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صفحه 2

»گویه« بررسی کرد:»گویه« بررسی کرد:

نهضت ارتباط و بازگشت به مردم، نهضت ارتباط و بازگشت به مردم، 
صفحه صفحه 22  راه برون رفت از آشوبراه برون رفت از آشوب

جوادی  العظمی  الله  آیت  حضرت      ◄
مردم  نان  و  مردم  بین  »اگر  گفتند:  آملی 
بود.  نخواهد  از دین  بیافتد دیگر خبری  فاصله 
غارت  جلوی  باید  مملکت،  نان  یعنی  اقتصاد 
و  شود  گرفته  میلیاردی  های  اختالس  و  ها 

شود!« حل  اقتصادی  مشکالت 
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  شفقنا  گزارش  به 
در  امروز  شیعیان  تقلید  مرجع  اسراء،  رسانی 
جامعه  عمومی  مجمع  اعضای  از  جمعی  دیدار 
بین  داشتند:  ابراز  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
امید و آرزو فرق است، »امید« آن است که فرد 
است.  نتیجه  منتظر  و  کرده  فراهم  را  مقدماتی 
نتیجه  منتظر  مقدمه  بدون  که  است  آن  »آروز« 
منتظر  و  کاشته  چیزی  که  کشاورزی  است. 
کشاورزی  اما  است  امید  حالت  در  است  باران 
در  است،  باران  آرزوی  در  و  نکاشته  چیزی  که 

آرزوست! حالت 
راه  عنوان  به  را  حوزه  پیام  افزودند:  ایشان 
حل به جامعه ارائه دهید. در مسائل مدیریتی، 
نیست.  کارساز  مسئوالن  کردن  نصحیت  صرفا 
می  را  راه  که  است  جوانانی  برای  نصیحت 
راه  مدیریتی  امور  اما  روند،  می  بیراهه  و  دانند 

نصیحت. نه  خواهد  می  حل 

سجادیه  صحیفه  اهمیت  به  اشاره  با  ایشان 
است  کتابی  سجادیه  صحیفه  داشتند:  اذعان 
دعاهای  در  باشد.  ما  سجاده  کنار  در  باید  که 
الوالیه«  »حسن  خواهیم  می  خدا  از  کتاب  این 
که  کسانی  بتواند  فرد  یعنی  بدهد،  ما  به 
خوب  را  هستند  امرش  تحت  و  زیرمجموعه 

اداره کند. هر کسی در حوزه کاری خودش به 
داشته  الوالیه«  »حسن  باید  و  است  والی  نوعی 

. شد با
پیامبر گرامی  از  ادامه دادند: روایتی  ایشان 
آنها  نان  و  مردم  بین  خدایا  که  هست  اسالم 
مردم  نان  و  مردم  بین  اگر  نیانداز،  جدایی 

بود.  نخواهد  از دین  بیافتد دیگر خبری  فاصله 
غارت  جلوی  باید  مملکت،  نان  یعنی  اقتصاد 
و  شود  گرفته  میلیاردی  های  اختالس  و  ها 

شود! حل  اقتصادی  مشکالت 
بن  علی  اگر  رهبر  داشتند:  بیان  ایشان 
داشتن  باشد،  هم  السالم  علیه  ابیطالب 
آنطرف  از  است،  قضیه  طرف  یک  خوب  رهبر 
کنند.  عمل  درست  باید  مسئولین  مجموعه 
خدادادی  فراوان  امکانات  دارای  ما  کشور 
تقریبا یک درصد جمعیت جهان ولی  ما  است، 
ده درصد امکانات جهان را در اختیار داریم که 
را  کشور  وضعیت  درست،  ریزی  برنامه  با  باید 

داد. سامان 
لزوم  بر  تاکید  با  آملی  جوادی  الله  آیت 
ما  داشتند:  اذعان  شهدا  خون  پاسداشت 
کردستان  زمستان  در  که  داشتیم  شهدایی 
تا  کردند  مقاومت  آنقدر  سنگرها  حفظ  برای 
شهادت  به  شکل  این  به  و  زدند  یخ  سرما  از 
سرمایه  شهداء  پاک  های  خون  این  رسیدند. 
مردم  خود  این  بر  عالوه  هستند.  کشور  های 
هم سرمایه کشور و به تعبیر نهج البالغه ستون 
توجه  مردم  نیازهای  به  باید  لذا  هستند  دین 

► کرد.    

◄    بسم الله الرحمن الرحیم 
و  منکم  المجاهدین  نعلم  حتی  لنبلوّنکم  و 

)محمد/31(  الصابرین 
و  مجاهدان  تا  می کنیم  امتحانتان  حتمًا 

کنیم.  معلوم  را  صابرانتان 
هدایت  با  که  است  ماه  دو  از  بیش   
رسانه ای  امپراطوری  و  جاسوسی  سرویس های 
هدایت  آشوب های  دستخوش  کشور  دشمن، 
مردم  از  تا  است  شده  کور  شورش های  و  شده 
و  استقامت  خاطر  به  اسالمی  ایران  شریف 
نزدیک  و  تحمیلی  جنگ  برابر  در  پایداری شان 
ناجوانمردانه ی  تحریم های  انواع  قرن  نیم  به 
 ... و  سیاسی  علمی،  دارویی،  اقتصادی، 

بگیرند. انتقام 
انقالب  خواص  از  عده ای  مدت  این  در   
و  اسالمی  انقالب  کنار  در  گذشته  همچون 
و  پرداختند  روشنگری  به  و  ماندند  فقیه  ولی 
متاسفانه عده ای عافیت طلبی پیشه کرده و به 

سکوت گذراندند و همچون تماشاگران واقعه ی 
تا نتیجه کار مشخص شود.  عاشورا صبر کردند 
به  گروه  این  از  گاه  تاریخ هیچ  که  این  از  غافل 

کرد. نخواهد  و  نکرده  یاد  نیکی 
تروریستی  عملیات  فاز  به  اغتشاشات  ورود 
مسلحانه بیانگر خالی شدن دست توطئه گران 
به مسائلی  از همراهی مردمی است که گر چه 
نیستند  حاضر  ولی  دارند  اعتراض  کشور  در 
در  که  اتفاقی  شوند.  همراه  بیگانگان  نقشه  با 
اعالم  منافقین  راهبرد  عنوان  به  نیز   60 سال 
ناحق  به  خون های  که  نپایید  دیری  ولی  شد 
خیانت  و  فساد  جرثومه های  این  سفره  ریخته، 

ریخت. بیرون  به  کشور  از  و  کرد  جمع  را 
 شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در 
خود  حمایت  شناس،  زمان  و  فهیم  مردم  کنار 
مقابله  در  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  از  را 
دولتمردان  از  و  داشته  اعالم  مسلح  اشرار  با 
رفع  بر  تسریع  و  تاکید  با  است  تقاضامند 

به  نسبت  مردم  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت 
جوان،  قشر  خصوصًا  عمومی  نگرانی های  رفع 

نماید. اقدام 
دارد  انتظار  نیز  قضاییه  قوه  از  همچنین 
سریع  مجازات  و  درس آموز  و  قاطع  برخورد  با 
ـ  روحی  آرامش  زنندگان  برهم  و  جنایتکاران 
مردم،  کار  و  کسب  اخالل گران  و  ملت  روانی 
فراهم  را  غائله  این  رفع  در  تسریع  موجبات 

آورد.
می کنیم  دعوت  را  ساکت  خواص  پایان  در 
وقایع  این  قبال  در  را  خود  موضع  نشده  دیر  تا 
با  انقالب  نیروهای  کنار  در  و  کنند  روشن 
به  بیشتری  اطمینان  و  امید  خود  روشنگری 
به  تردید  در  اجتماع  بدنه  در  که  کسانی  قلوب 
در  سکوت  که  چرا  گردانند،  باز  برند  می  سر 
با دشمنان است و عاقبت  این شرایط همراهی 

زد. نخواهد  رقم  برایشان  را  خیری 
► شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم  
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یکی  معصومیه  علمیه  مدرسه  سردبیر:      ◄
است  کشور  نمونه  و  شاخص  دینی  مدارس  از 
که جمع زیادی از نخبگان رشته های تحصیلی 
ادامه  قصد  که  ها  دبیرستان  و  ها  دانشگاه 
تحصیل در حوزه را دارند آن را برای رشد علمی 

کنند. می  انتخاب  خود  فکری  و 
قم  امین  بلوار  ابتدای  در  معصومیه  مدرسه 
با  را  قم  گردشگران  و  زائران  از  بسیاری  حتی 
حال و هوای یک مدرسه علوم دینی شیعه آشنا 

سازد. می 
عموما  حوزوی  واحد  این  آموختگان  دانش 
خدمات  و  هستند  فرهنگی  و  تبلیغی  فعاالن  از 
متنوعی را به نیازهای اجتماعی ارائه می دهند.
اغتشاشگران  از  تعدادی  پیش  شب  چند 
دیوارهای  به  زا  آتش  ساز  دست  بمب  پرتاب  با 
بودند  رسانده  جزئی  آسیب  علمیه  حوزه  این 
در  یافت.  بازتاب  کشور  و  قم  های  رسانه  در  که 
نصب  با  معصومیه  طالب  اقدام  این  به  واکنش 
بودند:  نوشته  مدرسه  دیوار  روی  بر  بزرگی  بنر 
»#خداروشکربه مردم نخورد« که در واقع بازنشر 
بود که چند  امنیت  از طالب مدافع  جمله یکی 
اثر انفجار نارنجک اغتشاشگران در  روز پیش بر 

بود. شده  جدی  لطمه  دچار  دستش 

طالب معصومیه بنر خود را با تصاویری از 
کرده  مزین  سیل  و  کرونا  در  جهادگر  طالب 
به  را  خود  مردمی  ماهیت  و  اراده  و  بودند 
نمایش گذاشتند. از این پیام های امیدبخش 
مردم  به  بازگشت  که  گرفت  نتیجه  توان  می 
مسیر  تنها  شاید  و  ها  راه  بهترین  از  یکی 
موفق برای برون رفت از آشوب ها و التهابات 

است. کنونی 

همانطور که مقام معظم رهبری یادآور شدند 
بساط این آشوب ها بزودی با اراده ملت حقیقی 

رو  این  از  و  شد  خواهد  جمع  واقعی  مردمی  و 
و  فکری  و  روحی  های  آسیب  است  شایسته 
شبهات فراگیر در جامعه ضمن بازگشت به متن 
دشمن  استفاده  سوء  مورد  آنکه  از  زودتر  مردم 

یابد. بهبود  و  ترمیم  گیرد  قرار 
سیاست و راهبرد دشمنان قم و ایران، هتک 
کردن  دار  مسئله  و  هنجارها  تخریب  حرمت، 
نوعی  ایجاد  با  آنان  است.  مردم  آحاد  اذهان 
معضالت  تبدیل  صدد  در  ای  رسانه  مسمومیت 
ار  جامعه  تا  هستند  پایدار  های  زخم  به  کنونی 
حوزه  را  اصلی  مقصر  و  بازدارند  امید  و  رشد  از 
ها و طالب جلوه دهند که خود با صدها مشکل 

هستند. روبرو  اجتماعی  و  معیشتی 
نوری  العظمی  اله  آیت  رابطه حضرت  این  در 
ولی  نماینده  با  دیدار  در  دیدار  در  همدانی 
ضرورت  بر  تأکید  با  کاشان  جمعه  امام  و  فقیه 
مردم  و  شما  بین  نباید  است:  گفته  مردمداری 
علماء  به  همیشه  مردم  باشد،  حجابی  هیچ 
پناهگاه  و  گاه  تکیه  عنوان  به  روحانیون  و 
و  تواضع  با  باید  رو  این  از  کنند  می  نگاه  خود 
مهربانی با مردم ارتباط برقرار کنید و سعی کنید 

کنید. برطرف  را  آنها  مشکالت 
ایشان در ادامه به حضور مردم متدین کاشان 
اشاره  اسالمی  انقالب  گوناگون  های  صحنه  در 
شما  کار  اولین  امروز  اند:  کرده  خاطرنشان  و 
ترین  مهم  از  یکی  امروز  است.  مردم  به  خدمت 
وظایف روحانیون ارتباط مستقیم با مردم است، 
با  آنها  های  صحبت  به  و  بود  مردم  کنار  در  باید 
تواضع گوش داد. مردم باید شما را در کنار خود 

ببیند. خود  غمخوار  و 
آیت اله نوری همدانی با مهم خواندن جایگاه 
روحانیت  سوی  از  فرهنگی  امور  انجام  و  تبلیغ 
و  تبلیغ  کنار  در  باید  اند:  گفته  دینی  مبلغان  و 
کارهای فرهنگی به درد دلهای مردم و مشکالت 
آنها گوش کرد. حضور شما در کنار مردم و حل 

شود.  می  آنها  دلگرمی  سبب  آنها  مشکالت 
نباید بین شما و مردم هیچ حجابی باشد، مردم 
همیشه به علماء و روحانیون به عنوان تکیه گاه 
با  باید  رو  این  از  کنند  می  نگاه  خود  پناهگاه  و 
و  کنید  برقرار  ارتباط  مردم  با  مهربانی  و  تواضع 

کنید. برطرف  را  آنها  مشکالت  کنید  سعی 

امام  مردم  با  روابط  زمینه  در  همچنین 
گذشته  جمعه  های  خطبه  در  قم  جمعه 
مردم  پای  فرش  ما  »عبای  بود:  کرده  تصریح 
و عمامه ما پرچم خدمت، عقالنیت و مبارزه 

است«. خدا  برای 

رئیس حوزه های علمیه کشور اظهار داشت: 
روحانیت بر چوبه دار رفته و سختی ها را به جان 
دیانت  و  مردم  به  خدمت  در  ولی  است  خریده 
بدون  و  است  نیامده  کوتاه  الهی  های  ارزش  و 
و وحدت خود  بزرگ همبستگی  این ملت  تردید 
کرد  خواهد  حفظ  کور  حرکات  این  برابر  در  را 
نمود.  خواهد  طی  را  پیشرفت  و  رشد  مسیر  و 
سستی  دیرهنگام،  اقدام  بود:  شده  یادآور  وی 
پرورش  و  تربیتی  اقدامات  در  تنبلی  و  کندی  و 
بزرگی  خسارات  نوجوانان  و  کودک  و  نو  نسل 
مامور  که  است  دلیل  همین  به  آورد.  می  بار  به 
شده ایم تا نجات بخشی و تربیت صحیح را برای 

کنیم. عملیاتی  و  ریزی  پایه  جدید  نسل 

آگاهی  و  بیداری  رسد  می  نظر  به  اکنون 
در  اخیر  سال  چند  به  نسبت  ای  سابقه  کم 
ارتباط  توسعه  برای  روحانیت  و  حوزه  میان 
گوناگون  اقشار  با  روابط  تعمیق  و  مردم  با 
امید  که  است  شده  ایجاد  جوانان  خصوصا 
زندگی  و  تربیت  در  تحول  موجب  رود  می 

► گردد.    مردم 

و  جوانان  امروز  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو      ◄
یک  درجه  اندیشه ورزان  و  هستند  شبهات  تهاجم  مورد  ما  نوجوانان 
و  کنند  صحبت  نوجوانان  و  جوانان  با  اندیشه  تولید  زبان  با  نمی توانند 
کنیم  منتقل  به نسل جوان  را هنرمندانه  تولید شده  اندیشه  این  باید  ما 

است. تبلیغی  نوین  مهارت های  کار  این  و 
مرکز  مسئوالن  با  دیدار  در  کعبی  عباس  آیت الله  فارس،  گزارش  به 
این  دفتر  در  که  قم  علمیه  حوزه  نخبگان  و  مدیران  اساتید،  بسیج 
برکت  به  اسالمی  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  شد،  برگزار  حوزوی  شخصیت 
رسیده  بسیاری  دستاوردهای  به  جهانی  عرصه های  در  شهدا  خون 
قابل  دستاوردهای  به  پهپادها  مسئله  در  ما  اکنون  کرد:  اظهار  است، 
عرصه  این  در  دنیا  نخست  کشورهای  گروه  در  و  رسیده ایم  توجهی 

. هستیم
قدرت های  که  شده  باعث  بازدارنده  قدرت  همین  کرد:  اضافه  وی 
آن ها  دنباله های  و  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  مثل  جهان  در  شیطانی 
ترکیبی  عیار  تمام  جنگ  فکر  به  و  آمده  کوتاه  صرف  نظامی  جنگ  از 

. هستند
بسیار  توانمندی  ما  گفت:  ادامه  در  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
باالیی داریم ولی در کنار امنیت سخت افزاری نیاز به امنیت نرم افزاری 
و  ایمان  برمدار  جامعه  ساخت  سایه  در  هم  افزار  نرم  امنیت  داریم.  نیز 

می شود. محقق  صالح  عمل 
ترویج شود قابل فهم میان نسل جوان  زبان  به  *آموزه های دینی 

عالوه  صالح  عمل  و  ایمان  مدار  بر  جامعه  ساخت  داد:  ادامه  وی 
میان  در  دینی  آموزه های  ترویج  به  اجتهادی،  نظریه پردازی  بر 
به  باید  آموزه ها  این  و  دارد  نیاز  نسل جوان  و  دانشجویان  دانش آموزان، 
زبان و ادبیات قابل فهم برای اقشار مختلف در سطح کشور ترویج شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: امروز جوانان و نوجوانان 
با  نمی توانند  یک  درجه  اندیشه ورزان  و  هستند  شبهات  تهاجم  مورد  ما 

این  باید  ما  و  کنند  صحبت  نوجوانان  و  جوانان  با  اندیشه  تولید  زبان 
کار  این  و  کنیم  منتقل  جوان  نسل  به  هنرمندانه  را  شده  تولید  اندیشه 

است. تبلیغی  نوین  مهارت های 
آن  در  می توانند  بسیجی  اساتید  که  عرصه هایی  از  یکی  گفت:  وی 
مخاطب  و  تبلیغی  نوین  مهارت های  دوره های  برگزاری  باشند،  موفق 
اهمیت  موضوع  این  که  است  جوانان  و  نوجوانان  میان  در  کردن  پیدا 

دارد. بسیاری 

از  دارد  وجود  ما  جامعه  در  امروز  که  اغتشاشاتی  داد:  ادامه  کعبی 
آمریکا،  سرکردگی  به  استکبار  جبهه  شیطانی  جنگ  عملیاتی  فازهای 
علیه  سعودی  و  فرانسه  آلمان،  خبیث،  انگلیس  صهیونیستی،  رژیم 
تمام  ترکیبی  و  پیچیده  جنگ  یک  حقیقت  در  که  است  اسالمی  انقالب 

► عیار است.    
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آیت الله کعبی: 

آموزه های دینی به زبان قابل فهم میان نسل جوان ترویج شود 

»گویه« بررسی کرد:

نهضت ارتباط و بازگشت به مردم، راه برون رفت از آشوب  مسئوالن ارشد استان قم 
با متهمان اغتشاشات گفتگو 

کردند

تأمین  شورای  اعضای  و  استاندار  قم،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
کردند. گفت وگو  و  دیدار  اخیر  اغتشاشات  متهمان  با  استان 

قم  دادگستری  کل  رئیس  مظفری،  علی  والمسلمین  حجت االسالم 
همراه با سیدمحمد تقی شاهچراغی استاندار و سایر اعضای شورای 
بررسی  ضمن  و  دیدار  اخیر  اغتشاشات  متهمان  با  استان،  تأمین 
به  رسیدگی  جریان  در  نگهداری«  محل  و  تغذیه  »بهداشتی،  شرایط 

گرفتند. قرار  آنان  پرونده 
در این دیدار که حجت االسالم و المسلمین غریب دادستان عمومی 
نیز  قم  استان  زندان های  مدیرکل  رنجبر  اصغر  علی  و  مرکز  انقالب  و 
خود  حضور  از  پشیمانی  و  ندامت  اعالم  با  متهمان  داشتند،  حضور 
در اغتشاشات و آسیب رساندن به اموال عمومی مردم، خواسته های 

گذاشتند. میان  در  بازدیدکنندگان  با  را  خود 
اردوگاه  در  قم  استان  تأمین  شورای  اعضای  دیدارها،  این  پایان  در 
قاطعیت  بر  و  داده  ویژه  جلسه  تشکیل  قم  کاردرمانی  و  آموزی  حرفه 
به  به خدشه  منتج  که  امنی  نا  و هرگونه  اغتشاشات  با عوامل  برخورد 
و  مردم  آرامش  زدن  برهم  اسالمی،  جمهوری  نظام  مقدس  ارزشهای 

کردند. تاکید  شود  قم  مقدس  شهر  عمومی  اموال  به  آسیب 

جانشین فرمانده سپاه استان خبر داد:
تالش ها برای شناسایی ضاربان 

»شهید زاهدلویی« ادامه دارد

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب)ع( استان قم از ادامه 
یک  تشکیل  با  زاهدلویی«  »شهید  ضاربان  شناسایی  برای  ها  تالش 

پرونده ویژه در استان خبر داد.
پس  داشت:  اظهار  مهر،  با  گفتگو  در  پور  کبیری  مهدی  سردار 
در  امنیت  مدافع  شهدای  از  زاهدلویی  مهدی  شهید  شهادت  از 
صحنه  شاهدین  اظهارات  و  مستندات  تمامی  قم،  اخیر  اغتشاشات 
از  اعم  حادثه  وقوع  محل  مداربسته  دوربین های  تصاویر  همچنین  و 
اختیار  در  و  شده  استخراج  عمومی  و  تجاری  شخصی،  دوربین های 
از  ویژه  پرونده  یک  عنوان  به  و  گرفت  قرار  قم  استان  گاهی  آ پلیس 

است. رسیدگی  حال  در  امر  متخصصان  سوی 
از  نیز  سرنخ هایی  تاکنون  داشت:  بیان  قم  سپاه  فرمانده  جانشین 
و تالش ها  پیدا شده  و هدفمند  این جنایت سازماندهی شده  عوامل 

دارد. ادامه  اصلی  ضارب  دستگیری  برای 
پیچیده  زاهدلویی  مهدی  شهید  رساندن  شهادت  به  نحوه  افزود:  وی 
که  داشتیم  امنیت  مدافعان  از  نفر   ۸ دیدگان  آسیب  بین  در  ما  و  بود 
بوده  سطحی  آسیب ها  این  البته  که  گرفتند  قرار  چاقو  با  حمله  مورد 
اغتشاشگران  توسط  عزیز  شهید  این  خوردن  چاقو  نحوه  اما  است؛ 
نهایت  در  که  بوده  عمیق  ضربات  و  گرفت  صورت  حرفه ای  صورت  به 

شد. بسیجی  طلبه  این  شهادت  به  منجر 
اغتشاشات  دستگیرشدگان  بین  در  داشت:  عنوان  پور  کبیری  سردار 
و  داشتند  حضور  نیز  اتباع  و  بومی  غیر  افراد  قم  استان  در  اخیر 
تالش ها در راستای شناسایی فرد یا افرادی که در به شهادت رساندن 

دارد. ادامه  داشتند  نقش  زاهدلویی  مهدی  شهید 

معاون استاندار قم خبر داد:
متروی قم در گام های نهایی 

استانداری قم آخرین وضعیت متروی  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
قم را تشریح کرد.

