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اژدها مقابل یوزهای ایرانی به زانو درآمد؛اژدها مقابل یوزهای ایرانی به زانو درآمد؛

صفحه صفحه 55  به ریشه های خود بازگشتیمبه ریشه های خود بازگشتیم

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

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

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

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 
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رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم:  

۴۵ درصد سفرهای درون شهری قم با 
خودروی شخصی انجام می شود                                                   
صفحه 3

حمله به نفتکشی منسوب به اسرائیل   

آیا جنگی قدیمی مجددا به صحنه 
آمـد ؟                                                    
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گزیـده خبـرها

آگهی مزایده عمومی    
) نوبت دوم (

سلفچگان  شهـــرداری 
محترم  شورای  مورخ1401/7/25   473 و   1401/1/21 مورخ  شماره48  مجوزهای  استناد  به 
اسالمی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی 
طبق مشخصات ذیل اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و همچنین 
اسناد  به دریافت  setadiran.ir نسبت  با سامانه  با مراجعه  گهی  آ تاریخ نشر  از  مزایده  اسناد  دریافت 

نمایند.  اقدام  قیمت  پیشنهاد  اعالم  و 
: توضیح 

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
گهی به عهده برنده مزایده می باشد. 2- هزینه درج آ

)1412794 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی شهرداری سلفچگان

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402

مساحت  آدرس زمین شماره قطعه
)مترمربع(

قیمت پایه ارزش هر قطعه
) ریال (

2004/400/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-9

2004/000/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-10

2004/000/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-11

2004/000/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-12

2004/200/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-13

3165/056/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان349-2

3305/280/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان349-3



اینکه  به  اشاره  با  تقلید  مراجع  از  یکی      ◄
مواجه  مختلفی  مشکالت  با  امروزه  مردم 
و گرانی مردم  افزایش قیمت ها  هستند، گفت: 
رسیدگی  مسئله  این  به  باید  و  می کند  اذیت  را 
اتحاد  و  همفکری  با  باید  مشکالت  این  و  کرد 

شود. حل  مسئولین 
غالم رضا  سردار  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی 
کشور در سفر یک روزه به قم با آیت الله حسین 
دیدار  تقلید  مرجع  این  دفتر  در  نوری همدانی 

کرد.
طی  دیدار  این  در  همدانی  نوری  آیت الله 
منافقین  سوره  در  خداوند  کرد:  بیان  سخنانی 
سپس  و  می کند  معرفی  را  دشمن  نقشه های 
و  پیامبر  از آن خدا،  پایان می گوید که عزت  در 

خداست. مومنان 

وی ادامه داد: مومنان بر اساس توصیه های 
و  بگیرند  خود  به  را  اندوه  و  حزن  نباید  قرآن 
ایمان داشته  اگر  نباشند چراکه مؤمنان  سست 
باید  آنها  داشت؛  خواهند  عظیم  قدرتی  باشند 
انسان  هرچقدر  و  باشند  داشته  وحدت  باهم 
قدرت داشته باشد اگر با دیگری اتحاد نداشته 

بود. خواهد  بی اثر  قدرت  آن  باشد 
در  خداوند  کرد:  تصریح  تقلید  مرجع  این 
صمیمی  خود  دشمنان  با  می فرماید  قرآن 
آن هاست  دل  در  بزرگ  کینه ای  چراکه  نباشید 
مراقب  دشمنان  با  ارتباط  در  باید  مؤمنین  و 
دارد  لب  بر  خنده  چهره  در  دشمن  باشند؛ 
مراقب  باید  و  است  دشمن  او  هرحال  به  اما 

بود. او  شوم  نقشه های 
کرد:  خاطرنشان  همدانی  نوری  آیت الله 
و  موانع  است؛  خاصی  دنیای  امروز  دنیای 

دارد  وجود  گرانی  مانند  زیادی  مشکالت 
همفکری  هستند،  مواجه  این ها  با  مردم  و 
می تواند  آن ها  اتحاد   و  مختلف  دستگاه های 
قیمت ها  افزایش  کند،  حل  را  مشکالت  این 
این  به  باید  و  می کند  اذیت  را  مردم  گرانی  و 

کرد. رسیدگی  مسئله 
همواره  معاند  رسانه های  کرد:  تاکید  وی 
جنگ  در  و  نمی کشند  دشمنی  از  دست 
برابر  باید  سیمای  و  صدا  امروز  رسانه ای 

کند. ایستادگی  دشمن  نقشه های 
گفت:  پایان  در  شیعیان  تقلید  مرجع  این 
کنند،  حل  را  کشور  مشکالت  باید  مسئوالن 
ابتدا ضعف هایی که وجود دارد برطرف شود تا 
بتوانیم رضایت مردمی که دچار مشکل هستند 
را جلب کنیم و صدا و سیما نقش مهمی در این 
► به آن توجه ویژه داشت.    باید  و  زمینه دارد 

دشمنان  گفت:  بسیج  سازمان  رئیس      ◄
اعتراف  خودشان  شکست  به  اسالمی  انقالب 
فرصت های  تهدید  همین  میان  از  اما  کردند 
شناسایی  خال  نقاط  و  آمد  وجود  به  هم  زیادی 

شود. رفع  تا  شد 
سلیمانی   غالمرضا  سردار  فارس،  گزارش  به 
که  همدانی  نوری  حسین  آیت الله  با  دیدار  در 
اشاره  با  شد،  انجام  تقلید  مرجع  این  دفتر  در 
آمریکا  کرد:  اظهار  اخیر  ناآرامی های  ریشه  به 
و  قوی  ایران  دیدند  وقتی  جهانی  استکبار  و 
پیدا  تحقق  فقیه  والیت  مدیریت  با  مستقل 
برای جهان اسالم خواهد شد،  الگویی  و  کرده 
آنکه  با وجود  و  توطئه های اخیر را شکل دادند 
این  به  ورود  مهیای  زمینه ها  از  برخی  در  شاید 

