعی از ۱۰۸۳۸ 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  
۱۳۵۷۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ دفترخانه ۲۰ قم و اقرارنامه شماره ۱۸۵۷۴ مورخ 
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ دفترخانه ۴۴ قم و اقرارنامه شماره ۴۷۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 

 )۱۵۲۵۰ الف  قم.)م   ۴۶ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۱۳ شماره  رأی   -۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۰۹ آقای علیرضا راد  فرزند علی اکبر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۹۴/۰۳ مترمربع پالک شماره ۱۰۸۶۳ اصلی )۱۰۸۹۶ 

اصلی سابق که تبدیل شده است( واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم به موجب سند رسمی شماره ۱۴۲۷۱۰ مورخ ۸۱/۷/۲۱ دفترخانه ۲۰ قم.)م 

 )۱۵۲۵۱ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۴۲۳ شماره  رأی   -۳
احمد  فرزند  آبادی  نوش  اختیاری  عباسعلی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۸۸
  ۱۱۱۳۳ شماره  پالک  مترمربع   ۹۷ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از وراث رضا کلهر خریداری به موجب سند رسمی شماره ۳۳۸۰۷ مورخ 

 )۱۵۲۵۹ الف  قم.)م   ۴ دفترخانه   ۱۳۵۳/۰۹/۲۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۴۳ شماره  رأی   -۴
فرزند  وحدت  صیادی  حنیفه  محمد  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۱۴
مترمربع پالک  به مساحت ۵۲/۳۲  باب ساختمان  در ششدانگ یک  محمدکاظم 
شماره ۱۱۲۸۵/۲۸۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حبیب اله بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در 
)۱۵۲۵۵ الف  ۶۱.)م  صفحه   ۳۱۹ دفتر 

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد 
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد منطقه۱ 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 نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و بشارت نو( 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
بخش  در  واقع  اصلی   –  ۲۴۹۵/۲/۵۶۸ پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
یزدیان  حسین  نام  به   ۰ ثبت  ذیل   ۴۱۵ دفتر   ۵۶۹ صفحه  در  قم  ثبت۲ 
است  شده  تسلیم  و  صادر   ۴۳۰۹۲۰ مسلسل  بشماره  مالکیت  سند  و  ثبت 
طرف  از  سپس  قم   ۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱دفتر   -  ۱۱۲۱۶۰ قطعی  سند  برابر 
 ۱۴۰۱/۰۵/۹  –  ۹۱۴۴۴ یزدیان بموجب وکالت شماره  ایشان مهدی  وکیل 
مذکور  مالکیت  سند  جابجایی  علت  به  که  است  گردیده  اعالم  قم   ۲۸ دفتر 
نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  باستناد  لذا   ، است  گردیده  مفقود 
کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون 
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه  مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است 
برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس 

   )۱۵۸۲۹ الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

پورحسنی  عباس   – قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 
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معاون هماهنگی امور زائرین استانداری:
دشمنان نمی توانند خللی در 
امور و نظم کشور ایجاد کنند

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم گفت: دشمنان با تحریک 
عده ای غافل نمی توانند خللی در امور و نظم کشور ایجاد کنند.

در  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون  مقیمی  ابوالقاسم 
شهرها  برخی  در  کورانه  تحرکات  برخی  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو 
و  امور  در  خللی  نمی توانند  غافل  عده ای  تحریک  با  دشمنان  گفت: 

کنند. ایجاد  کشور  نظم 
قم،  استان  غیور  راهپیمایان  تجمع  در  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
حضور گسترده نسل های دهه هشتادی و نودی در راهپیمایی ۱۳ آبان 

بود. از حضور هر ساله مشهود  فراتر  بسیار 
راهپیمایی  کرد:  تصریح  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
حضور  و  اسالمی  انقالب  عاشقان  پرشکوه  اجتماع  آبان   13 نظیر  بی 
در  همیشه  برای  ایران  مردم  استکبارستیزی  نشانه  به  ای  عزت مندانه 

است. تاریخ 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری:
ملت ایران جنایات آمریکا در 
حق خود را فراموش نمی کنند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: مقامات آمریکایی 
به دروغ می گویند که ما دوستدار ملت ایرانیم، در حالی که ملت ایران 

جنایات آمریکا در حق خود را فراموش نمی کنند.
سید مهدی قریشی در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان کهک  در 
انقالب اسالمی حضرت  تعبیر رهبر کبیر  به  آبان   ۱۳ گفتگویی گفت: 
امام خمینی)ره(، انقالب دومی بود که آغاز شد و در حقیقت با تسخیر 
رقم  آمریکایی  استکبار  دیوار  بر  ها  ترک  اولین  آمریکا  جاسوسی  النه 

خورد.
معاون استاندار قم با اشاره به جنایات آمریکا در حق مردم ایران افزود: 
در  ایرانیم،  ملت  دوستدار  ما  که  می گویند  دروغ  به  آمریکایی  مقامات 
حالیکه ملت ایران جنایات آمریکا در حق خود را فراموش نمی کنند.

آمریکایی ها  داد:  ادامه  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
از  نفر  هزاران  که  منافقین  مثل  تروریستی  گروه های  از  حمایت  از 
فتنه،  کودتا،  تحمیلی،  جنگ  تا  رساندند  شهادت  به  را  ایران  مردم 
تحریم های  انواع  و  مسافربری  هواپیمای  کردن  سرنگون  اغتشاشات، 
این چهار دهه کاری  و در  اند  روا داشته  ایران  را در حق ملت  ظالمانه 
نبوده که علیه ما انجام ندهند و حاال برای ما دلسوز شده اند و آن هم با 
تروریست ها میخواهند ناجی  و  از اغتشاش گران، آشوب گران  حمایت 

باشند. ایران  ملت 
 ۱۳ روز  راهپیمایی  ازجمله  انقالبی  صحنه های  در  مردم  حضور  وی 
آبان را همچون تیری بر قلب دشمنان دانست و گفت: دشمنان خیلی 
انواع شیوه ها متوسل  به  و  با خود همراه کنند  را  تا مردم  تالش کردند 
بالعکس  و  نکرد  همراهی  کسی  خورده  فریب  ای  عده  جز  ولی  شدند 
آنها هر روز  با حضور گسترده مردم در صحنه ها و راهپیمایی های ضد 
چگونه  اخیر  روزهای  طی  که  هستیم  شاهد  و  شده  قبل  از  ناامیدتر 

می کنند. دعوا  همدیگر  با  بگیرانشان  حقوق  و  خارجی  عوامل 
را  کهک  دانشجویان شهرستان  و  آموزان  دانش  و  مردم  حضور  قریشی 
این  واقعا  ارزیابی نمود و گفت:  را بسیار خوب  آبان  در راهپیمایی ۱۳ 
با  فهیم شهرستان کهک  مردم  که  دانست  قدر  باید  را  ارزشمند  حضور 
زمان شناسی خود اینگونه برای کشور و اسالم در صحنه حاضر شدند.
گفتنی است معاون استاندار پس از اقامه نماز جمعه با حضور در منزل 
شهید بابایی در شهرستان کهک با خانواده این شهید دیدار و گفت وگو 

نمود.

خبـر

سازمانآگهیهای
روزنامهگویه

آگهیمیپذیرد
تلفن: 09184480402

باهنر: بحران فعلی تمام می شود 

●  تغییر نظام تنها یک خواب خرگوشی است   ●
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین      ◄
خرگوشی  خواب های  ها  بعضی  گفت: 
سقوط  دیگر  روز  چهار  نظام  که  می بینند 
که  بدانند  باید  امروز  نسل های  می کند؛ 
از همان روز اول انقالب، دشمنان به ویژه 
انقالب  این  که  می گفتند  جهانی  استکبار 
و  می ماند  دیگر  روز   ۲۰ یا  ماه  یک  نهایتًا 

بودند. آن  منتظر  خودشان  همیشه 
رخ  اغتشاشات  اخیر  های  هفته  طی 
ناامنی های  بروز  موجب  کشور،  در  داده 
مورد  این  در  است.  شده  فراوانی 
محمدرضا  با  گفتگویی  فارس  خبرگزاری 
مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل  باهنر، 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  و 

می خوانید: زیر  در  که  است  داشته 
اخیر  اغتشاشات  مورد  در  شما  نظر 
در  خارجی  دشمنان  نقش  و  کشور  در 
زمینه های  را  عواملی  چه  و  چیست  آن 

می دانید؟ آن  بروز 
در  که  ما  دشمنان  اغتشاشات  این  در 
صهیونیستی  رژیم  آمریکا،  آن ها  رأس 
منطقه  قانونی  غیر  حکام  از  بعضی  و 
در  خودشان  تجربیات  تمام  هستند، 
متراکم  هم  روی  را  گذشته  سال   ۴۴ طول 
اسالمی  جمهوری  اینکه  برای  کردند 
از  که  مسائلی  و  پیشرفت هایش  و  ایران 
این ها  کنند.  متوقف  را  می کند  عبور  آن 
جمهوری  نظام  از  عمیق  خیلی  کینه   یک 
روی  نمی خواهم  من  که  دارند  اسالمی 
این  در  زیادی  سخنان  زیرا  کنم  بحث  آن 
مورد گفته شده است، ولی دشمنان تمام 
تا  کردند  استفاده  را  خودشان  تجربیات 
بیاورند. وجود  به  کشور  در  داستانی  یک 
خرگوشی  خواب های  ها  بعضی 
سقوط  دیگر  روز  چهار  نظام  که  می بینند 
که  بدانند  باید  امروز  نسل های  می کند؛ 
از همان روز اول انقالب، دشمنان به ویژه 
انقالب  این  که  می گفتند  جهانی  استکبار 
و  می ماند  دیگر  روز   ۲۰ یا  ماه  یک  نهایتًا 
در  بودند.  آن  منتظر  خودشان  همیشه 
خمینی  امام  حضرت  پربرکت  عمر  اواخر 
بودند  شده  پشیمان  دیگر  دشمنان  )ره( 
امام  حضرت  که  زمانی  تا  می گفتند  و 
می ماند  جایش  سر  انقالب  این  هستند، 
و  می شود  تمام  انقالب  امام،  از  بعد  اما 
اینکه  برای  بودند  بسته  را  چمدان هایشان 

تکرار  را  داستان ها  و  برگردند  ایران  به 
. کنند

حضرت  رحلت  عظیم  فاجعه  باالخره 
از  سال   ۳۳ اکنون  هم  و  افتاد  اتفاق  امام 
جمهوری  نظام  ولی  میگذرد  فاجعه  این 
توانمندتر  مقتدرتر،  روز  به  روز  اسالمی 
می برد.  جلو  را  خود  کار  پیشرفته تر  و 
جنگ  و  فشارها  اقسام  و  انواع  دشمنان 
رسانه ای  سیاسی،  اقتصادی،  نظامی، 
امروز  و  کردند  پیاده  ما  علیه  را  ترکیبی  و 
بودند  کرده  رمالی  یا  می زدند  حدس  هم 
شایعه  یا  بودند  منتظر  یا  می کردند  فکر  و 
ایجاد کرده بودند که رهبر انقالب کسالت 
دارند و خودشان را مانند گذشته برای یک 
معظم  مقام  حیات  از  بعد  مجدد  تیک آف 

بودند! کرده  آماده  رهبری 
امینی  مهسا  مرحومه  فوت  داستان 
انداخت،  جلو  را  داستان  این  نقشه 
آن  باالخره  که  فرمودند  هم  آقا  حضرت 
همه  و  بوده  ایرانی  شهروند  یک  مرحومه 
ما بابت فوت او غصه دار شدیم اما این یک 
شدند  مجبور  دشمنان  که  شد  جرقه ای 
خودشان  کار  پر  و  هزینه  پر  بسیار  پروژه 
کشور  در  را  اغتشاشات  و  بیندازند  جلو  را 

کنند. ایجاد 
دشمنان  قطعًا  العالمین  رب  الحمدالله 
موفقیتی  هیچ  هم  اغتشاشات  ادامه  در 
شده  رو  آن ها  دست  و  داشت  نخواهند 
در  که  بدهم  را  اخطار  این  باید  اما  است 
جنگ رسانه ای ما موفق نبودیم؛ دشمنان 
را  غریبی  و  عجیب  های  رسان   خیلی 
را  زیادی  های  پول  و  بودند  کرده  بسیج 
برای این کار خرج کرده بودند و آدم هایی 
این کار مامور کردند و چهره هایی  برای  را 
این  از  بعضی  که  بودند  کرده  انتخاب  را 
به  دیگر  بعضی  و  گاه  ناخودآ ها  چهره 
که  داشتند  که  بده بستان هایی  خاطر 
کنم،  قضاوت  مورد  این  در  نمیخواهم  من 
می خواستند  دشمنان  شدند؛  میدان  وارد 
توسعه  و  ببخشند  تعمیق  را  اتفاقات  این 

. هند بد
برای  هم  خیری  یک  اغتشاشات 
از  را  خودی ها  باالخره  که  داشت  ما 
کردیم  شناسایی  بیشتر  ها  غیرخودی 
آدم های  از  تعداد  یک  متاسفانه  حتی  و 
خارجی  رسانه های  تاثیر  تحت  سابقه دار 

اما  قرار گرفتند و حرف های بی ربط زدند 
فرصت  هنوز  که  فرمودند  هم  آقا  حضرت 
و  کنند  جبران  که  دارد  وجود  آن ها  برای 
اعالم  کردند  اشتباه  یا  خوردند  فریب  اگر 
کنند ولی اگر عالما و عامدا دنبال این کار 
خواب  کسی  اگر  معروف  قول  به  بودند، 
باشد می شود او را بیدار کرد ولی کسی که 
خودش را به خواب زده را نمی توان بیدار 
کرد و شاید بعضی از این ها خودشان را به 
خواب زدند که مردم تکلیف شان را با آن ها 

می کنند. مشخص 
حمله  در  معاند  کشورهای  نقش 
شاهچراغ  حضرت  حرم  به  تروریستی 
از داعش  )علیه السالم( و حمایت شان 
در این حمله را چطور ارزیابی می کنید؟
داعش  عنصر  آمیز  نفرت  بسیار  حرکت 
السالم(  )علیه  شاهچراغ  حضرت  حرم  در 
هم  آنها  خود  و  است  دشمن  استیصال  از 
امروز  داعش  بدانند  که  دارند  عقل  آنقدر 
جهان  سراسر  در  گروهک  منفورترین  جزو 
است و هیچ گروه و استداللی وجود ندارد 
کند  حمایت  ها  داعشی  از  بخواهد  که 
هستند.  داعش  عضو  که  آن ها  خود  مگر 
عناصر  نوع  این  از  استکبار  که  موقعی 
این ها  استیصال  اوج  می کند،  استفاده 

می شود. داده  نشان 
شهدایی  تروریستی  حادثه  این  در  ما 
ارزشمندی  شهدای  واقعًا  که  دادیم 
اما  شد  غصه دار  خیلی  کشور  و  هستند 
حرکت  یکپارچه  کشور  دوباره  که  دیدیم 
شهرهای  و  مشهدالرضا  شیراز،  در  کرد؛ 
حماسه  یک  شهدا  این  برای  کشور،  دیگر 
خیلی بزرگتر از حماسه ۹دی آفریده شد، 
اما  می زدند  را  حدس ها  این  دشمنان 
اصطالح  به  و  بودن  رسیده  استیصال  به 
و  چوب  هر  به  غریق  آدم  که  گویند  می 
آنقدر  این ها  یعنی  می زند،  دست  تخته ای 
پروژه شان  آخرین  که  بودند  مستاصل 
بود  نیروی داعشی  از یک  مسئله استفاده 
گناهی  هیچ  بدون  و  مظلومانه  بیاید  که 
و  دهد  انجام  را  ددمنشانه  حمله  این 
حرم  تروریستی  کند.حمله  یتیم  را  آرتین 
یک  از  السالم(  )علیه  شاهچراغ  حضرت 
از  و  است  تاسف بار  بسیار  ما  برای  طرف 
واقع  دشمن  که  میدهد  نشان  دیگر  طرف 
پریشانی  خواب های  و  است  مستاصل 

زیرا  شد  نخواهد  تعبیر  قطعًا  می بیند،  که 
هستند. یکپارچه  ما  مردم 

مشکالت  و  زمینه ها  از  بعضی  باالخره 
داخلی کشور، قاعدتًا می تواند بعضی ها را 
بیاورد.  بار  معترض  مقدار  یک  گاه  ناخودآ
واقعیت قضیه این است که وقتی ما از این 
کنیم،  می  عبور  اغتشاشات  و  بحران ها 