آخرین  به  اشاره  با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  معتمدی  ابراهیم 
وضعیت پروژه متروی قم، اظهار کرد: در حوزه متروی قم دو موضوع 
داد:  ادامه  وی  داشت.  وجود  قرارداد  اصالح  و  واگن  تأمین  اصلی 
توانستیم  استان  ارشد  مدیریت  محوریت  با  انجام شده  پیگیری های 

کنیم. به روز  را  قرارداد  این  و  اصالح  را  مترو  قرارداد 
به تالش های  اشاره  با  قم  استانداری  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
حاضر  حال  در  کرد:  مطرح  مترو،  اول  فاز  تکمیل  برای  گرفته  انجام 

است. داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۰ از  بیش  فاز  این  نیز 
نیز  راستا  این  در  کرد:  عنوان  نیز  واگن  تأمین  بحث  خصوص  در  وی 
شهری  مدیریت  مجموعه  حاضر  حال  در  و  برگزارشده  جلسه  چندین 
سال  پایان  تا  بتوانند  که  شرکتی  از  واگن  خرید  برای  رایزنی  حال  در 

هستند. دهد،  تحویل  را  واگن ها 
بررسی  حال  در  نیز  مترو  بعدی  فازهای  اینکه  به  اشاره  با  معتمدی 
ظرفیت  و  توجیه پذیری  مترو  خط  ادامه  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
بخش  ظرفیت  از  که  آنیم  دنبال  به  درنتیجه  که  دارد  بهتری  مسافر 

کنیم. استفاده  راستا  این  در  نیز  خصوصی 
با  قم  متروی   ۲ خط  ایستگاه های  از  یکی  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 

دارد. تالقی  تهران-قم-اصفهان  سریع السیر  قطار 

معاون اقتصادی استاندار قم تاکید کرد؛
لزوم تعیین و تکلیف اراضی محور 

قم-تهران 

و  تعیین  لزوم  بر  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد. تاکید  قم-تهران  محور  اراضی  تکلیف 

ابتدایی  اراضی  هماهنگی  جلسه  در  آبان ماه   29 امیدیان  محسن 
سالن  در  که  مختلف  سرمایه گذاری های  جهت  تهران  قم-  محور 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات 
ظرفیت های تقویت زیرساخت در استان قم، اظهار کرد: در این راستا 

است. شده  برگزار  استانداری  معاونت های  در  مختلفی  جلسات 
صورت  به  حرکت  این  که  داشتند  نظر  قم  استاندار  اینکه  بیان  با  وی 
از  توجهی  قابل  بخش  کرد:  مطرح  شود،  دنبال  متمرکز  و  مشترک 
محور توسعه استان، ابتدای اتوبان قم-تهران است و چندین مورد در 

شود. انجام  تکلیف  تعیین  باید  منطقه  این 
اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
باشد،  باید  مستمر  و  زمان بر  حرکت  یک  زمین  این  تکلیف  تعیین 
مدنظر  را  قم-تهران  عوارضی  محور  ابتدایی  جلسات  در  کرد:  عنوان 
را  الگو  این  الگوی مشخص،  به یک  تا در صورت رسیدن  قرارداده ایم 

کنیم. پیاده  نیز  محورها  سایر  در 

افزایش هزینه های نگهداری شهر قم؛
کارگروه بررسی روند افزایش 

بودجه ها تشکیل شود 
افزایش  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  شهرداری ها  در  جاری  هزینه های 
و  بوده  جاری  بودجه های  افزایشی  روند  شهر  اسالمی  شورای  دغدغه 

است. کرده  نگرانی  ایجاد  موضوع  این 
به گزارش شهرنیوز، حسین صابری در جلسه کمیسیون برنامه وبودجه 
در  جاری  هزینه های  افزایش  خصوص  در  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
افزایشی  روند  شهر  اسالمی  شورای  دغدغه  داشت:  اظهار  شهرداری 

نگرانی کرده است. ایجاد  این موضوع  و  بوده  بودجه های جاری 
خدمات  هزینه های  گذشته  سال های  افزایشی  روند  اینکه  بیان  با  وی 
شهری و جاری باید متناسب با بودجه و توسعه شهر باشد، ابراز کرد: 
با روند فعلی بودجه شهرداری ها دیگر قابل کنترل نیست و بودجه های 

جاری در حال نزدیک شدن به بودجه عمرانی است.
داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
باید به دنبال راهکار و راه های کنترل این بودجه باشیم و در این زمینه 
و  شهری  خدمات  بودجه های  افزایشی  روند  بررسی  برای  کارگروهی 

شود. تشکیل  هزینه ها  دیگر 
وی با تأکید بر اینکه افزایش بودجه های خدمات شهری باید متناسب 
روند فعلی  تداوم اجرای  باشد، تصریح کرد:  و خرید تجهیزات  تورم  با 
منطقی نیست و با این وضعیت به مشکل بودجه ای بر خواهیم خورد.
آموزش  برگزاری دوره های  به اهمیت اهتمام ویژه در  با اشاره  صابری 
است  سرمایه گذاری  و  نبوده  هزینه  مبالغ  این  کرد:  عنوان  شهروندی 

است. تأثیرگذار  شهر  کردهای  هزینه  در  مردم  همکاری  چراکه 

خبـرخبـر

چند شب پیش تعدادی از اغتشاشگران با پرتاب بمب دست ساز آتش زا به دیوارهای این حوزه علمیه آسیب جزئی رسانده 
بودند که در رسانه های قم و کشور بازتاب یافت. در واکنش به این اقدام طالب معصومیه با نصب بنر بزرگی بر روی دیوار 
مدرسه نوشته بودند: »#خداروشکربه مردم نخورد« که در واقع بازنشر جمله یکی از طالب مدافع امنیت بود که چند روز 

پیش بر اثر انفجار نارنجک اغتشاشگران در دستش دچار لطمه جدی شده بود.



به طور  سال  دوم  نیمه  در  گفت:  قم  گاز  شرکت  بهره برداری  مدیر      ◄
بخش  مشترکان  توسط  استان  این  در  توزیعی  گاز  درصد   ۵۴ میانگین 
خانگی مصرف می شود که با توجه به سرمای هوا لزوم صرفه جویی توسط 

است. دوچندان  همشهریان 
علی پاک دامن مقدم در گفتگو با ایرنا، افزود: در حال حاضر ۴۴۲ هزار 
به مشترکان  و ۴۰۲ مشترک گاز در قم وجود دارد که ۹۸.۵ درصد مربوط 
به مشترکان صنعتی  مربوط  نیز  و ۱.۵ درصد  گرمایشی  و  تجاری  خانگی، 

است.
وی اضافه کرد: در ۶ ماه دوم سال ۵۴ درصد گاز توسط مشترکان خانگی، 

۲۷ درصد توسط صنایع و ۱۹ درصد نیز توسط نیروگاه ها مصرف می شود.
وی ادامه داد: در ۶ ماه اول سال نیز ۲۳ درصد توسط مشترکان خانگی، 

۳۰ درصد توسط صنایع و ۴۷ درصد توسط نیروگاه ها به مصرف می رسد.

در  قم  گاز  شرکت  آمادگی  برای  الزم  تمهیدات  کرد:  تاکید  پاک دامن 
زمستان پیش رو اندیشیده شده است و مردم استان نیز می توانند با مصرف 

کنند. همراهی  خدمت رسانی  بهبود  در  را  ما  مناسب،  و  بهینه 
خود  کار  محل  و  منازل  نگه داشتن  با  می توانند  همشهریان  افزود:  وی 
در دمای مطلوب که ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد می باشد، نقش مهمی در 
نقاط  در  که  هم وطنانمان  سایر  به  حتی  گازرسانی،  استمرار  و  صرفه جویی 

کنند. ایفا  می کنند،  زندگی  کشور  سردسیر 
همچنین  و  صنایع  به  گازرسانی  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
شکوهیه،  صنعتی  شهرک های  کرد:  بیان  نیز  صنعتی  شهرک های 
اقتصادی  ویژه  منطقه  طغرود،  دامشهر،  لبن،  الغدیر،  محمودآباد، 
جمله  از  گلخانه ای  شهرک های  و  سلفچگان  صنعتی  شهرک  سلفچگان، 

► شده اند.     گازرسانی  که  هستند  مکان هایی 

سه شنبـه 1 آذر 14۰1/ شماره ۲۰۵9 گزارش3 www.gooyeh-qom.com

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

دستجرد  ملک  ثبت  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  براساس گزارش کارشناسان  را 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۳۰۰۰۲۴۰ شماره  رأی  ۱ـ 
در   حسین  فرزند  رحمانی  داود  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵
شماره  پالک  مترمربع   ۱۲۰۰ بمساحت  مشجر  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

نامه  واقع در بخش حوزه ثبت ملک دستجرد مبایعه  از یک اصلی  ۷۸۷ فرعی 
 )۱۵۳۸۲ الف  م   (.۴۳۱ صفحه   ۳۰ دردفتر  رحمانی  حسین  از  عادی 

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
گهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد حوزه ثبت ملک دستجرد  آ

اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  یکماه پس  و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا 

بهار(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

و امالک دستجرد ـ رئیس ثبت اسناد  پور   مهدی حسن 

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
۱۰ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱۰/۱۴۰۰ج/۷۰۴ ثبت گردیده له کاوه 
کیانی پناه علیه مهدی رسانی فرد ، رحسن کرمی و شرکت رادین پارسا ایرانیان 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۲/۴۴۳/۵۳۷/۷۸۹ریال در حق محکوم 
در  علیه  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱۲۱/۶۳۶/۸۸۹ریال  و  له 
قبال بدهی خود فرش معرفی و توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
نموده است. ۱- تعداد ۱۹ تخته فرش ماشینی ۱۲ متری ماشینی ۱۲۰۰ شانه 
متری   ۶ فرش  تخته  یک   -۲ ۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ   ۳۶۰۰ تراکم   ،
ای  سرمه  زمینه  رنگ  مصنوعی(  )ابریشم  ابریشم  طرح   ، شانه   ۱۶۰۰ ماشینی 
مبلغ ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- یک تخته فرش ۶ متری ماشینی ۱۶۰۰ شانه ، 
۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  )ابریشم مصنوعی( رنگ زمینه فیلی مبلغ  ابریشم  طرح 
مستعمل   ، الکی  زمینه  کاشان  دستباف   )۴ در   ۳(  ۱۲ فرش  تخته  یک   -۴

دستباف   )۴ در   ۳( متری   ۱۲ فرش  تخته  یک   -۵ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
یک   -۶ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  الکی  زمینه  مستعمل  کاشان  نقشه   ، یزد 
مبلغ  غلط  لوزی  نقشه   ، کرم  زمینه  متری   ۴ ماشینی  پشم  قالیچه  تخته 
مستعمل   ، ساوه  دستباف  یک  در   ۲ فرش  تخته  یک   -۸ ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
فرش  کارشناسی  مبلغ  جمع  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ساییدگی  دارای  و 
گردد.  می  تعیین  ۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  تخته   ۲۷ تعداد  مذکور  های 
مبلغ   ، ها  فرش  از  برخی  بودن  مستعمل  به  توجه  با  کارشناسی  هزینه  ضمنا 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  تعیین  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 

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

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

در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۱۱ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۷/۱۴۰۱ج/۲۳۵  شماره  به  قم  خانواده  احکام  اجرای   ۷ شعبه 
قشقائی  اصغر  علی  و  باف  انگشت  فرشته  و  حیدری  زهره  علیه  نی  احدی  زهرا 
به  هستند  محکوم  علیهم  محکوم   ، قشقائی  جهانگیر  و  قشقائی  کیانمهر  و 
محکوم  حق  در  ۵/۲۵۰/۰۰۰ریال  و  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد   ۱۱۴ پرداخت 
علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  و  له 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  نموده  توقیف  منقول  اموال 
تلویزیون   -۲ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان  دوو  ساید  بای  ساید  فریزر  یخچال   -۱
کاشان  متری   ۶ فرش  تخته   ۲  ۳- ۶/۵۰۰/۰۰۰تومان  اینچ   ۴۲ الجی   LED
عسلی  میز  فاقد  نفره   ۸ راحتی  مبل   -۴ ۱۲/۴۰۰/۰۰۰تومان  نو  درحد 
تخت   -۶ ۱/۷۰۰/۰۰۰تومان  شو  خواب  تخت  مبل   -۵ ۴/۰۰۰/۰۰۰تومان 
کاملبا تشک و میز ارایشی با ۲ عدد پا تختی سه کشویی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان 
 ۴ جاکفشی   -۸ ۳/۲۰۰/۰۰۰تومان  عدد   ۴ بلند  پایه  خوری  ناهار  صندلی   -۷
۱/۸۰۰/۰۰۰تومان  چوبی  کشویی   ۶ دراول   -۹ ۲/۲۰۰/۰۰۰تومان  کشویی 
۱۰- کمد لباس ۳ لنگه ای با آیینه ۲/۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۱- ۳ عدد بخاری )یک 
با  دارایستاده  پایه  پنکه   -۱۲ ۳/۵۰۰/۰۰۰تومان  آبسال(  دودکش  بدون  عدد 

۲/۵۰۰/۰۰۰تومان    Can مارک ارشیا ۲/۴۰۰/۰۰۰تومان ۱۳- گاز صفحه ای 
 LG  ۲۷۰۰۰ گازی  کولر   -۱۵ ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان   Can آشپزخانه  هود   -۱۴
صندلی  عدد   ۱۰ و  مدیریت  صندلی  و  اداری  میز   -۱۶ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان 
معمولی اداری و کتابخانه ۱۱/۹۰۰/۰۰۰تومان ۱۷- چاپگر و پرینتر سامسونگ 
۱۰/۵۰۰/۰۰۰تومان ۱۸- لب تاب acer ۱۴/۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۹- تفنگ بادی 
magnum بادور بین مارک bashnell ۱۳/۸۰۰/۰۰۰تومان ۲۰- ۲ تخته فرش ۶ 
۳/۸۰۰/۰۰۰تومان  مستعمل  متری   ۹ فرش  تخته   ۲ و  مستعمل  فانتزی  متری 
 -۲۲ ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان  استکول  مارک  با  کوچک  اداری  هتلی  یخچال   -۲۱
آلمانی  فلر  مارک  ساز  چای   -۲۳ ۳/۴۰۰/۰۰۰تومان  سامسونگ  جاروبرقی 
با دو  نوردی موجود شامل طناب ضخیم  ۲۴- وسایل کویر  ۱/۵۰۰/۰۰۰تومان 
حلقه و قمقه ساده )میز و ۴ عدد صندلی تاشو وجود نداشت( ۴۵۰/۰۰۰تومان 
پروانه  تابلو  و  سانتی   ۷۰ در   ۴۰ ساده  تصاویر  تابلو  )شامل   ۴ دیواری  تابلو   -۲۵
 ۵۰ در   ۴۰ پوست  طرح  یکاد  وان  تابلو  و  سانتی   ۵۰ در   ۳۰ پروانه  بعدی  سه 
سانتی و تابلو فاقد قاب وان یکاد( ۵۷۰/۰۰۰تومان جمع کل ۱۸۲/۶۲۰/۰۰۰ 
به  کاال  قلم  ردیف   ۲۵ در  شده  کارشناسی  اقالم  قیمت  کل  مجموع  تومان 
۱/۸۲۶/۲۰۰/۰۰۰ریال معادل یکصد و هشتاد و دو میلیون و ششصد و بیست 

تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  براورد  و  ارزیابی  تومان  هزار 
، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم  به  الی ۱۰/۱۵ صبح  ۱۴۰۱/۹/۱۴ ساعت ۱۰ 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
از کارت  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  گردد. )شرکت کنندگان می 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا 
این صورت  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز 
به قسمت اجرا  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  که 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

ژانر های نوین در مصرف 
مواد آرایشی                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 داشتن رکورد فی نفسه چیز بدی نیست و اگر در باب مسائل 
باشد  مثبت  های  ژانر  سایر  و  علمی  هنری،  فرهنگی،  ورزشی، 

نه تنها بد نیست بلکه جای بسی شعف و شادمانی نیز هست.
صاحب  امور  برخی  در  ما  اخیر  های  سال  در  متاسفانه  اما 
شعف  جای  تنها  نه  که  ایم  شده  المللی  بین  عناوین  و  رکورد 
به  و  است  ناخرسندی  و  تاسف  بسی  جای  بلکه  نیست  سرور  و 
به  چه  ست.«  واحسرتا  زبان  بر  را  دشمنان  تاسف  »کز  قولی 
و  نسبی  های  فامیل  سایر  و  اقوام  آشنایان،  دوستان،  به  برسد 

خروار. نمونه  مشت   ... و  سببی 
آرایشی  لوازم  از  حصر  و  حد  بی  استفاده  هم  داستان  این 
و  حجیم  نوع  در  هم  آن   ( شب  نان  از  ای  عده  برای  که  است 
دارای جوش شیرین فراوان( واجب تر شده است. تا جایی همه 
گذشته  آب  از  نفت  پول  و  مملکت  ارز  معتنابهی  مقادیر  ساله 
صرف  بند(  در  دوستان  برخی  زحمات  و  بدبختی  با  هم  آن   (
واردات این وسایل به کشور می شود که بسیاری از آنها قاچاق 

باشند. می  عدیده  مشکالت  دارای  نیز  بهداشتی  نظر  از  و 
آرایش  لوازم  های  کارتل  این  گردانندگان  اینکه  دردمندانه 
می  محصوالت  فروش  برای  جدید  بازارهای  یافتن  حال  در 
شرمندگی(  عرض  با   ( آنان  هدف  جمعیت  متاسفانه  که  باشند 
است.  شده  کشیده  هم  ذکور  جماعت  به  نسوان  جماعت  از 
کرونولوژی یا به عبارتی جستاری در تاریخ در باب آرایش نشان 
می دهد که این قبیل اموردر گذشته هم مسبوق به سابقه بود 

قانون... و  قاعده  و  کتاب  و  حساب  روی  از  ولی 
افزون  بود  پیران  آرایش  بودند:  معتقد  قدما  المثل  فی 

را! کهن  بناهای  است  ضرور  تعمیر   .  .  . زجوانان 
و  و جوان  پیر  و  رو شده است  و  زمانه پشت  و  االن دوره  اما   
که  بودیم  شاهد  حتی  و  هستند  آرایش  کار  در  همه  مرد  و  زن 
به  زیبایی  باب  در  نسوان  جماعت  خاص  مجالس  برخی  در 

اند! نموده  نیز  حسودی  ذکور  جماعت 
ها  طرح  برخی  اجرای  با  فعلی  و  سابق  های  دولت  چند  هر 
و  فرهنگی  های  برنامه  و  »شبنم«  و  اصالت«  »برچسب  نظیر 
بهداشتی  غیر  آرایشی  مواد  مصرف  کاهش  صدد  در  اجتماعی 
است  نیفتاده  خاصی  اتفاق  نقدًا  ولی  هستند  و  بوده  قاچاق  و 
منع«  ما  علي  حریص  »االنسان  داستان  پیرو  کماکان  ملت  و 

نیست. بدهکار  حرفها  این  به  گوششان  و  هستند 
که  کسی  نشستن  اند»  گفته  قدیم  از  که  آنجا  از  روی  هر  به 
زیبا  اند،  داشته  نگهش  سرپا  زور  به  کسی  از  اند،  زده  زمینش 
تر است« در باب کاستن استفاده از این وسایل نکاتی را یادآور 

شویم: می 
الگوبرداری  متاسفانه  دور:  نمای  یا  شات  النگ  الف( 
این  است.  رایج  و  طبیعی  امری  پیشگان  هنر  از  جوان  نسل 
و  سینما  پرده  برایشان  غلیظ  آرایش  رویکرد  در  هم  بزرگواران 
و  ندارد  اجتماعی  های  شبکه  و  خانگی  شبکه  تلویزیون،  قاب 
صدا  شود  می  پیشنهاد  است.  صحیح  برایشان  گزینه  چهار  هر 
کمیته  یا  اخالق  کمیته  یک  و  بیاندیشد  تدبیری  یک  سیما  و 
تشکیل  مخلفات(  سایر  و  استیناف  کمیته  بدون  انضباطی) 
دهد تا منبعد به هنر پیشگانی که عرف و هنجارهای اجتماعی 
تر  پائین  و در لیگ های  بازی برسد  را رعایت نمی کنند، کمتر 
توپ بزنند. نه اینکه در برنامه های زنده تلویزیونی ولو باشند و 
فیلمبردار نگون بخت مجبور شود دائم النگ شات یا نمای دور 

بکشد! تصویر  به  را  طرف 
ب( جرایم خاص گالنی: بسیاری از این مواد آرایشی قاچاق 
اوضاع  و اصاًل  به کشور حمل می شوند  و گالنی  فله  به صورت 
از دستگیری  بعد  پیشنهاد می شود  ندارند.  بهداشتی مناسبی 
برخی از این قاچاقچیان دانه درشت، آنها را مجبور به استفاده 
را داخل گالن  آرایشی خودشان کنیم. اصاًل صورتشان  از مواد 

بزنیم و در بیاوریم. باور کنید جای دوری نمی رود!
خارج  های  کشور  برخی  در  قیمت:  افزایش  و  مالیات  پ( 
نظیر  بر سری  مواد خاک  برخی  از مصرف  منظور جلوگیری  به 
فراوان، قیمت  مالیات  بر اخذ  الکلی، عالوه  و مشروبات  سیگار 
افزایش می دهند. هر چند  زیادی  تا حد  نیز  را  این محصوالت 
در کشور ما افزایش قیمت امری عادی تلقی می شود و شرکت 
ها با »رویکرد دور همی« و »خود جوش« قیمت ها را دوال پهنا 
حساب می کنند، ولی در این مورد خاص نیز توصیه می شود، 
عالوه بر »رویکرد دور همی« یک نموره دیگر هم به قیمت این 
وسایل اضافه شود بلکه ملت فقط در موارد خاص نظیر مجالس 
شادی از این وسایل استفاده کنند و برای خروج از منزل جهت 
ماستمالی  را  خودشان  ماست،  دبه  یک  یا  کره  قالب  دو  خرید 