خودشان  تصور  به  را  فرصت  اما  نبودند  توطئه 
دیدند. مناسب 

عزیز  مردم  خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 
علمای  و  انقالب  معظم  رهبر  از  تبعیت  با  ایران 
ایران  سراسر  در  بسیجیان  همینطور  و  گرانقدر 
توطئه دشمن  مقابل  انقالبی  با روحیه  اسالمی 

دادند. شکست  را  آن  و  ایستادند 
دشمنان  گفت:  بسیج  سازمان  رئیس 
اعتراف  خودشان  شکست  به  اسالمی  انقالب 
فرصت های  تهدید  همین  میان  از  اما  کردند 
شناسایی  خال  نقاط  و  آمد  وجود  به  هم  زیادی 

شود. رفع  تا  شد 
خصوص  به  دستگاه ها  همه  افزود:  وی 
که  هستیم  این  دنبال  به  سپاه  و  بسیج  در  ما 

نقاط ضعف را تبدیل به فرصت کنیم و در جهاد 
برای  تبیین  و جهاد  امیدآفرینی، جهاد خدمت 

► کنیم.    تالش  مردم 

◄    آیت الله حسینی بوشهری گفت: دشمن می خواست طی دو هفته 
مشکالت  از  هم  گاهی  که  مردمی  نمی دانست  اما  برسد  خود  هدف  به 
و  دارند  ناگسستی  پیوند  یک  انقالب  اصل  با  دارند  نارضایتی  اقتصادی 
دفاع از انقالب را بر خیلی از موارد ترجیح می دهند و این روحیه گذشت 

است. زدنی  مثال  انقالب  بخاطر  مردم 
غالمرضا  سردار  با  دیدار  در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت الله 
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  دفتر  در  که  بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی 
قم انجام شد، با تاکید بر اینکه بسیج همه اقشار را دربر می گیرد، تصریح 
کرد: تنها انقالبی که بیش از 40 سال با بهره گیری از نقاط قوت و ضعف 
گذشته توانسته با امواج فتنه مبارزه کند انقالب اسالمی است و این برای 

است. مباهات  مایه  همه  متدینین 
بود  انقالب  نخست  روزهای  در  کرد:  خاطرنشان  بوشهری  حسینی 
اما  بود  خواهد  ماندگار  روز  چند  انقالب  که  می گفتند  صهیونیست ها  که 
روز هستند. این چند  امروز درحال تمدید  به  تا  انقالب  اوایل  از  همچنان 

*عده ای در داخل دچار در فتنه اخیر دچار اشتباه محاسباتی شدند
وی با تاکید بر اینکه دشمن در جنگ ترکیبی به شیوه مطلوب از فضای 
چه  هر  اخیر  فتنه  در  دشمن  کرد:  مطرح  است،  کرده  استفاده  مجازی 
داشته را به صحنه آورده است و متاسفانه عده ای در داخل کشور بخاطر 
اینکه مبهوت تبلیغات بیگانگان شدند نتوانستند آنچه را که انتظار از آن ها 
می رفت در مرحله عمل برای ملت بزرگ ایران به نمایش گذارد و این افراد 
عظمت ایران را ندیده و عظمت دشمن را دیدند و دچار اشتباه محاسباتی 
شدند و از ابتدای انقالب کار دشمن این بوده است که مسئوالن، خواص 

و مردم را دچار اشتباه محاسباتی کند.
انقالبی  مردم  موقع  به  حضور  با  کرد:  خاطرنشان  بوشهری  حسینی 
دشمنان  چراکه  داشت  عکس  نتیجه  یک  دشمن  حرکت  بسیجی  و 
می خواستند طی دو هفته به هدف خود برسند اما حرکت مردم نشان داد 
به  ظاهر  گاهی  چند  هر  است.  شده  محاسباتی  اشتباه  دچار  دشمن  که 
گونه ای بوده که فکر کردند در مسیر درستی حرکت می کنند اما نمی دانند 

مردمی که از مشکالت اقتصادی نارضایتی دارند با اصل انقالب یک پیوند 
ناگسستی دارند و دفاع از انقالب را بر خیلی از موارد ترجیح می دهند و 

است. زدنی  مثال  انقالب  بخاطر  مردم  گذشت  روحیه  این 
به  لحظه  از  نباید  مسئوالن  شد:  یادآور  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
این  کنند  عبور  سادگی  به  مختلف  صحنه های  در  مردم  حرکت  لحظه 
این  باید نظاره گر  به تصویر و نمایش گذاشته شود، عده ای  باید  صحنه ها 
دشمن  نشود  محقق  هدف  این  اگر  که  کنند  ثبت  را  آن ها  و  باشند  قضایا 
برای آیندگان روایت می کند همانطور که امروز هم عده ای چهره انقالب را 

می دهند. نمایش  واژگون 
نقاط  رفع  و  انقالب  فردای  برای  باید  امروز  از مسائل  اینکه  بیان  با  وی 
و  گذشت  ما  بر  که  شرایطی  در  گفت:  شویم،  بهره مند  آسیب ها  و  ضعف 
سربلند  انقالب  و  رسید  خواهد  زودی  به  که  نرسیده  نهایی  نقطه  به  هنوز 
بیرون خواهد آمد، ما فرصت های بسیاری را به دست آوردیم و همانطور که 
قرآن تاکید دارد همراه با سختی، آسانی وجود دارد و این یعنی می شود از 

دل تهدید فرصت به وجود آورد.
حسینی بوشهری ادامه داد: در فضای امروز به جهاد تبیین به صورت 
که  دهیم  نشان  کسانی  به  را  انقالب  پیشرفت  باید  ما  و  داریم  نیاز  ویژه 
دشمن برای آنان چند نقطه ضعف گفته و احساس می کنند که طی این 
درحالی  نبرده اند  پیش  از  کاری  کشور  مسئوالن  و  اسالمی  نظام  سال ها 
ایران  مقابل  دشمن  رسیده  پیشرفت  به  اسالمی  انقالب  اینکه  بخاطر  که 
ایستاده است و موفقیت  های انقالب باعث شده دشمن به صحنه بیاید.