می رود  یادشان  مسئولین  برخی  متاسفانه 
و  می شود  پاک  مسئله  صورت  که  انگار  و 
است.  شده  حل  مسئله  که  می کنند  فکر 
ما باید در حل مسئله یک وحدت، ارادت و 

باشیم. داشته  بیشتری  هماهنگی 
رسانه ای،  جنگ  داستان  این  در 
داشت  وجود  اقتصادی  و  فرهنگی 
ترفندها  اقسام  و  انواع  از  دشمنان  و 
مشکالت  یک سری  کردند؛  استفاده 
واقع  و  دارد  وجود  کشور  در  باالخره  هم 
انقالب  قضیه این است که دولت، شورای 
ستاد  اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی، 
امر به معروف و نهی از منکر و ارگان های 
دیگر باید کار کنند تا ان شاءالله مشکالت 
حل  سریع تر  مقدار  یک  مردم  و  کشور 

. د شو
آقا  حضرت  مهم تر  این ها  همه  از 
امروز درگیر جنگ نظامی،  ما  فرمودند که 
هستیم.  ترکیبی  و  رسانه ای  اقتصادی، 
جهاد  آن،  و  دارد  وجود  مهم  نکته  یک 
نسل های  برای  باید  ما  یعنی  است،  تبیین 
و  انقالب  که  نسل هایی  و  خودمان  از  بعد 
دفاع مقدس را ندیدند و حضرت امام را در 

بسیاری  و  نکردند  درک  حیات شان  زمان 
این سازندگی ها  از  از خرابی هایی که قبل 
در کشور ما وجود داشته را ندیدند، تبیین 
کنیم که ما کجا بودیم و به کجا رسیدیم و 
آینده  ۷-۸ سال  در  این خیز  با  ان شاءالله 

رسید. خواهیم  کجاها  به 
این جهاد تبیینی است که بر عهده همه 

فضای  در  مخاطب  که  کسانی  و  نخبگان 
مجازی و جاهای دیگر دارند، وجود دارد؛ 
باید  هم  رسانه ای  بخش های  مسئولین 
این  در  باشند.  داشته  واالیی  همت  یک 
شد  شروع  ما  علیه  بر  که  رسانه ای  جنگ 
نظامی،  نیروهای  البته  نبودیم،  برنده  ما 
بسیجی ها و به ویژه نیروی انتظامی بسیار 
من  کردند،  خویشتنداری  قضایا  این  در 
از  بعضی  به  عده ای  که  بودم  شاهد  واقعًا 
این مامورین حتی فحش و ناسزا می دادند 
فیزیکی  و حمله  تحریک شوند  اینکه  برای 
این ها سعه  ولی  کنند  معترض  آدم  یک  به 
که  می دادند  نشان  خویشتنداری  و  صدر 
واقعا از عمق وجودم از آنها تشکر می کنم.
امنیتی  و  اطالعاتی  سازمان های 
با هم  و  متحدتر  مقدار  باید یک  کشور هم 
اخیرًا  که  تبیینی  بیانیه  باشند؛  همراه 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 
که  بود  امیدی  روزنه  یک  دادند،  مشترکا 
کار  همدالنه  بیشتر  اطالعاتی  نیروهای 
دشمنان  شر  خداوند  که  ان شاءالله  کند. 
ختم  را  ما  همه  عاقبت  آخر  و  کند  کم  را 

► بفرماید.    بخیر 

نهمین  در  الریجانی  علی  ایرنا،  گزارش  به      ◄
دبیرکل  عسگراوالدی  حبیب الله  درگذشت  سالگرد 
بخواهیم  اگر  گفت:  اسالمی،  مؤتلفه  حزب  فقید 
کنیم،  معرفی  اسالمی  انقالب  تراز  سیاستمدار  یک 
در  است.  آن  بارز  نمونه  یک  عسگراوالدی  مرحوم 
این  به  فردی  اسالمی  جمهوری  سیاست  ساحت 

داشتیم. کمتر  ورزیدگی 
کرد:  اضافه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
شناخت  عسگراوالدی،  مرحوم  خصوصیات  از  یکی 
خوبش از دشمنان و دوستان بود و می دانست آمریکا 
و غرب نسبت به ایران چه نگاه شیطنت آمیزی دارند 
صف  و  می شناخت  خوبی  به  را  دشمنان  وضعیت  و 

نمی کرد. مخلوط  را  دشمن  و  دوست 
می بینید  ایران  اطراف  در  امروز  افزود:  الریجانی 
آمریکا در  به خود گرفته اند.  آرایشی  که دشمنان چه 
گروه های  به  صراحت  به  همسایه  کشورهای  از  یکی 
ایران عملیات کنند.  ضدانقالب فشار می آورد که در 
فکر  و  می کنند  اشتباه  اما  نیست  بار  اولین  این 

بریزند. هم  بر  را  ایران  می توانند  می کنند 
وی تصریح کرد: ممکن است در داخل مشکالتی 
ایران،  اما ملت  را نفی نمی کنیم؛  آن  و  باشیم  داشته 

صف دوست و دشمن را از هم جدا کرده اند.

حریف  داشت:  اظهار  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
ما سناریوی بزرگی راه به وجود آورده است. لذا باید 
آن  به  معظم  رهبری  که  وفاقی  جای  و  بود  واحده  ید 

عسگراوالدی  وجود  خال  اینجاست.  داشتند  اشاره 
کنیم. فراموش  را  راهش  شود  باعث  نباید 

جمهوری  در  که  بزرگانی  از  یکی  گفت:  الریجانی 

گفته  او  بود.  مطهری  آیت الله  داشت،  نقش  اسالمی 
قدر  را  آن  می شنوید،  هرکجا  از  را  حق  حرف  بود 

بود. اینگونه  عسگراوالدی  بنهید؛ 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  رئیس 
و  علم  باید  اخالق  و  دانش  علم،  فضیلت  نتیجه 
بود.  تحمل  و  صبر  اهل  عسگراوالدی  باشد.  دانش 
به  رو  جامعه  زمان  آن  بودیم،  خواه  حقیقت   اگر 

می رود. پیشرفت 
او  با  جلسات  از  خیلی  در  داد:  ادامه  الریجانی 
می گفت  چیزی  یک  جمع  گاهی  داشتم.  حضور 
عسگراوالدی  اما  می پذیرفت؛  را  آن  هم  جامعه  و 
دلیل  به  و  می کرد  رد  را  موضوع  آن  استدالل  با 
را  موضوع  آن  جمع  اون،  اخالقی  ویژگی های 

. فت یر می پذ
اضافه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
اگر  ولی  دارد  مشکالتی  و  گره ها  هرجامعه ای  کرد: 
حل  مشکالت  و  گره ها  شود،  حکمفرما  اصیل  عقل 

. د می شو
پیش  اسالمی  جمهوری  در  خللی  اگر  افزود:  وی 
امروز  می شوند.  ناامید  مسلمانان  از  بسیاری  بیاید، 
دچار  مردم  اگر  است.  اقتصاد  ما  کشور  مشکل 
مشکالت  است  ممکن  هستند،  اقتصادی  مشکل 

دهند. نشان  دیگر  جای  در  را  خود 
می دانند  ایران  دشمنان  داشت:  اظهار  الریجانی 
جهش  ایران  شود،  باز  ایران  ملت  حرکت  مسیر  اگر 
سنگرها  این  بدانیم  یعنی  اصیل  عقل  می کند. 
با  چیزها  این  برداریم.  را  سنگرها  این  و  کجاست 

نمی شود. حل  سلیقه 
برنامه  تدوین  در  تشخیص  مجمع  در  گفت:  وی 
هفتم توسعه، آرمان هایی را نوشته بودند، اما این راه 
محدودیتهایی  درگیر  را  خود  نیست.  مشکالت  حل 

نکنیم. است،  کرده  ایجاد  بین الملل  جامعه  که 
حکمرانی  داد:  ادامه  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
را  که مشکالت  است  این  و هنر سیاست ورزی  اصیل 

کنیم. حل  کمتر  هزینه  با 
دغدغه  حکمرانان  اگر  کرد:  تصریح  الریجانی 
باعث  موضوع  این  باشند،  نداشته  اجتماعی  وحدت 
در  را  افراد  دلیلی  هر  به  می شود.  جامعه  در  کثرت 

بپذیریم. را  آن  و  نکنیم  تخریب  جامعه 
اما  داشت  مرزبندی  عسگراوالدی  گفت:  وی 
را  مختلف  حرف های  باید  نمی کرد.  رها  را  گفت وگو 
شنید و از آن استفاده کرد. این تربیت تراز جمهوری 
را  کسی  عسگراوالدی  نشنیدم  است.  اسالمی 
► داشتند.   قبول  را  او  همه  بنابراین  کند،  تخریب 

اسالمی  انقالب  نیروهای  ائتالف  جبهه  عضو      ◄
نسل  با  که  است  این  ما  وظیفه  امروز  اینکه  بیان  با 
ما  هشتادی های  دهه  گفت:  کنیم،  صحبت  جدید 
داشتند،  خود  قبلی  دهه های  با  که  نسلی  شکاف  در 
ضعف  این  و  می برند  رنج  فرهنگی  حمایت  عدم  از 

داد. نشان  اخیر  حوادث  در  را  خودش  متاسفانه 
نیروهای  ائتالف  جبهه  عضو  علوی  سیداحمد 
دهه  فارس،  با  گفتگو  در  اسالمی  انقالب 
هشتادی های ما در این شکاف نسلی که با دهه های 
رنج  فرهنگی  حمایت  عدم  از  داشتند،  خود  قبلی 
اخیر  حوادث  در  را  خودش  ضعف،  این  و  می برند 
که  است  این  ما  وظیفه  امروز  داد.  نشان  متاسفانه 
در حوزه فرهنگ، هر کدام یک عمار باشیم و با نسل 

کنیم. صحبت  جدید 
هنوز  کرد:  تاکید  خصوص  همین  در  وی 
دهه  با  که  نرم افزارهایی  همان  با  می خواهیم 
هفتادی ها و شصتی ها کار کردیم با دهه هشتادی ها 

کنیم. کار  نودی ها  و 
اسالمی  انقالب  نیروهای  ائتالف  جبهه  عضو 

معظم  رهبر  که  است  ضعفی  نقطه  همان  این  افزود: 
این  تغییر  از  ما  که  این  و  می کنند  اشاره  انقالب 
شدن  نزدیک  و  خودمان  زبان  تغییر  و  نرم افزارها 

و  می کنیم  مقاومت  و  می ترسیم  نسل  این  به  آن 
نمی توانند  هم  آن ها  که  می شود  این  نتیجه اش 

ممکن  و  کنند  دریافت  خودشان  زبان  با  را  مفاهیم 
دربیاید. آب  از  غلط  تحلیل هایشان  است 

این ها  به  مناسبی  داده  وقتی  کرد:  بیان  علوی 
هم  تحلیل هایشان  که  است  طبیعی  نمی شود،  داده 
کرد،  متهم  را  این ها  نمی شود  البته  نباشد،  درست 
درست  تحلیل هایی  چنین  که  این  از  زیادی  بخش 
نرم افزارهایی  و  اجتماع  وضعیت  به  نادرست  یا  است 

برمی گردد. می گذاریم،  اختیارشان  در  که 
اینکه مفاهیم  به جای  تاکید کرد: نسل جدید  وی 
از  کند  دریافت  انقالب  زبان  از  رو  خودش  نظر  مورد 
دیگر  عبارت  به  کند،  می  دریافت  انقالب  ضد  زبان 
نرم  زبان  از  را  خودش  نظر  مورد  مفاهیم  جدید  نسل 
این  و  اجتماعی دریافت می کند  و شبکه های  افزار ها 
دچار  شدت  به  حوزه  این  در  ما  که  می دهد  نشان 

هستیم . ضعف 
در  ما  زبان  کرد:  خاطرنشان  سیاسی  فعال  این 
زبان  به  و  باشد  روز  زبان  باید  جدید  نسل  با  ارتباط 
جایگاه  از  و  کنیم  صحبت  آن ها  با  نسل  این  خود 

کنیم. نگاه  موضوعات  به  نسل  این  دغدغه های 

داد:  ادامه  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
از  متفاوتی  نظر  تا  سیاسیون  از  بعضی  متاسفانه 
متهم  را  نسل  این  بالفاصله  می بینند،  را  جدید  نسل 
حتی  که  حالی  در  می کنند  عقاید  و  باورها  ضعف  به 
را  نسل  این  دغدغه های  کالم  چند  نبودند  حاضر 
رهبری  عنوان  به  انقالب  معظم  رهبر  اما  بشنوند 

می فهمند. را  نسل  این  چقدر  جامعه 
فرهنگی  نگاه  که  این  از  بیش  ما  کرد:  اضافه  وی 
و  داشتیم  سیاسی  نگاه  باشیم،  داشته  این ها  به 
نگران مسائل سیاسی بودیم در حالی که رهبر معظم 
مسائل  ما  که  وقتی  که  کردند  را  اشاره  این  انقالب 
مباحث  خودبخود  می کنیم،  حل  را  فرهنگی شان 
می شود. تامل تر  قابل  و  تدبیر  قابل  هم  سیاسی شان 
دهه  نسل  از  که  همانطوری  کرد:  تاکید  علوی 
بیرون  حرم  مدافع  شهدای  از  زیادی  تعداد  هفتادی 
شده  ساخته  لندی ها  علی  هشتادی ها  دهه  از  آمد، 
همچنان  اسالمی  ایران  افتخار  پر  نسل  این  قطعا  و 
چهره های جدیدی رو به عرصه خواهد آورد و باید به 

► کنیم.  اعتماد  نسل  این 

الریجانی: گفت وگو را رها نکنیم 

● هنر سیاست ورزی حل مشکالت با کمترین هزینه است    ●

علوی، عضو جبهه ائتالف نیروهای انقالب: 

● دهه هشتادی ها از عدم حمایت فرهنگی رنج می برند    ●
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● چگونه ربات ها و ترول ها در شبکه های اجتماعی فریب می دهند؟   ●
جعلی)فیک نیوزها(  اخبار  عمده       ◄
رسانه های  و  مجازی  فضای  طریق  از  باید 
اجتماعی پخش شوند تا مخاطبان پذیرای 
و  ربات ها  را  مسئولیت  این  و  باشند  آن 

دارند. برعهده  ترول ها 
و  اخبار  همه  منتشرکننده  آیا 
مجازی،  فضای  طریق  از  دنیا  رخدادهای 
عمده   هستند؟  واقعی  کاربران  و  افراد 
طریق  از  باید  جعلی)فیک نیوزها(  اخبار 
اجتماعی  رسانه های  و  مجازی  فضای 
آن  پذیرای  مخاطبان  تا  شوند  پخش 
باشند و این مسئولیت را ربات ها و ترول ها 

دارند. برعهده 
از  بیشتر این ربات ها و ترول ها، بخشی 
هستند  ربات ها(  از  )شبکه ای  بات نت  یک 
اشاعه  در  مستمری  فعالیت  هم  بسیار  و 
اخبار جعلی، برخی کالهبرداری ها و طنز 
اطالعات  به  زدن  دامن  کارشان  و  دارند 

است. نادرست 
ابتدا ربات ها از طریق هوش مصنوعی، 
شبیه سازی  را  اینترنتی  کابران  رفتار 
به  طبیعی  اخبار جعلی  انتشار  تا  می کنند 
نظر برسد. به طور مثال در توئیتر، ربات ها 
شبیه  و  کرده  تقلید  را  اجتماعی  تعامالت 
می کنند  جلوه  طبیعی  واقعی،  اکانت های 
کاربرعادی  را  آنها  مردم  می شوند  سبب  و 

. ببینند
یکی از ترفندهای این ربات ها، پرسیدن 
و  بانفوذ  اکانت های  توئیت   در  سوال 
جلب  خود  به  را  نظرشان  تا  است  پرفالور 
کنند و با تبادل نظر با آنها و سایر کاربران، 
از  فراتر  آنها  حتی  کنند.  اعتمادسازی 
موضوع های  با  مطالبی  نوشتن  با  این، 
در  تا  می کنند  ایجاد  بحث  پرطرفدار، 
کنند. پیدا  جایگاهی  ترندینگ  الگوریتم 
برای  بزرگی  درد  ربات ها  و  ترول ها 
که  زمانی  زیرا  اجتماعی اند  رسانه های 
و زمانی  آنالین هستند خطرناک می شوند 
با  یا  می گیرید  قرار  تحت تاثیرشان  که  را 

نیست. مشخص  می شوید،  درگیر  آنها 
محبوبیت  می توانند  حتی  ربات ها 
یا  شخص  یک  و  کنند  ایجاد  مصنوعی 
کنند.  تقویت  و  کرده  تاثیرگذار  را  جنبش 
از  سیاست  بر  تاثیرگذاری  نمونه  طور  به 