باشید. ادکلن قناعت کنند! شاداب  پاف  به همان دو  و  نکنند 

یادداشت

آیت الله  شفقنا،  گزارش  به       ◄
سخنان  در  لنکرانی  فاضل  محمدجواد 
یکشنبه  روز  فقه  خارج  درس  ابتدای 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  خود، 
گرفتاری های  شریک  را  خود  »روحانیت 
مردم می داند، مردم هم باید بدانند فشار 
به  روحانیت  قشر  برای  گرانی  و  اقتصادی 
است.  اقشار  از  ازبسیاری  بیشتر  مراتب 
باشیم،  مردم  کنار  باید  وجود  این  با 
که  مردمی  باشیم،  واقعی  مردم  فریاد 
اما  ایستاده اند  نظام  این  پای  خودشان 
فریب خوردگان  و  اغتشاشگران  حساب 

» . ست ا جد
مأموری در جایی  »اگر  ادامه داد:  وی 
و  اعالم  را  آن  باید  شد،  خطایی  مرتکب 
نمایندگی  به  هیأتی  اعزام  کرد؛  اصالح 
بلوچستان  و  سیستان  به  انقالب  رهبر  از 
افرادی  خانواده های  از  دلجویی  برای 
بسیار  کار  شدند  کشته  گناه  بی  که 
از  باید  مسؤوالن  سایر  و  بود  حکیمانه ای 

بگیرند.« درس  اقدام  این 
تاکید  با  اطهار  ائمه  فقهی  مرکز  رییس 
بر همراهی روحانیت با مردم، اظهار کرد: 
معترض  مردم  از  اغتشاشگران  »حساب 
می تـواند  روحانی  یک  چطور  جداست. 
کرده  مخالفت  خدا  دین  با  که  کسی  از 
هیچ  بدون  درصد  صد  ما  کند؟  حمایت 
حکم  با  که  کسی  آن  روبروی  مسامحه ای 
در  چون  می ایستیم  مخالفت  کند  خدا 

نداریم.« تعارف  اصاًل  خدا  حکم  مورد 
ادامه  اطهار  ائمه  فقهی  مرکز  رییس 
تکلیف  یک  ما  برای  انقالب  »حفظ  داد: 
اگر خدای  تردیدی در آن نیست.  و  است 
ببیند،  صدمه ای  انقالب  این  ناکرده 
در  ما  دغدغه  دید.  خواهد  لطمه  اسالم 

حجاب  حفظ  فقط  کشور  اخیر  وقایع 
امام  است.  اسالم  حفظ  بلکه  نیست 
انقالب  ابتدای  همان  در  )ره(   خمینی 
بخورد  انقالب  به  صدمه ای  اگر  فرمود 
خواهد  دفن  اسالم  سال  صدها  برای 
را  انقالب  وجود  همه  با  باید  لذا  شد. 
رعایت  با  هم  انقالب  حفظ  کنیم،  حفظ 
رهبری  دستورات  رعایت  و  بزرگان  احترام 

شد.« خواهد  محقق  بزرگوار  مراجع  و 
معروف  به  امر  رعایت  بر  تاکید  با  وی 
بیان  با  سطوح  همه  در  منکر  از  نهی  و 
موفقیت های  باید  گفت:  دقیق،  و  درست 
مردم  برای  اخیر  ۴۰ سال  این  در  را  نظام 
که  است  این  دنبال  دشمن  کنیم.  بازگو 
اسالم  ندارد،  کارایی  روحانیت  بگوید 
نمی تواند  دین  و  ندارد  کارایی  دین  و 
نمی تواند  اسالم  می گویند  کند.  حکومت 
نمی تواند  اسالم  باشد،  داشته  کارایی 
معیار  نمی تواند  قرآن  یعنی  باشد.  معیار 
کناربگذارید،  و  بوسیده  را  آن  باید  باشد، 
را  دین  که  است  این  آنها  باطل  فکر 
که  است  این  حرفشان  بگذارند.  کنار 
ناکارآمدی  نه  القا کنند  را  ناکارآمدی دین 

را. اشخاص 
به  اشاره  با  لنکرانی  فاضل  الله  آیت 
»باید  افزود:  تبیین،  جهاد  بودن  واجب 
آثار و اهدافی داشته و  انقالب چه  ببینیم 
این  آنها  هستند؟  اهدافی  چه  دنبال  آنها 
را  دارد  وجود  امروز  که  استقاللی  و  عزت 
را  کشور  این  می خواهند  نمی خواهند، 

کنند.« غارت  را  آن  منابع  و  چپاول 
تصریح  اطهار  ائمه  فقهی  مرکز  رییس 
داریم.  وظیفه ای  چه  بدانیم  »باید  کرد: 
در  و  کنیم  صحبت  درست  مردم  با  باید 

باشیم.« مردم  کنار 

وی افزود: »به صرف اینکه یک جوانی 
می کنند  تطمیعش  یا  می دهند  فریب  را 
در  ما  نگوییم  بردار،  را  عمامه ای  برو  که 
من  اتفاقًا  برویم.  قبا  و  عبا  بدون  خیابان 
که  است  زمانی  اآلن  گفتم  ها  بعضی  به 
باشد،  بیشتر  باید  لباس  این  با  ما  حضور 
بشود،  ما  به  هم  اهانتی  یک  کنید  فرض 
اسالم  برای  سیلی  یک  دارد  اشکالی  چه 
بگذاریم،  خالی  را  صحنه  نباید  بخوریم؟ 

تعالی  و  تبارک  خدای  به  امیدمان  البته 
خون  و  السالم  علیه  زمان  امام  دعای  و 
زرین  برگ های  از  این  باز  شهداست. 
امنیت  از  دفاع  در  که  است  روحانیت 
خبر  تلویزیون  روز  هر  دارد.  حضور  هم 
این  در  که  روحانیونی  از  یکی  شهادت 
این  می دهد.  نشان  را  شده  شهید  قضایا 
برای ما افتخار و حجت است که روحانیت 
می شود،  شهید  و  هست  میدان  در 
ارزش های  از  و  حفظ  را  انقالب  باید 
برکت  به  الله  شاء  ان  کنیم.  مراقبت  آن 
معظم  رهبری  رهنمودهای  و  شهدا  خون 

یافت  این غائله هم خاتمه خواهد  انقالب 
شد.  خواهد  آب  بر  نقش  دشمن  توطئه  و 
قوی  باید  هم  دولت  کنارش  در  البته 
یک  انتظار  دولت  از  مردم  کند.  عمل 
واقعًا  که  حرکتی  دارند،  را  دقیق  حرکت 
و  مردم  اقتصادی  مشکالت  بر  مرهمی 

باشد.« گرانی ها  این 
تاکید  با  اطهار  ائمه  فقهی  مرکز  رییس 
حل  در  تدبیر  گیری  کار  به  ضرورت  بر 

کارآمد  نیروهای  از  استفاده  و  مشکالت 
»آیا  مشکالت، گفت:  حل  برای  دولت  در 
اشتغال  معیار  بگوئیم  که  نیست  خنده دار 
این  روی  بعد  است؟  هفته  در  ساعت  یک 
از  امسال  بیکاری  آمار  می گویند  معیار 
معیاری  این چه  سال گذشته کمتر شده، 
که  می شود  معلوم  معیار  این  با  است؟ 
می شود  معلوم  است،  خراب  تولید  وضع 
می شود،  زیادتر  روز  به  روز  بیکاری  که 
مصالحی  خاطر  به  که  هم  روزها  این 
مشکالتی  شده،  فیلتر  شبکه ها  برخی 
داده  افزایش  را  بیکاری  و  کرده  ایجاد  را 

است.«
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
روحانیت  سنگین  وظیفه  یادآوری  با  قم 
مشکالت،  حل  برای  مردم  با  همراهی  در 
ارتباط  مردم  با  باید  »روحانیت  گفت: 
داشته باشد، حقایق را با مردم بیان کند. 
کشیدن  کنار  و  رفتن  کنار  وقت  امروز 
همین  دشمن  اصلی  هدف  چون  نیست 
دین  گذاشتن  کنار  برای  آنها  است. 
طرد  و  حذف  را  روحانیت  اول  می گویند 

کنیم.« مأیوس  و 
که  وعده هایی  آن  »باید  افزود:  وی 
عملی  دادند  مردم  به  رهبری  و  امام 
آرامش  نظام،  این  سایه  در  مردم  تا  شود 
باشند.  داشته  معنویت  و  رفاه  و  امنیت  و 
بود  این  برای  کردیم  انقالب  که  اول  از  ما 
چگونه  حال  باشیم،  داشته  معنویت  که 
اشکالی  چه  که  شنید  افرادی  از  می توان 
حجاب  جامعه  از  بخشی  یک  دارد 
نمی خواهد  کسی  البته  باشند!  نداشته 
حکومت  آیا  ولی  بکند،  را  کار  این  زور  با 
باشد؟  بی تفاوت  می تواند  اسالمی 
جامعه  از  بخشی  یک  خوب  خیلی  بگوید 
هم  بخشی  یک  باشند،  نداشته  حجاب 
بخشی  یک  بروند،  خواری  شراب  دنبال 
هم  بخشی  یک  فساد،  دنبال  بروند  هم 
فسق  دنبال  هم  بخشی  یک  قمار،  دنبال 
اسالمی  انقالب  پس  دیگر،  فجورهای  و 
نظام  و  حجاب  بحث  همین  در  شد؟  چه 
قرآن  آیات  از  استفاده  با  بنده  اسالمی، 
موظف  اسالمی  حاکم  که  کردم  اثبات 
است به دنبال اجرای احکام باشد و آن را 
نیازمند  آن  اجرای  کیفیت  اما  کند،  رصد 
باید  که  است  عقالنی  و  منطقی  راههای 

► شود.«    لحاظ  قانون  در 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

● مردم باید احساس کنند، روحانیت چشمش را بر مشکالت نبسته است    ●
باید  بنا باشد برای این انقالب شهید داده شود، بدون هیچ تردیدی روحانیت در صف اول است. در عین حال، مردم  رییس مرکز فقهی ائمه اطهار )ع( گفت: اگر امروز 

باید بدانند فشار اقتصادی و گرانی برای  از و بی دلیل  از همه چیز نظام دفاع کند. مردم هم  احساس کنند که یک طلبه چشمش را بر مشکالت آنان نبسته است و چشم بسته 
است. اقشار  از  ازبسیاری  بیشتر  مراتب  به  روحانیت  قشر 

مدیر بهره برداری شرکت گاز قم:

● ۵۴ درصد گاز قم در بخش خانگی مصرف می شود    ●
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محسن رضایی:

می توانیم از یک جوان ۱۸ ساله جنگ نرفته در سه سال، »ژنرال قوی« بسازیم

جانشین فرمانده سپاه: 

با فریب خوردگان روبه رو بودیم، مماشات کردیم

واکنش به خبر مجازی »ورود 
و حمله فرد مسلح به خوابگاه 

دختران دانشگاه تهران«

فارس نوشت: معاون دانشجویی دانشگاه تهران درباره خبر ورود فرد 
مسلح به خوابگاه دختران این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

تکذیب  ضمن  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون  وجهی،  علیرضا 
دانشگاه  فاطمیه  خوابگاه  به  مسلح  فرد  ورود  بر  مبنی  امروز  شایعه 

ندارد. وجود  نگرانی  است  شایعه  و  کذب  خبر  این  گفت:  تهران 
شایعه  این  انتشار  پی  در  تهران  دانشگاه  عمومی  روابط  همچنین 
خوابگاه های  درون  به  دانشگاه  با  غیرمرتبط  افراد  ورود  گونه  هر 

کرد. تکذیب  را  دانشجویی 
شایعه ای  قبل  ساعاتی  »از  است:  آمده  دانشگاه  این  اطالعیه  در 
تهران  دانشگاه  خوابگاه های  از  یکی  به  مسلح  فردی  ورود  بر  مبنی 
است.  شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های  کاربران  برخی  سوی  از 
تهران  دانشگاه  حراست  اداره کل  و  دانشجویی  معاونت  گزارش گیری 
و  بوده  شایعه  این  بودن  کذب  از  حاکی  دانشگاه  خوابگاه های  از 

است. عادی  تهران  دانشگاه  خوابگاه های  در  وضعیت 
حراست  کل  اداره  معاونان  و  مدیرکل  موضوع،  این  انتشار  پی  در 
تهران  دانشگاه  خوابگاه های  مجتمع  در  حضور  با  تهران  دانشگاه 
کذب  از  حاکی  ارائه شده  گزارش  و  پرداخته  ادعایی  موضوع  رصد  به 

است. موضوع  این  بودن 
و  شناختی  جنگ  یک  ساماندهی  با  افراد  برخی  اخیر  روزهای  در 
دادن  جلوه  ناامن  صدد  در  اجتماعی  شبکه های  در  روانی  عملیات 
شایعه  انتشار  و  بوده  دانشگاه  جمله  از  مختلف  بخش های  و  جامعه 
ورود فرد مسلح به داخل یک خوابگاه دانشگاه تهران نیز اقدامی در 

می شود. ارزیابی  راستا  همین 
منظور  به  دانشگاه  به  اغتشاشات  عامالن  ورود  تالش  سابقه  چند  هر 
اخیر  ماه  دو  در  سرد  اسلحه  همچنین  و  آتش زا  مواد  نمودن  وارد 
تأمینی و جانفشانی های  اقدامات  و  با مساعی  اما  وجود داشته است 
این  عامالن  تهران،  دانشگاه  حراست  و  فیزیکی  حفاظت  مأموران 

شده اند.« انتظامی  مرجع  تحویل  و  مانده  ناکام  طراحی ها 
آبان خبری در فضای مجازی منتشر شده است   ۳۰ از صبح دوشنبه 
دختران  خوابگاه  وارد  دانشجو  غیر  و  مسلح  فردی  اینکه  بر  مبنی 
به دانشجویان اطالع داده شده در  و  تهران شده  دانشگاه  )فاطمیه( 

بمانند. خود  اتاق های 

وزیر کشور: محلی برای برگزاری تجمعات تعیین و تصویب شد

دستگاه های خارج از دولت 
اشکاالتی گرفتند

بار  یک  قباًل  تجمعات  برگزاری  برای  محلی  انتخاب  گفت:  کشور  وزیر 
از  خارج  دستگاه های  که  دالیلی  به  اما  است،  شده  تصویب  و  بحث 

شود. بررسی  مجددًا  باید  گرفتند،  اشکاالتی  یک  دولت 
ایلنا، احمد وحیدی درباره این که با شکل گیری اعتراضات  به گزارش 
در کشور بار دیگر بحث اختصاص محلی برای برگزاری تجمعات مطرح 
به  رسیدگی  حال  در  و  است  امر  این  متولی  کشور  وزارت  شد  گفته  و 
این موضوع است این بررسی ها در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: این 
موضوع ۲ مسئله دارد؛ نخست اصل مساله کسانی به هر حال به یک 
موضوعی اعتراض دارند، مسئله دیگر اینکه در یک مکان خاص باشد.
نداریم،  مشکلی  ما  اعتراضات  اصل  با  این که  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
می توانند  دارند،  اعتراض  که  افرادی  قانون  چارچوب  در  کرد:  تاکید 
مجوز بگیرند و مشخص باشد طول آن چه مدتی است که می خواهند 

دهند. انجام  را  خودشان  اعتراض 
اعتراضات  متولی  می خواهند  که  هم  کسانی  کرد:  خاطرنشان  وی 
ندارد.  مانعی  این  و  کنند  کنترل  خود  چارچوب  در  را  آن  باید  باشند 
این کار  به هر حال شرایط بهتری باشد  باید در یک شرایطی که  البته 

نداریم. مشکلی  هم  ما  اینصورت  در  شود  انجام 
تصویب  و  بحث  بار  یک  قباًل  محل  انتخاب  درباره  کرد:  بیان  وحیدی 
اشکاالتی  یک  دولت  از  خارج  دستگاه های  دالیلی  به  اما  است،  شده 

شود. بررسی  مجددًا  باید  که  گرفتند 
تجمعات  برگزاری  برای  احزابی  مدت  این  در  این که  درباره  وی 
کرد:  عنوان  هستند،  کشور  وزارت  از  گالیه مند  و  داده اند  درخواست 
بله احزابی برای برگزاری تجمع درخواست دادند و جلسه با آنها برگزار 
شد اما آنها غالبًا مجامع  خودشان را برگزار نکرده بودند و هنگامی که 

می رود. سوال  زیر  خودشان  کار  بودن  قانونی  نکنند  برگزار  مجمع 
آن  که  بازمی گردد  خودشان  به  بیشتر  موضوع  کرد:  تاکید  کشور  وزیر 
مجامع را به موقع تشکیل دهند و سلسله کارهایی که باید اتفاق بیفتد، 

در واقع طبق قانون باشد.

زنگ خطری برای کشف واقعیت ها 
جایگزین  سناریوبافان، 
روزنامه نگاران شده اند

یکی از مشکالت بزرگ ایران امروز هم همین روایت تراشی هاست که 
بلکه باعث خشم و  را به گمراهی و اشتباه می کشاند  نه تنها مسووالن 
عصبانیت مردم هم می شود. عالوه بر این،  رسوایی و بی آبرویی را هم 

به دنبال دارد.
رضا غبیشاوی در صفحه شخصی تلگرام خود نوشت:

به نظر می رسد از نگاه برخی،  روزنامه نگاری،  روایت تراشی به دور از 
بدون  که  افراد،  کسانی هستند  از  این دسته  و حقیقت است.  واقعیت 
براساس  اتفاقی،   هر  برای  چیست  حقیقت  و  واقعیت  اینکه  به  توجه 

کنند. می  تهیه  روایت  و  سناریو  دهنده،   سفارش  خواست 
یکی از مشکالت بزرگ ایران امروز هم همین روایت تراشی هاست که 
بلکه باعث خشم و  را به گمراهی و اشتباه می کشاند  نه تنها مسووالن 

عصبانیت مردم هم می شود.
عالوه بر این،  رسوایی و بی آبرویی را هم به دنبال دارد. روایت تراشی از 
یک سو مانع از گام مسووالن برای اصالح و پذیرش و مسوولیت پذیری 
قرار  جعلی  روایت  برابر  در  را  مسووالن  دیگر،  از سوی  و  می شود  آنان 
را تحمیل  این روایت خود هزینه زیادی  از  می دهد که تکذیب و عبور 

می کند.
و  اند  آورده  تراشی روی  روایت  به  و رسانه  نگار  روزنامه  نام  به  متاسفانه 
هر روز هزینه جدیدی را به کشور و مردم و مسووالن تحمیل می کنند 
تناقض  کنند.  می  ای  کننده  خرد  و  شدید  های  تناقض  وارد  را  همه  و 
حقیقت. جعل  و  حقیقت  میان  تناقض  واقعیت.  جعل  و  واقعیت  میان 

در  باید  رسانی  اطالع  و  نگاری  روزنامه  های  تکنیک  و  ها  توانمندی 
از  یکی  آن.  خالف  نه  و  باشد  حقیقت  کشف  و  واقعیت  بیان  خدمت 
مهمترین اقدامات برای بهبود شرایط فعلی خاموش کردن موتور روایت 

است. تراشان  روایت  فعالیت  از  جلوگیری  و  تراشی 

روایت »تسنیم« از »دستگیری  
گسترده سران اغتشاش« در 

مهاباد، بوکان و پیرانشهر
به شهرهای جنوبی  آرامش  کامل  بازگشت  راستای  در   : نوشت  تسنیم 
استان آذربایجان  غربی، نیروهای خافظ امنیت در شب دوم هم باقی 
مانده عوامل و سران اغتشاشات و اقدامات تروریستی اخیر را دستگیر 

کردند.
به دنبال اوضاع ناآرام در برخی شهرهای جنوبی آذربایجان  غربی نظیر 
مهاباد، بوکان و پیرانشر طی هفته گذشته و ورود عوامل گروهک های 
ضدانقالب به این شهرها برای ایجاد ناامنی، از شامگاه جمعه پاکسازی 

عوامل این گروهک ها توسط نیروهای امنیتی آغاز شده است.
تروریست ها  مخفیگاه های  و  منازل  برخی  شناسایی  اقدامات  انجام 
این  دستگیری  و  شهرها  مختلف  محله های  در  اغتشاشگران  سران  و 
آرامش کامل در  برقراری  فراجا، موجب  و  یگان های سپاه  توسط  افراد 
پیرانشهر، اشنویه و دیگر شهرهای ُکردنشین  شهرهای مهاباد، بوکان، 

است. نیز همراه شده  مردم  و همراهی  با حمایت  که  شده 
بین  از  و  آرامش عمومی  برهم زدن  آنجا که ضدانقالب خواستار  از  اما 
آغاز عملیات  با  وابسته،  و  مزدور  رسانه های  بوده،  امنیت شهری  بردن 
پاکسازی در تالش برای ملتهب و ناامن جلوه دادن این شهرها کردند 

یافتنی جلوه دهند. تا اهداف شوم خود را دست 
غلط  آمار  ارائه  دروغین،  تاریخ  با  گذشته  روزهای  از  تصاویری  نمایش 
در  بسیجیان  رزمایش های  از  تصاویری  نمایش  با  پاکسازی  از عملیات 
ساعات  در  اغتشاش  و  تجمع  برای  مردم  از  دعوت  گذشته،  سال های 
واسطه  به  شهرها  مختلف  نقاط  دادن  جلوه  ناامن  نیز  و  شب  پایانی 
البته  که  بود  ضدانقالب  اقدامات  جمله  از  امنیتی  نیروهای  حضور 

شد. مواجه  عموم  سوی  از  خاصی  توجه  بدون 
از مهاباد و پیرانشهر، از عصر روز گذشته و  بر اساس گزارشات رسیده 
با کاهش بار روانی آشوبگران، اندک اندک مغازه های مختلف اقدام به 
بازگشایی و فعالیت می کردند که با تهدید و ارعاب عده ای مواجه شده 

و مجبور به تعطیلی شدند.
از جوانان  آفتاب، تعدادی  پایانی روز و غروب  با رسیدن به ساعات  اما 
و کوچه های  معابر  برخی  انسداد  به  اقدام  معاندین  با همراهی عوامل 
فرعی و نیز برافروختن آتش کردند تا نشان دهند که همچنان نسبت به 

اغتشاش مصّر هستند. ادامه مسیر 
مردم  همراهی  عدم  با  گذشته  روزهای  همانند  قلیل  عده  اقدام  این 
به  ساعتی  از  پس  حاضران  تعداد  بودن  پایین  به  توجه  با  و  بود  همراه 

شود. حاکم  شهر  در  آرامش  دیگر  بار  تا  رسید  پایان 
و  بوکان  مهاباد،  شهرهای  مردم  دیگر  بار  دیشب،  پایانی  ساعات  از 
با  که  بودند  پاکسازی  عملیات  از  شب  دومین  شروع  شاهد  پیرانشهر 
تیراندازی متقابل و درگیری میان نیروهای امنیتی و عوامل ضدانقالب 

بود. همراه  آن ها  مخفیگاه های  در 
از  نفر  چندین  پاکسازی ها  این  جریان  در  غیررسمی،  اخبار  اساس  بر 
اطالعیه  اساس  بر  عملیات  این  شده اند.  دستگیر  ها  گروهک  عوامل 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه در مناطق شمالغرب 

و رصد هستند. تعقیب  و عوامل گروهک ها تحت  ادامه دارد 
و  سنگین  حمالت  شهری،  پاکسازی  عملیات  کنار  در  همچنین 
استقرار  مناطق  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  رزمندگان سپاه  گسترده 
گروهک های تروریستی و ضدانقالب در اقلیم کردستان عراق آغاز شده 
می رود. شمار  به  ضدانقالب  با  مقابله  پازل  کننده  تکمیل  عنوان  به  و 
اوضاع کلی شهرهای مهاباد، بوکان و پیرانشهر با وجود برخی القائات و 
توطئه افکنی معاندان در شرایط عادی به سر می برد و به نظر می رسد 
در صورت ادامه این روند به زودی شاهد امنیت پایدار و آرامش قطعی 

در این مناطق باشیم.