*انقالب اسالمی با حفظ هویت به دنبال ارتباط با همه دنیاست
فلج  تحریم های  همه  وجود  با  اسالمی  ایران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  عرصه ها  دیگر  و  پیشرفته  علوم  دفاعی،  عرصه های  در  توانسته  کننده 
با  که  نیست  این  انقالب  برنامه  گفت:  برسد،  توجهی  قابل  پیشرفت های 
همه دنیا قهر کند بلکه انقالب به دنبال ارتباط با همه دنیاست اما هویت 

می کند. حفظ  عرصه ها  همه  در  نیز  را  خود  استقالل  و 
این است که  یادآور شد: نکته مهمی که وجود دارد  حسینی بوشهری 
می کنند،  نگاه  ما  به  شکلی  چه  به  دشمنان  آمده  پیش  که  قضایایی  در 
دشمن برجستگی های ما را نادیده می گیرند و ضعف ها را به جهان و مردم 
معرفی می کنند؛ با ایجاد اشتباه محاسباتی برای برخی از کشورها، آنان 
افتادند که  اما بعد به خواهش  ایران فراخواندند  از  را  گاهی سفیران خود 

برگردند. اول خود  به جایگاه  ما  اجازه دهید سفیران 
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: امروز حضور مردمی در عرصه 
انقالب باید تقویت شود و باید سراغ همه اصناف برویم و همه را با انقالب و 
آرمان های نظام مرتبط کنیم و اگر چنین عمل کردیم و بسیجیان ما هم به 
صورتی با مردم ارتباط برقرار کردند که مردم متوجه شدند که همه مسئول 
هستند، پیروزی انقالب تا موعود تضمین شده است و وعده های مورد نظر 

محقق خواهد شد.   ►
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ارتباط با مدیرمسئول  
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سردار سلیمانی: فتنه اخیر فرصتی برای رفع نقاط ضعف فراهم ساخت

دشمنان ما به شکست خودشان اعتراف کردند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مردم با اصل انقالب پیوند ناگسستی دارند؛

انقالب اسالمی با حفظ هویت به دنبال ارتباط با همه دنیاست

آیت الله نوری همدانی: 

مشکالت کشور با همفکری و اتحاد حل می شود
آیت الله سعیدی: 

برخی خواص در اغتشاشات اخیر 
کم کاری کردند

خطیب جمعه قم گفت: مردم همیشه نشان دادند که پیشگام هستند، 
ظاهر  و  حاضر  میدان  در  باید  که  آنگونه  خواص  از  برخی  متاسفانه  اما 
موثر  شخصیت های  دارند  انتظار  و  هستند  گله مند  مردم  و  نشدند 

باشند. مردم  همراه  و  کنند  جریان سازی 
به گزارش فارس، آیت الله سیدمحمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه 
قم با اشاره به اینکه در اغتشاشات اخیر نیز بسیج در کنار نیروی پرافتخار 
هیچ  سرزنش  از  بسیج  کرد:  اظهار  کرد،  ایستادگی  انتظامی  مقتدر  و 
سرزنش کننده ای نمی ترسد و همین روحیه سلحشوری بود که وقتی که 
نارنجک در دستش منفجر می  آن طلبه فداکار برای حفظ جان مردم، 

شود فریاد می زند خدارا شکر به مردم آسیب نرسید.
دهه  چهار  طراحی  و  تجربه  حاصل  اغتشاشات  این  کرد:  اضافه  وی 
دشمنان اسالم و ایران و عصبانیت شدیدشان از عزت و عظمت ایران در 

است. المللی  بین  سطح  و  منطقه 
با  آنها  ایران و اسالم بی پرده و وقیحانه  با  آنها  افزود: دشمنی  سعیدی 
به  صفتی  داعش  با  و  می شود  تبلیغ  هایشان  رسانه  توسط  تمام  شدت 
جان مردم می افتند و در عین حال با تحریف واقعیت ها در جنگ روایت 

ها مورد حمایت آمریکایی ها و صهیونیست ها قرار می گیرند.
با  جدید  عصر  دیکتاتورهای  گفت:  )س(  معصومه  حضرت  حرم  تولیت 
وقاحت تمام جلیقه زرد ها را در فرانسه سرکوب می کنند و خودشان را 
مدافع حقوق بشر می دانند و نظام مقتدر، مظلوم و مستقل جمهوری 

اسالمی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
و  نادیده گرفتن  معنای  به  اغتشاشات  در  اظهار کرد: نقش دشمن  وی 
نیست  از مسئوالن  مردم  به حق  و مطالبات  بیکاری  گرانی،  کمبود ها، 
و واجب است مسئوالن با تدبیر و امید آفرینی در عمل، مشکالت مردم 
را بر طرف کنند همچنین الزم است مسئولین از نیروهای کارآمد و توانا 
در حل مشکالت مردم استفاده کنند و نسبت به جابجایی بانیان وضع 

موجود لحظه ای درنگ نکنند.
خوش  اغتشاشگران  با  مقابله  در  ما  مردم  اینکه  بیان  با  قم  جمعه  امام 
درخشیدند و حماسه آفریدند، گفت: با توجه حوادث اخیر حضور مداوم 
و مستمر مردم در میدان و فتح خیابان ها در غالب موکب های حسینی 
و فاطمی در محله های گوناگون شهر ها تضمین کننده امنیت و آرامش 

و خنثی کننده توطئه های دشمن است.
هفته  در  را  پایه  مردم  و  محله محور  امنیت  خاطر  همین  به  افزود:  وی 
بسیج با محوریت مساجد و پیشگامی شخصیت های موثر و جوانان باید 

پایان سال تداوم پیدا کند. تا  تشکیل داد و 
اما  هستند،  پیشگام  که  دادند  نشان  همیشه  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
متاسفانه برخی از خواص آنگونه که باید در میدان حاضر و ظاهر نشدند 
و مردم گله مند هستند و انتظار دارند شخصیت های موثر جریان سازی 
کنند و همراه مردم باشند، یادآور شد: اگر کسی بتواند در تقویت امید 
یقینی  به طور  اما کم کاری کنند  انسجام و حل مشکالت کاری کند  و 
مرتکب حرام شرعی شده است باید در صحنه باشیم و زمینه ساز حکومت 

جهانی امام زمان )عج( باشیم.