تاثیرگذاری  حتی  یا  و  انتخابات  جمله 
تالش  حتی  ربات ها  مالی.  بازارهای  بر 
هرزنامه  کنند،  ساکت  را  دیگران  می کنند 
پخش می کنند و حمالت فیشینگی دارند.
تعداد دقیق ربات ها مشخص نیست اما 

تخمین زده می شود بین ۵ تا ۱۵ درصد از 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  حساب های 
به نظر  واقعی  آنقدر  و  می دهند  تشکیل  را 
واکنش  آنها  به  به گونه ای  مردم  و  می رسند 
واقعی  کاربران  گویی  که  می دهند  نشان 

! هستند
اخبار  انتشار  به  ربات ها  چگونه 

می کنند؟ کمک  جعلی 
با  ابتدا  را  جعلی  اخبار  ربات ها، 
غیرمجاز  اطالعات  بازیابی  و  جست وجو 
طور  به  سپس  می کنند؛  منتشر  وب  در 
اجتماعی  رسانه های  سایت های  در  مداوم 
پست می کنند و با استفاده از موضوع های 
به عنوان  هشتگ ها،  و  پرطرفدار 
به  دستیابی  برای  اصلی  استراتژی های 
غیرقانونی  محتوای  گسترده تر،  مخاطبان 
موارد  از  بسیاری  در  که  می کنند  پخش  را 

می کند. کمک  جعلی  اخبار  انتشار  به 
آنها به »گفتن« یا »توئیت کردن« اخبار 

جعلی ادامه می دهند و از همان اطالعات 
پست های  به  دادن  پاسخ  برای  نادرست 
یا  اجتماعی  رسانه های  واقعی  کاربران 
می کنند  استفاده  آنها  مورد  در  نظر  اظهار 
در  بودن  احساساتی  دلیل  به  مردم  و 

کمک  ربات ها  به  جعلی  اخبار  این  انتشار 
. می کنند

ربات ها،  فعالیت  روند  به  توجه  با 
تالش  اجتماعی  رسانه های  شرکت های 
خود  پلتفرم  در  را  ربات ها  حضور  می کنند 
کاهش دهند. به طور مثال در سال ۲۰۱۸ 
کاربر مشکوک  میلیون  ده ها  توئیتر  شرکت 

خود را حذف کرد اما نتوانست بطور کامل 
موفقیت  که  گفت  باید  اما  کند  ریشه کن 
است  واقعی  بی گناه  افراد  مدیون  ربات ها 
اخبار  نشر  به  شرایط،  از  اطالع  بدون  که 

می کنند. کمک  جعلی 
بیشتر  شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
را  جعلی  اخبار  مردم  که  دارد  احتمال 
و  درست  اخبار  تا  بگذارند  اشتراک  به 
اخبار  تشخیص  در  مردم  چون  واقعی! 
باورند  این  بر  مردم  دارند.  مشکل  درست 
جعلی  از  واقعی  خبر  تشخیص  توانایی  که 
همین  و  دارند  اعتماد  خود  به  و  دارند  را 
اخبار  شده  سبب  باور،  از  فراتر  اعتماد 
به  بیشتر  اجتماعی  رسانه های  در  جعلی 
در  که  به گونه ای  شود؛  گذاشته  اشتراک 
داستان های  از  بیشتر  درصد   ۷۰ توئیتر 
می کنند  بازنشر  را  جعلی  اخبار  واقعی، 
و  خبر  تازگی  حساب  به  می توان  را  این  و 

گذاشت. مردم  عطش 
به  نادرست  خبر  القاء  از  پس  ربات ها 
پنهان کوچکی  گروه های  به  جای درست، 
که  را  اطالعاتی  می دهند  اجازه  مردم  از 
می کند،  پشتیبانی  کارشان  دستور  از 
ربات ها  کنند.  تبلیغ  بزرگ  مقیاس  در 
محتوای خود را در نتایج جست وجو، سبد 
خبری  فیدهای  باالی  به  و  مردم  خرید 
می توانند  که  آنجایی  تا  می کنند  هدایت 

باشند. موثر  هم  کشورها  انتخابات  در 
راه های تشخیص ربات ها، اکانت های 

جعلی و ترول ها
دشوار  کمی  یادشده  موارد  شناخت 

مشترک  آنها  در  موارد  از  بعضی  اما  است 
اشاره  آن  از  مواردی  به  می توان  که  است 

کرد:
بیشتر  ربات ها،  حساب های  نام   _۱
به ظاهر  از اعداد است که  شامل رشته ای 

هستند. تصادفی 
و  ندارند  عکس نمایه  عموما  آنها   _۲

یا  و  نیست  واضح  تصویری  باشد  هم  اگر 
استفاده  عمومی  عکس های  و  مناظر  از 

. می کنند
رسانه های  پلتفرم  به  تازگی  به  آنها   _۳
است  ممکن  که  شده اند  ملحق  اجتماعی 
ایجاد  دیگر  صفحه های  تبلیغ  برای  فقط 

شده اند.
کنید  توجه  فالورهایشان  تعداد  به   _۴
می کنند  دنبال  را  اکانت ها  از  بسیاری  که 

ندارند. زیادی  دنبال کننده  و 
زمانی  بازه  در یک  زیاد پست  ۵_ حجم 
پرچم  کاربر،  از یک  فعالیت شدید  و  کوتاه 
بودن  رباتیک  اعالم  برای  است  قرمزی 

اکانت.
محتوا  تولید  برای  عالقه ای  آنها   _۶
بلکه  ندارند  اصلی  و  مهم  مسائل  مورد  در 
و  اشتراک  و  بازنشر  به  محدود  حرکاتشان 

می شود. ترندیگ  به  کمک 
سبک  و  بی محتوا  مطالبشان   _۷
اگر  و  است  غیرطبیعی  آنها  نوشتاری 
آمار  هرگز  شود  خواسته  آنها  از  منبعی 
نهایت  در  یا  و  نمی دهند  ارائه  داده ای  و 
سایتی را معرفی می کنند که جعلی است.
داغ  هشتگ های  از  متناوب  به طور   _۸
ترند شدن موضوع  به  تا  استفاده می کنند 
با  نامربوط  هشتگ های  از  اما  کنند  کمک 
شک  آنها  بودن  ربات  به  می توان  محتوا 

کرد. 
شامل  بیشتر  ربات ها،  حساب های  نام 
ظاهر  به  که  است  اعداد  از  رشته ای 
موارد،  این  وجود  هستندبا  تصادفی 

اکانتی  رفتار  مورد  دو  یکی  با  نمی توان 
دقت،  با  باید  و  داد  قرار  قضاوت  مورد  را 
زیرا  کرد  تفکیک  را  مضر  و  مفید  محتوای 
و  کرده  عمل  هوشمند  بسیار  ربات ها 
باشند. گمراهکننده  به شدت  می توانند 
برابر  در  خود  محافظت  و  دفاع  برای 
تبلیغات و هرزنامه های ارسال شده توسط 

می توانیم  مخرب،  ربات های  و  ترول ها 
بررسی  دقت  با  را  موضوع  هر  پیش زمینه 
و  بزرگ  داده های  از  استفاده  با  و  کنیم 
واقعی  کاربران  از  را  ربات ها  یادگیری، 
شدن  قائل  تمایز  هرچند  دهیم.  تشخیص 
واقعا  که  کسی  با  ربات  و  ترولینگ  بین 
کند  بحث  موضوعی  مورد  در  می خواهد 
و  تجربه  کسب  با  می توان  اما  است  سخت 

داد. تشخیص  را  آنها  مقایسه، 
از موضوع  زود  ترول ها خیلی  و  ربات ها 
می گذراند  پست  بارها  و  می شوند  خارج 
می خواستند  که  را  پاسخی  که  زمانی  تا 
از میم ها، گیف ها و تصاویر  آنها  برانگیزند. 
استفاده  دیگران  به  دادن  پاسخ  برای 
تشخیص  راه های  دیگر  از  می کنند. 
حقایق  و  شواهد  گرفتن  نادیده  ربات ها 
متناقض  دیدگاهشان  با  اگر  که  است 
ترول ها  بیشتر  نمی کنند.  تائید  باشد، 
یا  تحقیرآمیز  لحن  از  ربات ها  گاهی  و 
تحریک  را  مقابل  طرف  و  استفاده  تقابلی 

. می کنند
این  با  باید  چگونه  واقعی  کاربران 

کنند؟ برخورد  ترول ها  و  ربات ها 
از بهترین راه حل ها، نادیده گرفتن و در 
»توجه  با  آنها  آنهاست.  به  بی محلی  واقع 
می گیرند  روحیه  احساسی«  پاسخ های  و 
به  بیشتر  تحریک  برای  را  واقعی  کاربران  و 
سمت بحث و کنش سوق می دهند. آنها را 
ترول  اگر  کنید.  مسدود)بالک(  می توانید 
مسدودش  می کند  اذیت  را  شما  رباتی  یا 

► نبینید.     تا دیگر  کنید 

ثبت رکورد 38000 دروغ در 46 روز برای 5 رسانه ضدایرانی 

● بی  بی سی همچنان در صدر؛ سبقت رادیو فردا از صدای آمریکا   ●
◄    بررسی عملکرد 5 رسانه ضدایرانی 
می دهد  نشان  آنها  مجازی  صفحات  و 
شهریور   23 زمانی  بازه  در  رسانه ها  این 
هزار   38 از  بیش  روز(   46( آبان   9 تا 
منتشر  ایران  اخیر  درباره حوادث  را  دروغ 

کرده اند.
سی  بی  بی  رسانه   ۵ عملکرد  بررسی 
اینترنشنال، صدای آمریکا،  ایران  فارسی، 
مجازی  صفحات  و  تو  و  من  و  فردا  رادیو 
آنها نشان می دهد این رسانه ها در ۴۶ روز 
 ۳۸۰۰۳ مجموعا  آبان(   ۹ تا  شهریور   ۲۳(
منتشر  ایران  اخیر  درباره حوادث  را  دروغ 

کرده اند.
رسانه   ۵ عملکرد  صرفا  پیمایش  این  در 
شامل بی بی سی فارسی وابسته به دولت 
به  وابسته  اینترنشنال  ایران  انگلیس، 
دولت سعودی، صدای آمریکا و رادیو فردا 
وابسته به دولت آمریکا، من و تو وابسته به 

است. شده  بررسی  بهائیت  جریان 
وب  بررسی  به  صرفا  مطالعه  این 
و  توئیتر  صفحات  تلگرام،  کانال  سایت، 
پرداخته  رسانه   ۵ این  رسمی  اینستاگرام 
بررسی  مورد  آنها  تلویزیونی  شبکه های  و 

است. نگرفته  قرار 
اخبار  حجم  نسبت  به  بررسی  این  در 
میزان  بیشترین  سی  بی  بی  تولیدات،  و 
ایران  و  است  داشته  را  واقع  خالف  اخبار 
رده های  در  تو  و  من  شبکه  و  اینترنشنال 

دارند. قرار  بعدی 
خالف  اخبار  مصادیق  پژوهش  این  در 
تحریف،  تقطیع،  خبر،  جعل  شامل:  واقع 

کوچک نمایی  و  بزرگنمایی  وارونه سازی، 
این  توسط  که  اخباری  ضمنا  است.  بوده 
گرفته  قرار  خبری  سانسور  مورد  رسانه ها 
کشته های  مورد  در  تکذیبیه ها  نظیر 

است. نگرفته  قرار  بررسی  مورد  دروغین 
گذشته  روز   ۴۶ در  که  دروغی   ۵
رسانه ها  این  از  را  بازنشر  بیشترین 
داشته اند به ترتیب شامل موارد زیر است: 
۱.  ادعای دروغ حمله نیروهای امنیتی 
 ۱۹ بازداشت  و  اردبیل  شاهد  مدرسه  به 
به  نوجوان  یک  باختن  وجان  دانش آموز 

داخلی  خونریزی  دلیل 
 ۳۴ شدن  کشته  دروغ  ادعای    .۲
پلیس  توسط  اخیر  اغتشاشات  در  کودک 
۳.  ادعای دروغ فرار مقامات جمهوری 

اسالمی با ۵ پرواز روزانه به خارج از کشور
تروریستی  عملیات  دروغ  انتساب    .۴
نظام  به  اوین  زندان  اتفاقات  و  شاهچراغ 

اسالمی جمهوری 
۵.  ادعای دروغ استفاده از کودکان به 

امنیتی نیروهای  عنوان 
انتشار  بیشترین  رتبه بندی  مطابق 

خبر  حجم  به  نسبت  به  واقع  خالف  اخبار 
است: شرح  این  به 

 ۶۵ مجموع  با  سی  بی  بی  شبکه     .۱
 .  ۱۰۴۵۵ در صد دروغ )تعداد کل اخبار 

(۶۸۱۸ واقع:  خالف  اخبار  تعداد 
 ۶۴ مجموع  با  اینترنشنال   ایران    .۲
 .  ۲۱۱۶۸ اخبار  تعداد کل   ( درصد دروغ 

(۱۳۵۷۹ واقع:  خالف  اخبار  تعداد 
۳.  شبکه من و تو با مجموع ۵۴ درصد 
تعداد   .  ۷۴۴۲ اخبار  کل  تعداد   ( دروغ 

(۳۹۹۴ واقع:  خالف  اخبار 

درصد   ۴۹ مجموع  با  فردا  رادیو    .۴
تعداد   .  ۱۱۳۶۰ اخبار  کل  تعداد   ( دروغ 

(۵۶۱۲ واقع:  خالف  اخبار 
۵.  صدای آمریکا با مجموع ۴۶ درصد 
تعداد   .  ۱۷۳۸۸ اخبار  کل  )تعداد  دروغ 

(۸۰۰۰ واقع:  خالف  اخبار 
بدین ترتیب در این ایام به طور متوسط 
این  شده  منتشر  اخبار  درصد   ۶/۵۵
تقریبا  یعنی  بوده  واقع  خالف  رسانه ها 
صحت  آن  خبر  یک  از  بیش  خبر   ۲ هر  از 
پیمایش  در  میزان  این  است.  نداشته 
قبلی ۸/۴۸ درصد بود که حدود ۷ درصد 

است. داشته  افزایش 
به  )منتهی  روز   ۴۶ در  رسانه ها  این 
ثانیه   ۱۰۰ هر  متوسط  طور  به  آبان(   ۹
به  نسبت  که  کرده اند  منتشر  دروغ  یک 
دروغ(،  یک  دقیقه   ۲ )هر  قبلی  پیمایش 
ثانیه   ۲۰ نادرست  اخبار  انتشار  سرعت 

است. شده  بیشتر 
ادبیات  کثرت  تأمل  قابل  نکته 
ایجاد  برای  آموزشی  و  تبلیغی  تهییجی، 
بی نظیر  خود  نوع  در  که  بود  اغتشاش 
در  رسانه ای  پروتکل های  همه  خالف  و 
آن  به  پژوهش  این  در  البته  که  دنیاست 

است. نشده  پرداخته 
سعودی  شبکه  پیمایش  این  مطابق 
مطلب   ۲۱۱۶۸ با  اینترنشنال  ایران 
 ۲۳( روز   ۴۶ در  را  تولید  میزان  بیشترین 
صدای  و  است  داشته  آبان(   ۹ تا  شهریور 
خود  به  را  بعدی  رتبه  فردا  رادیو  و  آمریکا 

► داده اند.   اختصاص 

بازتعریفحماسه13آبانو
مردمآگاهایران

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
سیزدهم آبان امسال بر خالف تصورات پوچ و باطل عده ای با 
شکوه و ابهت مثال زدنی برگزار شد و مردم نشان دادند با وجود 
اقتصادی همچنان  غیر  و  اقتصادی  نامالیمات  و  همه مشکالت 
پای نظام، مملکت، آرمان های انقالب ایستاده اند و از همه مهم 
تر اینکه فرمان رهبری را همچنان فصل الخطاب می دانند و با 

اشارتی، ضرورت حضور را درک کردند.
هر چند تاویل و تفسیر کامل این حضور میلیونی در این مقال 
به گوش  این حضور،  اینترنشنال  و  پیام جهانی  نمی گنجد ولی 
همه بدخواهان و دشمنان نظام رسید و به فراست دریافتند ایران 
کشور انقالب های مخملی و نارنجی نیست و سوریه شدن ایران 
محال است. در حقیقت مردم ایران  با شرکت در این راهپیمایی، 
کشور  آینده  به  دادند  نشان  و  زدند  فریاد  پارچه  یک  و  یکصدا 
دارد،  وجود  مملکت  در  هایی  گره  و  نامالیمات  اگر  و  امیدوارند 
با دخالت بیگانگان، غربزدگان، تجزیه طلبان و ... حل نخواهد 
شد و اسماعیلیون ها و علینژادها و شاهزاده پهلوی ها در حال 