خبـرخبـر

آیا سپاه  تاکید کرد:  انقالب  رهبر  مشاور    ◄
شاهد  که  جریانی  این  در  بسیج  و  پاسداران 
را  ماجرا  گاهی  آ و  علم  با  نمی تواند  هستیم 
این  هستم  مطمئن  من  کند؟  جمع  زودتر 
زودی  به  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  جریان 

می شود. جمع 
انقالب  رهبر  عالی  مشاور  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  می شود،  تمام  فتنه ها  این  اینکه  بیان  با 
و  کنیم  حل  را  مردم  مشکالت   باید  ما  کرد: 
مشکالت  که  است  آمده  هم  اسالمی  انقالب 

کند. حل  را  مردم 
همایش  در  صفوی  رحیم  سیدیحیی  سردار 
بیان  با  مقدس  دفاع  در  فناوری  و  علم  جایگاه 
اینکه در جنگ ما انسان محور بودیم و عراقی ها 
به قدرت  ما  بودند، اظهار کرد: االن  ابزارمحور 
ما  هم   ۶۵ سال  از  اما  رسیدیم  باالیی  پهپادی 
پاسداران  را در سپاه  بدون سرنشین  هواپیمای 
جنگ  زمان  در  علوم  تمام  از  ما  بودیم.  ساخته 
تا  گرفته  هواشناسی  و  آب  از  کردیم،  استفاده 

دیگر. موارد  و  زمین شناسی 
در  کسانی  چه  با  می دانستیم  ما  افزود:  وی 
خصوصیات  حتی  و  هستیم  طرف  مقابل  جبهه 
می دانستیم.  هم  را  عراقی  فرماندهان  اخالقی 
را  عراق  تیپ های  و  ساختار  جزئیات  ما 
به  نسبت  فکری  و  علمی  برتری  و  می دانستیم 

داشتیم. دشمن 

سپاه  آیا  کرد:  تاکید  انقالب  رهبر  مشاور 
شاهد  که  جریانی  این  در  بسیج  و  پاسداران 
را  ماجرا  گاهی  آ و  علم  با  نمی تواند  هستیم 
این  هستم  مطمئن  من  کند؟  جمع  زودتر 
زودی  به  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  جریان 

می شود. جمع 

تن  میلیون  هشت  االن  شد:  یادآور  صفوی 
دست  به  باید  که  دارد  وجود  بندرها  در  کاال 
در  این ها  که  داریم  ضعف هایی  ما  برسد.  مردم 

ضعف های  باید  اما  است  کمتر  مسلح  نیروهای 
کنیم. برطرف  را  کشور 

قدرتمند  ملت  یک  ما  اینکه  بیان  با  وی 
شجاع  و  الیق  و  خردمند  رهبری  و  هستیم 
می شود  تمام  فتنه ها  این  کرد:  اظهار  داریم، 
پس  بیاید.  سراغمان  است  ممکن  بازهم  اما 

مردم  مشکالت   باید  ما  باشیم.  بی توجه  نباید 
که  است  آمده  اسالمی  انقالب  و  کنیم  حل  را 

► کند.    حل  را  مردم  مشکالت 

عنوان  به  اصطالحی  بنده  گفت:  پاسداران  سپاه  اسبق  فرمانده    ◄
جوان  یک  از  می شود  که  است  معنی  این  به  و  دارم  کالبدشکافی  میز 
قوی  ژنرال  بلکه  رزمنده  نه  نرفته ظرف سه سال  که جنگ هم  ۱۸ ساله 
به  خودشان  از  آدم ها  که  است  صورت  این  به  هم  آن  مکانسیم  بسازیم. 
هر  و  می دهند  انتقال  هم  دیگران  به  بعدها  و  می دهند،  یاد  خودشان 

می کند. تبدیل  آموزشی  کالس  به  را  آن  می افتد  زندگی  در  اتفاقی 
مقدس  دفاع  در  فناوری  و  علم  جایگاه  همایش  فارس،  گزارش  به 
شد. برگزار  حسین)ع(  امام  جامع  دانشگاه  در  آبان   ۳۰ دوشنبه  صبح 

اقتصادی  معاون  و  پاسداران  سپاه  اسبق  فرمانده  رضایی  محسن 
مورد  در  بنده  بحث  گفت:  همایش،  این  در  سخنانی  در  رئیس جمهور 
بخواهیم  اگر  و  بود  چه  سازمان  این  ویژگی های  که  است  سپاه  ماهیت 
برای  را  لفظی  چه  امروزی  زبان  با  کنیم،  مقایسه  امروز  علمی  ادبیات  با 

می بریم. کار  به  سپاه 

و  دانایی  خالقیت  مفهوم   ۳ بر  سپاه  اساسی  رکن  افزود:  وی 
زندگی  از  روزی  و هیچ  بوده  است. سپاه یک سازمان خالق  یکپارچگی 
حال  مثل  نیز  آینده  از  روزی  هیچ  و  نبود  دیروزش  زندگی  مثل  سپاه 

است. بوده  خالق  بسیار  سپاه  سازمان  می دهد  نشان  این  و  نبوده 
با اشاره به اینکه مسئله یادگیری مداوم همیشه جز اولویت های  وی 
در  یادگیرنده  سازمان  اولین  سپاه  سازمان  داد:  ادامه  است  بوده  سپاه 
تا  بوده  امام  حضرت  که  نظام  راس  از  است.  اسالمی  جمهوری  نظام 
عنوان  به  اصطالحی  بنده  داشتند.  یکپارچگی  جنگ  زمان  تک تیرانداز 
جوان  یک  از  می شود  که  است  معنی  این  به  و  دارم  کالبدشکافی  میز 
قوی  ژنرال  بلکه  رزمنده  نه  نرفته ظرف سه سال  که جنگ هم  ۱۸ ساله 
به  خودشان  از  آدم ها  که  است  صورت  این  به  هم  آن  مکانسیم  بسازیم. 
هر  و  می دهند  انتقال  هم  دیگران  به  بعدها  و  می دهند،  یاد  خودشان 

می کند. تبدیل  آموزشی  کالس  به  را  آن  می افتد  زندگی  در  اتفاقی 
فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفت: در جلسه ای که در عملیات بدر 
 ۸ والفجر  این عملیات، عملیات  در  بررسی دالیل شکست  برای  داشتیم 
جرقه زد و به ذهن ما آمد، بنابر این همفکری کردن با همدیگر و اجازه 
پیشرفت  باعث  بزنند  را  حرفشان  حریت  و  آزادی  با  که  افراد  به  دادن 

شد. خواهد 
به  اسالمی  آموزه های  کرد:  تاکید  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
جمع بندی  می شود.  منجر  جهاد  به  باشد  خدا  برای  کار  اگر  داد  یاد  ما 
هم  با  را  یکپارچگی  و  دانایی  خالقیت،  سپاه  سازمان  که  است  این  ما 
جنگ  صحنه  درگیر  انقالب  اوایل  در  اینکه  وجود  با  بود.  کرده  منزوج 
این است که خود  ما  امروز  انجام می دادیم، حرف  کار علمی هم   بودیم 

بگیرد. فاصله  سابقه اش  از  نباید  سپاه 
باید  بریم  پیش  قدرت  پر  می خواهیم  اگر  امروز  کرد:  تاکید  رضایی 

► ببریم.   کار  به  را  یکپارچگی  و  خالقیت 

۶۰ شهید  با اشاره به تقدیم  جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران    ◄
روبه  خوردگان  فریب  با  کشور  داخل  در  گفت:  اخیر  حوادث  در  امنیت 
میدان  در  داخلی  خوردگان  فریب  اگر  و  کردیم  مماشات  لذا  بودیم  رو 

نمی کشید. هم  روز   ۶ به  روز   ۶۰ این  نبودند، 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی  علی  سردار 
محله  در  که  فاطمی  بسیجی  جهادگران  بزرگ  رزمایش  در  اسالمی، 
دچار  مجددا  عالم  خبیثان  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  تهران  هرندی 
اسالمی  جمهوری  در  می توانند  که  شدند  محاسباتی  اشتباه  و  وهم 
خود  پیروان  که  است  روز   ۶۰ از  بیش  و  آوردند  به دست  پیروزی  ایران 
لذا  بودیم  رو  روبه  خوردگان  فریب  با  داخل  در  ما  می آورند.  میدان  به  را 
این  نبودند،  داخلی  خوردگان  فریب  میدان،  در  اگر  و  کردیم  مماشات 

نمی کشید. هم  روز   ۶ به  روز   ۶۰
ما  شهدای  شد،  تقدیم  شهید   ۶۰ حدود  مدت  این  در  گفت:  وی 
همه  به  ما  مقتدرانه  مظلومیت  پیام  مقتدر.  مظلوم  ولی  بودند،  مظلوم 
که  مظلومیتی  نه  اما  است،  مقتدرانه  ما  مظلومیت  شد.  مخابره  جهان 

کنند. تحمیل  ما  بر  دشمنان 
انقالب  اول  از  دشمنان  دشمنی  افزود:  سپاه  فرمانده  جانشین 
اسالمی تا به امروز ادامه داشته، ولی در برخی مواقع اوج گرفته است. 
مواقعی اوج می گیرد که یا آن ها به شکستی رسیده اند، یا ایران عزیز به 

است. داده  رخ  حالت  دو  هر  آنکه  یا  و  رسیده  پیروزی 
سردار فدوی تصریح کرد: هم اکنون دشمنان و خبیثان عالم با هر دو 
بر  دولتی  پیروزی رسیده ایم،  به یک  ما  از طرفی  مواجه شده اند.  حالت 
سر کار آمده که وجه اصلی آن عمل به وظایف، بدون اتکا و چشم داشت 
به کمک بیرون است. ما توانایی های ارزشمندی در داخل مرزهای خود 

داریم، برای رشد و پیشرفت ایران عزیز باید بر آن ها تکیه کنیم.
ایجاد  خبیثان  برای  بزرگی  شکست  دیگر،  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
هم  ولی  کردند،  خود  مستعمره  را  دنیا  قرن   ۵ حدود  آن ها  است.  شده 
به  جنگی  خود  که  است  این  آن  و  شده  ایجاد  آنان  برای  مشکلی  اکنون 
کشور  این  و  کردند  تحریم  را  روسیه  کشور  جنگ،  این  در  انداختند،  راه 

افتاده اند. فالکت  به  هم اکنون  آن ها  بست.  آن ها  روی  بر  را  گاز  هم 
مسئوالن  و  رسانه ها  مدت،  این  در  کرد:  بیان  سپاه  فرمانده  جانشین 
چوب  است،  پیش  در  که  سختی  زمستان  برای  که  کردند  اعالم  غربی 
این  در  حتی  که  کنند  سرتان  بر  خاک  کنید.  آوری  جمع  سنگ  زغال  و 
جنایت ها،  دلیل  به  هم  عالم  آن  در  و  شوید  موفق  نتوانستید  هم  دنیا 

► رفت.   خواهید  جهنم  به  متعدد،  ظلم های  و  خباثت ها 

سردار رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر انقالب: این فتنه ها تمام می شود اما 
بازهم ممکن است سراغمان بیاید

باید مشکالت  مردم را حل کنیم

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402
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سومین »دورهمی کتاب«
 در کتابفروشی »کتاب سرو قم« 

برگزار شد 

حضور  با  کتاب«  »سفیر  ادبی  گروه  همت  به  کتاب  دورهمی  سومین 
کتابفروشی  در  کتابخوانی  و  کتاب  به  عالقه مند  جوانان  از  جمعی 

شد. برگزار  قم  سرو  کتاب 
ادبی  گروه  همت  به  کتاب  دورهمی  سومین  بیست،  شهر  گزارش  به 
کتابفروشی  در  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به  کتاب«  »سفیر 

شد. برگزار  قم  سرو  کتاب 
به  عالقه مندان  و  کتاب خوان  جوانان  حضور  با  که  نشست  این  در 
ادبیات  حوزه  در  فعاالن  جوانان  از  تعدادی  بود،  همراه  کتابخوانی 
و  کتاب  مورد  در  خود  شخصی  و  زیستی  تجربه  بیان  به  کتاب خوان  و 

پرداختند. کتابخوانی 
»آلن  اثر  پرتی«  حواس  عصر  در  خواندن  »لذت  کتاب  سه  معرفی 
نوشته  کتاب خواری«  »آداب  انسانی،  علوم  ترجمان  نشر  از  جیکوبز« 
»احسان رضایی« از نشر جام جم و »چگونه کتاب نخوانیم« اثر »دن 

بود. جوانانه  نشست  این  بخش های  دیگر  از  »هنوز«  نشر  از  ویلبر« 
سال  اردیبهشت  در  کتاب  سفیر  ادبی  گروه  می شود  خاطرنشان 
ترویج  هدف  با  قم  در  کتاب  حوزه  فعاالن  از  جمعی  توسط   ۱۳۹۸
سلسله  اخیر  سال های  طی  و  کرد  کار  به  آغاز  کتابخوانی  فرهنگ 
برگزار  کتاب  معرفی  و  تحلیل  و  بررسی  و  نقد  موضوع  با  را  جلساتی 

است. کرده 

»خانه ابدیت« در تاالر شهید 
آوینی به روی صحنه می رود 

تاالر  در  مقیمی  مصطفی  سید  کارگردانی  به  ابدیت«  »خانه  نمایش 
می رود. صحنه  روی  به  قم  آوینی  شهید 

ابدیت«  »خانه  نمایش  قم،   هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوشته   قم،  استانی  تئاتر  جشنواره  سومین  و  بیست  به  راه یافته 
توسط  که  مقیمی  سید¬مصطفی  کارگردانی  به  آزاد  محمدرضا 
 ۱ تا  آبان   ۲۸ شنبه  از  است،  شده   آماده  تجربه  تئاتر  باشگاه  اعضای 
آذر ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸ در تاالر شهیدآوینی اداره کل فرهنگ و 

می رود. صحنه  روی  به  قم  استان  ارشاد 
هومن  پیغمبری،  رضا  محمد  سید  بازی  با  ابدیت«  »خانه  نمایش 
برای  که  است  جوانی  درباره  کیانی،  حانیه  و  کاشی  مهدی  پیری، 
با  می شود.  مهران  جنگ زده ی  شهر  راهی  خود  پدری  خانه  فروش 
با گذشته ی  باز می گردد و جوان قصه  به گذشته  به خانه، زمان  ورود 

می شود. آشنا  بوده،  رزمنده  مقدس  دفاع  دوران  در  که  خود  پدر 
طریق  از  می توانند  نمایشی  اثر  این  تماشای  برای  عالقه مندان 

کنند. بلیت  خرید  به  اقدام   www.bilitaama.com وبسایت؛ 

خبـر

پیام  غالمحسین زاده:  وجیهه       ◄
»مسجد  می کنم،  پخش  را  صوتی اش 
به   ۱۳ کوچه   انتهای  کردید،  رد  که  رو 
رو  طوالنی  راه  یه  می رسید،  خاکی  یه 
وسط  درخت  تک  یه  به  برسید  تا  بیاید 
یک  با  می دهد،  آدرس  این طور  بیابون«. 
اینکه  مثل  بیابان،  وسط  درخت  تک 
باشی،  نور  روزنه  یک  دنبال  تاریکی  توی 
شبیه امید، درست مثل جایی که خودش 
مسجد  از  طرف تر  آن  کمی  کرده.  بنا 
کوچه های  پس  کوچه  توی  جمکران، 
کرده،  بنا  امن  خانه  یک  ظهور،  خیابان 
به  که  بچه هایی  همه  برای  پناهگاهی 

کرده اند. عادت  نشدن  دیده 
خانه ای  است،  کاغذی  کلبه  اسمش 
زیر  که  شهر  حاشیه  بچه های  برای 
نفس  را  کتاب  ورق های  بوی  سقفش 
زندگی  داستان ها  شخصیت  با  بکشند، 
پسرها  بگیرند،  یاد  چیزهایی  و  کنند 
گم  را  راه  که  استقبال مان  به  آمده اند 
است  معلوم  و  پابرهنه اند  بعضی ها  نکنیم، 
تازه از بازی توی همین کوچه های خاکی 
سی نفری  دخترها  با  رسیده اند،  اطراف 
بینشان  سال  شش  و  پنج  از  می شوند 
یک  توی  بزرگترند.  که  آنها  تا  می بینی 
آن  از  بخشی  که  متری  بیست  اتاق حدود 
با فرش پوشانده شده و بخشی با حصیر، 
رحل های  پشت  مرتب  صف های  توی 
مربی شان  منتظر  و  نشسته اند  قرآن 

. هستند
هم  داریم،  قرآن  کالس  »هم 
هم  قصه گویی،  و  داستان نویسی 
از  »مهناز«  را  این  زبان«  و  کاردستی 
سال  نه  می گوید،  کاغذی  کلبه  بچه های 
ثابت  اهالی  از  یکی  سالگی  سه  از  و  دارد 
یعنی  از سه سالگی  است،  بوده  کلبه  این 
رؤیاهای  توی  که  اولی  روزهای  همان  از 
بچه ها یک فرشته از شهر سروکله اش پیدا 
بسازد. رؤیا  بچه ها  برای  شد  قرار  و  شد 

که  کلبه  این  در  روزهای شان  از 
هر  عبدی  »خانم  می گوید:  می پرسم، 
برامون  رایگان  کالس  کلی  تابستونا  سال 
کاردستی  میده،  جایزه  بهمون  میذاره، 
قبل  وقت  چند  همین  می کنیم،  درست 
هم  محرم  برای  کردیم،  درست  بادبادک 
بردیم  و  کردیم  درست  حسین  امام  پرچم 
می گوید  اما  کالس ها  همه  بین  خونه«. 
از  دارد،  دوست  بیشتر  را  زبان  کالس 
می خواهد  می گوید  می پرسم  که  علتش 
اینکه  برای  و  شود  دکتر  خانم  آینده  در 
تقویت  را  زبانش  باید  بداند  را  داروها  اسم 
توی  شوق  می گوید  که  را  اینها  همه  کند. 
که  شوقی  ندید.  نمی شود  را  چشم هایش 
ساخته  کتابخانه«  »خانم  خودش  قول  به 

. ست ا
کتابخانه  خانم  همان  عبدی  زهرا 
کودکی  انگار  که  نویسنده ای  بچه هاست. 
دیده  بچه ها  این  تک تک  در  را  خودش 
زاویه  از  دوباره  بخواهد  که  انگار  باشد، 
داستان  دنیای  در  کدامشان  هر  نگاه 
نفس بکشد یک روز آمد و دست بچه های 
دنیای  به  هم  با  تا  گرفت  را  حاشیه 
جایی  از  »ماجرا  کنند.  سفر  کتاب ها 
یکی  واسطه  به   ۹۵ سال  که  شد  شروع 
کارگاه های  برای  نویسنده  همکاران  از 
خیریه  مؤسسه  یک  به  نویسی  داستان 
که  بود  کارگاه ها  همان  از  شدم،  معرفی 
عبدی  را  این  شد«  عوض  زندگی ام  مسیر 
جلد   ۸۰ از  بیش  نویسنده  می گوید، 
داستان  توی  این  از  پیش  تا  که  کتاب 
در  حاال  و  می ساخت  دنیا  بچه ها  برای 

. قعیت وا
دکترین  المللی  بین  همایش  برگزیده 

سال  دو  کتاب هایش  و  است  مهدویت 
بوده  رضوی  کتابخانه  جشنواره  منابع 
است.  شده  ترجمه  هم  بریل  خط  به  و 
ایرانی«  کهن  »قصه های  مجموعه 
جمله  از  بهایی«  شیخ  »کشکول  و 

معروف ترین کتاب های اوست که به چاپ 
هشتادم رسیده است، مجموعه قصه های 
»من و رایا« هم از دیگر کتاب های عبدی 
ربات  یک  با  دوستی  ماجراهای  که  است 
سنت  از  است  تلفیقی  و  می کند  روایت  را 

مدرنیته. و 
که  کاغذی  کلبه  تولد  جرقه  از 
خیریه  همان  »توی  می گوید:  می پرسم، 
حاشیه  بچه های  با  بار  اولین  برای  که  بود 

اینکه  واقعًا شگفت زده شدم،  و  آشنا شدم 
بچه های  از  خیلی  برخالف  بچه ها  این 
و  ذوق  با  بودم  دیده  قباًل  که  دیگری 
با  و  می کردند  استقبال  کالس ها  از  شوق 
برای خوشحال  بهانه ای  تقریبًا هیچ  اینکه 
راضی  زندگی  از  بسیار  اما  نداشتند  بودن 
را که در کارگاه  بودند و قدر کلمه کلمه ای 