حجت االسالم رفیعی: 
بسیج با صبر در قضایا از همه 

بحران ها عبور خواهد کرد
اهل بیت  که  همان طور  گفت:  بیت)س(  اهل  کریمه  حرم  سخنران 
عصمت و طهارت علیهم السالم در دفاع از تفکر ناب الهی هزینه هایی 
تحمل،  باقدرت،  طیبه  شجره  به عنوان  نیز  بسیج  شدند،  متحمل  را 

کرد. خواهد  عبور  بحران ها  همه  از  قضایا  در  صبر  و  بردباری 
معصومه)س(،  حضرت  مقدس  آستان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مطهر  حرم  معارفی  محفل  در  رفیعی  ناصر  حجت االسالم والمسلمین 
را  اعتقاد  و  ایمان  بسیج،  هفته  گرامیداشت  ضمن  کرامت،  بانوی 
و  شجاعت  داشت:  اظهار  و  کرد  توصیف  بسیجیان  ویژگی  مهم ترین 
کارآمدی  استقامت،  و  صبوری  دشمنان،  با  مقابله  در  بسیج  مقاومت 
برجسته ترین  از  بردباری  درعین حال  و  پرکاری  کم توقعی،  تالش،  و 

است. بسیج  طیبه  شجره  ویژگی های 
به  را  هزینه هایی  صحیح،  تفکر  از  دفاع  قطعًا  که  این  به  اشاره  با  وی 
و  عصمت  اهل بیت  که  همان طور  ساخت:  خاطرنشان  دارد،  دنبال 
شدند،  متحمل  را  هزینه هایی  الهی  ناب  تفکر  از  دفاع  در  طهارت)ع( 
در  صبر  و  بردباری  تحمل،  قدرت،  با  طیبه  شجره  به عنوان  نیز  بسیج 

کرد. خواهد  عبور  بحران ها  همه  از  قضایا 
نهاد مقدس  اگر  که  این  بر  تأکید  با  بانوی کرامت  سخنران حرم مطهر 
بسیج  شد:  یادآور  دید،  خواهند  ضربه  مردم  ببیند،  ضربه ای  بسیج 
نیرویی مردمی است که در صحنه های مختلف سیل، زلزله، آتش سوزی 
است؛  اجتماعی  مختلف  آحاد  به  خدمت رسانی  درصحنه  حاضر  و… 
از امواج گسترده تبلیغات دشمنان اسالم برای انحراف  نباید  هیچگاه 

باشیم. غافل  سرزمینمان  فرزندان  و  جوانان 
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت تصریح کرد: در این اوضاع نابسامان 
هیچ  درحالی که  افتاده اند!  حکومت  تغییر  فکر  به  عده ای  تحمیلی 
حکومت  تغییر  الزامات  نخستین  به  حتی  نداشته،  طرحی  و  اندیشه  
و  ندارند  دقت  است،  برنامه  با  و  طراح  شجاع،  عاقل،  رهبر  وجود  که 
ایجاد  و  مردم  اموال  تخریب  آتش زدن،  کشتن،  آدم  با  که  نمی دانند 

کرد. حکومت  مردم  بر  و  داد  تغییر  را  حکومتی  نمی توان  ناامنی 
دیکتاتور  که  این  بر  تأکید  با  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  رفیعی 
کسی است که ظرفیت و شایستگی نداشته، سخن پذیر نیست، اظهار 
داشت: دیکتاتور فردی چون رضاخان قلدر است که با زور، بی سوادی 
و کودتا و حمایت های بیگانگان خود را بر سرزمین ایران تحمیل و اداره 

را در دست گرفت. کشور 

فرمانده سپاه قم اظهار کرد: دشمن نمی تواند ایران قوی را تحمل کند

شکست محاسباتی دشمنان 
در حوادث اخیر

شکست  به  اشاره  با  قم  )ع(  علی بن ابیطالب  امام  سپاه  فرمانده 
فتنه های  و  آشوب  گفت:  اخیر،  حوادث  در  دشمنان  محاسباتی 
تکفیری  تجزیه طلب،  منافق،  گروه های  تمام  حضور  به  توجه  با  اخیر 
برخی  و  جاسوسی  و  اطالعاتی  سازمان های  و  معاند  رسانه های  و 
احزاب  جنگ  یک  اطالع  کم  افراد  و  سیاسی  نخبگان  سلبریتی ها، 

بود. واقعی  ترکیبی 
جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  موحد  محمدرضا  سردار 
به  آنها  و  کند  تحمل  را  قوی  ایران  تواند  نمی  دشمن  افزود:  قم، 
درستی فهمیده اند که هدف نهایی انقالب مقدمه سازی ظهور است 
بود. خواهد  مستکبران  نابودی  با  برابر  بشریت  عالم  منجی  ظهور  و 

و  علمی  های  پیشرفت  در  ایران  پررنگ  حضور  به  اشاره  با  وی 
ایران  علیه  دشمن  فشار  گفت:  بین المللی،  تحوالت  در  تاثیرگذار 
اسالمی  جمهوری  و  است  انقالب  افزون  روز  قدرت  از  ترس  بخاطر 