بادگره زدن هستند!
مسئوالن  و  خواص  برخی  برای  نیز  هایی  پیام  حضور  این  اما 
نظام داشت که قدر این مردم نجیب و دلسوز را بیشتر بدانند که 
در تمام برهه های حساس پای در رکاب بوده و نقشه های دشمن 
را نقش بر آب کردند. خواص و مسئوالنی که در طول هفته های 
لب  بر  سکوت  مهر  بلکه  نگرفتند  موضعی  تنها  نه  اخیر،  بحرانی 
آزاد   30 کیلومتر  به  نگاهی  نیم  نیز  آنها  از  تعدادی  و حتی  زدند 
و  پی  در  پی  های  سخنرانی  و  جلسات  داشتند!  قم   – تهران  راه 
مکرر مقام معظم رهبری در طول روزهای اخیر با اقشار مختلف 
ضرورت  باب  در  تذکر  و  اخیر  حوادث  خصوص  در  روشنگری  و 
اجرای جهاد تبیین، حجت گفتار فوق و ماحصل کم کاری و بی 

بود. تاریخ مصرف گذشته  تفاوتی خواص و مدیران 
از  برخی  ریشه  داشت  اذعان  باید  تعارف  و  تردید  بدون 
مسئوالن  از  تعدادی  تفاوتی  بی  مردم،  انتقادات  و  اعتراضات 
است  محوله  وظایف  انجام  حتی  و  تببین  جهاد  در  کفایت  بی 
تصمیمات  با  گاهانه  آ نا  یا  گاهانه  آ عامدانه،  غیر  یا  عامدانه  که 
ریزند  می  دشمن  آسیاب  در  آب  منطقی  غیر  و  کارشناسانه  غیر 
و زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کنند تا جایی که امروز دل 
نگرانی از افزایش قیمت خودرو و مسکن جای خود را به نگرانی 
داده  ها  داروخانه  در  استامینوفن  و  هیدرامین  دیفن  کمبود  از 
هواپیمای  قیمت  به  کشور  در  خودرو  قیمت  که  درحالی  است! 
از  کشور  سازان  قطعه  انجمن  رئیس  است،  شده  نزدیک  سبک 
بندی  رتبه  راند!  می  سخن  خودرو  برابری   25 افزایش  ضرورت 
اصل  کامل  اجرای  پرستاری،  خدمات  گذاری  تعرفه  فرهنگیان، 
44، حتی اتصال به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و ... با 
اما و اگر در حال پیگیری هستند و نارضایتی  هزاران ان قلت و 

است. کرده  ایجاد  را  ای  گسترده  های 
با  مماشات  پایان  خواهان  بحق  و  یکصدا  ملت  اگر  امروز 
اغتشاشگران و برخورد جدی با اراذل و اوباش هستند، همزمان 
امضاء  بی کفایت هم  با مسئوالن  برخورد  و  پایان مماشات  سند 
شود و کوپن رافت اسالمی را برای دانش آموز دختر دواره سیزده 
شکل  اش  جنسی  های  اندام  هنوز  که  کنیم  خرج  ای  ساله 
نگرفته و فرق بین جهاد نکاح و جهاد سازندگی را نمی داند ولی 
این روزها روسری اش را از سر برداشته بود و شعار »زن، زندگی 

آزادی« سر می داد! و 
و  تنها  کشور  امروز  مشکالت  اساسی  چاره  تردید  هیچ  بی 
انسانی،  نیروی  و ظرفیت  منابع خدادادی  تنها مدیریت صحیح 
رهبری  با  تحول  و  کارآمدی  سونامی  ایجاد  و  نخبگان  گردش 
ناکارامد  و  فاسد  مدیران  با  مبارزه  و  انرژی  پر  و  جوان  مدیران 
این  به  نسبت  پیش  سال ها  انقالب  رهبر  که  موضوعی  است. 
درباره  دیداری  در   ۱۳۸۳ سال  در  ایشان  بود.  شده  متذکر  امر 
موضوع کارآمدی، نکته مهمی را بیان نمودند با این مضمون که: 
انجام  در  کارآیی  و  وظیفه  انجام  به  بسته  ما  همه ی  »مشروعیت 
بین خواهد  از  نباشد، مشروعیت  کارآمدی  وظیفه است. هر جا 

رفت.«
یک  همزمان  بیگانه  های  شبکه  تمام  اگر  است  واضح  پر 
شبکه فارسی معاند راه اندازی کنند و شبانه روز علیه جمهوری 
به  جمعیتی  بود  نخواهند  قادر  کنند،  سازی  برنامه  اسالمی 
خیابان  به  ایران  متوسط  شهرهای  از  یکی  راهپیمایی  اندازه 
این روزها در  را که  از جماعتی  بپذیریم بخش اعظمی  و  بکشند 
با سوء مدیریت و  به اعتراض برخواسته بودند، خودمان  خیابان 
سال  این  طول  در  شده  انجام  اقدامات  اعالم  در  کوتاهی  حتی 

کشاندیم. ها  خیابان  به  تبیین(  جهاد  ها) 
دولت  های  وعده  تا  باشد  رسیده  فرا  آن  وقت  امروز  شاید 
انقالبی سریع تر عملیاتی و اجرایی شوند. از وعده فرماندار علی 
گرفته  شهرشان  ضعیف  و  ناتوان  مدیران  برکناری  در  کتول  آباد 
آرامش  و  امنیت  معارضان  با  برخورد  در  جمهور  رئیس  تا دستور 

مانیم.  منتظر می    ... و  رانت  و  با فساد  مبارزه عملی  و  کشور 

یادداشت



◄    صدراعظم آلمان سفر به چین را سفری 
از  او  می داند.  "مناسب"  زمانی  در  "درست" 
رهبری چین خواست تا از نفوذ خود برای پایان 
استفاده  اوکراین  علیه  روسیه  جنگ  به  دادن 
روسیه  مورد  در  چین  وزیر  نخست  موضع  کند. 

بود. واضح  غیرمنتظره ای  طرز  به  هم 
دو  در  است:  نوشته  گزارشی  در  دویچه وله 
چین  خلق  بزرگ  تاالر  در  طویلی  میز  سوی 
روبروی  زیاد  مفترقات  با  بلندپایه  مقام  دو 
آلمان،  صدراعظم  سو  یک  در  نشستند.  هم 
نظر  از  که  اروپایی  متوسط  قدرت  یک  نماینده 
در  و مجبور است  اقتصادی ضربه خورده است 
و  ائتالفی دشوار، دائما مراقب باشد  یک دولت 
میز  سوی  آن  در  و  بگیرد.  نظر  در  را  مالحظات 
در  سوم  بار  برای  که  رهبری  جینپینگ،  شی 
جایگاه خویش ابقا شده، با قدرتی تثبیت شده 

شود. محدودیت  و  مرز  فاقد  می رود  که 
بلندپایه  مقام  دو  این  میان  فاصله  دنیایی 
یکدیگرند. با  همکاری  به  مجبور  اما  آنها  است. 
و  گسترده تر  جهان  در  کنونی  بحران های 
بدون  را  آنها  بتوان  که  هستند  آن  از  پیچیده تر 
شامل  مسئله  این  کرد.  حل  چین  همکاری 
برای  که  بحرانی  می شود؛  هم  اوکراین  جنگ 
حل آن، صدراعظم آلمان بر نفوذ چین بر مسکو 

است. کرده  باز  حساب 
اوالف شولتس پس از دیدار با شی جینپینگ 
این  سر  بر  چین  جمهور  رئیس  و  »من  گفت: 
و  غیرمسئوالنه  اتمی  تهدیدهای  که  مسئله 

داریم.« توافق  هستند،  خطرناک   بسیار 
نخست  کچیانگ،  لی  دیدار،  این  جریان  در 
این  از  کمتر  تاکنون  که  شیوه ای  به  چین  وزیر 
دیده  روسیه،  قبال  در  موضع گیری ها  در  کشور 
این  مرزبندی  و  فاصله  دادن  نشان  با  شده، 
که  گفت  اوکراین،  در  روسیه  اقدامات  با  کشور 
زمینه  این  در  را  بیشتری  تنش  نمی توان  دیگر 

کرد. تحمل 
چین  مقامات  سخنان  فرانسه  خبرگزاری 
به  مشترک  هشداری  را  دیدار  این  در  آلمان  و 
چین  خلق  جمهوری  که  می کند  تفسیر  روسیه 

می داند. خود  متحدان  مهمترین  از  را 
سفر  این  از  خود  برآورد  آلمان  صدراعظم 
اینگونه  پایان  در  را  چین  به  ساعته   ۱۱ کوتاه 
زمانی  در  مناسب  »سفری  کرد:  خالصه 

» . سب منا
در  خود  گفت وگوهای  از  پس  شولتس  اوالف 
گسترده ای  طیف  به  پکن،  در  خلق  بزرگ  تاالر 
به گفته  از مشترکات  بین دو کشور اشاره کرد. 
دو  سوی  از  تجاری  تبادالت  تعمیق  خواست  او 

هر  تأکید  و  تردیدها  و  انتقادها  وجود  با  کشور 
از  باثبات،  چندقطبی  جهانی  نظم  بر  طرف  دو 

بوده اند. مشترکات  این  جمله 
مقابله  حوزه  در  همچنین  آلمان  صدراعظم 
از یک پیشرفت کوچک خبر  با همه گیری کرونا 
نخستین  برای  دارد  او چین قصد  گفته  به  داد. 
در  چند  هر  ان تک،  بایو   mRNA واکسن  به  بار 

دهد. مجوز  خارجی ها،  برای  تنها  ابتدا 
بشر  حقوق  مناقشه برانگیز  موضوع  مورد  در 
مواضع  تشریح  به  تنها  دو  هر  ولی  شولتس  اما 

کردند. بسنده  خود  متفاوت 
دیدار شولتس با رهبری که قدرتش نامحدود 

به نظر می رسد
از  سفری  ندرت  به  اخیر  سال های  در 
صدراعظم وقت آلمان را به چین می توان یافت 
بر  نگرانی ها  و  انتظارات  سایه  چنین  این  که 
فرانسه  خبرگزاری  باشد.   کرده  سنگینی  آن 
مردی  به  دیدارش  با  شولتس  زیرا  می نویسد، 
اساس  از  را  چین  که  می بخشید  بیشتر  اعتبار 
و به تبع آن جهان را تا حدی تغییر داده است.

به نوشته این خبرگزاری، تحت رهبری شی، 
برای  آماده تر  و  ملی گراتر  و  اقتدارگراتر  چین 
بین المللی  صحنه  در  مختلف  رویارویی های 

است. شده 

سومین  برای  جینپینگ  شی  پیش  هفته  سه 
رئیس جمهور  و  حزب  دبیرکل  جایگاه  بر  بار 
سود  به  اساسی  قانون  تغییر  با  زد.  تکیه  چین 
به  او  شی،  زمامداری  دوره  نامحدودشدن 

قدرتمندترین رهبر چین، پس از مائو، بنیانگذار 
پس  است.  شده  تبدیل  چین  خلق  جمهوری 
اجازه  کمونیست  حزب  رهبر  هر  مائو  مرگ  از 
داشت تنها دو دوره ۵ ساله در این مقام بماند.

دستگاه کنترل دولتی در دوران شی پیوسته 

موضع گیری  است.  شده  تکمیل  و  تقویت 
در  غرب  با  رویارویی  در  چین  خارجی  سیاست 
آشکار  را  رقابتی  رگه های  و  خطوط  حاضر  حال 
از  متأثر  آینده  جهانی  نظم  احتماال  که  می کند 

بود. خواهد  آن 
"درست این بود که این مذاکرات انجام شود"
او  که  زمینه  این  در  تردیدی  شولتس  اوالف 
باقی  است،  چین  سرسختانه  سیاست  نگران 
نمی گذارد. صدراعظم آلمان پیش از ترک چین 

عناصر  تردید  بدون  چین  با  رابطه  "در  گفت، 
هماوردی و رقابت در سال های گذشته افزایش 

است." یافته 
عنوان  به  بار  نخستین  برای  شولتس  اوالف 
ارشد  هیئت  یک  با  همراه  و  آلمان  صدراعظم 
چین  به  آبان  چهارم  جمعه  بامداد  اقتصادی 

کرد. سفر 
چین  به  ساعته   ۱۱ سفر  این  خبر  اعالم 
به  آلمان  صدراعظم  برای  را  فراوانی  انتقادهای 
سفر  زمان  ناظران  از  بسیاری  داشت.  همراه 
جمله  از  مختلف،  دالیل  به  را  چین  به  شولتس 
سرکوب  ادامه  و  تایوان  علیه  پکن  تهدیدهای 
نامناسب  اویغورها  مذهبی  و  قومی  اقلیت 
تمامی  وجود  با  اما  شولتس  کردند.  ارزیابی 
جمهور  رئیس  با  بتواند  اینکه  امید  به  انتقادها 
سیاسی  تبادالت  و  دیالوگ  وارد  نحوی  به  چین 

شد. سفر  این  راهی  شود  
صدراعظم  به  نزدیک  محافل  که  گونه  آن 
موفقیت  چشم انداز  می کردند،  اذعان 
بود.  نامشخص  و  مبهم  سفر  این  در  شولتس 
این  بر  سفر  این  پایان  در  آلمان  صدراعظم  اما 
است.  نبوده  دستاورد  بی  او  سفر  که  است  باور 
این  که  بود  این  »درست  می گوید:  شولتس 

► ایسنا      شوند.«/   انجام  مذاکرات 

www.gooyeh-qom.com6یکشنبـه15آبان1401/شماره2047 بین الملل
دویچه وله: 

●  دیدار شولتس با رهبری که قدرتش نامحدود است    ●

◄    کارشناس مسائل بین الملل گفت: واشنگتن صرفًا 
در حال چنگ و دندان نشان دادن به مسکو است اما هیچ 

برخوردی میان این دو صورت نمی گیرد.
»علی بیگدلی« کارشناس مسائل بین الملل با در تشریح 
منطقه  کشورهای  در  ناتو  نظامی  حضور  افزایش  دالیل 
ایلنا عنوان کرد: بر اساس داده ها  با   بالتیک در گفت وگو 
و مستندات موجود، میزان نیروهای ناتو در مناطق اروپای 
شرقی تا حدود دو برابر افزایش پیدا کرده و این امر موجب 
اعتراض و نگرانی روسیه شده که به نوعی باید این مسٔاله 
را بخش بزرگی از تحوالت مربوط به جنگ اوکراین دانست. 
ناتو  نیروهای  از  این میزان  باشید که استقرار  توجه داشته 
و  اسلواکی  مجارستان،  بلغارستان،  مانند  کشورهایی  در 
رومانی طی یک برنامه هماهنگ شده میان ایاالت متحده 
و شرکای اروپایی اش در ناتو انجام شده است. به یاد داریم 
که چند ماه پیش نشست اعضای ناتو در اسپانیا برگزار شد 
پیمان  این  اعضای  میان  زیادی  قرارهای  و  قول  آنجا  در  و 
برای حمایت از اوکراین گذاشته شد. به عنوان مثال آلمان 

اعالم کرده بود که بودجه ۹ میلیارد دالری برای حمایت از 
اوکراین در دستور کار قرار خواهد داد تا بتواند این کشور 

را در مقابل روسیه زنده و سراپا نگه دارد.
طی  هم  ناتو  عضو  کشورهای  مابقی  داد:  ادامه  وی 
در  شده  تولید  تسلیحات  از  اعظمی  بخش  چندماه  این 

دیگر  بخشی  و  کردند  اوکراین  روانه  را  خود  خاک  داخل 
دادن  آموزش  و  مستشاری  کسوت  در  هم  کشورها  این  از 
میان  این  در  کردند.  نقش  ایفای  اوکراینی  نیروهای  به 
به  همچنین  و  ناتو  به  فرانسه  نگاه  که  بود  متوجه  باید 
دارد؛  تفاوت  کشورها  مابقی  با  حدودی  تا  اوکراین  پرونده 
شد  علنی  صورتی  به  ماکرون  امانوئل  مواضع  گونه ای  به 
صورت  به  اوکراین  رئیس جمهوری  زلنسکی،  ولودیمیر  که 
سبب  امر  همین  و  کرد  موضع گیری  فرانسه  علیه  علنی 
است.  شده  مسکو  با  پاریس  برخورد  مدل  در  تردید  ایجاد 
در  ناتو  نیروهای  می شود  دیده  اینکه  اساس  همین  بر 
بالتیک  و  شرقی  اروپای  کشورهای  در  و  روسیه  زیرگوش 
آنرا  باید  نوعی  به  که  است  موضوعی  کرده،  پیدا  افزایش 
اقدام  این  کرد.  قلمداد  روسیه  برای  تهدید  ایجاد  بیانگر 
باعث شده تا مقام های ارشد نظامی و سیاسی روسیه لب 
به سخن بگشایند و علیه ناتو )اعم از کشورهای اروپایی و 