می دانستند.« می آموختند، 
شهرهای  از  خیلی  شغلم  »به واسطه 
با  مواجهه  اما  بودم  شده  دعوت  دیگر 
متفاوت  بسیار  من  برای  محروم  بچه های 
بود و دیدم که تا چه اندازه برای یادگیری 
خاطر  به  هستند،  قدرشناس  و  مهربان 
کنم  پیدا  راهی  که  رسید  ذهنم  به  همین 
که این معاشرت را ادامه دهم« و از همان 
شد  آغاز  معاشرت  این  که  بود   ۹۵ سال 
ادامه دار  معاشرت  همین  حاال  و  امروز  تا 
که  کلبه ای  بناشدن  به  است  کشیده 
داستان. و  است  کلمه  از  مالتش  و  آجرها 
هفت  به  خان هایش  که  کلبه ای 
عبدی  که  آن طور  شد،  بنا  تا  رسیدند 
ذهنیت  اطرافیانش  از  کدام  هیچ  گفته 
کند  آغاز  بود  قرار  که  کاری  از  مثبتی 
می ترساندند،  را  من  »همه  نداشتند: 
غریبه  محله ها  طور  این  اهالی  می گفتند 
را  تو  اشرار  نمی دهند،  راه  خودشان  بین 
خیلی  و  می دزدند  و  می برند  و  می کشند 
پس اندازم  همه  با  اما  دیگر  حرف های 
پیش  رفتم  بود  تومان  میلیون   ۵۰ که 
پول  این  با  پرسیدم  و  امالک  بنگاه  یک 
تهیه  محله  این  در  را  خانه ای  می توانم 

» ؟ کنم
تکمیل  مهر  مسکن  واحد  یک  پول 
یک  تا  داد  را  زمان  آن  پردیساِن  در  شده 
محله های  از  یکی  در  کاره  نیمه  اسکلت 
پول  هم  بعدها  بخرد،  شهر  حاشیه ای 
 ۴۰ حدود  با  و  داد  را  حق التألیف هایش 
یک  مرحله  به  مرحله  دیگر  تومان  میلیون 
خانه شصت متری با دو تا اتاق ساخت که 

باشد. بچه ها  این  امید  خانه 
می خواهی  اگر  می گفتم  ذهنم  »در 
را  تو  مردم  باید  شوی  ماندگار  اینجا 
خاطر  به  باشند  داشته  دوستت  و  بپذیرند 
مردم  از  هم  اینجا  ساخت  در  حتی  همین 

ممکن  اینکه  با  کردم،  استفاده  محلی 
با  می آوردم  بیرون  از  را  بّنا  یک  اگر  بود 
اما  می شد  تمام  برایم  کمتری  قیمت 
تا  باشند  محلی ها  از  می دادم  ترجیح 
مردم  شود،  باز  اینجا  به  پای شان  کم کم 
و  مالی  و  جسمی  رنج های  از  می آمدند 
برایم  بودند  دیده  زندگی  در  که  روحی 
درست  نذری  روزها  بعضی  می گفتند، 
گاهی  و  می کردیم  پخش  و  می کردیم 

ارتباط مان  کم کم  و  می آورند  نذری  اهالی 
گرفت«. شکل 

ارتباط شروع شد، یک  بّنایی  در همان 
طرف  یک  بود،  کتاب  کارتن  دوتا  گوشه 
دیگر  سمت  یک  و  فکری  بازی  سری  یک 
در  هم  همیشه  آمیزی،  رنگ  کتاب های 
اینکه  بدون  گاه  ناخودآ و  بود  باز  خانه 
باشد  شده  حرفی  و  دعوت  گونه  هیچ 
بچه ها خودشان می آمدند و مشغول بازی 
و کتاب خواندن می شدند.« این را عبدی 
ادامه  و  می گوید  کلبه  شروع  قصه  از 
کم  کم  داشت  خانه  که  »اوایل  می دهد: 
که  بودم  گفته  اهالی  به  می شد،  ساخته 
از  حرفی  و  اینجا  بیاید  ما  خانه  است  قرار 
کتابخانه نزده بودم، چون قباًل دیده بودم 
دخترها  خواندن  کتاب  با  بعضی ها  که 
کتاب  با  می کنند  فکر  و  دارند  مشکل 
اما  می شود  سرکش  دخترشان  خواندن، 
محل  اهالی  خود  که  بودم  عجیب  برایم 
اسم  کتاب  کارتن  دوتا  با  فقط  بچه ها  و 
را  من  و  کتابخانه  بودند  گذاشته  را  اینجا 
می کردند«. صدا  کتابخانه  عبدی  خانم 

شده  تبدیل  کتاب  کارتن  دو  آن  حاال 
که  کتاب  از  پر  قفسه  ۱۷ردیف  به  است 
درباره  یا  کودک اند،  کتاب  یا  بیشترشان 
علمی  دانستنی،  کتاب های  از  کودک. 
رنگ  کتاب های  تا  گرفته  شعر  و  قصه  و 
نمی توانند  که  بچه هایی  برای  آمیزی 
درباره  کتاب هایی  یا  و  بخوانند  کتاب 
تربیت  و  یادگیری  اختالل  مانند  کودکان 

. م سال ا
کتاب ها  این  شدن  جمع  چگونگی  از 
سری  یک  »اوایل  می گوید:  می پرسم،  که 
بعد  اما  خریدیم،  خودمان  را  کتاب ها  از 
شدیم  مطرح  مجازی  فضای  در  اینکه  از 
بعضی  می شد.  اهدا  ما  به  کتاب  مرتب 
نامه  هیچ  بدون  نهادها  و  نویسنده ها  از 
هدیه  کتاب  کاغذی  کلبه  به  نگاری 
تعداد  حتی  ناشران  بعضی  و  می کنند 

که  برنامه هایی  در  ما  تا  فرستادند  زیادی 
بین  داریم،  محروم  مناطق  و  روستاها  در 

کنیم.« پخش  بچه ها 
به  و  ساده  آن قدرها  هم  چیز  همه  اما 
روزهای  عبدی  است،  نشده  طی  خوشی 

طی  اینجا  به  رسیدن  برای  هم  را  سختی 
محل  اشرار  که  روزهایی  از  است  کرده 
را  کتابخانه ات  که  می کردند  تهدیدش 
برای  که  ساعت هایی  تا  می زنیم  آتش 
توی  کودک آزاری ها  بعضی  از  شکایت 
»بعد  است.  گذرانده  کالنتری  راهروهای 
مردم  کشیدم  که  زیادی  سختی های  از 
از شماره کوچه ها  پذیرفتند،  را  من  کم کم 
و  کدپستی  و  کف سازی  تا  برق  تیرچراغ  و 

پیگیری  خودم  را  محله  برای  زباله  سطل 
امکانات  این  همه  سختی  با  و  کردم 
می رفتم  کجا  هر  کشاندم،  محله  به  را 
شهری  محدوده  در  اینجا  می گفتند 
نیست،  خدمات  دریافت  مشمول  و  نیست 
امکانات  یک  از  بخشی  بود  زحمتی  هر  با 
اما  کردیم،  فراهم  اینجا  در  را  حداقلی 
شده،  شهری  محدوده  جزء  که  هم  حاال 

است.« نکرده  تغییر  چیزی 
همین  می گوید  عبدی  که  آن طور  اما 
مردم  این  برای  آن قدر  هم  حداقل ها 
تشکر  مدت ها  تا  که  است  ارزشمند 
برای  شهرداری  اینکه  از  »بعد  می کنند: 
 ۷۰ پیرمرد  آورد،  زباله  سطل  محله  این 
می شد  خم  کمر  تا  کوچه  توی  محل  ساله 
تشکر  موضوع  این  پیگیری  برای  من  از  و 
می کرد و من عمیقًا دلم می گرفت که این 
سطل  یک  داشتن  برای  باید  چرا  مردم 

باشند.« خوشحال  آن قدر  زباله 
هم  قدرشناسی ها  همین  خاطر  به 
خانم  خودشان  قول  به  حاال  که  بوده 
دارند،  دوست  خیلی  را  کتابخانه  عبدی 
چنین  کردن  فراهم  برای  که  عبدی  خانم 
سختی های  کاستی هایش  همه  با  کلبه ای 
به  جایی  یک  »از  است:  کشیده  بسیاری 
پیگیری  جای  به  باید  که  فهمیدم  بعد 
کمک  مردم  از  مسئوالن  و  ادارات  از 
کرمانشاه  زلزله  که   ۱۳۹۶ سال  بخواهم، 
فرهنگی  ارگان های  از  خیلی  با  آمد 
خواستم  کدام  هر  از  داشتم  همکاری 
من  کرمانشاه،  در  فرهنگی  کار  برای  که 
ام  سینه  به  رد  دست  کنند  همراهی  را 
یک  ناشر  کمک  با  خودم  اینکه  تا  زدند 
تاکسی  با  و  کردم  آماده  را  کتاب  سری 
آنجا  بچه های  برای  و  رفتم  کرمانشاه  تا 
آنجا  کردم،  برگزار  داستان خوانی  جلسات 
و  شد  منتشر  و  گرفتند  مصاحبه  من  از 
برای حمایت  از مردم  بعد دیدم که خیلی 
که  شدم  متوجه  آنجا  از  و  گرفتند  ارتباط 
مردمی  باید  و  باشم  ارگان ها  منتظر  نباید 

بروم«. جلو 
کم کم  که  بود  مجازی  فضای  لطف  به 
مطلع  کاغذی  کلبه  وجود  از  عده ای 
که  آن طور  کمک،  برای  آمدند  و  شدند 
کالس های  با  »اول  می گوید:  عبدی 
نویسنده ها  از  بعضی  با حضور  و  داستانی 
راه  کاردستی  کالس  بعدتر  شد،  شروع 
داوطلبانه  حضور  با  همین طور  و  افتاد 
که  امروز  تا  رفت  پیش  مربی ها  بعضی 
دوشنبه  و  داریم  ثابت  کالس  روز  چهار 
کارگاه های  گاهی  هم  پنجشنبه ها  و 

می شود.« برگزار  دوره ای 
عادی  مردم  از  هم  کمک ها  عمده 
عبدی  که  آن طور  می رسد،  جامعه 
جانب  از  کمک ها  »بیشتر  می گوید: 
هم  خودشان  که  می شود  کسانی 
اینجا  مثاًل  نیست،  باز  دست شان  چندان 
در  و  است  خانوار  سرپرست  که  خانمی 
و  می کند  کمک  می کند  خیاطی  خانه 
کسانی  وقت ها  بعضی  یا  می دهد،  غذا 
خودشان  که  می شوند  همکاری  داوطلب 
از  حتی  و  می کنند  کار  روز  در  شیفت  دو 
این  و  می کنند  مراقبت  خانه  توی  بیمار 
مهربانی  هنوز  که  می کند  گرم  را  قلبم 

است«. زنده 
همین مهربانی ها هم بوده که خیلی ها 
را نجات داده و مسیر زندگی شان را عوض 
ساله  شش  »زهرا«  مثل  خیلی ها  کرده، 
خانه  در  را  عمرش  سال های  تمام  که 
بهانه ای  کاغذی  کلبه  حاال  و  بود  حبس 
برای داشتن روزهای بهتری برای او شده 
محل  اهالی  از  یکی  دختر  »زهرا  است: 
از  خروج  اجازه  او  به  خانواده اش  که  بود 

خانه را نمی دادند و همین باعث شده بود 
نکند،  رشد  سال هایش  و  هم سن  مثل  که 
قدم  پله  از  آمدن  باال  برای  که  حدی  تا 
هم  تکلم  در  و  می خزید  و  برنمی داشت 
فکر  آشنایان  و  خانواده  و  داشت  مشکل 
ژنتیکی است در  می کردند که مشکالتش 
حالی که این طور نبود، مدت ها با پدرش 
صحبت کردم، حتی گاهی دعوا کردم که 
های  بچه  با  و  بیاید  دخترش  دهد  اجازه 
کردم  تالش  آن قدر  کند،  معاشرت  دیگر 
فرش  خانه شان  در  دم  دیدم  روز  یک  تا 
کم کم  است،  نشسته  بیرون  و  کرده  پهن 
ماه  چند  که  حاال  و  شد  باز  کلبه  به  پایش 
از حضورش در کنار بچه ها می گذرد، هم 
کمک  به  گفتارش  در  هم  و  حرکتش  در 

است.« کرده  رشد  خیلی  درمانی  گفتار 
او که حاال خیلی از این بچه ها را مانند 
و  می داند  خودش  »سارا«ی  و  »مهدی« 
آسیب های  از  بسیاری  که  است  معتقد 
روحی و جسمی و مالی این خانواده ها از 
گاهی است و فقط کسی را می خواهند  ناآ
گاهی هدیه کند و اتفاقًا همان  که به آنها آ
بلدند،  خوب  را  قدردانی  که  است  زمان 
که  بوده  هم  قدردانی شان  روحیه  همین 
مشکالت  همه  با  و  داده  قلب  قوت  او  به 
این  »کنار  می دهد:  ادامه  را  مسیرش 
وقتی  می گذرد،  خوش  خیلی  بچه ها 
می بینم  را  اینجا  نشاط  و  شور  و  می آیم 
که  مدتی  می شود،  خوب  خیلی  حالم 
بود  شده  تعطیل  اینجا  و  بود  آمده  کرونا 
اینجا  بچه های  و  من  بود.  بد  حالم  خیلی 
دارند  بغض  وقتی  می فهمیم،  را  هم  زبان 
است  بد  حالم  من  وقتی  و  می فهمم  من 
هدیه  هر  ارزش  می شوند،  متوجه  اینها 
کوچکی را که دریافت می کنند می دانند، 
این حال خوب  و  روحیه شکرگزاری دارند 
جایی  کمتر  روزها  این  که  است  چیزی 

می شود«. پیدا 
می کند  فکر  او  حاال  که  خوبی  حال 
هدیه   است،  معنوی  نیروی  یک  هدیه 
که  »بچه  دوستانش.  برای  مهربان  مردی 
مشکالت  خاطر  به  وقت ها  خیلی  بودم 
را  زمان  امام  داشتم،  که  خانوادگی 
می دانستم،  خودم  خانواده  عضو  مثل 
شب  هر  که  داشتم  دوستش  آن قدر 
تا  زمان  همان  از  می زدم  حرف  او  با 
باید  هفته  هر  شدم  بزرگتر  که  حاال 
از  یکی  بروم،  جمکران  بار  یک  حداقل 
که  است  این  دل خوشی هایم  بزرگترین 
ماشین  سوار  اعظم  پیامبر  بلوار  توی 
فیروزه ای  گنبد  به  بشوم  خیره  و  باشم 
همسایه  که  هم  حاال  جمکران،  مسجد 
اینجا  که  همین  می کنم  فکر  شده ام  آقا 
زمان  امام  تمامش لطف  کار می کنم  دارم 
مشکالتی  همه  با  توانستم  اینکه  است، 
نویسنده  و  بخوانم  درس  داشتم  که 
خود  نگاه  بنویسم  مهدوی  کتاب  و  بشوم 
که  است  محال  حاال  همین  اینکه  اوست. 
محقق  و  بخواهند  چیزی  اینجا  بچه های 
همین  و  است  زمان  امام  خواست  نشود 
که  کرد  اثبات  برایم  که  بود  هم  کرامت ها 
سازمان ها  و  نهادها  و  ها  ارگان  همه  اگر 
بخواهد  خدایش  و  او  نخواهد،  هم 

► بیست    شهر  شد.«/  و  می شود 

گزارش از »کلبه کاغذی« خانم عبدی در حاشیه جمکران؛  

● رونق این کلبه کتاب است    ●
کنند. زندگی  با شخصیت داستان ها  و  بکشند  نفس  را  کتاب  بوی ورق های  زیر سقفش  که  بچه های حاشیه شهر  برای  خانه ای  »کلبه کاغذی« است،  اسمش 

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود 
آگرین بازرگانی کاوه

به  کاوه  بازرگانی  گرین  آ محدود  مسئولیت  با  شرکت  تغییرات  گهی  آ
استناد  به   ۲۰۲۷۷ ثبت  شماره  به  و   ۱۴۰۱۱۵۷۳۶۵۹ ملی  شناسه 
 ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
مربوطه  ماده  و  شرکت  فعالیت  موضوع  شد.  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
دراساسنامه اصالح و بشرح ذیل تغییر یافت : خریدو فروش و واردات 
وغیرشبکه  هرمی  غیر  بازاریابی   ، برقی  خانگی  لوازم  انواع  وصادرات 
و  تعمیر   ، برقی  خانگی  لوازم  انواع  انبارداری  و  العمکاری  وحق  ای 
نصب و ارائه خدمات پس از فروش کلیه لوازم خانگی برقی ، تملیک 
و اجاره امالک اعم از مسکونی و تجاری ،افتتاح حساب درکلیه بانک 
ها و موسساتمالی و اعتباری داخلی وخارجی ، به گشایش اعتبارات 
داخلی  کاالازگمرکات  ترخیص   ، ها  نزدبانک  شرکت  برای  سی  ال  و 
بانک  ازکلیه  ریالی  و  ارزی  صورت  به  بانکی  اعتبارات  و  اخذوام   ،
ضمانتنامه  اخذ  و  وخارجی  داخلی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  ها 
بانکی ،شرکت درکلیه مناقصات و  داخلی وخارجی ، اخذ ضمانتنامه 
مزایدات دولتی وخصوصی اعم از داخلی وخارجی و و خرید و فروش 
مجوزهای  اخذ  از  پس  فعالیت  موضوع  انجام   - العملکاری  حق  و 
و  به منزله اخذ  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  از دستگاه مربوطه-  الزم 

باشد. نمی  فعالیت  پروانه  صدور 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

)1414695( قم  غیرتجاری  موسسات 



قمی  کشاورزان  جنابان:  محمد       ◄
طی  که  مهارتی  و  تجربه   از  بهره گیری  با 
استان  این  خاک  در  فعالیت  سال ها 
استفاده  همچنین  و  آورده اند  به دست 
اساس  بر  امروز  کارشناسان،  نظر  از 
محصوالت  گرفته  صورت  ارزیابی های 
عرضه  بازار  به  را  باکیفیتی  بسیار  باغی 
به  می توان  آن  جمله  از  که  می کنند 
کیفیت  همین  کرد.  اشاره  زیتون  و  پسته 
بازار  دارای  محصوالت  این  شده  باعث 
محصولی  حتی  و  باشد  مناسبی  فروش 
به  صادراتی  کاالی  عنوان  به  پسته  مانند 

شود. صادر  جهان  مختلف  کشورهای 
کشاورزی  زمین  هکتار  هزار   ۱۰۴ قم 
زیر  هکتار  هزار   ۶۵ میان  این  در  که  دارد 
است،   کشاورزی  محصوالت  انواع  کشت 
استان  باغ های  کشت  زیر  سطح  همچنین 
هر  که  می باشد  هکتار  هزار   ۲۲ حدود 
سال به طور میانگین بیش از ۸۲ هزار ُتن 
برای  و  برداشت  آن ها  از  محصوالت  انواع 
می شود. عرضه  بازار  به  مردم  نیاز  تامین 

انار از  محصوالتی مانند پسته، زیتون و 
است  قم  توجه  مورد  باغی  تولیدات  جمله 
که نشان می دهد این استان با وجود قرار 
کشاورزی  بخش  کویر،  حاشیه  در  گرفتن 
این  بهره برداران  و  متولیان  و  دارد  فعالی 
سطح  حفظ  بر  عالوه  توانسته اند  بخش 
سازنده ای  اقتصادی  فعالیت  استان،  سبز 

کنند. دنبال  را 
در  ایرنا  خبرنگار  رابطه  همین  در 
بخش  مسئوالن  از  شماری  با  گفت وگو 
ظرفیت های  بررسی  به  استان  کشاورزی 
محصوالت  از  برخی  متنوع  و  توجه  قابل 
باغی تولید شده در قم پرداخت که نشان 
فعالیت های  بودن  پویا  و  زنده  دهنده 

است. استان  این  در  باغبانی 
تولید  قم  در  باغی  متنوع  محصوالت 

د می شو
در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
محدودیت  وجود  با  گفت:  خصوص  این 
این  کشاورزان  قم،   در  کشاورزی  اراضی 
باغی  محصوالت  انواع  تولید  در  استان 
قم  پسته  محصول  اکنون  و  هستند  سرآمد 
به  و  می شود  عرضه  جهانی  بازارهای  در 
توجه  مورد  دارد  که  باالیی  کیفیت  دلیل 

گرفته است. قرار 

محمد رضا حاجی رضا افزود: باغداران 
محصوالتی  تولید  در  پسته  بر  عالوه  قمی 
به  نیز  زیتون  و  انار  ارقام  انواع  همچون 
دست یافتند  چشمگیری  موفقیت های 
بازار  در  قم  زیتون  و  انار  شده  موجب  که 
مناسبی  فروش  سطح  دارای  داخلی 

. شد با

این،  کشاورزان  ادامه داد: در کنار  وی 
کشت  به  اخیر  سال های  طی  استان 
روی   خود  باغ های  در  نیز  دارویی  گیاهان 
افزایش سطح  آن  از  نمونه ای  که  آورده اند 
میزان  به  محمدی  گل  گیاه  کشت  زیر 
۵۵۰ هکتار در اراضی کشاورزی قم است.
فعالیت های  توسعه  گفت:  رضا  حاجی 
ظرفیت های  به  نگاه  با  قم  در  باغبانی 
آن  کنار  در  و  می شود  انجام  استان  آبی 
توجه  نیز  کشاورزی  اقتصاد  موضوع  به 
شده  تولید  باغی  محصوالت  یعنی  داریم، 
فروش  برای  مناسبی  بازار  باید  قم  در 

باشد. داشته 
وی بیان داشت: موضوع مهم دیگر در 
استان،  در  باغبانی  فعالیت های  با  رابطه 
به  می تواند  بخش  این  که  است  کمکی 

و  مردم  غذایی  امنیت  تامین  موضوع 
داشته  جامعه  سالمت  سطح  افزایش 

. شد با
قم  کشاورزی  بخش  داد:  ادامه  وی 
از  بهره گیری  مسیر  اخیر  سال های  طی 
می کند  دنبال  را  آبیاری  نوین  روش های 
باغ های  تمام  در  راستا  همین  در  که 

از  باشد  داشته  وجود  قابلیت  که  استان 
شد. خواهد  استفاده  امکان  این 

در  دیگر  بحث  گفت:  رضا  حاجی 
توجه  استان ،  باغی  تولیدات  خصوص 
که  است  محصوالت  فرآوری  موضوع  به 
در  شده  تولید  زیتون  منظور  همین  به 
و  فرآوری  استان  داخل  در  قم،  باغ های 
بازار  به  و روغنی  زیتون کنسروی  قالب  در 

می شود. عرضه 
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
گفت:  ایرنا  به  نیز  قم  کشاورزی  جهاد 
زیتون  باغ  هکتار   ۶۱۶ دارای  استان  این 
کشت  زیر  سطح  از  هکتار   ۲۶۴ که  است 
این گیاه در قم بارور و ۳۵۲ هکتار آن غیر 

است. بارور 
بر  داشت:  بیان  سالمی  علی  محمد 

در  گرفته  صورت  پیش بینی های  اساس 
قم  در  زیتون  ُتن   ۶۰۰ حدود  سال جاری 
برداشت و به صورت کنسروی و روغنی به 