دارد. را  دنیا  هرجای  در  دشمن  با  مقابله  توان  امروز 
سند  قالب  در  کرد:  بیان  قم  )ع(  علی بن ابیطالب  امام  سپاه  فرمانده 
و  با محوریت مساجد  بسیج  پایگاه های  باید  بسیج  10 ساله  اعتالی 

تقویت شود. در مسجد  و جوانان  نوجوانان  حضور 
 8 بسیج  اولویت  با  میلیونی  ها  ده  بسیج  تحقق  کرد:  بیان  وی 
انقالب،  دوم  گام  بیانیه  اهداف  تحقق  و  عمل  کار،  پای  میلیونی 
سازمانی،  بعد  تقویت  و  انقالب  سازی  گفتمان  و  دفاع  کردن  مردمی 

است. بسیج  اعتالی  راهبری  سند  اصلی  هدف  چهار 
با  بسیج  های  پایگاه  توسعه  و  حفظ  اهمیت  بر  تاکید  با  موحد 
محوریت مسجد و امام جماعت، خاطرنشان کرد: عالوه بر این محله 
زیست  بهبود  برای  بسیج  سازمان  مهم  اولویت های  جزو  نیز  محوری 

است. شهر  محالت  اقتصادی  تقویت  و  اجتماعی 
فرهنگ  ترویج  اهمیت  قم  )ع(  علی بن ابیطالب  امام  سپاه  فرمانده 
ایثار و شهادت را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخشی از شرایط آرام 
و  فرهنگی  متعدد  برگزاری  مرهون  قم  استان  امروز  پایدار  امنیت  و 

شهداست. یادواره 
»بسیج  عنوان  با  امسال  بسیج  هفته  گذاری  نام  به  اشاره  با  موحد 
سرزمین  در  را  بسیج  راحل  امام  کرد:  بیان  است«  ملت  خدمتگزار 
تنومند  درخت  یک  به  را  آن  مقدس  دفاع  که  کرد  غرس  مردم  ایمان 

کرد. تبدیل 
شبکه  بزرگترین  بسیج  داشت:  بیان  قم  استان  سپاه  فرمانده 
ای  مشابه  نمونه  هیچ  و  دنیاست  در  نظامی  و  اجتماعی  فرهنگی 
ندارد، بسیج همیشه در مشکالت بعنوان حلقه آخر وارد عرصه شده 

است. پیچیده   هم  در  را  حوادث  تومار  و 
کننده  برطرف  و  انقالب  طالیی  کلید  بسیج  اینکه  بر  تاکید  با  موحد 
تبدیل  و  ملی  اقتدار  مظهر  بسیج  شد:  یادآور  است،  مشکالت  همه 

است. ملی  اقتدار  نمایشگاه  و  فرصت  به  تهدیدات  کننده 
اثرگذار است  و  نافذ  بیان کرد: بسیج در عین مظلومیت، مقتدر،  وی 
تهدید  دشمنان  توسط  اسالمی  نظام  است  بسیج  که  زمانی  تا  و 

شد. نخواهد 

معاون استاندار قم مطرح کرد:
لزوم ترویج رویکرد بسیجی 

در ادارات
ترویج  لزوم  بر  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

کرد. تاکید  ادارات  در  بسیجی  رویکرد 
به  که  بسیجیان  با  نشست  در  آذرماه   3 پنج شنبه  زاده  حاجی   احمد 
قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات  سالن  در  بسیج  هفته  مناسبت 

شود. فراموش  بسیج  فداکاری های  نباید  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
در  که  مدیریتی  میز  ازای هر  به  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار  معاون 
شده اند،  اسالمی  انقالب  تقدیم  بسیاری  شهدای  دارد،  وجود  کشور 
و  مدیران  به  تلنگری  می تواند  موضوعات  این  بیان  کرد:  مطرح 

باشد. مسئولین 
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با بیان اینکه این 
است،  شده  تبدیل  دارد  نیاز  آن  به  نظام  که  عرصه ای  به  طیبه  شجره 
مختلف  عرصه های  در  انکاری  غیرقابل  خدمات  بسیج  کرد:  عنوان 

است. داشته  سازندگی  ازجمله 
اسالمی  انقالب  شهدای  بسیجیان  الگوی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عظیم  ظرفیت  این  تا  باشیم  مراقب  باید  کرد:  خاطرنشان  هستند، 

بماند. فعال 
رویکرد  باید  اداری  فرهنگ سازی های  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
صورت  به  اداری  فضای  باید  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  بسیجی 
شود. داده  الزم  تذکرات  موضوع  این  به  نسبت  و  شده  رصد  مداوم 

خبـرخبـر



برنامه های  تحقق  مسیر  در  قم  صنعت      ◄
را  کالن  برنامه ای  سیزدهم،  دولت  اقتصادی 
از جمله مهمترین مولفه های  دنبال می کند که 
مردم  نیاز  مورد  راهبردی  محصوالت  تولید  آن، 

است. کشور  خودکفایی  راستای  در 
جنگ  گرفتن  شدت  با  جنابان:  محمد 
ملت  علیه  دشمنان  همه جانبه  اقتصادی 
از  مانع  که  گسترده  تحریم های  وضع  و  ایران 
ما  کشور  به  کاالها  از  گسترده ای  حجم  ورود 
تولید  برای  صنعتی  فعالیت های  اهمیت  شد، 
تا  گشت  افزون  مردم  نیاز  مورد  محصوالت 
در  شده  تحریم  کاالهای  از  داخلی  نمونه های 