بگیرند. موضع  آمریکا( 
این  واقعیت  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 

است که روسیه افزایش نیروهای ناتو در کشورهای اروپای 
نفر  هزار   ۳۰ حدود  به  حاال  که  بالتیک  منطقه  و  شرقی 
قلمداد  منافعش  و  خود  علیه  علنی  تهدید  یک  را  رسیده 
می کند و از سوی دیگر غرب با  این اقدام در حال مخابره 
چنین  که  حالیست  در  این  است.  مسکو  به  هشدار  پیام 
میان  هم  تاکنون  گذشته  از  مختلف،  سطوح  در  منازعاتی 
این  که  نمی کنم  فکر  اما  بود  جریان  در  روسیه  و  غرب 
مستقیم  و  سخت  برخورد  یک  به  نهایت  در  بتواند  تنش ها 
مشاهده  که  آنچه  بنابر  شود.  منجر  درگیری  طرفین  میان 
به  را  خود  هشدارهای  کامل  صورت  به  روسیه  می کنیم، 
است  داده  ناتو  پیشروی  خصوص  در  غربی  کشورهای 
تا  است  آن  دنبال  به  هم  متحده  ایاالت  میان  این  در  اما 
بتواند از این طریق مسکو را تحت فشار قرار دهند. این  در 
حالیست که تاکنون آمریکایی ها هیچ اقدامی علیه روسیه 
انجام نداده اند و به نظرم واشنگتن صرفًا در حال چنگ و 

است. کرملین  به  دادن  نشان  دندان 
وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که گورباچف فوت 

کرد و از دنیا رفت، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
با غرب  صراحتًا اعالم کرد که اشتباه گورباچف، مماشات 
زد.  رقم  را  شوروی  فروپاشی  نهایت  در  او  اقدام  این  و  بود 
بر همین اساس فکر می کنم که این سخنان پوتین در آن 
به واشنگتن قلمداد می شود  پیام دادن  برهه زمانی نوعی 
درگیری  به  اقدامات  این  که  معتقدم  صورت  هر  در  ولی 
از  بیش  اوضاع  و  شد  نخواهد  منجر  آمریکا  و  روسیه  میان 
این  در  رفت.  نخواهد  پیش  شدن  رادیکال  سمت  به  این 
آمریکا  و  روسیه  یعنی  قدرت  دو  میان  هم  اروپایی ها  بین 
سبز  قاره  برای  می تواند  موضوع  همین  و  گرفته اند  قرار 
نزاع  در  تا  هستند  آن  دنبال  به  اروپایی ها  باشد.  هزینه زا 
آنها  بیاورند.  به هر نحوی که شده دوام  و واشنگتن  مسکو 
فشارهای  تردید  بدون  اما  دارند  را  خود  مالحظات  اگرچه 
اقتصادی و سیاسی داخلی جدید را در حال تجربه کردن 
ناتو در اروپا هم  هستند. بر همین اساس گسیل نیروهای 
سبز  قاره  بر  حاکم  دولت های  برای  منفی  تبعات  می تواند 

► طی ادوار آینده داشته باشد.     

◄    علی رغم اینکه آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان 
شیعه است، دولت کنونی تحت ریاست جمهوری الهام علی 
اف به طور منظم و با روشی تهاجمی سکوالریسم را بر مردم 

اعمال می کند.
چنین اقداماتی به ممانعت از تحصیل آذربایجانی ها در 
حوزه های علمیه شیعیان در خارج از این کشور، محرومیت 
و ممنوعیت استفاده از حجاب اسالمی برای زنان، و برگزاری 
مراسم ساالنه عاشورا به شکلی اغلب محدود، منجر شده و 

در برخی موارد این کار به طور کلی ممنوع شده است. 
پس از کسب استقالل از اتحاد جماهیر شوروی در سال 
آذربایجان  در  جدید  سیاسی  احزاب  از  بسیاری   ،1991
 )IPA( ظهور کردند که یکی از آنها حزب اسالمی آذربایجان
دلیل  به  حزب  این   ،1996 سال  در  حال،  این  با  است. 
درخواست برای اجرای احکام شرعی توقیف شد و رهبر آن 
حاجی علی کرم به زندان افتاد و به »جاسوسی برای ایران« 

شد. متهم 
فعالیت های  پایان  معنای  به  عقب  به  رو  تحول  این 
باکو  مقامات   ،2010 سپتامبر  در  زیرا  نبود،  اسالم گرایانه 
تهیه  برای  شده  تصویب  جدید  استانداردهای  به  استناد  با 
این  کردند.  ممنوع  مدارس  در  را  حجاب  مدرسه،  لباس 
اقدام به آغاز موج جدیدی از فعالیت های سیاسی اسالمی 
با تظاهرات و طرح درخواست "حجاب را آزاد کنید" از سال 
2010 تا 2012 منجر شد. تظاهرات با درگیری شدید بین 
معترضان و پلیس پایان یافت. برخی از شرکت کنندگان در 

شدند. محکوم  طوالنی  حبس  به  هم  اعتراضات 
کشوری حامی اسرائیل در همسایگی ایران

به  است،  شده  نگرانی  باعث  نیز  اسرائیل  با  باکو  روابط 
از  بهره گیری  با  تهران  شیعه.  اکثریت  با  ایران  برای  ویژه 
مرز  نزدیکی  در  را  مانورهایی  اکتبر 2021،  بحران سیاسی 
آذربایجان برگزار کرد و به دنبال سخنان رهبر ایران، آیت الله 
علی خامنه ای، مبنی بر اینکه باکو به »عوامل« اسرائیلی در 
آذربایجان پناه می دهد، مقامات جمهوری آذربایجان دفتر 

را بستند. پایتخت  در  ایشان  نماینده 
در 19 اکتبر، سردار بابایف، جالل شفیع اف، قادر ممد 
اف و تمکین جعفراف – همه از اعضای »اتحادیه روحانیون«، 
سازمانی که نماینده علما و شخصیت های مذهبی شیعه در 

آذربایجان است – بازداشت شدند.
سرکوب  برای  باکو  تالش های  علی رغم  وجود،  این  با 
صداهای مذهبی و سیاسی مخالف، یک جناح »مقاومت« 
که گفته می شود مورد حمایت ایران در قفقاز جنوبی است 
ظهور  علی اف  رئیس جمهور  سیاست های  با  مخالفت  برای 
به  که  جنبش  این  شود  می  گفته  همچنین  است.  کرده 
آذربایجان(  اسالمی  مقاومت  نهضت  )همچنین  حسینیون 
معروف است، توسط طالب فارغ التحصیل از حوزه علمیه 

پایه گذاری شده است. ایران  در  قم 
جنبش حسینیون

دانشگاه  دکترای  دانشجوی  صمدوف،  بهروز  گفته  به 

مبتنی  دینی  دولت  از  حسینیون  آذربایجان،  از  چارلز 
و  برادری  عقالنیت،  و  علم  عدالت،  اخالق،  و  »ایمان  بر 

می کند. دفاع  اجتماع« 
نظام  سرنگونی  خواستار  حسینیون  جنبش  اعضای 
قالب  در  کریمه «  »دولت  ایجاد  و  آذربایجان  در  سکوالر 
با  بی شباهت  هم  چندان  که  هستند  اسالمی«  »جمهوری 

نیست. ایران 
به  مقاومت«  »محور  جناح های  دیگر  مانند  حسینیون 
اسرائیل،  و  صهیونیسم  از  پیوسته  و  شدیدًا  ایران،  رهبری 
دلیل  به  علی اف  دولت  از  و  کند  می  انتقاد  آمریکا  و  ترکیه 
آنها  می کند.  انتقاد  کشورها  این  با  دیپلماتیکش  روابط 
همچنین خواستار مقابله با سفارت آمریکا و منافع اسرائیل 

هستند. آذربایجان  در 
محدودیت  علیه  را  اعتراضاتی  ابتدا  جنبش  این 
گسترده  دستگیری  با  اما  کرد،  آغاز  مذهبی  فعالیت های 
بسیاری  قفقاز«،  مذهبی  »شورای  بی تفاوتی  و  آن  اعضای 
از اعضای آن مجبور به تبعید خودخواسته به ایران شدند.
برخی از آنها بعدًا راهی سوریه شدند و به گروه های مسلح 
به رشد داعش  رو  تهدید  با  مبارزه  برای  ایران  مورد حمایت 
پیوستند. توحید ابراهیم بگلی، بنیانگذار جنبش، در اواخر 
به  و مشهد  قم  در  که  آذربایجانی  به 14 طلبه  سال 2015 
تحصیالت دینی خود ادامه می دادند، دستور تأسیس تیپ 
منتقل  دمشق  به  نظامی  آموزش  از  پس  آنها  داد.  نظامی 
شدند. وی در آنجا با سردار فقید قاسم سلیمانی، فرمانده 
که  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  سابق 

نامگذاری این تیپ را خود انجام داده بود، مالقات کرد.
سرکوب حسینیون توسط باکو

بسیاری از اعضای حسینیون پس از بازگشت به کشورشان 
مورد بازجویی و آزار مقامات آذربایجان قرار گرفتند. در میان 
بلندپایه  اعضای  از  یکی  زاهداف،  المیر  شدگان،  بازداشت 
جنبش که در سوریه جنگید و در سال 2021 در آذربایجان 
زندانی شد، هم حاضر بود. سال قبل از آن، فالو ولی اف، 
به  و  دستگیر  روسیه  در  جنبش،  این  اعضای  از  دیگر  یکی 
آذربایجان تحویل داده شد. اتهامات وی »عضویت در گروه 
جنایتکار«، »آموزش در خارج از جمهوری آذربایجان برای 
مسلح  گروه های  فعالیت  در  »شرکت  و  تروریستی«  اهداف 
خارج از قوانین جمهوری آذربایجان« اعالم شده است. وی 

پس از آن به هشت سال زندان محکوم شد.
تمرکز رسانه های آذربایجان بر این جنبش زمانی آغاز شد 
باقرزاده، روحانی شیعه  نام طالع  به  از اعضای آن  که یکی 
به  باقرزاده  کرد.  غذا  اعتصاب  اعالم  ایران،  کرده  تحصیل 
دلیل دعوت به سرنگونی خشونت آمیز »یک نظام قانونی«، 
با  تعامل  و  شریعت محور  نظام  یک  استقرار  برای  تالش 
افتاد.  زندان  به  پلیس  با  مسلحانه  تقابل  برای  حامیانش 
و چهار فعال  پلیس  مامور  به کشته شدن دو  امر منجر  این 
شد.  2015 سال  در  نارداران  مذهبی  روستای  در  مذهبی 

اعالم  دولت  توسط  شده  فاش  صوتی  نوار  در  باقرزاده 

او  می داند.  قرمز«  »خط  را  خامنه ای  آیت الله  که  بود  کرده 
تقلید  از مراجع  آیت الله جعفر سبحانی،  از اصرار  تنها پس 
در قم، اعتصاب غذای خود را متوقف کرد. باقرزاده به اتهام 
»درخواست علنی برای سرنگونی دولت و نفرت پراکنی« به 

۲۰ سال زندان محکوم شد.
آذربایجان  در  جنبش  این  اعضای  از  نفر  شش  تاکنون 
سازمان  جرایم  ویژه  دادگاه  در  محاکمه  از  پس  و  دستگیر 
یافته باکو به 12 تا 14 سال زندان محکوم شده اند. یکی از 
برجسته ترین زندانیان یونس صفراف است که به اتهام سوء 
قصد نافرجام برای ترور شهردار گنجه به حبس ابد محکوم 

شد.
بخش های پشتیبان

و  دارد  نظر  زیر  را  حسینیون  نزدیک  از  آذربایجان  دولت 
اعمال  مذهبی  فعالیت های  بر  را  بیشتری  محدودیت های 
های  محدودیت  با  دولت  توسط  هم  قباًل  که  است  کرده 
امنیتی مواجه شده بود. محافل طرفدار دولت این جنبش 
را محکوم می کنند و برخی از نمایندگان مجلس مانند رازی 

به "خیانت" متهم کرده  را  این گروه  نوراللهی اف هواداران 
اند و مدعی هستند آنها جامعه را بیشتر دو قطبی می کنند.

شایان ذکر است که پایگاه اصلی پشتیبانی این جنبش 
های  فعالیت  سابقه  با  ای  منطقه  آذربایجان،  جنوب  در 

است. شیعه  سیاسی 
صمد اف استدالل می کند که حسینیون به طور بالقوه 
دست  به  فرودست  طبقه  میان  در  را  طرفدارانی  توانند  می 
آورند و این افراد می توانند جذب دیدگاه عدالت محور دولت 
کریمه شوند که مورد توجه روحانیون طرفدار دولت نیست. 
گسترده  حمایت  است  ممکن  حسینیون  است  مدعی  وی 
بخش  بسیج  برای  آنها  توانایی  اما  نیاورند،  دست  به  ای 
های پرشور مردم می تواند به قطبی شدن جامعه ای منجر 

شود که زمانی کاماًل حول پیروزی در جنگ 2020 قره باغ 
بود. ارمنستان متحد شده  با  کوهستانی 

مذهبی  فعاالن  اذیت  و  آزار  با  باکو  که  اینجاست  جالب 
که   – بزرگتر  بسیار  امنیتی  تهدید  یک  از  را  توجه  شیعه، 
منحرف   – است  قفقاز  در  گری  سلفی  و  وهابیت  گسترش 
توسط  جامعه  شدن  دوقطبی  مدعی  عوض  در  و  کرده 
حسینیون می شود. صدها سلفی آذربایجانی که به داعش 
و دیگر گروه های تروریستی در سوریه و عراق پیوستند، در 

اند. نشده  بازداشت  آذربایجان 
یک »حزب الله« قفقازی؟

علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در سخنرانی 
در  همکاری"  و  توسعه  جنوبی:  قفقاز  "کنفرانس  در  خود 
فهرستی  که  ایرانی گفت  نگار  روزنامه  به یک  آوریل 2022 
به  را  ایران  مقیم  آذربایجانی  اتباع  از  نفر  استرداد 20  برای 
اتهام مشارکت در خشونت و فعالیت های رادیکال به حسن 
هیچ  اما  کرده،  ارائه  ایران  سابق  جمهوری  رئیس  روحانی، 

نکرده است. این مورد دریافت  در  پاسخی 
مقامات  با  دیدارهای خود  در جریان  آذربایجان  مقامات 
ایرانی مرتبًا موضوع استرداد این افراد را در قبال ارائه برخی 
امتیازات اقتصادی به ایران را مطرح کرده اند. با این حال، 
این پیشنهاد همواره از سوی ایران رد شده است، زیرا تهران 
خصمانه  نظامی  و  امنیتی  فعالیت های  موضوع  طرح  با 
این  طرح  با  آذربایجان  و  ایران  مرز  نزدیکی  در  اسرائیل 

می کند. مقابله  درخواست 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در دیدار با سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر موضع کشورش 
به شدت با هر گونه حضور نظامی خارجی در منطقه به ویژه 
این  ایران مخالفت کرده است.  در سواحل دریای کاسپین 
نظامی  اتحاد  به  نسبت  ایران  که  دهد  می  نشان  همچنین 
ترکیه و آذربایجان و فعالیت های نظامی و اطالعاتی اسرائیل 

در نزدیکی مرز ایران و آذربایجان بسیار نگران است.
با توجه به نفوذ فزاینده ترکیه در منطقه و  از این منظر، 
نیاز روسیه به حفظ وضعیت موجود منطقه، هر گونه بحران 
معنای  به  درگیری  به  آینده  در  باکو  و  تهران  بین  سیاسی 

شد. نخواهد  منجر  آن  متعارف 
با این وجود، ظهور جنبش حسینیون نشان می دهد که 
ایران گزینه هایی دارد که با آن می تواند با مخالفان خود در 
آن سوی مرزهای قفقاز از راه های غیر متعارف مقابله کند.