شد. خواهد  عرضه  مصرف  بازار 
معمول  طور  به  که  این  به  اشاره  با  وی 
قم  در  شده  برداشت  زیتون های  از  نیمی 
تهیه  برای  دیگر  نیمی  و  است  کنسروی 

عملکرد  افزود:  می شود،  استفاده  روغن 
میانگین  طور  به  قم  در  زیتون  برداشت 
برای هر هکتار بیش از یک و نیم ُتن است 
می آید. شمار  به  توجهی  قابل  میزان  که 

به  کشاورز   ۶۰ حدود  داد:  ادامه  وی 
قم  در  زیتون  تولید  برای  مستقیم  صورت 
در  آن  عمده  بهره برداران  و  دارند  فعالیت 
تعیین  استانداردهای  رعایت  با  استان 
به  را  کیفیتی  با  و  مرغوب  محصول  شده 

می کنند. عرضه  بازار 
فرآوری  مراحل  تمام  گفت:  سالمی 
زیتون برداشت شده از باغ های قم نیز در 
داخل استان انجام می شود و این محصول 
روغنی  و  کنسروی  مختلف  قالب های  در 
در  و  بسته بندی  معتبر  تجاری  نام های  با 

می گیرد. قرار  مشتریان  اختیار 
به  باالترین سطح کیفی  پسته قم در 

بازار عرضه می شود
در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
به ظرفیت بخش کشاورزی  با اشاره  ادامه 
کاری  پسته  گفت  پسته،  تولید  در  استان 
هوایی  و  آب  شرایط  با  تناسب  بر  عالوه 
بخش  برای  نیز  اقتصادی  نظر  از  قم 
مناسبی  افزوده  ارزش  استان  کشاورزی 

می کند. ایجاد 
است  نیاز  داد:  ادامه  رضا  حاجی 
اساس  بر  قم  در  پسته  کشت  فرآیند  تا 
و  شود  متحول  بنیان  دانش  مباحث 
بیشتر  برداشت  و  عملکرد  افزایش  شاهد 
باشیم. استان  پسته  باغ های  در  محصول 
برای کشاورزی  پسته  افزود: کشت  وی 
برای  دلیل  همین  به  و  است  مهم  قم 
این  تولید  کیفی  و  کمی  سطح  افزایش 
از  استان  کشاورزان  همکاری  با  محصول 
استفاده  علمی  فناوری های  جدیدترین 

کرد. خواهیم 
است  نیاز  حتم  طور  به  کرد:  تاکید  وی 
توجه  مورد  محصول  سالمت  موضوع  تا 
رابطه  این  در  و  باشد  استان  پسته کاران 
استانداردهای  رعایت  با  بتوانیم  باید 
بین المللی  بازارهای  در  شده  تعیین 

باشیم. داشته  موفق  حضور 

حاجی رضا ادامه داد: امروز در استان 
در  شده  کسب  موفقیت های  بر  عالوه  قم 
برای  الزم  بسترهای  پسته،  تولید  زمینه 
سطح  باالترین  در  محصول  این  فرآوری 

شده است. فراهم  نیز  کیفی 
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
خصوص  در  نیز  قم  کشاورزی  جهاد 

وضعیت تولید پسته در قم به ایرنا،  گفت: 
مواجه  دلیل  به  قم  پسته  محصول  امسال 
با  محیطی،  سخت  تنش های  با  نشدن 
در  قبول  قابل  حجم  در  و  مناسب  کیفیت 
بین المللی عرضه شد. و  داخلی  بازارهای 
بیشتر  که  این  به  اشاره  با  سالمی 
مرکزی  بخش  در  استان  پسته  باغ های 
همچنین  و  قنوات  و  قمرود  مناطق 
کاشان   - قم  و  تهران   - قم  جاده  اطراف 
پسته  مختلف  ارقام  افزود:  شده اند،  واقع 
فندقی  اکبری،  آقایی،   احمد  همچون 
و  می شود  تولید  قم  در  قوچی  کله  و 
اخیر  طی  سال های  استان  این  کشاورزان 
کیفیت،  بهترین  با  پسته  تولید  زمینه  در 

داشته اند. قبولی  قابل  عملکرد 
برداشت  که  این  به  اشاره  با  وی 
تا  شهریور  اواخر  از  درقم  پسته  محصول 
اواخر مهرماه انجام می شود، گفت: پسته 
است  باکیفیت  بسیار  قم  در  شده  تولید 
همین  و  دارد  مناسبی  جایگاه  بازار  در  و 
موجب  دیگر،  مزایای  کنار  در  مساله 
محصول  این  کشت  به  کشاورزان  تشویق 

شده است. استان  در 
پسته  ُتن  هزار   ۶ امسال  آمار  براساس 
 ۱۴ به طور کلی  تولید شد؛  قم  استان  در 
هزار هکتار باغ پسته در این استان موجود 
است که هفت هزار و ۵۰۰ هکتار آن بارور 
کشاورزان  از  نفر   ۶۰۰ و  یک هزار  و  است 
این محصول فعالیت  تولید  قمی در زمینه 

می کنند.
زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
بخش کشاورزی این استان در سال ۸۵۰ 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار 
است؛  گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را 
 ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.   
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معاون شهردار قم:
ماهانه ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه 

خدمات شهری قم می شود
ماهانه  گفت:  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
و  رفت وروب  پسماند،  جمع آوری  هزینه  ریال  میلیارد   ۲۵۰ از  بیش 

می شود. قم  شهر  سبز  فضای 
مقدم  اصفهانیان  مهدی  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود:  قم،  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  جلسه  در 
نظافت  در  پیش رو  شهرهای  از  قم  انجام گرفته،  بررسی های  طبق 

می آید. شمار  به  کشور  شهر  عمومی 
تجهیزات  و  دستگاه ها  برخی  بازسازی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
از  پسماندها  انتقال  خردادماه  از  کرد:  عنوان  شهری  خدمات 
انجام  شهرداری  خودروهای  توسط  البرز  سایت  تا  بارانداز  سکوی 
شهرداری  نفع  به  تومان  میلیارد   ۱۰ حدود  اقدام  این  که  می شود 

است. بوده 
حقوق  پرداخت  در  نظم  به  اشاره  با  ادامه  در  مقدم  اصفهانیان 
کارگران خدمات شهری شهرداری قم اظهار داشت: یکی از خطوط 
کارگران  حقوق  پرداخت  در  تأخیر  شهری  مدیریت  مجموعه  قرمز 
پرداخت  از  قبل  راستا  این  در  و  است  سبز  فضای  و  شهری  خدمات 

می شود. پرداخت  کارگران  این  حقوق  کارکنان،  حقوق 
سال  ابتدای  از  درصدی،   ۵۷ افزایش  به  توجه  با  اینکه  بابیان  وی 
پرداخت شده  قانونی  استعالمات  طبق  کارگران  حقوق  تمامی  جاری 
به حقوق  ۷۵ درصد بودجه خدمات شهری مربوط  ابراز کرد:  است، 

است. دستمزد  و 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
و  کالن شهرها  از  برخی  که  شده  سبب  کارگری  حقوق  افزایش 
در  خوشبختانه  که  شوند  روبرو  حقوق  پرداخت  مشکل  با  شهرها 
زمینه  این  در  مشکلی  تاکنون  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  قم 

. یم شته ا ا ند
انسانی  نیروی  کاهش  راستای  در  انجام شده  تالش های  از  وی 
گذشته  سال های  در  گفت:  و  داد  خبر  شهری  خدمات  حوزه  در 
گرفته  صورت  تجهیزات  کردن  مکانیزه  زمینه  در  مهمی  اقدامات 
کارگران  کیفی  ارتقای  و  آموزشی  مختلف  دوره های  و  است 

است. برگزارشده 

معاون استاندار قم:
قم با مشکل جدی درخصوص 

اقامت زائران روبروست
لزوم  به  اشاره  با  قم  استانداری  زائران  امور  هماهنگی  معاون 
گفت:   زائران  اقامت  حداقل های  کردن  فراهم  جهت  الزم  هماهنگی 

روبروست. خصوص  دراین  جدی  مشکل  با  استان  این 
ابوالقاسم مقیمی در جلسه  به گزارش روابط عمومی استانداری قم،  
سرمایه گذاری های  جهت  تهران  قم-  ابتدایی  اراضی  هماهنگی 
با  امام جواد)ع( استانداری برگزار شد،  مختلف که در سالن جلسات 
حداقل های  و  داریم  اقامت  حوزه  در  جدی  مشکل  قم  در  اینکه  بیان 
باپشتوانه  کرد:  عنوان  ندارد،  وجود  زائران  پذیرش  برای  اقامت 
نیز ورود  زائرسراها  باید در حوزه  و قیمت ها  برای نگهداری  اقتصادی 

کنیم. پیدا 
آپارتمان،  ۲۶ هتل  ۳۶ هتل،  ۹۸ دفتر خدمات مسافرتی ،  قم دارای 
۷۴ مهمان  پذیر، ۱۰۸ خانه مسافر، ۵۹ واحد پذیرایی بین راهی، ۱۵ 
و  تفریحی  مرکز  سه  خدماتی،  و  گردشگری  مجتمع   ۲۶ سفره خانه، 

می باشد. گردشگری  نمونه  مرکز   ۲ و  سرگرمی 
ساالنه حدود ۲۰ میلیون زائر و مسافر وارد قم می شود.

موضوع  دو  زائران  امور  مجموعه  در  اینکه  به  اشاره  با  درادامه  وی 
مدنظر است اظهار کرد: از مطرح شدن این موضوعات حدود ۵ سال 

می گذرد. استانداری  زائران  امور  مجموعه  در 
وی نخستین موضوع را مربوط به بحث زمین ۱۰۰ هکتاری عوارضی 
متأسفانه  موضوع  این  کرد:  ابراز  و  دانست  شهر  زائران  موضوع  برای 
را  این زمین  هنوز بالتکلیف مانده است و حتی دو سرمایه گذاری که 

نداده اند. انجام  اقدامی  هنوز  بودند  گرفته 
هکتاری   ۲۰ زمین  از  قم،  استانداری  زائران  امور  هماهنگی  معاون 
دستور  جلسه ای  طی  قم  استاندار  گفت:  و  کرد  یاد  نیز  عقیق  شهر 

شود. تبدیل  صنایع دستی  صنفی  ناحیه  به  زمین  این  دادند 
وی اضافه کرد: مقرر شده است کارگاه های هنرمندان صنایع دستی 
زائرشهر  مجموعه  کنار  در  است  قرار  اگر  و  شود  ایجاد  منطقه  این  در 
دسترسی  راه  باید  باشیم،  صنایع دستی  مجموعه های  فعالیت  شاهد 

شود. ایجاد  نیز  منطقه  دو  این  میان  مناسب 

● نگاهی به ظرفیت های باغی قم؛ از پسته مرغوب تا زیتون اعال   ●خبر
به منابع آبی دارد، پرورش دهند و  از نظر دسترسی  اقلیمی این استان و محدودیت هایی که  انواع محصوالت باغی را در شرایط خاص  توانسته اند  با تالش فراوان  کشاورزان قمی 

امروز از پسته مرغوب تا زیتون اعال در باغ های قم تولید و در بازار عرضه می شود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت چهارمتاسیس شرکت با مسئولیت محدود کاوه تجارت پاپیروس
درتاریخ  پاپیروس  تجارت  کاوه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ به شماره ثبت ۲۰۳۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۴۶۳۹۰ 
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
و  تولید  و  خرید  و  :واردات  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع 
قطعه بندی ، و بسته بندی و فروش و صادرات انواع کاغذ و لیبل و برچسب 
و مقوا و کارتن و مواد سلولزی ، احداث و تجهیز و راه اندازی و بهره برداری 
خط تولید و بسته بندی و قطعه بندی انواع کاغذ و لیبل و برچسب و مقوا 
و  واریز وجه  و  برداشت  و  بانکی  افتتاح حساب   ، مواد سلولزی  و  کارتن  و 
ضمانت  و  تسهیالت  اخذ  و  سفارش  ثبت  و  اسنادی  اعتبارات  گشایش 
در  شرکت   ، خارجی  و  ایرانی  اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  کلیه  از  نامه 
نمایشگاه ها و نمونه ارایی ، شرکت در مزایدات و مناقصات درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، 
بهشتی،  شهید  بلوار  بهشتی۵]شهیداکبری[،  کوچه  چمران،  قم،  شهر 
پالک ۲۱۱، طبقه ۱ کدپستی ۳۷۱۹۹۶۴۵۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی 
الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت 

 ۰۳۷۰۸۰۸۲۲۳ ملی  شماره  به  منتظری  کامران  آقای  شرکا  از  یک  هر 
شماره  به  ابراهیم  عاطفه  خانم  الشرکه  سهم  ریال   ۹۰۰۰۰۰۰۰ دارنده 
ملی ۰۴۹۳۴۹۲۳۷۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
سمت  به   ۰۳۷۰۸۰۸۲۲۳ ملی  شماره  به  منتظری  کامران  آقای  مدیره 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم عاطفه ابراهیم به شماره ملی ۰۴۹۳۴۹۲۳۷۲ به 
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت 
نامحدود  به مدت  به سمت عضو اصلی هیئت مدیره  و  نامحدود  به مدت 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
گویه  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  : طبق  اختیارات مدیر عامل  باشد 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)1414694( قم  غیرتجاری  موسسات 

 به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی به شماره ۵/۹۵ج/۸۳۸ ثبت گردیده خواهان روح 
اله رستمیان خواندگان حسین و امیر هر دو رستمیان مبنی بر فروش پالک ثبتی 
۱۱۱ فرعی از ۴۷ فرعی از ۲ فرعی از ۲۳۰۵ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح 

ذیل ارزیابی کرده است.
۱( موضوع کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی ۱۱۱ فرعی از ۴۷ فرعی از ۲ فرعی از 

۲۳۰۵ اصلی بخش ثبتی دو قم
۲( مشخصات ثبتی ملک: ملک پالک ثبتی ۱۱۱ فرعی از ۴۷ فرعی از ۲ فرعی از 
۲۳۰۵ اصلی به آدرس قم، میدان امام، بلوار بعثت، کوچه ۱۸، پالک ۷۰ به مساحت 
۱۱۵ مترمربع با حدود اربعه شمااًل: بطول بیست متر دیوار اشتراکی با خانه احداثی 
سانتیمتر  پنج  و  هفتاد  و  متر  پنج  بطول  شرقًا:  فرعی  هفت  و  چهل  مانده  باقی  در 
درب و دیواریست به کوچه هشت متری جنوبًا: بطول بیست متر دیوار به دیوار خانه 
احداثی در باقیمانده دو فرعی غربًا: بطول پنج متر و هفتاد و پنج سانتیمتر دیوار به 

دیوار خانه احداثی در قسمتی از باقیمانده دو فرعی.
۳( مشخصات اعیانی: اعیانی احداث شده در پالک مذکور یک باب ساختمان یک 
طبقه قدیمی شامل سالن، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی بوده با این توضیح 
که پوشش کف آن موزاییک و دیواره های اطراف سفید کاری می باشد. ضمن اینکه 
شامل  مربع  متر   ۱۲ حدود  مساحت  با  نیز  اصلی  خیابان  از  دسترسی  با  اتاق  یک 
همین ساختمان می باشد. دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به تعداد هر کدام 

یک انشعاب می باشد. ملک مذکور در زمان بازدید خالی از سکنه می باشد.

موقعیت محل،  نظر گرفتن  در  با  ارزیابی پالک صدراالشاره  کارشناسی:  نظریه   )۴
بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی  کاربری،  نوع  مجاور،  شوارع  عرض 
مبلغ  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون  مسکن 
تعیین  ریال(  ریال )۱۱/۸۰۶/۰۰۰/۰۰۰  میلیون  و هشتصد و شش  میلیارد  یازده 

گردد. می  پیشنهاد  و 
 ۹/۳۰ الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
صبح به آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
دهند واگذار می گردد. )که شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد، این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد 

جهت اطاالعات بیشتر به واحد مزایده مراجعه نمایید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا 
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افشار سلیمانی در گفت وگویی تشریح کرد:

● اسراییل به دنبال رابطه با کشورهای اسالمی غیرعربی است که آذربایجان و ترکیه از همین طیف هستند   ●

پایگاه خبری یاهو نیوز 

● گری کاسپاروف : باور دارم که اوکراین می تواند درجنگ باروسیه پیروز شود    ●

می  دانشگاه  استاد  و  کارشناس  یک       ◄
گوید: جنگ اوکراین وارد فاز جدیدی می شود 
و من عقیده دارم هم در اوکراین مشکالت زیاد 
می شود و هم در روسیه. 50 درصد زیرساخت 
زمان  در  و  روسیه  توسط  اوکراین  انرژی  های 
داشتن  ادامه  است.  شده  نابود  نشینی  عقب 
مقابله  و  اوکراین  حمله  یعنی  وضعیت  این 
زیر  تمام  موشکی  سیستم  از  استفاده  و  روسیه 

کرد. خواهد  نابود  را  اوکراین  های  ساخت 
شفقنا  با  وگو  گفت  در  راد  فرجی  عبدالرضا 
در پاسخ به این سوال که چه پیش بینی هایی 
در مورد جنگ اوکراین با توجه به نزدیک شدن 
اظهار  دارد؟  وجود  جنگ  این  سالگی  یک  به 
نتیجه رسیده است  این  به  امروز غرب  داشت: 
قرار  دفاعی  حالت  در  جنگ  این  در  روسیه  که 
گرفته است و سالح های پیشرفته ای که غرب 
به  را  روسیه  است  توانسته  داده  اوکراین  به 
از  را مجبور کند  آن ها  و  وا دارد  حالت دفاعی 
البته  کنند.  نشینی  عقب  خرسون  مهم  منطقه 
وقتی  نیست  ها  روس  نشینی  عقب  اولین  این 
اف  کی  سمت  به  کردند  شروع  را  جنگ  ها  آن 
ولی  کردند  حرکت  اوکراین  شمالی  مناطق  و 
مجبور  و  کنند  تسخیر  را  اف  کی  نتوانستند 
نیروهای  و  کنند  کوچ  شرق  سمت  به  شدند 
توجه  با  رو   این  از  ببرند.  شرق  به  را  خود 

نظر  از  روسیه  در  که  دفاعی  وضعیت  این  به 
به  اروپا  و  آمریکا  از یک سو  دارد  وجود  نظامی 
مذاکراتی  است  الزم  که  اند  رسیده  نتیجه  این 
ضعف  حالت  در  مذاکرات  چون  شود  شروع 
برای  امتیازاتی  و  باشد  مثبت  تواند  می  روسیه 
چنین  اینکه  ضمن  شود.  می  گرفته  اوکراین 
نیز در دست  کار  ابزار  اخذ می شود  امتیازاتی 

های  تحریم  به  توجه  با  تا  بود  خواهد  غرب 
نظر  از  را  روسیه  مدام  شده  اعمال  گسترده 

بدهد. قرار  فشار  زیر  اقتصادی  و  سیاسی 
با  اند  کرده  احساس  ها  روس  افزود:  وی 
اوکراین  که  ای  پیشرفته  های  سالح  به  توجه 
می  نتیجه  این  به  ها  روس  دارد  اختیار  در 
جنگ  این  در  پیشرفت  به  موفق  که  رسند 
توجه  با  جنگ  داشتن  ادامه  و  شد  نخواهند 
خواهد  بدتر  را  روسیه  وضعیت  ها  تحریم  به 

کرد. یک ماه پیش وزرای دفاع روسیه و آمریکا 
گو  و  گفت  آن  در  کردند  صحبت  هم  با  تلفنی 

سیا  رییس  که  شده  حاصل  توافقاتی  احتماال 
روسیه  امنیت  عالی  شورای  دبیر  و  برت  ویلیام 
مالقات  این  که  کنند  مالقات  استانبول  در 
وضعیت  این  به  توجه  با  امروز  شد.  انجام 
رسد  می  نظر  به  گو  و  گفت  و  مالقات  این  و 
و  گفت  تا  است  شدن  فراهم  حال  در  زمینه 
کرده  اعالم  نیز  ها  روس  شود.  انجام  ها  گو 
در  آمریکا  با  مذاکره  دادن  ادامه  آماده  که  اند 
جدید  شرایط  اساس  بر  تا  هستند  شرایط  این 
ما  که  است  این  معنی  بگیرد.  صورت  توافقی 
و  ایم  گرفته  قرار  دفاعی  حالت  در  داریم  قبول 
مذاکره  توانیم  می  جدید  شرایط  این  براساس 

. کنیم
این  از  پیش  روسیه  دولت  داد:  ادامه  وی 
دولت  اینکه  جمله  از  زد  می  هایی  حرف 
به آقای زلنسکی  پیام هایی  باید برود.  اوکراین 
داده شده که در گفت و گو های خود با روسیه 
شبه  روی  شده  اعالم  های  نظر  و  بیانات  در  و 
مسلم  که  آنچه  نکنید.  تاکید  کریمه  جزیره 
است  این  بسته  نقش  غرب  ذهن  در  و  است 
بدهند.  ها  روس  به  را  کریمه  جزیره  شبه  که 
این منطقه قبال هم در دست روس ها بود ولی 
این  در  که  مناطقی  از  کامل  طور  به  ها  روس 
کنند  نشینی  عقب  اند  آورده  دست  به  جنگ 
اختیار  در  اوکراین  که  شرقی  مناطق  شاید  و 

طرفداران  اختیار  در  کامل  طور  به  نداشت 
در  داشت  قرار  روس  جمعیت  اکثریت  و  روس 
نوعی  و  بگیرد  قرار  توافقاتی  مورد  مذاکرات 
ملل  سازمان  یا  اوکراین  نظر  زیر  مختاری  خود 
مردم  اکثریت  خواسته  تا  شود  داده  ها  آن  به 

شود. گرفته  نظر  در  مناطق  آن 
مجموع  در  اینکه  خصوص  در  راد  فرجی 
ادامه  زمانی  چه  تا  جنگ  این  کنید  می  فکر 
موضوع  طرح  داشت:  اظهار  داشت؟  خواهد 
ادامه  بر  کرد  وادار  را  غرب  ای,  هسته  مساله 
نظر کند. من فکر می کنم روس  جنگ تجدید 
وقتی  زد  نخواهند  هایی  حرف  چنین  دیگر  ها 
بحث  دیگر  کند  می  صحبت  مذاکره  از  روسیه 
به  بین  روسیه  آورد.  نمی  میان  به  را  ای  هسته 
کارگیری سالح هسته ای یا شیمیایی کوچکی 
کرده  انتخاب  را  دومی  مذاکرات,  پذیرفتن  یا 
خواهد  کمتر  برایشان  اش  هزینه  چون  است 