باشد. مردم  دسترس  در  کشور  بازارهای 
نیز  قم  استان  صنعتگران  رابطه  همین  در 
داشته  این جریان  از  کردند سهم مهمی  تالش 
صنعت،   سازمان  مسئوالن  گفته  به  و  باشند 
راهبردی  محصوالت  تولید  قم،   تجارت  و  معدن 
مهم  اولویت های  از  یکی  به  مردم  نیاز  مورد 
استان  این  صنعتی  فعالیت های  توسعه  در 
انواع  تولید  در  آن  از  نمونه ای  که  شد  تبدیل 
قابل  قم  صنعتی  واحدهای  در  خانگی  لوازم 

. ست ه ا هد مشا
مسئوالن  با  ایرنا  خبرگزاری  رابطه  همین  در 
و  پرداخت  گفت وگو  به  موضوع  این  با  مرتبط 
نظر آنان را راجع به سیاست های مورد نظرشان 
در  فعال  صنعتی  واحدهای  ظرفیت  ارتقا  برای 
محصوالت  تولید  سطح  گسترش  برای  استان 

شد. جویا  مردم  نظر  مورد  راهبردی 
نیازهای  از  بسیاری  قم  صنعتی  تولیدات 

را پوشش می دهد بازار 
قم  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  رییس 
صنعتی  تولیدات  تنوع  گفت:  خصوص  این  در 
در  که  محصوالتی  و  است  زیاد  بسیار  قم 
می شود  تولید  استان  این  صنعتی  واحدهای 
در موارد متعدد عالوه بر پاسخ به نیاز بازارهای 
نیز  صادر  جهان  مختلف  کشورهای  به  داخلی، 

می شود.
رشد  برای  قم  صنعت  افزود:  ابدالی  اکبر 
گسترده  تولید  راستای  در  بیشتر  پیشرفت  و 
تعمیق  موضوع  مردم،  نیاز  مورد  محصوالت 
دستور  در  را  صنعتی  فعالیت های  به  بخشی 
همه  از  آن  مبنای  بر  که  داده است  قرار  کار 
به  و  ارتقا کمی  ایجاد تحول در  برای  ظرفیت ها 
شد. خواهد  استفاده  تولیدات  کیفی  خصوص 
بخش  ظرفیت  از  استفاده  داد:  ادامه  وی 
فرآیندهای  کردن  تسهیل  و  خصوصی 

موضوعی  قم،   صنعت  بخش  در  سرمایه گذاری 
دستور  در  جد  به  سیزدهم  دولت  در  که  است 
دنبال  به  رابطه  این  در  و  گرفته است  قرار  کار 
فعالیت های  به  عالقه مند  سرمایه گذاران  جذب 

هستیم. استان  در  تولیدی 
تولید  سطح  افزایش  داشت:  بیان  وی 
محصوالت صنعتی به خصوص در حوزه صنایع 
موجب  مردم،  نیاز  تامین  بر  عالوه  راهبردی 
در  دلیل  همین  به  و  می شود  اقتصادی  قدرت 
صنایع  حوزه  در  فعالیت  هرگونه  از  قم  استان 
حمایت  پیشرفته  و  راهبردی  دانش بنیان، 

کرد. خواهیم 
تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  رییس 
جمله  از  قم  صنعتی  شهرک های  گفت:  قم 
الزم  زیرساخت های  از  آباد  محمود  و  شکوهیه 
و  است  برخوردار  راهبردی  صنایع  ایجاد  برای 
می توان از این ظرفیت برای تقویت توان تولید 
صورت  بهترین  به  کشور  نیاز  مورد  محصوالت 

کرد. استفاده 
قم  در  صنعتی  محصوالت  تولید  سطح 

می رود پیش  برنامه ریزی ها  مطابق 
برنامه  و  طرح  اداره  رییس  همچنین 
پیرامون  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان 
ارزیابی های  اساس  بر  ما  گفت:  موضوع  این 
کارشناسی برای سطح تولید ساالنه بسیاری از 
مدونی  برنامه  قم  استان  در  صنعتی  محصوالت 
آن ها  تولید  روند  هم اکنون  که  کردیم  تدوین  را 
مطابق برنامه و حتی فراتر از آن، پیش می رود.
جواد ناطق بیان داشت: حجم قابل توجهی 
می شود  تولید  قم  در  که  صنعتی  محصوالت  از 
در زنجیره تولید محصوالت دیگر مورد استفاده 
تکمیل  گفت  می توان  بنابراین  می گیرد،   قرار 
سیاست های  مهمترین  از  یکی  تولید  زنجیره 
صنعتگران  همکاری  با  که  است  قم  در  صنعتی 

می شود. دنبال  آن  اجرای 
کیفیت  گسترش  همچنین  داد:  ادامه  وی 
صنعتی  فعالیت های  تحول  مسیر  در  تولیدات، 
این  مسئوالن  توجه  مورد  جد  به  قم  استان  در 
اجرای  موفقیت  برای  و  گرفته است  قرار  بخش 
از  بهره گیری  بر  عالوه  بخش  این  در  برنامه ها 
فناورهای  و  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت 
و  تجهیزات  نوسازی  و  اصالح  موضوع  جدید، 

است. کار  دستور  در  صنعتی  آالت  ماشین 
طی  قم  صنعتگران  داشت:  بیان  وی 
سال های اخیر با تالش فراوان تولید محصوالت 
دنبال  را  کشور  نیاز  مورد  و  پیشرفته  راهبردی، 

بسیاری  توانسته اند  رابطه  این  در  و  می کنند 
با  دشمنان  که  را  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  از 
ما  کشور  به  آن ها  صادرات  ظالمانه  تحریم های 