استان  در  آذری  قومی  بزرگ  اقلیت  وجود  به دلیل  ایران 
ناسیونالیسم  عمل گرایانه،  به طور  خود،  نشین  آذری  های 
را  پان ترکیسم  از  الهام گرفته  آذربایجانی  توسعه طلب 
تهدیدی برای تمامیت ارضی خود می داند. ایران به خوبی 
چنین  در  دستی  اسرائیل،  اصلی اش،  دشمن  که  می داند 

داشت. خواهد  هایی  تحریک آفرینی 
اسرائیل  ژوئیه 2020، جورج دیک، سفیر  تاریخ 20  در 
در  کتابی  خواندن  حال  در  وی  از  عکسی  آذربایجان،  در 
مورد »تاریخ آذربایجان و فرهنگ تبریز« را در توییتر منتشر 

شد  تبدیل  ضدایرانی  کمپین  یک  به  بعدًا  توییت  این  کرد. 
پیوستند  آن  به  اسرائیلی ها  و  آذربایجانی ها  از  بسیاری  که 
ایرانی تبریز به جمهوری آذربایجان  و خواستار الحاق شهر 

شدند.
در  نیز  آذربایجان  در  ایران  سفیر  موسوی،  عباس  سید 
واکنش به این اقدام سفیر رژیم صهیونیستی را تهدید کرد 

نکند«. عبور  قرمزها  خط  از  »هرگز  که 
مقابله با اسرائیل و پان ترکیسم

افزایش  نگران  است  ممکن  آذربایجان  که  حالی  در 
خود  کشور  در  شیعیان  سیاسی   – مذهبی  فعالیت های 
باشد، متحدش اسرائیل نیز به شدت در تبادل اطالعات با 
شود،  می  نامیده  ایرانی«  »تهدید  انچه  با  مقابله  برای  باکو 

دارد. مشارکت 
به گزارش مرکز اطالع رسانی امور اطالعاتی و تروریسم 
سپاه  نیروهای   ،)ITIC( آمیت  میر  به  موسوم  اسرائیل 
هستند  فعال  آذربایجان  در   1990 دهه  از  ایران  پاسداران 
تغییر  و  آذربایجان  ماهیت سکوالر  زدن  کنار   « آنها  و هدف 
جهت گیری سیاست خارجی طرفدار اسرائیل – ترکیه – غرب 
طرفدار  بیشتر  که  است  ای  خارجی  سیاست  سمت  به  آن 

باشد.« ایران 
 ،2012 سال  در  آذربایجان  مقامات  اساس،  همین  بر 
بودند تحت  که مدعی  اعضای یک شبکه  از  نفر  تعداد 22 
حمالت  انجام  برای  توطئه  علت  به  را  است  سپاه  کنترل 
و  شناختند  مجرم  غربی  و  اسرائیلی  اهداف  به  تروریستی 

کردند.  محکوم 
قفقاز  در  ترکیه  و  اسرائیل  نفوذ  افزایش  به  توجه  با 
جنوبی پس از جنگ در قره باغ کوهستانی، تجاوزات اخیر 
و  ارمنستان  و جنوبی  آذربایجان در سراسر مرزهای شرقی 
قصد باکو برای مسدود کردن مرز ارمنستان و ایران، تهران 
برای  باکو  مخالف  های  گروه  از  حمایت  موثر  سیاست  به 
خود  منافع  و  ارضی  تمامیت  علیه  تهدید  هرگونه  با  مقابله 

داد.  خواهد  ادامه 
علی رغم اینکه آذربایجان کشوری با اکثریت شیعه است، 
اما با توجه به ماهیت سکوالر جامعه و آموزش و تبلیغات پان 
قره   2020 جنگ  از  پس  ویژه  )به  شده  نهادینه  ترکیستی 
مقامات دولتی، دولت  توسط  تبلیغات تحمیل شده  و  باغ( 
این کشور به تعقیب سیاست برخورد امنیتی با فعالیت های 

سیاسی شیعی ادامه خواهد داد.
با  مرز  امتداد  در  ایران  نظامی  مانورهای  به  واکنش  در 
باکو اخیرًا سرکوب  ارمنستان،  و  ایران  نزدیکی  و  آذربایجان 
های بیشتری را علیه گروه های مرتبط با ایران در آذربایجان 
آغاز کرد و 19 نفر را در شب اول نوامبر بازداشت کرد. باکو 
به طور رسمی مدعی شد که در این حمالت اسلحه ضبط 
شده است، اما در عکس ها و فیلم های منتشر شده فقط 

سی دی و کتاب نشان داده شد.
مترجم:   / تاشجیان   یقیا  نویسنده:    / کورال   منبع: 

► ایرانی      دیپلماسی   / موحدیان  احسان 

بیگدلی: 

●  اوکراین صحنه چنگ و دندان نشان دادن واشنگتن به کرملین    ●

 باکوی سکوالر احساس خطر می کند

●  »حسینیون«، جبنشی پرنفوذ در آذربایجان و معتقد به ایران اسالمی    ●



◄    مریم السادات سقایت گفت: در کنار 
رعایت تغذیه سالم و ورزش باید به مهم ترین 
مولفه سالمت و مراقبت روان یعنی کاهش 
توجه  نفس  به  اعتماد  افزایش  و  استرس 

کنیم.
روانشناس،  سقایت  السادات  مریم  دکتر 
پیرامون  دانشگاه  مدرس  و  درمانگر  روان 
نقش خود مراقبتی در ارتقای سالمت روان 

خانواده 
گفت: هر فرد سالمی خودش را دوست 
خود  شادابی  و  سالمتی  برای  قطعًا  و  دارد 
کار های کوچکی در طول روز انجام می دهد 

تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشد.
یک  خودمراقبتی  اینکه  بیان  با  وی 
موضوع آموختنی است افزود: خودمراقبتی 
زمانی می تواند مفید و موثر باشد که آگاهانه 

شود. انجام  هدفمند  و 
این روانشناس متذکرشد: اگرچه عبارت 
خود  از  مراقبت  معنای  به  مراقبتی«  »خود 
ارتباط  در  دیگران هم  با سالمت  اما  است، 
است و لذا بر کیفیت سالمت و زندگی افراد 

پیرامون ما نیز تأثیر خواهد گذاشت.
سالمت  جسم،  سالمت  بحث  سقایت 
خود  عاطفی،  مراقبتی  خود  روان،  و  روح 
اجتماعی  خودمراقبتی  و  معنوی  مراقبتی 
برشمرد  خودمراقبتی  اصلی  مولفه  پنج  را 
و  روانی  خودمراقبتی  اگرچه  اظهارکرد:  و 
روان  با سالمت  معنوی مستقیمًا  و  عاطفی 
روح  مرکز  که  جسم  اگر  اما  است،  مرتبط 
خودمراقبتی  نمی توان  نباشد  سالم  است 

داشت. روانی 
در  جسم  سالمت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

سالمت روح و روان بسیار موثر است     گفت: 
خود  مقوله  به  شدت  به  اسالم  مبین  دین 
امیرالمومنین  است.  کرده  توجه  مراقبتی 
»سالمتی  می فرمایند  السالم(  )علیه  علی 
اگر  که  معنا  این  به  است.«  نعمت  باالترین 
داشته  را  نعمت  بهترین  می خواهد  کسی 

باشد. خود  سالمتی  فکر  به  باید  باشد 
دانشگاه  مدرس  و  درمانگر  روان  این 
گفت: ما در کنار رعایت تغذیه سالم و ورزش 
مراقبت  و  سالمت  مولفه  مهم ترین  به  باید 
روان یعنی کاهش استرس و افزایش اعتماد 
اینکه  نیز توجه نشان دهیم ضمن  به نفس 
بسیار  موضوع  دو  هم  امید  و  خوشبینی 
متأسفانه  که  هستند  روان  سالمت  در  موثر 
نگاه خوشبینانه در جامعه ما کمرنگ دیده 

► خبرنگاران     می شود./باشگاه 
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 یک روانشناس:

●  خوشبینی و امید دو موضوع بسیار موثر در سالمت روان    ●

◄    یک مطالعه تازه راهی را برای پاک 
شناسایی  حافظه  از  بد  خاطرات  کردن 

است. کرده 
یورک  دانشگاه  در  تازه  مطالعه ای 
برخی  شنیدن  که  است  معتقد  انگلیس 
صدا ها در طول خواب بر کمک به فراموش 

است. تاثیرگذار  افراد  خاطرات  کردن 
 Learning مجله  در  که  مطالعه  این 
داده  نشان  شده،  منتشر   and Memory
می تواند  جدید  کشف  این  که  است 
خاطرات  که  دهد  توسعه  را  تکنیک هایی 
حافظه  از  را  تروما  با  مرتبط  زای  آسیب 

می کند. پاک 
به  ارزشمندی  افزوده  اخیر  مطالعه 
استفاده  امکان  که  است  قبلی  تحقیقات 
تقویت  برای  مختلف  صوتی  نشانه های  از 
بود؛  کرده  اثبات  را  خاطرات  از  برخی 
محققان  که  صوتی  نشانه های  برخالف 
مطالعه  در  افراد  فراموشی  به  کمک  برای 

اند. کرده  استفاده  جدید 
نویسنده   ،Pardor Joensen دکتر 
نتایج  اگرچه  می گوید:  مطالعه  این  اصلی 
است،  آزمایشی  هنوز  فعلی  مرحله  در  ما 
یادآوری  توانایی  تا  ایم  شده  موفق  اما 
در  خاص  صدا های  پخش  با  را  خاطرات 

دهیم. کاهش  و  افزایش  خواب  هنگام 

طیف  از  دیده  آسیب  "افراد  افزود:  وی 
می برند  رنج  دردناک  عالئم  از  گسترده ای 
حوادث  یادآوری  نتیجه  عالئم  این  که 
آن ها  برای  گذشته  در  که  است  دشواری 

" است.  داده  رخ 
ادامه  مطالعه  این  اصلی  نویسنده 
توسعه  منظور  به  می تواند  ما  مطالعه  داد: 

در  استفاده  برای  درمانی  تکنیک های 
شود. گرفته  کار  به  درمانی  تروما  جلسات 
شرکت کننده   ۲۹ شامل  مطالعه  این 
خواستند  آن ها  از  محققان  که  بوده 

که  را  میز(  )چکش-  مانند  جفت هایی 
می دهند،  پیوند  هم  به  را  مختلف  کلمات 
آن ها  از  محققان  سپس  کنند.  حفظ 

خواستند در آزمایشگاه دانشگاه بخوابند.
سپس امواج مغزی آن ها را برای تجزیه 
که  کردند  تعیین  و  گیری  اندازه  تحلیل  و 
شرکت کنندگان چه زمانی به حالت خواب 

صدا های  این  از  پس  می رسند.  عمیق 
که  کلماتی  از  یکی  صدای  شامل  آرامی 
پخش  بودند  کرده  حفظ  کنندگان  شرکت 

کردند.
مطالعات قبلی نشان داده بود که پخش 
به  کنندگان  شرکت  که  کلمه ای  دو  صدای 
در  را  آن ها  توانایی  بودند،  سپرده  خاطر 
بیدار  در هنگام  کلمه  دو  به خاطر سپردن 
ضبط  که  حالی  در  می کند،  تقویت  شدن 
با  مرتبط  کلمه  دو  از  یکی  تنها  صدای 
می کند.  مختل  را  آن ها  حافظه  یکدیگر، 
این نشان دهنده امکان تحریک فراموشی 
هدفمند در طول خواب با پخش صدا های 

است. هدفمند  خاطرات  به  مربوط 
در  خواب  نقش  اهمیت  بر  محققان 
آزمایشات خود و تأثیر آن بر نتایج آزمایش 
تأکید کردند، زیرا خواب ارتباط تنگاتنگی 
ضروری  آن ها  پردازش  و  دارد  خاطرات  با 

است.
خاطرات  پردازش  دقیق  مکانیسم 
نیست،  مشخص  هنوز  خواب  طول  در 
بین  مهم  ارتباطات  که  است  واضح  اما 
می شود،  قوی تر  خواب  طول  در  خاطرات 
نیستند  مهم  که  خاطراتی  که  حالی  در 

می شوند. ضعیف 
برای  جستجو  مطالعات،  بعدی  گام 
با  خواب  در  فراموشی  خاص  مکانیسم 
است./  آن  بیشتر  چه  هر  کنترل  هدف 

► نیوز      برخط 

هر  بدانید  که  است  جالب  برایتان  مطمئنا      ◄
شما  از  شخصیتی  نوع  چه  می پوشید  که  لباسی  رنگ 
رنگ ها،  روانشناسی  کارشناسان  می دهد.  نشان  را 
و  دارند  زیادی  بسیار  قدرت  رنگ ها  دارند  اعتقاد 
بگذارند.  تاثیر  افراد  روحیه  و  شخصیت  بر  می توانند 
خود  برای  فرد  به  منحصر  رنگی  دارای  فردی  هر 
هنجار  کار،  نوع  فرد،  شخصیت  با  متناسب  که  است 
را  رنگ  بهترین  می توان  جامعه  فرهنگ  و  اجتماعی 

کرد. انتخاب 
لباس هایی با تم رنگ قرمز و سرخ

رنگ قرمز یکی از رنگ های تند و پرانرژی در چرخه 
و  عشق  دهنده  نشان  سنتی  طور  به  و  است  رنگ ها 
قدرتمند  حس  می خواهید  که  هنگامی  است،  عالقه 
نمایش  به  را  باال  نفس  به  اعتماد  و  فرماندهی  بودن، 
استفاده  رنگ  این  با  لباس هایی  از  بگذارید می توانید 
کنید. البته استفاده از لباس هایی با تم رنگی قرمز در 
محیط کار و یا زمان هایی که نیاز به انجام کار دقیق یا 
این  نمی شود.  توصیه  دارید  رسمی  مراسم  در  شرکت 
شادی  و  عالقه  حس  ایجاد  برای  بیشتر  رنگ ها  نوع 

می گیرند. قرار  استفاده  مورد 
لباس هایی با تم رنگ نارنجی

شادی  و  هیجان  گرما،  دهنده  نشان  نارنجی  رنگ 
است و تداعی کننده انوار طالیی نور خورشید است، 
بسیار  رنگ  و  است  مختلفی  طیف های  دارای  نارنجی 
داشته  برق  و  پرزرق  حالت  نوعی  می تواند  آن  روشن 
چندان  کاری  محیط های  در  پوشیدن  برای  که  باشد 
لباس های  انتخاب  برای  رنگ  این  نیست،  مناسب 

فصل پاییز بسیار مناسب است و می تواند مانع از بروز 
افسردگی و کسالت ناشی از تغییر فصل در افراد شود.

لباس هایی با تم رنگ زرد
رنگ زرد برای بیان احساس شادی و نشاط است و 
می تواند نشان دهنده روحیه مثبت و با انرژی در افراد 
باشد، اگر می خواهید برای کار مهمی تصمیم بگیرید 

لباس های به رنگ زرد بپوشید.
لباس هایی با تم رنگ سبز

آرامش  تداعی کننده احساس  و  سبز رنگ طبیعت 
دلیل  به  اروپا  قاره  در  قبل  قرون  در  است.  راحتی  و 

بر روحیه  اثرات روانی منحصربفرد رنگ سبز  و  زیبایی 
بود. رنگ  این  به  عروس ها  لباس  رنگ  افراد، 

دارد  که  خاصی  رنگی  طیف  دلیل  به  سبز  رنگ  از 
رسمی  غیر  هم  و  رسمی  محیط های  در  هم  می توان 
کنده  تداعی  می تواند  سبز  رنگ  کرد،  استفاده 
در  باروری  قدرت  بودن  باال  نیز  و  ثروت  احساس 

باشد. خانم ها 
لباس هایی با تم رنگ آبی

دریا  و  آسمان  یاد  به  را  همه  بی اختیار  آبی  رنگ 
احساس  و  آرامش  برای  عاملی  دو  هر  که  می اندازد 

دریا  امواج  به  کردن  فکر  هستند.  انسان ها  در  راحتی 
را  روان  و  اعصاب  بیماران  سخت ترین  حتی  می تواند 

کند. آرام 
آبی می تواند در محیط های  به  لباس های  پوشیدن 
کند  کمک  همراهانتان  و  شما  به  استرس زا  و  پرتنش 
رنگ  با  لباس های  از  که  شود.افرادی  آرامش  باعث  و 
و  آرام  باهوش،  افرادی  معمواًل  می کنند  استفاده  آبی 
دارای توانایی های بسیار برای انجام وظایف گوناگون 

. هستند
لباس های با تم رنگ بنفش

روانشناسی رنگ بنفش: رنگ بنفش رنگی است که 
به همین دلیل رنگی  و  پیدا نمی شود  زیاد  در طبیعت 
سنگ های  در  معموال  رنگ  این  است،  باارزش  و  زیبا 
تم  با  لباس های  اگر  و  دارد  وجود  جواهرات  و  قیمتی 
و  تجمل  حس  نوعی  می کنید  انتخاب  بنفش  رنگ 

دارد. وجود  آن  در  زیبایی 
تن  به  بنفش  رنگ  تم  با  لباس های  که  افرادی 
می کنند معموال از حس تخیل قوی برخوردار هستند 