بود.
تصریح  الملل  بین  مسائل  کارشناس  این 
فاز جدیدی می شود  وارد  اوکراین  کرد: جنگ 
مشکالت  اوکراین  در  هم  دارم  عقیده  من  و 
درصد   50 روسیه.  در  هم  و  شود  می  زیاد 
و  روسیه  توسط  اوکراین  انرژی  زیرساخت های 
ادامه  است.  شده  نابود  نشینی  عقب  زمان  در 
و  اوکراین  حمله  یعنی  وضعیت  این  داشتن 

موشکی  سیستم  از  استفاده  و  روسیه  مقابله 
خواهد  نابود  را  اوکراین  های  ساخت  زیر  تمام 
گرفته  قرار  مشکل  در  اوکراین  هم  امروز  کرد. 
جنس  از  سیاسی  مشکل  یک  هم  و  است 
رو  پیش  آمریکا  در  انتخاباتی  های  رقابت 
این  در  دانید  می  که  همانطور  واقع  در  است. 
موجب  که  مسائل  از  یکی  انتخاباتی  رقابت 
میزان  شود  گرفته  ایراد  ها  دموکرات  از  شد 
این  و  بود  اوکراین  به  ها  آن  باالی  های  کمک 
ها  دموکرات  برای  ضعف  نقطه  یک  عنوان  به 
لیتری  بنزین  آمریکا  در  امروز  چون  شد.  طرح 
4 دالر است. تورم به 10% می رسد و جمهوری 
و  اوکراین  جنگ  بگویند  خواهند  می  خواهان 
حمایت دموکرات ها از این جنگ و نبود انرژی 
است.  شده  ها  گرفتاری  این  باعث  روسیه  در 
انتخابات  در  نسبی  موفقیتی  ها  دموکرات 
دنبال  به  امروز  لذا  اند  آورده  دست  به  کنگره 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  هستند  این 
بعد  سال  یک  از  آن  های  رقابت  که  رو  پیش 
خواهان  جمهوری  از  را  بهانه  شود  می  شروع 
تا  برسانند  پایان  به  را  جنگ  این  و  بگیرند 
ها  دموکرات  به  خواهان  جمهوری  حمله  بهانه 
به  را  آمریکا  پول  نگویند  و  باشد  نداشته  وجود 
اوکراین دادید و منجر به گرانی انرژی و گرانی 

► شدید.     تورم  رفتن  باال  و  بنزین 

افتتاح سفارت  به  ◄     تحوالت قفقاز منجر 
خأل  از  اسراییل  شد/  تل آویو  در  آذربایجان 
اسالمی  کشورهای  و  ایران  با  باکو  روابط 
با  رابطه  اسراییل  اولویت  کرد/  استفاده 

است غیرعربی  اسالمی  کشورهای 
آذربایجان  جمهوری  در  ایران  پیشین  سفیر 
و  تهران  میان  باید  کنونی  فضای  در  گفت: 
تا  بیاید  وجود  به  متقابل  اعتماد  مجددًا  باکو 
باز  خود  اصلی  مسیر  به  جانبه  دو  روابط  روند 

گردد.
در  ایران  پیشین  سفیر  سلیمانی«  »افشار 
ابعاد  و  دالیل  تشریح  در  آذربایجان  جمهوری 
در  آذربایجان  سفارت  افتتاح  طرح  تصویب 
ایلنا  با  گفت وگو  در  اشغالی  سرزمین های 
افتتاح  دیپلماتیک  عرف  در  کرد:  اظهار 
سفارت توسط یک دولت در خاک دیگری یک 
به  دولت  آن  خارجی  سیاست  با  مرتبط  مسٔاله 
قرار  اینکه  اساس  همین  بر  می آید.  حساب 
سرزمین های  در  آذربایجان  جمهوری  است 
از  کند  سفارت  افتتاح  به  اقدام  اشغالی 
به  عادی  کاماًل  مساله  یک  آذربایجان  نظر 
بیش  باکو  و  تل آویو  چراکه  می آید؛  حساب 
و  دارند  رابطه  یکدیگر  با  که  است  دهه  سه  از 
زده  اقدامی  چنین  به  دست  آذربایجان  حاال 
حمایت  مدت  این  در  که  دانست  باید  است. 

یک  هم  آذربایجان  از  اسراییل  تسلیحاتی 
حالی  در  این  و  می آید  حساب  به  مهم  مٔولفه 
سه  حدود  باکو  در  اسراییل  سفارت  که  است 
دلیل  به  آذربایجان  اما  شد  افتتاح  پیش  دهه 
سعی  اسراییل  به  نسبت  ایران  حساسیت 
در  سفارت  افتتاح  از  مدت  این  در  بود  کرده 

کند. امتناع  تل آویو 

در  چه  اگر  طرف  دو  روابط  داد:  ادامه  وی 
وجود  آشکار  صورت  به  علی اف  حیدر  زمان 

روند  این  علی اف  الهام  زمان  در  اما  داشته 
افتتاح  بحث  هم  حاال  همین  و  گرفته  شدت 
توجه  است.  شده  مطرح  تل آویو  در  سفارت 
در  اسراییل  سفارت  وجود  که  باشید  داشته 
روابط  توسعه  باعث  گونه ای  به  آذربایجان 
گفت  باید  کلی  حیث  از  اما  شد  طرف  دو 
اسراییل  در  آذربایجان  سفارت  افتتاح  که 

بلکه  نمی آید،  حساب  به  جدید  موضوع  یک 
حیث  از  نه  دارد  اهمیت  سمبلیک  منظر  از 

هم  سفارت  یک  که  است  این  بر  قرار  ماهوی. 
و  شود  افتتاح  رام الله  در  آذربایجان  توسط 
تا  می شود  افتتاح  تل آویو  در  آن  دیگر  سفارت 
فلسطین  و  اسراییل  میان  مشخص  توازن  یک 
نکته  شود.  نمایان  باکو  خارجی  سیاست  در 
در  هم  آذربایجان  جمهوری  که  اینجاست 
در  را  خود  سفارت  که  داشت  قصد  گذشته 
این  دالیلی  به  بنا  اما  کند  افتتاح  اسرائیل 

بود. انداخته  عقب  را  موضوع 
کرد:  تصریح  قفقاز  مسائل  کارشناس  این 
سال  دو  از  که  تحوالتی  باشید  داشته  توجه 
آمده  بوجود  قفقاز  و  آذربایجان  در  پیش 
چالش های  از  سری  یک  با  باکو  تا  شده  باعث 
یکی  شود.  مواجه  منطقه ای  و  پیرامونی 
بر  ایران  با  تنش  تشدید  چالش ها  این  از 
مانورهای  همچنین  و  مشترک  مرزهای  سر 
برداشت.  در  را  باکو  واکنش  که  بود  نظامی 
باعث  که  است  مساله ای  همان  دقیقًا  این 
سفارت  افتتاح  بحث  مجددًا  آذربایجان  شد 
نهایت  در  و  کند  پیگیری  را  اسراییل  در  خود 
کشور  این  رییس جمهور  سوی  از  که  الیحه ای 
نمایندگان  توسط  بود  شده  ارسال  پارلمان  به 
البته  که  قرار گرفت  تصویب  مورد  باکو  پارلمان 
بود.  پیش بینی  قابل  هم  قبل  از  موضوع  این 
جنگ  تشدید  و  موجود  شرایط  به  توجه  با 

سفارت  افتتاح  بحث  باکو  و  تهران  میان  روانی 
و  است  شده  مطرح  هم  آلبانی  در  آذربایجان 
این موضوع هم می تواند دارای اهمیت باشد. 
قرار  توجه  مورد  میان  این  در  باید  که  آنچه 
کشورها  امروز  دنیای  در  که  است  این  بگیرد 
سیاسی،  آمدهای  و  رفت  و  روابط  یکدیگر  با 
اقتصادی  خصوص  به  و  نظامی  امنیتی، 
مدار  این  از  هم  آذربایجان  و  اسراییل  و  دارند 

نیست. مستثنی 
بارها  اخیر  سال های  طی  افزود:  سلیمانی 
این  از  و  کردند  سفر  باکو  به  اسراییل  مقامات 
آذربایجان  مقام های  سفر  منتظر  باید  بعد  به 
روابط  می تواند  نهایت  در  که  باشیم  تل آویو  به 
با  واگرایی  نظرم  به  کند.  تثبیت  را  طرف  دو 
ایران در این میان بیشتر خواهد شد و این در 
اسالمی  کشورهای  سلسله  از  که  است  حالی 
مانده  باقی  آذربایجان  کنار  در  ترکیه  فقط 
اسراییل  که  شد  باعث  موضوع  همین  است. 
سایر  و  ایران  با  آذربایجان  روابط  خأل  از 
کند.  استفاده  خود  نفع  به  اسالمی  کشورهای 
تا  کرد  سعی  دهه  چهار  حدود  طی  اسراییل 
سیاسی  و  نظامی  اقتصادی،  امنیتی،  حیث 
کند  محکم  را  خود  پای  جای  آذربایجان  در 
باکو  با  روابطش  تحکیم  حال  در  روز  به  روز  و 
یهودیان  که  است  درحالی  این  است.  بوده 

و  سیاسی  جامعه  از  بخشی  هم  آذربایجان 
حتی  و  می آیند  حساب  به  کشور  این  فرهنگی 
حضور  کشور  این  پارلمان  در  آنها  نمایندگان 
دارند که همین موضوع یک اهرم برای تعمیق 

می آید. حساب  به  تل آویو  نفوذ 
اعتماد  اگر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
افزایش  اسالمی  کشورهای  و  باکو  و  میان 
از  کمتر  آذربایجان  تردید  بدون  می کرد،  پیدا 
البته  می شد.  متمایل  اسراییل  سمت  به  این 
توسط  ابراهیم  توافق  امضاء  بین  این  در 
تغییر  موجب  عربی  کشورهای  و  اسراییل 
ادامه  و  شد  قفقاز  و  منطقه  در  سیاسی  فاز 
موجب  که  است  رسیده  جایی  به  مبحث  این 
سرزمین های  در  آذربایجان  سفارت  افتتاح 
است  این  اساسی  نکته  است.  شده  اشغالی 
کشورهای  با  رابطه  ایجاد  اسراییل  اولویت  که 
ترکیه  و  آذربایجان  که  اسالمی غیرعربی است 
می آیند.  حساب  به  طیف  همین  از  دقیقًا 
روابط  در  مشهود  کاماًل  چرخه  یک  این  لذا 
و  شده  تکمیل  آرام  آرام  که  است  بین الملل 
نهایت  در  است.  رسیده  نقطه  این  به  حاال 
میان  باید  کنونی  فضای  در  که  بگویم  باید 
به  متقابل  اعتماد  مجددًا  آذربایجان  و  ایران 
مسیر  به  جانبه  دو  روابط  روند  تا  بیاید  وجود 

► گردد.     باز  خود  اصلی 

پوکر  بازی  بیشتر شبیه  اوکراین  ◄     »جنگ 
و  چشم  برابر  در  چشم  رقابتی  شطرنج؛  تا  است 
رو  مهره ها  همه  شطرنج،  صفحه  در  بلوف.  از  پر 
اما پوکر در ذات، بازی اطالعات ناقص  هستند، 
و  بزنید  حدس  باید  آن  در  که  بازی ای  است، 
مجبورید بر مبنای همان حدس ها اقدام کنید.«
شرح  به  مطلبی  در  نیوز  یاهو  خبری  پایگاه 
شطرنج  استادبزرگ  کاسپاروف،  گری  نظرات 
و رویکردش در  پوتین  به شدت مخالف  روس که 
قبال اوکراین است، پرداخته است: شطرنج یک 
افسانه ای  بزرگ  استاد  اما  است،  ذهنی  بازی 
ورزشی  مانند  را  آن  کاسپاروف،  گری  شوروی، 
دهه  اواسط  در  او  وقتی  می داد.  نشان  تن به تن 
۱۹۸۰ در اوج خود بود، با حالت بدنی هولناک 
یک کشتی گیر وارد می شد، گویی که به مسابقه 

است! شده  فرستاده  اشتباهی 
امروز  رقبایش،  با  نبرد  در  او  بی امان  انرژی  
رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  علیه  تمامًا 
روسیه معطوف شده است اما آنچه کاسپاروف را 
بیشتر از پوتین منزجر می کند، های و هوی غرب 
درباره میزان و مدت زمان کمک به اوکراین است.
نیوز  یاهو  با  مصاحبه ای  در  اخیرا  کاسپاروف 
نیست،  اوکراین  با  فقط  پوتین  جنگ  گفت: 
بین المللی حمله  نظام همکاری  تمام  به  او  بلکه 
میان  نبرد  این  مقدم  خط  در  اوکراین  می کند. 

است. استبداد  و  آزادی 
است  ممکن  آمریکا  کنگره  اخیر  انتخابات 
خصوصًا  کند،  مختل  را  اوکراین  به  کمک  روند 
مقاومت  قالب  در  جمهوری خواهان  بدبینی  اگر 
رئیس جمهوری  بایدن،  جو  شود.  تثبیت  آشکار 
اوکراین  به  ادامه کمک ها  به  نسبت  اخیرا  آمریکا 
به  که  ادعا  این  از  و همزمان  کرد  امیدواری  ابراز 

خشمگین  کرده،  کمک  اندازه  از  بیش  اوکراین 
. شد

نماینده  سوی  از  شکایت هایی  به  اشاره  با  او 
میزان  درباره  مک کارتی  کوین  جمهوری خواه، 
کمک های آمریکا به اوکراین گفت: »ما به اوکراین 
هست  چیزها  خیلی  ندادیم.  امضا  سفید  چک 
که اوکراین می خواست و ما ندادیم«. مک کارتی 
رئیس مجلس  عنوان  آینده،  سال  ژانویه  ماه  در 
کرد،  خواهد  خود  آن  از  را  آمریکا  نمایندگان 
میاندوره ای  انتخابات  در  جمهوری خواهان  زیرا 
کنگره توانستند اکثریت مجلس نمایندگان را به 

گیرند. دست 
کاسپاروف  که  صحبت هاست  جنس  این 
از  آمریکا  حمایت  قدردان  او  می کند.  کالفه  را 
شده  کامل تر  اروپا  دستان  به  که  است  اوکراین 
برایش  آن  مقیاس  دادن  تقلیل  تصور  اما  است، 
کمتر  بسیار  کمک ها  می گوید:  و  است  دشوار 
بسیار  اما  می خواست،  اوکراین  که  بود  چیزی  از 

بود. پوتین  تصور  از  بیشتر 
پوکر  بازی  شبیه  بیشتر  اوکراین  جنگ  البته 
چشم  برابر  در  چشم  رقابتی  شطرنج؛  تا  است 
مهره ها  همه  شطرنج،  صفحه  در  بلوف.  از  پر  و 
اطالعات  بازی  ذات  در  پوکر  اما  هستند،  رو 
ناقص است، بازیی که در آن باید حدس بزنید و 
مجبورید اقداماتشان را بر مبنای همان حدس ها 

دهید. قرار 
دستش  در  پوتین  که  کارت هایی  از  یکی  آیا 
که  اروپایی  مخفی کرده، حمله هسته ای است؟ 
کمبود انرژی دارد، تا چه مدت می تواند مقاومت 
کند و چقدر طول می کشد تا بازی را واگذار کرده 
و میز را ترک کند؟ کمک های آمریکا تا کی ادامه 

داشت؟ خواهد 

نادیده  را  مهم  مالحظات  این  کاسپاروف 
تنوع  که  نمی دهد  هم  اجازه  اما  نمی گیرد، 
پا  از  را  او  ژئوپلتیک،  وگمان های  حدس  بیشمار 
درآورده و فلجش کند. جنگ در نگاه کاسپاروف 
دارای یک شفافیت اخالقی غیرقابل انکار است. 
پیروز  اوکراین می تواند  که  دارم  باور  او می گوید: 
است.  اجتناب ناپذیر  این  شد.  خواهد  و  شود 
بحث فقط بر سر هزینه های این پیروزی است و 
آنچه  اوکراین  به  و  به تعلل می گذرد  هر روزی که 
برای پیروزی الزم دارد داده نمی شود، بهای این 

می شود. سنگین تر  پیروزی 
این  ندارد،  را  تحملش  کاسپاروف  آنچه 
حقوقی  راه های  باید  اوکراین  که  است  استدالل 
دلیل  این  به  نه  هم  آن  برسد،  صلح  به  قانونی  و 
که اوضاع کی یف در جنگ بد است، بلکه به این 
دلیل که هزینه این روش برای واشنگتن، لندن و 

است. کمتر  برلین 
که  بود  نامه ای  اصلی  مضمون  این 
 ۲۴ در  آمریکا  نمایندگان  مجلس  ترقی خواهان 
اکتبر به جو بایدن نوشته و - با اشاره صحیح به 
اینکه جنگ در ماه های اخیر موجب افزایش تورم 
از او خواستند  و بهای سوخت در آمریکا شده - 
کند.  امتحان  را  دیپلماتیک  مجاری  تمامی  تا 
را  خشمگینانه  واکنش های  از  موجی  نامه  این 
پس  را  آن  نامه،  نویسندگان  نهایتا  و  برانگیخت 
پوتین فهمیده  و  بود  اما دیگر دیر شده  گرفتند؛ 
پرداخت  به  چندانی  تمایل  آمریکایی ها  که  بود 

ندارند. اوکراین  مقاومت  بهای 
بسیار  کاسپاروف  دیدگاه  در  سخنانی  چنین 
منظر  از  را  مناقشه  این  او  هستند.  خطرناک 
آن  در  که  نگاه می کند،  »ماَنوی« شطرنج  جهان 
تنها »سیاه و سفید« و »شکست و پیروزی« وجود 

دارد. یا غرب پوتین را شکست می دهد و یا پوتین 
تسلیم  امروز  اگر  می گوید:  کاسپاروف  را.  غرب 
چه  شویم،  پوتین  هسته ای  باج خواهی های 
او دوباره  بعد  دارد که چند سال  تضمینی وجود 
چه  و  نکند؟  استفاده  باج خواهی  ابزار  همین  از 
رفتار  این  از  دیگران  که  می کند  تضمین  کسی 

داشت؟ برنخواهند  الگو  پوتین 
می دهد:  ادامه  جهان  شطرنج  اسطوره  این 
همچنین کشورهایی که سالح هسته ای ندارند، 
هم  آن  یابند؟  دست  آن  به  بخواهند  نباید  چرا 
وقتی می بینند سالح هسته ای کارآمد است و به 
صاحبانش کمک می کند به خواسته شان برسند؟
محتمل ترین مکان استفاده از این سناریو، در 
مناقشه تایوان است. دل و جرات شی جینپینگ 
برای اعمال کنترل کامل و پس گرفتن این جزیره 

خودگردان بیشتر شده است.
از »برنامه صلح« پیشنهادی  کاسپاروف اخیرا 
شد.  خشمگین  و  حیرت زده  هم  ماسک  ایالن 
بیان  عماًل  توییتر  مالک  و  تسال  بنیان گذار  این 
صلح،  به  دستیابی  برای  اوکراین  که  بود  کرده 
از  سریعًا  هم  کرملین  بدهد.  ارضی  امتیاز  باید 
داد  جلوه  را  آن  طوری  و  کرد  استقبال  ایده  این 
به  سخن  ممنوعه  حقیقتی  از  ماسک  گویی  که 
میان آورده است. کاسپاروف این پیشنهاد ماسک 
منافع  راستای  در  را  آن  و  خواند  خطرناک  را 

دانست. روسیه  پروپاگاندای 
کاسپاروف در ۲۰۱۳ نتوانست حکومت پوتین 
بعد  او دو سال  را ترک کرد.  و روسیه  آورد  تاب  را 
به  است«  نزدیک  »زمستان  عنوان  با  کتابی  در 
و  داد  هشدار  پوتین  درباره  غربی  سیاستمداران 
او را »بزرگترین و خطرناک ترین تهدیدی« دانست 

با آن مواجه است. که جهان امروز 

دارد،  مالحظه  و  تعارف  از  عاری  لحنی  که  او 
دولت باراک اوباما را به دلیل تالش برای احیای 
روابط با پوتین پس از حمله روسیه به گرجستان 
اقدام  نخستین  این  کرد.  نکوهش   ۲۰۰۸ در 
پس  مستقل  کشور  یک  علیه  کرملین  تهاجمی 
هشدار  اوباما  بعدتر  بود.  شوروری  فروپاشی  از 
داد که اگر در سوریه از سالح شیمیایی استفاده 
شود، عواقب سنگینی متوجه عوامل آن خواهد 

بود.