کنند. تولید  کرده بودند،  ممنوع  را 
برخی  تولید  برنامه  به  اشاره  با  ناطق 
طی  قم  استان  در  صنعتی  محصوالت  از 
 440 تولید  رابطه  همین  در  گفت:  سال جاری 
هزار   880 فوالدی،  محصوالت  انواع  ُتن  هزار 
خانگی  لوازم  انواع  همچنین  و  سیمان  ُتن 
و  یخچال  دستگاه  هزار   190 تولید  جمله  از 
این  پایان سال در دستور کار است که  تا  فریزر 
بخش  گسترده  ظرفیت های  از  نشان  موضوع 
داخلی  بازارهای  نیاز  به  پاسخ  برای  قم  صنعت 

دارد. مردم  نیاز  مورد  کاالهای  تامین  و 
صنعت  بخش  می دهد  نشان  شد  بیان  آنچه 
انواع  تولید  برای  بسیاری  ظرفیت های  از  قم 
و  است  برخوردار  مردم  نیاز  مورد  محصوالت 
خودکفایی  راستای  در  استان  این  صنعتگران 
کشور  اقتصادی  توسعه  و  محصوالت  تولید  در 

برداشته اند. را  مهمی  گام های 
سرمایه  حجم  موجود  اطالعات  اساس  بر 
استان  صنعت  بخش  در  شده  انجام  گذاری 
برآورده  ریال  میلیارد  هزار   112 از  فراتر 
 335 و  هزار   2 ارتباط  همین  در  و  شده است 
فعال  قم  در  پروانه  دارای  صنعتی  واحد 
این  در  نفر  هزار   ۶4 می باشد، همچنین حدود 
هستند. فعالیت  مشغول  اقتصادی  مهم  بخش 

زمینه  در  قمی  صنعتگران  حاضر  حال  در 
و  الستیک  همچون  محصوالت  انواع  تولید 
پتروشیمی،  دستی  پایین  صنایع  و  پالستیک 
سوهان،  مبلمان،  دمپایی،  و  کفش  چسب، 
سیکلت،  موتور  انواع  کم مصرف،  المپ های 
صنایع  خودرو،  قطعات  خانگی،  لوازم 
غذایی،  صنایع  معدنی،  صنایع  بسته بندی،  
مورد  کاالهای  دیگر  و  فوالدی  شمش  نساجی، 

می کنند. فعالیت  مردم  نیاز 
رو  روند  اخیر  طی سال های  قم  صنعت 
تعداد  اکنون  و  کرده است  طی  را  رشدی  به 
در  فعال  تولیدی  واحدهای  از  توجهی  قابل 
بوده  بنیان  دانش  استان،  صنعتی  شهرک های 
فناوری های  از  استفاده  با  آن ها  بهره بردارن  و 
و  تولید  را  نیاز کشور  مورد  کاالهای  روز جهان،  

می کنند. ارائه  مصرف  بازار  به 
سهم  ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش 
به  بخش  این  و  است  درصد   25 استان  افزوده 
و  اقتصاد  محرک  موتورهای  از  یکی  عنوان 
کمی،  هدفگذاری های  به  رسیدن  با  قم  توسعه 
و  کیفی  رویکردهای  بیشتر  هرچه  تقویت 
را  استان  تولیدی  فعالیت های  به  بخشی  عمق 
دنبال  شده  تعیین  راهبردی  برنامه های  مطابق 

. می کند
همچنین  و  دانش بنیان  شرکت های 
دارای  و  کم آب بر  پیشرفته،  صنعتی  طرح های 
اولویت  در  زیست  محیط  با  بیشتر  سازگاری 
در  تولیدی  واحد  راه اندازی  و  زمین  دریافت 

هستند. قم  صنعتی  شهرک های 
شکوهیه،  صنعتی  شهرک  هفت  دارای  قم 
محمودآباد،  سلفچگان،  نشر،  و  چاپ  الغدیر، 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  درودگران، 
خورآباد،  صنعتی  ناحیه  چهار  و   )I.C.T(
هر  که  است  طغرود  و  سیرو  دستجرد، 
توسعه  برای  ممتازی  موقعیت  آنها  از  کدام 
► دارد.   اشتغال  و  تولید  سرمایه گذاری، 
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   3۶32 از  فرعی    2 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
می  رضا   فرزند  خازنی    جواد  وراث  از  وکالت  به  خازنی  یحیی  بنام  که    43 پالک   -11 کوچه  چهارمردان  اراضی 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/1۶   -  1/9355 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
و  اهالی  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  12 صبح در محل وقوع ملک  الی   8/5 1401/10/04  ساعت  مورخ 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  خصوصا 
اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15873 الف  م  نماید.)  ارائه 
 1401/09/05 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   3278 از  فرعی    ... پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی 45 متری عمار یاسر – میدان میر - کوچه عسگری زاده پالک 131  که بنام سید محمد حسین حیدری   فرزند 
نیز نمیتوان  15 قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  بعلت  عدم حضور   باشد،  در جریان ثبت است که  ازهر  می 
یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/09/01   -  1/9347 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/5 ساعت    1401/10/04 مورخ 
حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 
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 1401/09/05 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

حرکت صنعت قم در مسیر خودکفایی با تولید 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل محصوالت متنوع مورد نیاز مردم

شورای اسالمی شهر قم:
۴5 درصد سفرهای درون شهری 

قم با خودروی شخصی انجام 
می شود

قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شخصی  خودروهای  از  استفاده  سهم  مدت  این  در  کرد:  خاطرنشان 
پایان سال 1400  از 22 درصد در سال 85 به بیش از 45 درصد در 

است. رسیده 
حمل ونقل  جامع  طرح  تدوین  به  اشاره  با  دهناد  محمدحسین  سید 
حجم  افزایش  کرد:  اظهار  آینده نگرانه،  و  جامع نگر  نگاه  با  قم  شهر 
از  ترافیکی  گره های  افزایش  و  معابر  سرویس  سطح  کاهش  و  ترافیک 

است. روبه رو  آن  با  قم  شهر  هم اکنون  که  بوده  مباحثی 
به گفته وی، سال 85 حدود ۶0 هزار خودرو در شهر قم پالک گذاری 
قم  معابر شهری  در  220 هزار خودرو  بود درحالی که هم اکنون  شده 