پردازند. رویا  اندکی  و 
لباس های با تم رنگ سفید

رنگ سفید نشان دهنده آرامش و خونسردی است 
سایر  ذهن  در  را  محکم  و  قوی  شخصیت  می تواند  و 
سفید  رنگ  با  لباس های  پوشیدن  کند.  تداعی  افراد 
احساسات  می خواهید  اگر  اما  دارد،  کاربرد  جا  همه 
از  باشید  داشته  دیگران  با  صمیمیت  و  همدلی 
کنید./  خودداری  رنگ  این  به  لباس های  پوشیدن 

► نیوز    محیا 

 راه درمان استرس 
 عالیم شایع استرس شدید 

چیست؟ 
 استرس!تک واژه ای که برای همه ما ملموس و شناخته شده است.هر 
چه زندگی مدرن شتاب بیشتری می گیرد، استرس ها و تنش های روحی 
نیز افزایش می یابد؛ تا جایی که گاهی کنترل این تنش ها برای انسان 

غیر ممکن می شود.
بهترین راه درمان استرس

آرام و قرار ندارد! رنگ و رویش سرخ شده و  و  پایین می پرد  و  باال   مدام 
انگار لبه پرتگاهی قرار دارد که کوچکترین حرکتی او را به اعماق پرتگاه 
می رساند. استرس! تک واژه ای است که برای همه ما ملموس و شناخته 
برابر  در  افراد دچار استرس شده ای است که  توصیف  شده است.اینها 

قرار گرفتن در شرایط مختلف دچار چنینی حالتی می شوند.
هدف  به  البته  یافت.  ظهور  بشری  زندگی  کردن  آسان  نیت  به  مدرنیته 
خود نیز رسید، اما در عوض باری بر دوش آدمی نهاد به نام استرس ! هر 
چه زندگی مدرن در سایه مدرنیته شتاب بیشتری می گیرد، استرس ها 
این  کنترل  گاهی  که  جایی  تا  می یابد؛  افزایش  نیز  روحی  تنش های  و 

انسان غیر ممکن می شود. برای  تنش ها 
استرس واکنش بدن در برابر شرایط و حاالت مختلف است که روی جسم 
و روح تاثیر منفی می گذارد. با وجود اینکه استرس به میزان کم آن خوب 
است و باعث می شود بدن ما از شرایط خطرناک دور بماند، اما استرس 
و روحی شدید می شود.در  بروز مشکالت جسمی  باعث  اندازه  از  بیش 
این گزارش برای شما توضیح می دهیم که استرس چه عوارض سوئی 

برای اعضای مختلف بدن دارد.
کننده  ایجاد  عوامل  از  برخی  گذرا،  و  موقتی  استرس های  از  غیر  به 
یا به صورت مکرر  ادامه پیدا می کنند  استرس برای مّدت طوالنی تری 
استرس ها  از  برخی  اینها  کنار  در  می کند.  تجربه  را  استرسها  این  فرد 
یا اهّمیت آن، فرد در طول  هم هستند که به دلیل شّدت زیاد استرس 
روزها و هفته های بعد با یادآوری آن، دچار تکرار عالیم استرس و نگرانی 

می شود.
خانوادگی،  استرس های  کار،  محیط  و  شغل  به  مربوط  استرس های 
یا  بیماری  به  مربوط  استرس های  طالق،  عشقی،  و  عاطفی  مسایل 
فرزندان از این قبیل استرس ها هستند. این نوع از استرس های مزمن 
موجب  و  باشند  گذار  اثر  انسان  روانی  و  جسمی  سالمت  بر  می توانند 

شوند. مختلفی  بیماری های  تشدید  یا  ایجاد 
عالیم شایع استرس شدید چیست؟

 اگرچه اثر استرس بر افراد مختلف متفاوت است و استرس هر فردی را 
به یک روش تحت تاثیر قرار می دهد، با این حال برخی عالیم مشترک 
وجود دارند که در اغلب افراد مشابه هستند. اگر شما یک یا چند مورد 
از عالیم زیر را دارید، احتمااًل به استرس های مهّم و قابل توّجهی دچار 

هستید.
سردرد: سردرد یکی از عالیم مهّم و شایع استرس شدید است. سردرد 
ناشی از استرس به »سردرد تنشی« معروف است و به صورت یک باند یا 
پارچه که به دور سر پیچیده شده و فشار داده می شود، احساس می شود. 
و در  ویژه در ساعات عصر و شب تشدید می شود  به  از سردرد  نوع  این 
اگر شما سردردهای  تهوع هم همراه است.  با احساس  موارد  از  برخی 

مکّرر و فشارنده دارید، یکی از علل آن می تواند استرس زیاد باشد.
مشکالت خواب: استرس روزانه و یادآوری برخی از استرس های قبلی 
اولیه خواب که سایر فعالیت های بدن کاهش پیدا می کند،  در ساعات 
شدید  استرس های  که  افرادی  کند.  مختل  را  خواب  شروع  می تواند 

می روند. خواب  به  دیر  دارند، 
افراد استرسی خواب خوبی ندارند. به این صورت که این افراد به صورت 
مکرر از خواب بیدار می شوند و در صورت بیدار شدن، مجددًا نمی توانند 

بخوابند.
همچنین کیفیت خواب در افرادی که استرس های مهم تجربه می کنند 
هم مختل می شود. این افراد دوره های خواب عمیق و آرامش بخش را 
تجربه نمی کنند؛ لذا این افراد حتی اگر ساعات خواب کافی هم داشته 
باشند، در طول روز خسته و کسل هستند؛ در نتیجه اگر شما مشکالت 

مربوط به خواب دارید ، یکی از علل شایع آن می تواند استرس باشد.
اضطراب: اضطراب به معنی »دلشوره« است. این افراد بی قرار هستند 
و انگار منتظر یک خبر بد یا حادثه ناگوار هستند. افرادی که اضطراب 
شان،  شکم  یا  سینه  قفسه  داخل  چیزی  انگار  که  می کنند  ذکر  دارند 

می شود. مچاله 
اضطراب اثر بسیار بدی بر سالمت جسمی و روحی افراد دارد و یکی از 
نشانه های استرس شدید یا مزمن است. عدم درمان این نوع از اضطراب 

در طوالنی مّدت می تواند به بیماری های اضطرابی دایمی منجر شود.
عدم تمرکز: استرس باعث ترشح هورمون هایی در بدن می شود که آستانه 
تحریک پذیری بدن را پایین می آورند؛ لذا در این شراط امکان فکر کردن 
و تمرکز بر روی یک موضوع خاص کمتر می شود. افرادی که استرس های 
مزمن و شدید را تجربه می کنند در مسایل ذهنی فاقد تمرکز الزم هستند 

و در اغلب موارد دچار فراموشی و حواس پرتی می شوند.
اکثر  که  است  این  کننده  نگران  مسأله  مدرن:  زندگی  ارمغان  استرس 
افرادی که از استرس زیاد رنج می برند توجهی به این وضعیت ندارند و در 
نهایت سالمتیشان را با عواقب جدی روبرو می سازند. حتما خودتان از 
عواقب جدی کم خوابی مطلع هستید؛ عالوه بر این استرس اندام هایی 
پایین می آورد. در  آنها کیفیت زندگی فرد را  را تهدید می کند که ضعف 
درگیر  را  روده هایتان  و  قلب  ریه ها،  تا  گرفته  پوستتان  از  استرس  واقع 

می کند.
بیماری های قلبی ناشی از استرس: قرار گرفتن طوالنی مدت و دائمی 
با تنش و فشارهای روحی باعث می شود که استرس زیاد شده و میزان 
کلسترول، فشارخون و همچنین تری گلیسرید خون افزایش پیدا کنند. 
در  اختالل  با  هستند،  مزمن  و  مدت  طوالنی  استرس  تحت  که  افرادی 
ضربان قلب مواجه می شوند؛ در نتیجه اگر می خواهید قلبی آرام داشته 

باشید، استرس هایتان را کنترل کنید.
باعث  می تواند  زیاد  جسمی  و  روحی  فشار  چشم ها:   دشمن  استرس 
باعث  نیز  مساله  این  شود.  چشم ها  ناحیه  در  ارتعاشاتی  و  لرزش  بروز 
بروز تحریکاتی در عضالتی می شود که وظیفه باال بردن پلک ها را دارند. 

التهاب چشم می شود. بروز  باعث  استرس  این،  بر  عالوه 
میزان  افزایش  باعث  روحی  فشارهای  و  استرس  مغز:  دشمن  استرس 
استرس  هورمون  را  هورمون  این  می شود.  کورتیزول  نام  به  هورمونی 
منفی  تاثیر  مغز  فرونتال  لب  روی  کورتیزول  باالی  میزان  می نامند. 
می گذارد. باید بدانید که این منطقه از مغز مسئول تصمیم گیری، افکار 

است. غیره  و  حافظه  مساله،  حل  خالقانه، 
استرس دشمن روده ها: سالمت روده ها تاثیر زیادی روی سالمت عمومی 
بدن دارد. به همین دلیل باید مراقب سالمتی روده ها و دستگاه گوارش 
بود. زمانی که استرس باال می رود، مشکالت روده ای نیز بروز می کند و 
عالئمی مانند گاز معده، دل درد و التهاب افزایش پیدا می کند./  فارس

سالمت

●   شناسایی راهی برای فراموش کردن خاطرات تلخ      ●

● هر رنگ لباس نشانه چه نوع شخصیتی است؟    ●

◄    با وجود استفاده از با کیفیت ترین 
پوستی  آسیب های  پوستی،  محصوالت 
است  اتفاقی  پوست  خشکی  بخصوص 
فصول  در  را  آن  است  ممکن  کسی  هر  که 
اما چگونه می توان  تجربه کند؛  سرد سال 
را  پوستی  آسیب های  اینگونه  جلوی 

؟ گرفت
مواد  برخی  مصرف  با  آسیب ها  این 
داشتن  نگه  هیدراته  به  منجر  که  غذایی 
ضمن  است.  پذیر  امکان  می شوند،  بدن 
به  منجر  غذاها  گونه  این  مصرف  که  این 
به  و  شده  تازه  سلول های  شدن  پدیدار 
خواهد  یکدست  پوست  بافت  آن  دنبال 

. شد
ارتقای  و  آموزش  دفتر  اعالم  بنابر 
اقالم غذایی  این  بهداشت  وزارت  سالمت 

است: زیر  موارد  شامل 
دارای  غذاهای  از  یکی  میگو:   _
باالترین سطح روی است و منجر به تعمیر 

دیگر  می شود.  کالژن  تولید  با  پوست 
غذاهای غنی از »روی« عبارتند از گوشت 

گندم. جوانه  و  لوبیا  گاو، 
 E ویتامین  حاوی  زیتون:  روغن   _
عالوه  به  نشده  اشباع  چربی های  و 
یک  و  است   ۳ امگا  چرب  اسیدهای 
سالمت  حفظ  برای  تغذیه ای  نیروگاه 
روغن  مصرف  می شود.  محسوب  پوست 
اشعه  و  اگزما  برابر  در  را  پوست  زیتون 
محافظت  نیز  خورشید  بنفش  ماوراء 

. می کند
غنی  سبزیجات  در  سیلیس،  خیار:   _
از آب مانند خیار منجر به افزایش رطوبت 
خیار  می شود.  پوست  ارتجاعی  قابلیت  و 
ث  و  آ  ویتامین های  از  سرشار  همچنین 
برای تسکین پوست و مبارزه با آسیب های 

است. پوستی 
_ ماهی: ماهی های چرب مانند ماهی 
آزاد، قزل آال و ساردین حاوی مقادیر باالی 

مصرف  و  هستند   ۳ امگا  چرب  اسیدهای 
آنها منجر به حفظ رطوبت و تقویت پوست 
۳ در مقابل خشکی  امگا  می شود. کمبود 
پوست را به همراه دارد. اگر مصرف ماهی 
دانه های  از  نیست،  پذیر  امکان  برایتان 
 ۳ امگا  رساندن  برای  گردو  یا  و  کتان  بذر 

بگیرید. بهره  می توانید  بدن  به 
_ آجیل: سرشار از ویتامین E به عنوان 
آنتی اکسیدانی است که ناجی محصوالت 
می شود.  محسوب  پوست  از  مراقبت 
آسیب  برابر  در  پوست  محافظ   E ویتامین 
است  اکسیداتیو  استرس  از  ناشی  های 
به  منجر   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  مانند  و 
آسیب های  برابر  در  پوست  از  محافظت 

می شود. نیز  خورشید   UV اشعه 
آووکادو  آجیل،  مانند  آووکادو:   _
سایر  و   E ویتامین  باالی  مقادیر  نیز 
از  میوه  این  دارد.  را  اکسیدان ها  آنتی 
و  است  غنی  نشده  اشباع  چربی های 

پوست  رطوبت  حفظ  به  منجر  آن  مصرف 
زودرس  پیری  که  این  ضمن  می شود 

فرایند  و  می اندازد  تاخیر  به  را  پوست 
می دهد. کاهش  بدن  در  را  التهاب 

همراه  به  شیرین:  زمینی  سیب   _
ریشه  حاوی  که  غذایی  محصوالت  سایر 

ویتامین  و  بتاکاروتن  از  غنی  هستند، 
برای  مواد  مغذی ترین  از  یکی  است؛  آ 

است.  پوست  شدن  خشک  از  پیشگیری 
سطح  در  آسیب ها  تعمیر  به  آ  ویتامین 
پوست  زودرس  پیری  از  جلوگیری  و  بافت 

► ایسنا    می کند./  کمک 

7 ماده غذایی برای مقابله با خشکی پوست 

●  چگونه می توان از آسیب های پوستی پیشگیری کرد؟    ●
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حضور بانوی کرامت در قم؛

●  ماجرای فردی که در قم برای حضرت معصومه)س( داروی رایگان تهیه می کرد!   ●

گفتگو  در  محسنی  محسن  سید      ◄
انوار  کتاب  در  کرد:  عنوان  ایسنا  با 
الرواه  حاالت  بیان  فی  المشعشعین 
کچوئی،  اردستانی  نوشته  القمیین، 
سال  در  که  زمانی  است  شده  بیان 
دیدن  برای  )س(  معصومه  حضرت   ۲۰۱
از  بعد  و  می کنند  مهاجرت  برادرشان 
اصرار  به  می شوند  بیمار  ساوه  در  اینکه 

می آیند. قم  به  خودشان 
بیان  کتاب  این  در  کرد:  اضافه  وی 
و  استقبال  از  بعد  ایشان  است  شده 
موسی  سرای  در  ها  قمی  نوازی  مهمان 
فردی  حتی  و  می شوند  ساکن  خزرج  بن 
رایگان  را  )س(  معصومه  حضرت  داروی 
فروش  دارو  این   قبر  که  است  می داده 
در  قبرش  سنگ  با  قاجار  اواخر  تا  نیز 

است. بوده  جعفر  بن  علی  قبرستان 
و  پایه  اینکه  بیان  با  ایسنا،  گزارش  به 
انوارالمشعشعین  کتاب  مطالب  اساس 
و  عربی  زبان  به  که  است  قم  تاریخ  کتاب 
کرد:  تصریح  است،  نوشته   ۳۷۸ سال  در 
برجسته ترین  از  که  طباطبایی  مدرسی 
دانشگاه  استاد  و  قدیم  شناسان  قم 
عرصه  در  جهانی  شخصیت  و  پرینسون 
که  کند  می  بیان  است  شهرشناسی 
دقت  و  تحقیق  اهل  اردستانی  کچویی 

است. بوده 
دیگری  مطالب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دسترس  در  فروش  دارو  این  با  رابطه  در 
امر می تواند یک  این  اظهار کرد:  نیست، 
و  شود  محسوب  قم  برای  باالدستی  سند 
در  مداوا  و  درمان  برای  مرکزی  قم  استان 
سطح کشور و حتی سطح خاورمیانه ثبت 
شود و بهترین مراکز درمانی و پزشکی در 

شود. مستقر  استان 
آنچه  به  توجه  با  داد:  ادامه  محسنی 
نظر  از  قم  شود  می  بیان  جلسات  در 
خود  به  افزاری(  )سخت  ساختمانی 
را  الزم  امکانات  و  است  رسیده  کفایی 
دارد و فقط در حوزه انسانی یعنی پزشک 
متخصص و کادر درمانی مشکالتی وجود 

دارد.
)س(  معصومه  حضرت  حضور  تأثیر 

قم رونق  در 
حضرت  حرم  تأثیر  با  رابطه  در  وی 
نحوه  در  علیها(  الله  )سالم  معصومه 
دفن  از  قبل  گفت:  قم  شهر  گسترش 
در  علیها(  الله  )سالم  معصومه  حضرت 
قم  شهر  در  انسانی  تجمع  بابالن  باغ 
است  بوده  پراکند  و  نقطه ای  صورت  به 
حضرت  دفن  با  و  اسالمی  دوره  در  اما 
حرم  ایجاد  و  علیها(  الله  )سالم  معصومه 
به  توسعه  و  می کند  پیدا  پیوستگی  شهر 