کاسپاروف مدعی است که در سوریه از سالح 
»ضعیف«  اوبامای  اما  شد،  استفاده  شیمیایی 
حالیست  در  این  نکرد.  عملی  را  تهدیدش 
در  نظامی  مناقشه  دو  با  زمان  آن  در  اوباما  که 
افغانستان و عراق درگیر بود و مشخص نیست چه 

می آمد. بر  دستش  از  کاری 
که  اینکه  بیان  با  شطرنج  استادبزرگ  این 
آمریکا  هرج ومرج  پر  خروج  مانند  تحولی  هیچ 
به  حمله  برای  را  پوتین  عزم  افغانستان،  از 
اوکراین تقویت نکرد، می گوید: من آن را خارج 
افغانستان  در  آنچه  نمی نامم.  نیروها  کردن 
این  بود!  رمیدگی  و  گریز  نوعی  افتاد  اتفاق 
پوتین  اعتمادبه نفس  بی شک  که  بود  فاجعه ای 

داد. افزایش  را 

شهروند  اکنون  که  ساله   ۵۹ کاسپاروف 
مدیریت  را  غیرانتفاعی  سازمانی  آمریکاست، 
به  بودجه ها  و  کمک ها  می کوشد  که  می کند 
غیب  و  برسد  اوکراین  در  صحیح  افراد  دست 

► ایسنا    نشوند!/ 

 فرجی راد: 

● تحویل سالح های پیشرفته غرب به اوکراین روسیه را در حالت دفاعی قرار داده است     ●
تا گفت و گو ها میان طرفین جنگ اوکراین انجام شود  به نظر می رسد زمینه در حال فراهم شدن است 

وقتی روسیه از مذاکره صحبت می کند دیگر بحث هسته ای را به میان نمی آورد 
جنگ اوکراین وارد فاز جدیدی می شود

هم در اوکراین مشکالت زیاد می شود و هم در روسیه
نابود خواهد کرد  را  اوکراین  زیر ساخت های  تمام  از سیستم موشکی  استفاده 
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کتابخوانی  »کتاب،  گرامیداشت  آیین       ◄
مسئوالن  و  کتاب  اهالی  حضور  با  کتابدار«  و 
استانی برگزار و عالوه بر تجلیل از کتاب خوانان 
از پنج عنوان کتاب  و کتابداران برگزیده استان 
قم  شهدای  ملی  کنگره  دومین  ویژه  بریل 

شد. رونمایی 
اداره کل  عمومی  روابط  گزارش   به 
با سی امین  قم، همزمان  کتابخانه های عمومی 

دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، آیین 
در  کتابدار  و  کتابخوانی  کتاب،  روز  بزرگداشت 
استان قم در سالن غدیر اداره کل کتابخانه های 

شد. برگزار  قم  استان  عمومی 
موحد  محمدرضا  سردار  مراسم،  این  در 
علی بن ابیطالب)ع(،  امام  سپاه  فرمانده 
طباطبایی نژاد  احمد  سید  حجت االسالم 
قم،  شهرداری  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
اسناد  مرکز  مدیر  دانشی  عباس  حجت االسالم 
کریمی  الله  روح  استان،  ملی  کتابخانه  و 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  کتاب  اداره  رئیس 
سرپرست  توکلیان،  مهدی  قم،  استان  اسالمی 
جمعی  و  قم  عمومی  کتابخانه های  اداره کل 
فرهنگی  فعاالن  و  کتابداران  و  نویسندگان  از 

داشتند. حضور 
پیام  قرائت  از  پس  مراسم،  این  ابتدای  در 
کتاب،  روز  مناسبت  به  سبحانی  جعفر  آیت الله 
الله حسن رمضانی،  آیت  و کتابدار،  کتابخوانی 
علمی  جایگاه  به  مراسم  این  ویژه  سخنران 
مدتی  گفت:  و  کرد  اشاره  طباطبایی  عالمه 

و  بودم  آملی  جوادی  الله  آیت  محضر  در  پیش 
ایشان فرمودند که در داخل و خارج کشور، در 
حوزیان،  و  دانشگاهیان  و  خواص  و  عوام  بین 
این  و  دارند  ای  ویژه  جایگاه  طباطبایی  عالمه 
در حالی است که بسیاری از هم نسالن ایشان 
با وجود اینکه حتی از نظر عملی برتر بوده اند، 

نکردند. پیدا  را  جایگاهی  چنین 
جایگاه  این  افزود:  عرفان  و  فلسفه  استاد 

که  بود  دلیل  این  به  طباطبایی،  عالمه  مقام  و 
فروتنی  فراوان،  دانش  و  علم  وجود  با  ایشان 
کلمه  واقعی  معنای  به  و  داشتند  زدنی  مثال 

بودند. متواضع 
کتاب  کرد:  تصریح  رمضانی  الله  آیت 
طباطبایی  عالمه  شاخص  اثر  یگانه  المیزان، 
در  که  چرا  نامم؛  می  التفاسیر  ناسخ  من  که  را 
مقایسه با دیگر تفاسیر، حرف جدیدی دارد، با 
این حال این تفسیر با این عظمت در نزد ایشان 

نبود. ذکر  قابل 
اسفندیاری،  محمد  مراسم،  این  ادامه  در 
از  عنوان  با  سخنانی  در  پژوهشگر  و  نویسنده 
تلخ  حقیقت  گفت:  کتابخوانی  تا  گریزی  کتاب 
این است که میانگین مطالعه در کشور ما بسیار 
آمار  از  می توان  را  موضوع  این  و  است  پایین 
های ارائه شده از سال ۱۳۵۳ که اولین پژوهش 
در  یونسکو  توسط  مطالعه  میزان سرانه  پیرامون 
نیم  و  ثانیه   ۱ مطالعه  سرانه  و  شد  انجام  ایران 
سرانه  میزان  که   ۱۳۹۶ سال  تا  و  شد  اعالم 
مطالعه را ۱ دقیقه اعالم کرده اند، متوجه شد.

نظر  از  می توان  را  مردم  کرد:  اضافه  وی 
یک  کرد:  تقسیم  دسته  چند  به  کتابخوانی 
کتابخوانان حرفه ای که عالقه مند به کتابخوانی 
هستند؛ دوم، بی سوادها و کم سوادها که امکان 
که  دانشگاهی  باسوادان  سوم،  ندارند؛  مطالعه 
چهار  و  نمی خوانند  چیزی  درسی  کتاب  جز 
کسانی که با سواد هستند و کتاب نمی خوانند.

در  برجسته  نگار  تاریخ  و  شناس  اسالم  این 

ابراز  مردم  نخواندن  کتاب  علل  پیرامون  ادامه 
مردم  کتاب گریزی  عوامل  از  گرانی  داشت: 
نظر  در  باید  نیز  را  نکته  این  هرچند  است، 
همه  است،  گران  کتاب  اگر  که  باشیم  داشته 
دیگر  های  چیز  برای  ما  اما  است  گران  چیز 
مطالعه  و  فکری  رشد  برای  اما  کنیم  می  هزینه 

نمی کنیم. هزینه 
عوامل  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  وی 
است،  عمومی  کتابخانه  کمبود  کتاب گریزی، 
کتابخانه های  تعداد  انقالب  از  بعد  که  هرچند 
باز  اما  است  داشته  افزایش  بسیار  عمومی 
باید  همچنین  نیست؛  کافی  تعداد  به  هم 

شود. بیشتر  سیار  کتابخانه های 
اسفندیاری در ادامه ابراز داشت: کتاب های 
زیاد  کتاب  بازار  در  زرد  اصطالح  به  یا  بازاری 
مردم  بین  در  کتاب زدگی  باعث  و  است  شده 
در  خوش خوان  کتاب های  همچنین  می شود؛ 
دین  حوزه  در  خصوص  به  و  مختلف  حوزه های 
حجاب  موضوع  در  مثال  برای  است؛  کم  بسیار 
پژوهشی داشتم که متوجه شدم ۲۰۰ کتاب در 

آنها ضعیف  اغلب  اما  حوزه حجاب وجود دارد، 
در  کتاب های  بهترین  از  یکی  شاید  و  بودند 
برهنگی  برهنگی،  »فرهنگ  حجاب،  موضوع 
سال   ۴۰ که  است  عادل  حداد  آقای  فرهنگی« 

است. شده  نوشته  پیش 
ما  اساسی  قانون   ۴۳ اصل  افزود:  وی 
چنان  باید  جامعه  در  کار  ساعت  که  می گوید 
بتواند  روزی،  بر کسب  که هر کس عالوه  باشد 

خود  علمی  و  معنوی  خودسازی  برای  را  زمانی 
صرف کند؛ اما متاسفانه کمبود وقت و وضعیت 
تا  شود  می  باعث  کشور  در  موجود  اقتصادی 

کنند. مطالعه  بتوانند  کمتر  ما  مردم 
در  فناوری  نقش  به  اشاره  با  پژوه  کتاب  این 
مردم  از  بسیاری  داشت:  اظهار  کتاب گریزی، 
می کنند  فکر  و  نمی دانند  را  کتاب  اهمیت 
که  است  کسی  مثل  است،  کتاب باز  که  کسی 
کارت پستال یا تمبر جمع می کند در حالی که 
هستند. یادگیری  و  دانستن  عاشق  کتاب بازها 
بخوانیم،  چه  اینکه  مورد  در  اسفندیاری 
پیامبر  از  فراوانی  روایات  در  کرد:  عنوان 
آمده  معصومین)ع(  ائمه  و  اسالم)ص(  گرامی 
برای  مفید  و  سودمند  علم  دنبال  به  که  است 
که  بخوانیم  کتابی  باید  بنابراین  باشید؛  زندگی 

کند. حل  برای مان  را  مسئله ای 
سپاه  فرمانده  موحد،  محمدرضا  سردار 
مراسم  این  ادامه  در  علی بن ابیطالب)ع(  امام 
یکی  و  است  بزرگ  جهاد  یک  کتابداری  گفت: 
از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری نیز همواره 

دیداری  در  است؛  بوده  کتابخوانی  ترویج  بر 
ملی شهدای  برکت کنگره  به  پیش  روز  که چند 
ایشان  داشتیم،  رهبری  معظم  مقام  با  استان 
بسیاری  تاکید  شهدا  پیام  و  نام  ماندن  زنده  بر 
و  به مردم  باید  »پیام شهدا  فرمودند:  و  داشتند 

شود.« منتقل  هنر  زبان  به  جدید  نسل 
دومین  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
زمینه  در  قم  استان  شهید   ۶۰۹۰ ملی  کنگره 

مسجد  انتشارات  همکاری  با  کتاب  تولید 
و  شد  منتشر  کتاب  جلد   ۲۰۰ جمکران  مقدس 
اداره  همکاری  با  نیز  کتاب  عنوان   ۵ همچنین 
صورت  به  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل 

شد. تولید  نابینایان  ویژه  بریل 
کتاب  عنوان   ۵ از  همچنین  مراسم  این  در 
دومین  ستاد  همکاری  با  شده  منتشر  بریل 
اداره  قم،  استان  شهید   ۶۰۹۰ ملی  کنگره 
انتشارات  و  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل 

شد. رونمایی  جمکران  مقدس  مسجد 
همچنین رونمایی از کتاب »کتاب و کودک« 
کتابخانه  کتابدار  نادعلی زاده،  فردوس  نوشته 
مبارک  روستای  )عج(  ولیعصر  حضرت  عمومی 
آباد قنوات و شعرخوانی طنز عباس احمدی از 

بود. مراسم  این  برنامه های  دیگر 
کتاب خوانان،  از  مراسم،  این  پایان  در 
کتابداران، کتابخانه های عمومی و سازمان های 
تجلیل شد. قم  استان  برگزیده  کننده  مشارکت 

برتر *کتابخوان 
عمومی  کتابخانه  عضو  امینی،  ساالر  علی 

)س( الزهرا 
عمومی  کتابخانه  عضو  عادلی،  الهدی  بنت 

)ره( امام  یادگار 
عمومی  کتابخانه  عضو  مهر،  شاکری  فهیمه 

یم مر
عمومی  کتابخانه  عضو  داوطلب،  هانیه 

نوبهار شهدای 
امام  الیاسیان، عضو کتابخانه عمومی  احمد 

حسین )ع( دستجرد
برگزیده عمومی  *کتابخانه 

آیت الله خامنه ای جعفریه کتابخانه عمومی 
کتابخانه عمومی یادگار امام )ره(

مریم عمومی  کتابخانه 
برگزیده *کتابداران 

عمومی  کتابخانه  کتابدار  دانا،  جوادی  زهرا 
نوبهار شهدای 

عمومی  کتابخانه  کتابدار  کلهرنژاد،  ندا 
خامنه ای  آیت الله 

عمومی  کتابخانه  کتابدار  بخشی پور،  عفت 
سلفچگان چمران  شهید 

کتابخانه برگزیده  *مسئول 
کتابخانه  مسئول  شیرازی  رنجبر  محدثه 

خامنه ای  آیت الله  عمومی 
کتابخانه  والی جردی، مسئول  زهره محمدی 

نوبهار عمومی شهدای 
ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی،  سازمان  و 
شهرداری قم به عنوان سازمان مشارکت کننده 

► برگزیده     

● کتاب خوانان برگزیده قم تجلیل شدند   ●

آگهی مزایده 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

ه   ۶۴۵ شهربانی  شماره  به   ۱۳۹۲ مدل   -  ۱۳۱LE  – سایپا  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
 ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۲۶۴ کالسه  پرونده  به  ۱۶مربوط  ایران   ۱۹

 )۱۴۰۱۰۲۴۳۰ بایگانی  شماره  با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۲۶۴( کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
وجه  ریال  هزار  چهارصد  مبلغ  االجرای  الزم  موضوع  با  بادمهره  مهری  متعهدله:   - زیرک   بهرام  متعهد: 
گردید  مقوم  روز  نرخ  به  ریال   ۷۴۷۰۸۰۳۴۱ مبلغ  به  مدنی  قانون   ۱۰۸۲ ماده  یک  تبصره  وفق  که  رایج 
کننده:  صادر  دفترخانه    ۱۳۶۰/۰۸/۲۱ سند:  تاریخ    ۳۵۰۲ سند:  شماره  ازدواج:  سند  استناد  به 
دفترخانه ازدواج ۱۱ قم یک دستگاه خودروی سواری سایپا – ۱۳۱LE - مدل ۱۳۹۲ به شماره شهربانی 
زیرک  بهرام  آقای  به  متعلق  قم  فارس  خلیج  پارکینگ  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   ۱۶ ایران   ۱۹ ه   ۶۴۵

رسد: می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت 
دادگستری: رسمی  کارشناس  گزارش  اساس  بر  خودرو  فنی  مشخصات 

   NAS۴۱۲۱۰۰D۱۳۳۷۰۴۷ :۱۳۱  - مدل ۱۳۹۲  - رنگ سفید - شماره شاسیLE – خودروی سواری سایپا
– شماره موتور: ۵۰۳۳۸۳۹

دادگستری:  محترم  کارشناس  گزارش  اساس  بر  بدنه  مشخصات 
خودرو آماده به کار است و الستیکها در حد متعارف و از قسمت پهلوی چپ راست شامل گلگیرهای جلو 

و عقب و دربهای جلو و عقب خوردگی و سایش دارد و بدنه خط و خش دارد. 
باشد. ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ می  تاریخ  تا  ثالث  نامه شخص  بیمه  دارای  خودرو 

ریال  میلیارد  )یک  ریال   ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  خودرو  دادگستری  رسمی  کارشناس 
است. نموده  ارزیابی  تومان(  میلیون  یکصد  معادل 

خیابان  در   ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ شنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
اداره   - قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی 
 ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پایه  مبلغ  از  مذکور  خودرو  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان(  میلیون  یکصد  معادل  ریال  میلیارد  )یک  ریال 
به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب 

شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت نمائید ( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
روز   ۵ را ظرف مدت  مبلغ فروش  التفاوت  مابه  مزایده مکلف است  برنده  و  الزامی است  مزایده  در جلسه 
از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی 
نمی  استرداد  قابل  مبلغ مذکور  نکند،  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  که ظرف 
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تاریخ مزایده  تا  از مالیات و عوارض شهرداری و غیره  تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق 
و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر 

)۱۵۸۸۹ الف  )م  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق 
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ گهی:  آ انتشار  تاریخ 

اداره اجرای اسناد رسمی قم – رئیس   مهدی روزخوش 

به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی 
به شماره ۱/۱۴۰۱ج/۱۷۵ ثبت گردیده خواهان مریم کلهر نژاد خواندگان محمد ، اعظم و زهرا همگی کلهر نژاد 
و بتول عابدی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۶۹۱۷ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
ارزیابی ملک مسکونی به پالک ثبتی ۶۹۱۷ اصلی واقع در بخش یک قم به ادرس قم ، خیابان شهید طالقانی 
)آذر( ، کوچه ۴۵ چهار راه اول سمت راست جنب مسجد پالک ۱۵ با کد پستی ۳۷۱۴۶۳۷۴۴۷ با کد نوسازی 
۱۳-۲۲۸-۱۰۶-۱ نسبت به ارزیابی پالک ثبتی فوق با هماهنگی مالک در معیت مالک از محل بازدید به عمل امد 
که پس از انجام بررسی های الزم نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می گردد: ۱- مشخصات پالک ثبتی مورد 
بازدید: ملک مورد بازدید به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به پالک ثبتی ۶۹۱۷ اصلی 
واقع در بخش یک قم به مساحت ۲۳۲ )دویست و سی و دو مترمربع( دارای سند مالکیت چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ به شماره ثبت ۵۰۶۹۳ در دفتر ۳۲۹ صفحه ۱۱۲ در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۸ به نام اقای رضا کلهر نژاد فرزند 
غالم به ثبت رسیده است. دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق به شماره ثبت ۵۰۶۹۳ در دفتر ۳۲۹ صفحه 
۱۱۵ به نام بانو فاطمه کلهری فرزند حسین به ثبت رسیده است و سپس از خانم فاطمه کلهری فرزند حسین به اقای 
رضا کلهر نژاد فرزند غالم در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۱۸ انتقال داده شده است. ۲- مشخصات اعیانی پالک ثبتی مورد 
بازدید: ملک مورد بازدید دارای عرصه ۲۳۲ مترمربع واقع در خیابان شهید طالقانی )آذر( کوچه ۴۵ چهار راه اول 
سمت راست جنب مسجد ۱۵ با کاربری مسکونی جنوبی ساز در دو طبقه زیرزمین ، همکف احداث گردیده است. 
سیستم سازه ای ملک فوق متشکل ترکیبی از دیوار های باربر اجر فشاری بدون کالف افقی و قائم و ستون های 
فلزی مابین دیوار های محیطی اجرا شده است. سیستم سقف طبقات زیرزمین و همکف سقف ضربی )تیراهنی( 
اجرا شده است. اعیانی طبقه زیرزمین حدود ۱۰۵ مترمربع با کاربری مسکونی شامل پذیرایی ، اشپزخانه ، اتاق 
خواب ، سرویس بهداشتی و حمام اجرا شده است. پوشش کف زیرزمین موزاییک و دیوار ها حدود سنگ و الباقی 
تا زیر سقف اندود گچ و سقف اندود گچ اجرا شده است. طبقه همکف حدود ۱۶۵ مترمربع کاربری مسکونی شامل 
اشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام اجرا شده است. پوشش کف همکف موزاییک و دیوار 
ها حدود یک متر سرامیک و الباقی تا زیر سقف اندود گچ و سقف اندود گچ اجرا شده است. یک اتاق روی طبقه 
همکف جنب سرویس پله حدود ۱۶ مترمربع اجرا شده است. پوشش کف حیاط موزاییک و دیوار های داخلی 

سیمانی اجرا شده است. نمای سمت معبر سنگ اجرا شده است. انشعابات شامل یک انشعاب برق ، یک انشعاب 
اب و یک انشعاب گاز نصب می باشد. ۳- ارزیابی : قیمت کل )ریال( قیمت واحد )ریال( مساحت به مترمربع شرح 
اعیانی   ۱۰۵  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰  ۳/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳۲ عرصه ۱   ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ ردیف ۲۰/۱۸۴/۰۰۰/۰۰۰ 
 ۱۶  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ اعیانی همکف ۳   ۱۶۵  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ زیرزمین ۲ 
اعیانی فوقانی ۴ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ انشعابات ، حیاط سازی و سرپله ۵ ۲۸/۵۷۹/۰۰۰/۰۰۰جمع ۶ ملک مورد 
به  ثبتی ۶۹۱۷ اصلی واقع در بخش یک قم  باب خانه مسکونی پالک  اعیان یک  و  به ششدانگ عرصه  بازدید 
مساحت ۲۳۲ )دویست و سی و دو مترمربع( با توجه به موقعیت و مرغوبیت ، مساحت ، نوع کاربری ، قدمت بنا ، 
کم و کیف اعیانی احداثی با کلیه ملحقات و منضمات ان ، در صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و عدم منع 
قانونی در نقل و انتقال رسمی پالک مورد نظر ، نداشتن معارض و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی و 
نداشتن بدهی به شهرداری و سایر نهاد ها ، مطابق سند مالکیت و بدون اعمال طرح تعریض ، بدون در نظر گرفتن 
بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارزش ششدانگ ملک مزبور شامل عرصه و اعیان با در نظر گرفتن سایر عوامل 
موثر در ان در حال حاضر به میزان ۲۸/۵۷۹/۰۰۰/۰۰۰ریال )بیست و هشت میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون 
ریال( ارزیابی می گردد. ماده ۱۳۸ در اگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: ۱- نام و نام خانوادگی صاحب 
ملک؟ ۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ان و تعیین این که ملک سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت 
و غیره است؟ ۳- تعیین این که ملک ثبت شده است و نه؟ ۴- تعیین این که ملک در اجاره است و یا نه و اگر در 
اجاره است مدت و میزان اجاره؟ ۵-  تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از ان فروخته می شود؟ 
۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر عنوان دارند؟ ۷- قیمتی که مزایده از ان شروع می شود؟ 
۸- ساعت و روز و محل مزایده؟ طبق ماده ۱۳۸ به ترتیب به سواالی فوق جواب داده می شود. ۱- ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب خانه مسکونی به پالک ثبتی ۶۹۱۷ اصلی واقع در بخش یک قم به مساحت ۲۳۲ )دویست و سی 
و دو مترمربع( دارای سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ به شماره ثبت ۵۰۶۹۳ در دفتر ۳۲۹ صفحه ۱۱۲ 
در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۸ به نام اقای رضا کلهر نژاد فرزند غالم به ثبت رسیده است. دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی فوق به شماره ثبت ۵۰۶۹۳ در دفتر ۳۲۹ صفحه ۱۱۵ به نام بانو فاطمه کلهری فرزند حسین به ثبت رسیده 
است و سپس از خانم فاطمه کلهری فرزند حسین به اقای رضا کلهر نژاد فرزند غالم در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۱۸ انتقال 

داده شده است. قم – خیابان شهید طالقانی )آذر( ، کوچه ۴۵ چهار راه اول سمت راست حنب مسجد پالک ۱۵ 
با عرصه حدود ۲۳۲ مترمربع کاربری مسکونی جنوبی ساز در دو طبقه زیرزمین ، همکف احداث شده است. ۳- 
دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت و اسناد و امالک قم می باشد. ۴- ملک فوق با کاربری مسکونی که در زمان بازدید 
و زیرزمین و همکف در تصرف ورثه می باشد. ۵- با عنایت به اینکه پالک ثبتی فوق مبلغ ۲۸/۵۷۹/۰۰۰/۰۰۰ 
)بیست و هشت میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون ریال( ارزیابی گردیده سهم االرث مورثه به نسبت تقسیم می 
گردد. ۶- ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به پالک ثبتی ۶۹۱۷ اصلی واقع در بخش یک قم به 
مساحت ۲۳۲ )دویست و سی و دو مترمربع( دارای سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ به شماره ثبت 
۵۰۶۹۳ در دفتر ۳۲۹ صفحه ۱۱۲ در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۸ به ناماقای رضا کلهر نژاد فرزند غالم به ثبت رسیده است. 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق به شماره ثبت ۵۰۶۹۳ در دفتر ۳۲۹ صفحه ۱۱۵ به نام بانو فاطمه 
کلهری فرزند حسین به ثبت رسیده است و سپس از خانم فاطمه کلهری فرزند حسین به اقای رضا کلهر نژاد 
فرزند غالم در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۱۸ انتقال داده شده است. ۷- قیمتی پالک ثبتی فوق مبلغ ۲۸/۵۷۹/۰۰۰/۰۰۰ 
)بیست و هشت میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون ریال( ارزیابی گردیده است. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید 
از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را 
پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد 
مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 

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