می شود. خطی  صورت 
حضرت  اینکه  بر  تأکید  با  پژوه  قم 
ترین  غربی  در  علیها(  الله  معصومه)سالم 
دفن  رودخانه(  )کنار  قم  شرق  قسمت 
حضرت  دفت  با  کرد:  تصریح  می شوند، 

در  سکونت  قم،  شرق  در  )س(  معصومه 
قم  شرق  در  و  می شود  متروک  قم  غرب 
آن  دالیل  از  یکی  و  می گیرد  شکل  توسعه 
به  که  است  قم  تاریخی  بازار  توسعه  نحوه 
بازار  )ابتدا  است.  غربی   _ شرقی  صورت 
شده  ایجاد  نو  بازار  سپس  و  بوده  کهنه 

است).
وی افزود: وقف نامه قرآنی وجود دارد 
قم  قدیم  جامع  مسجد  می دهد  نشان  که 
واقع در خارج درب ساوه بوده که منظور 
امام  مسجد  همین  عتیق  جامع  مسجد  از 
در  که  است  فعلی  )ع(  عسکری  حسن 

نزدیک  ساوه  دروازه  از  قبل  قاجار  دوران 
دروازه  یعنی  است؛  بوده  علیخانی  پل 
جای  از  غرب  به  شرق  از  توسعه  با  ساوه 
ابتدای  تا  و  می کند  حرکت  خود  پیشین 

می شود. پیش  علیخانی  پل 
کتاب  متن  کرد:  اظهار  محسنی 
در  که  قمی  احمد  قاضی  تواریخ  خالصه 
نشان  نیز  است  شده  نوشته  صفویه  زمان 
معصومه  حضرت  حرم  که  دارد  این  از 
بوده  قم  شهر  محدوده  از  بیرون  )س( 
خانه های  نیز  دیگر  دلیل  همچنین  است 
که  است  پنبه  باغ  محله  در  شده  ساخته 
که  می شود  بیان  قاجار  دوره  متون  در 
قسمت جدید شهر در حال ساخت و ساز 
به  شرق  از  شهر  توسعه  روند  و  است  بوده 

است. بوده  تکمیل  حال  در  غرب 
قسمت های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
است  نو  کوچه  نام  به  محله ای  پنبه  باغ 

بوده  نیز  شهر  تکمیل  حلقه  آخرین  که 
جدید  جای  به  چه  اگر  داد:  ادامه  است، 
سابقه  گذاری  نام  این  اما  می گویند  »نو« 
افرادی  انگار  یعنی  دارد  هم  تاریخی 
است  کرده  گذاری  نام  را  محله  این  که 
حلقه  آخرین  که  داشتند  داشته  گاهی  آ
نام  نو  کوچه  نام  با  باید  را  شهر  تکمیل 

کنند. گذاری 
دالیل  این ها  شد:  یادآور  پژوه  قم  این 
قم  استان  غربی  به  شرقی  گسترش 
دفن  از  متأّثر  گسترش  نوع  این  که  است 
بوده  قم  شرق  در  )ع(  معصومه  حضرت 

. ست ا
به  را  جهان  قم،  تاریخی  ظرفیت 

می آورد در  لرزه 
وی با تأکید بر اینکه قم سابقه تاریخی 
می تواند  قم  شهر  کرد:  بیان  دارد، 
مدیران  و  باشد  گردشگران  برای  مقصدی 
حتی  شوند،  گاه  آ قم  ظرفیت  این  از  باید 
محلی  می تواند  نیز  تنهایی  به  کهنه  بازار 

باشد. گردشگران  جذب  برای 
فاطمه  حضرت  کوتاه  زندگینامه 

علیها الله  سالم  معصومه 
نام شریف ایشان، فاطمه و مشهورترین 
علیها  الله  سالم  معصومه  ایشان  لقب 
هفتم  امام  بزرگوارشان،  پدر  است. 
و  السالم  جعفرعلیه  بن  موسی  حضرت 
خاتون  نجمه  حضرت  ایشان  مکرمه  مادر 
نجمه  حضرت  دارند.  نام  علیها  الله  سالم 
رضاعلیه  امام  مادر  السالم  خاتونعلیها 

امام  اساس  این  هستند.بر  نیز  السالم 
سالم  معصومه  وحضرت  السالم  رضاعلیه 
الله علیها از یک مادر، برادر و خواهر می 

. شند با
بشارت والدت

سال ها قبل از تولد ایشان امام صادق 
ایشان  منزلت  و  مقام  درباره  السالم  علیه 
است  حرمی  خدا  فرمودند:”برای  چنین 
خدا  رسول  برای  و  باشد  می  مکه  آن  که 
است  حرمی  سلم  و  وآله  علیه  الله  صل 
علیه  امیرالمومنین  برای  و  مدینه  آن  که 
می  کوفه  آن  که  است  حرمی  السالم 

باشد و برای ما حرمی است که آن قم می 
باشد. به زودی فرزندی از فرزندان من به 
هر  شود؛  می  دفن  جا  آن  در  فاطمه  نام 
او واجب  بر  زیارت کند، بهشت  را  او  کس 

شود”. می 
حضرت هجرت 

رضاعلیه  امام  هجرت  از  بعد  سال  یک 
علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  السالم 
برای دفاع از امامت و والیت امام رضاعلیه 
السالم و به شوق دیدار برادرش به همراه 
به  برادرزادگان  و  برادران  از  ای  عده 
مسیر  در  نمودند.  حرکت  خراسان  طرف 
کردند  می  استقبال  آنها  از  مردم  عبور، 
نیز  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  و 
زینب  حضرت  بزرگوارشان  عمه  همچون 
وغربت  مظلومیت  پیام  السالم  علیها 
السالم  رضاعلیه  امام  شان،  گرامی  برادر 
اهل  و  خود  مخالفت  رسانده،  مردم  به  را 

گر  حیله  حکومت  با  را  السالم  علیها  بیت 
فرمودند. می  اظهار  عباس  بنی 

و مشقت حضرت رنج 
کاروان به شهر ساوه رسید و عده ای از 
مأموران حکومت که به ساوه آمده بودند، 
که  پرداختند  جنگ  به  حضرت  کاروان  با 
شهادت  به  کاروان  مردان  همه  تقریبًا 
فاطمه  حضرت  نقلی،  به  حتی  و  رسیدند 
مسموم  نیز  را  علیها  الله  سالم  معصومه 

کردند.
الله  سالم  معصومه  فاطمه  حضرت 
این  زیاد  غم  و  اندوه  سبب  به  که  علیها 

مریض  جفا  زهر  از  مسمومیت  و  ماتم 
به  راه  ادامه  امکان  دیگر  و  بودند  شده 
شهر  راهی  نداشتند.  را  خراسان  سوی 
شنیده  بزرگوارشان  پدر  از  زیرا  شدند؛  قم 
است. ما  شیعیان  مرکز  قم  شهر  که  بودند 

ورود به شهر قم
حرکت  خبر  وقتی  قم  شهر  مردم 
به  شنیدند،  قم  شهر  به  را  حضرت  آن 
فراوانی  عده  و  شتافتند  ایشان  استقبال 
ایشان  محضر  به  سواره  و  پیاده  مردم،  از 
سال  االول  ربیع   ۲۳ روز  در  و  رسیدند 
قدوم  به  قم  شهر  قمری   هجری   ۲۰۱
الله  سالم  معصومه  فاطمه  حضرت  مبارک 

یافت. زینت  علیها 
کردند  زندگی  قم  در  روز  هفده  ایشان 
دیدگان  شدن  روشن  از  پیش  سرانجام  و 
فراوان  اندوه  با  برادر،  دیدار  به  مبارکشان 

► بستند.  فرو  جهان  از  دیده 

 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   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۳۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۹۱۷ شماره  رأی  ۱ـ 
به مساحت ۸۰  بنا گردیده است  جواد صمدی فرزند حسن در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵ فرعی ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از جواد 
بیگ محمدی مالک رسمی که در صفحات ۳۲۹ و ۳۳۲ دفتر ۳۲۸ بنامش ثبت گردیده است.)م الف ۱۵۲۴۷( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۴۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۶۴ شماره  ۲-رأی 
بمساحت  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  ابوالقاسم  فرزند  رضائی  محمد 
پالک  به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۲۵۷۶ از  فرعی   ۰ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۷۳/۱۷
۲۵۹۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد تقی برخوردار مالک رسمی 

 )۱۵۲۴۸ الف  ثبت گردیده است.)م   ۱۲۲ دفتر   ۲۶۸ ۲۰۴۶۱ صفحه  ثبت  ایشان ذیل  مالکیت  که 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۰۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۰۹۱ شماره  رأی  ۳ـ 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث  عباس مختاری کهنه ئی فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع 
بنا گردیده است به مساحت ۱۱۷/۵۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره باقیمانده ۱۰۶۸ فرعی از ۲۵۶۶ 
و ۲۵۶۷ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۶۴۰۱ فرعی از ۲۵۶۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مالکیت رسمی متقاضی نسبت به ۵۹ سهم که ذیل ثبت ۹۳۱۴۸ صفحه ۳۷۵ دفتر ۵۴۳ بنامش ثبت گردیده 

است.)م الف ۱۵۲۴۹( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۵۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۸۳۵ شماره  رأی   -۴
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  سعیداله  فرزند  فرمانی  ابوالفضل  آقای 

شده به مساحت ۱۰۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۳۹/۱۹۲ اصلی واقع در بخش دو 
۲۱۲.)م  ۱۳۶ دفتر  ابوالفضل احسانی صفحه  وراث  از  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم 

 )۱۵۲۵۲ الف 
۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۸۳۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۹۰ خانم 
ملیحه رسولی فرزند عزیزاله، دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۰۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۳۹/۱۹۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از وراث ابوالفضل احسانی صفحه ۱۳۶ دفتر ۲۱۲.)م الف ۱۵۲۵۳( 
۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۷۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۳۵ خانم 
بنا گردیده است بمساحت ۶۰  آن احداث  فاطمه جعفری فرزند مختار در ششدانگ یک قطعه زمین که در 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۷۰۵ فرعی از  ۱۹۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از صفیه رمضانی مالک رسمی که در صفحه ۲۹۴ دفتر ۴۷۰ بنامش ثبت گردیده است.)م الف 

)۱۵۲۵۴
۷- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۵۱۷ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۳۵ خانم 
فاطمه عبداله زاده فرزند عسگر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۱۲  
قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۱۲ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

شماره ۳۲۹۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دفترخانه ۷۰ قم.)م الف ۱۵۲۵۶( 
۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۰۴۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۳۰ خانم 
معصومه شقاقی فرزند حسینقلی در  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است بمساحت 
از پالک شماره فرعی از ۲۲۸۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی  ۱۱۴  مترمربع در قسمتی 
متقاضی مقدار ۵۷ سهم که ذیل ثبت ۹۱۷۳۸ صفحه ۲ دفتر ۵۳۸ بنامش ثبت گردیده و مبایعه نامه عادی 

 ۵۳۷ دفتر   ۵۹۷ صفحه  در  مالکیتشان  که  خود  االرث  سهم  به  نسبت  کدام  هر  اسفندانی  مریم  و  یوسف  از 
 )۱۵۲۵۷ الف  ثبت گردیده است.)م  بنامشان 

آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۳۴  ۹- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۹۸ مربوط 
 ۵۰/۷۰ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اصغر   علی  فرزند  شوندی  حسین 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲ فرعی از  ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

 )۱۵۲۵۸ الف  م   (.۳۴۱ دفتر   ۱۴۶ صفحه  رستگار  فرهنگی  رستمعلی  از  الواسطه  مع  خریداری 
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۰۲۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۵۳ آقای 
جواد مرادی فجر فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۵ مترمربع پالک 
شماره ۲ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حمزه علی حیدری صفحه ۳۱۶ 

دفتر ۶۱۴.) م الف ۱۵۲۶۱(   
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 

بود. )گویه و بشارت نو(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

شهر مقدس قم سوگوار رحلت 
جانسوز کریمه اهل بیت)س(

بن  موسی  دخت  گونه  شهادت  رحلت  سالروز  در  قم  مقدس  شهر 
شد. ماتم  و  عزا  در  غرق  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  جعفر)ع( 

اسالم  بزرگ  بانوی  گونه  شهادت  رحلت  سالروز  در  مهر،  گزارش   به 
کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )س(شهر مقدس قم سوگوار 

است. کرده  تن  به  عزا  رخت  و  است  خورشید  خواهر 
عزای  دسته  معصومه  حضرت  شهادت  روز  با  همزمان  شنبه  صبح  از 
عبادت  محل  که  النور  بیت  و  میر  میدان  از  بیت  اهل  کریمه  خادمان 
بانوی کرامت در مدت اقامت هفده روزه شأن در شهر مقدس قم بوده 

کردند. حرکت  مطهر  حرم  سمت  به  است 
زائران و مجاوران شهر کریمه اهل بیت همگام با دسته عزای خادمان به 

سمت حرم مطهر حرکت کرده و به عزاداری مشغول شدند.
در ادامه اجتماع عزاداران در صحن امام رضا )ع( حرم مطهر برگزار شد 
و حجت االسالم مؤمنی از اساتید حوزه علمیه به ایراد سخن پرداخت 

و سید علی حسینی نژاد مداحی کرد.
و دلدادگان اهل بیت )ع( در  از همه شیعیان  نیابت  به  مردم قم شنبه 
سراسر ایران و جهان عزادارند؛ شهر قم سیاه پوش است و اکثر مردم به 
احترام حضرت معصومه )س( لباس عزا به تن کرده و پرچم های سیاه 

در منازل و محل کار خود نصب کرده و اشک ماتم می ریزند.
به  نیز  بازاریان  و  است  تعطیل  کرامت  بانوی  احترام  به  نیز  قم  بازار 

پرداختند. عزاداری 
دسته های عزاداری از نقاط مختلف شهر از مسیر چهارراه بازار و چهارراه 

شهدا به سمت حرم مطهر در حرکت هستند و عزاداری می کنند.
مراسم عزاداری در بیوت مراجع تقلید نیز برقرار بود و خطبا در خصوص 

ابعاد شخصیتی بانوی کرامت سخنرانی کردند.
طالب برخی از مدارس علمیه قم نیز با برپایی دسته عزاداری به سمت 
رضا  امام  صحن  در  و  کرده  حرکت  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم 

)ع( به یاد زینب ثانی و خواهر خورشید اشک ماتم ریختند.
پای  با  برخی ها  و عراق که  پاکستان  از صبح شنبه شیعیان کشورهای 
پیاده در شهر مقدس قم و حرم بانوی کرامت حضور یافته اند در گوشه 

و کنار حرم مشغول عزاداری هستند.
موکب های مختلفی به خصوص موکب هایی از شیعیان عراق در اطراف 
حرم مطهر حضرت معصومه  برپا شده و از زائران بانوی کرامت پذیرایی 

می کنند.
برنامه های مختلف عزاداری در حرم مطهر تدارک دیده شده که تا شام 

شهادت ادامه خواهد داشت.
مراسم شمع گردانی خادمان نیز که از رسوم کهن حرم مطهر است شام 
شهادت در شبستان امام خمینی )ره( با حضور تولیت حرم، خادمان و 

مجاوران حرم بانوی کرامت برگزار می شود.
روز گذشته نیز پرچم عزا بر فرا گنبد حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
برافراشته شد و شبستان ها، صحن ها و رواق های حرم مطهر سیاه پوش 

شد.
)س(  معصومه  حضرت  شهادت گونه  رحلت  شب  عزاداری  مراسم 
میرباقری  والمسلمین  حجت االسالم  سخنرانی  با  گذشته،  شب  نیز 
مطهر  حرم  )ره(  خمینی  امام  شبستان  در  کریمی  محمود  مداحی  و 

شد. برگزار  )ع(  بیت  اهل  کریمه 
در شبستان  روضه خوانی  با  قم شب گذشته  استان  مداحان  همچنین 
امام خمینی )ره( حرم مطهر، در سوگ رحلت شهادت گونه کریمه اهل 

بیت )ع( به عزاداری پرداختند.

خبر

یک قم پژوه گفت: در کتب تاریخی بیان شده است حضرت معصومه )س( بعد از استقبال و مهمان نوازی قمی ها در سرای موسی بن خزرج ساکن می شوند 
و فردی داروی حضرت معصومه )س( را رایگان می داده است که قبر این دارو فروش نیز تا اواخر قاجار با سنگ قبرش در قبرستان علی بن جعفر بوده است.
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