تردد می کنند که افزایش 3.5 برابری را نشان می دهد.
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
اسالمی شهر قم بیان کرد: در این مدت سهم استفاده از خودروهای 
شخصی از 22 درصد در سال 85 به بیش از 45 درصد در پایان سال 

است. رسیده   1400
تقاطع های  متوازن  توسعه  ریلی،  سامانه های  توسعه  کرد:  ابراز  وی 
ترافیکی  رفتار  اصالح  عمومی،  ناوگان  توسعه  غیرهمسطح، 
سازی  هوشمند  و  کنونی  معابر  ظرفیت  از  استفاده  برای  شهروندان 
ترافیک  و  حمل ونقل  جامع  طرح  در  اولویت دار  مباحث  جزو  معابر 

است. قم  شهر  اسالمی  شورای 
کاهش  در  ریشه ای  راهکارهای  از  را  عمومی  ناوگان  توسعه  دهناد 
از  بعد  گفت:  و  یادکرد  غدیر  مانند  پرخطری  معابر  در  تصادفات 
ناوگان  از  استفاده عمومی  بیماری کرونا،  و کنترل  بازگشایی مدارس 
عمومی قم از 35 هزار نفر در روز با افزایش 3 برابری به 95 هزار نفر 

است. رسیده  روز  طی 

بخشش مالیات پرداخت های 
الکترونیکی در تاکسی های شهر 

قم
می شود  پرداخت  الکترونیکی  درگاه های  با  که  تاکسی هایی  کرایه 

می شود. مالیات  بخشش  مشمول 
تشویق  جهت  قم  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  شهرنیوز،  گزارش  به 
رانندگان تاکسی بر استفاده از دستگاه های کارت خوان و حذف پول 
از  از وجوهی که  تاکسی ها، حذف مالیات  پرداخت کرایه  از روند  نقد 
طریق دستگاه های کارت خوان بابت کرایه مسافران پرداخت می شود 

را در دستور کار قرارداد.
صورت  در  و  بانکی  صورت حساب های  بررسی  از  بعد  طرح  این  در 
این  که  نمی شود  جداگانه  مالیات  مشمول  مذکور  واریزهای  احراز 
کارت خوان  از  استفاده  در  تاکسی  رانندگان  برای  امتیازی  موضوع 

بود. خواهد 
ضرورت  مالی  و  پولی  فعالیت های  شفافیت  راستای  در  زمینه  این  در 
معرفی  به  نسبت  کارت خوان  دستگاه های  دارندگان  باید  و  داشته 
کارت خوان  دستگاه  حساب  از  شخصی  حساب های  سایر  تفکیکی 

کنند. اقدام 

بازدید فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( از پروژه مترو قم
تالش ویژه قرارگاه برای تسریع 

در راه اندازی مترو
مختلف  بخش های  از  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 

کرد. بازدید  قم  مترو  کالن  پروژه 
به گزارش واحد خبر سازمان قطار شهری شهرداری قم، سردار هوش 
بخش های  از  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  السادات، 
مختلف پروژه مترو قم بازدید و از نزدیک در جریان مسائل پروژه قرار 

گرفت.
پس ازاین بازدید که با حضور سرپرست سازمان قطار شهری قم انجام 
پیمانکار،  و  نیز مدیران مجموعه کارفرمایی  شد، طی جلسه مشترکی 
واکاوی  مورد  زمان بندی  برنامه  مطابق  را  پروژه  تکمیل  راهکارهای 

دادند. قرار 
هوش  سردار  ویژه  نگاه  از  تشکر  ضمن  باف  انگشت  محمدرضا 
السادات به پروژه مترو قم، با تشریح کارهای باقیمانده و اولویت دار، 
خواستار پشتیبانی بیشتر از پروژه برای دستیابی به برنامه زمان بندی 

گردید. مصوب 
با اشاره به جایگاه ویژه شهر مقدس قم به  سردار هوش السادات نیز 
میلیون   چندین  از  میزبانی  و  اهل بیت)س(  کریمه  حرم  وجود  برکت 
زائر و مسافر در طول سال، تکمیل پروژه مترو را جزو طرح های دارای 
برشمردن  با  و  دانسته  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  اولویت 
از  گذشته،  سال  یک  طی  قم  مترو  پروژه  در  قابل توجه  پیشرفت های 
اظهار  و  نموده  تشکر  همکاران  مجموعه  بین  جهادی  روحیه  وجود 
جاری،  سال  در  پروژه  از  بخشی  راه اندازی  با  که  نمود  امیدواری 

گردد. مرتفع  قم،  شهر  ترافیکی  مشکالت 

دلیل جمع آوری پل عابر پیاده 
میدان شهید مطهری قم چه 

بود؟ 

به منظور اجرای تقاطع هم سطح چراغ دار در مقابل پل علیخانی، پل 
عابر پیاده میدان شهید مطهری جمع آوری شد.

میدان  ساماندهی  طرح  اساس  بر  قم  شهرداری  شهرنیوز،  گزارش  به 
اجرای  اساس  بر  پیاده،  عابران  به  دادن  اولویت  و  مطهری  شهید 
پل  جمع آوری  به  اقدام  ترافیک  حوزه  در  انسان محور  سیاست های 

است. کرده  مطهری  میدان  پیاده  عابر 
میدان  ساماندهی  ابالغی  مصوب  طرح  به  توجه  با  و  جدید  طرح  در 
هم سطح  تقاطع  طرح  اجرای  بر  تصمیم  شهرداری  مطهری،  شهید 

است. گرفته شده  علیخانی  پل  مقابل  در  چراغ دار 
کلیه  عرضی  عبور  پیاده،  عابر  پل  جمع آوری  از  پس  طرح،  این  در 

است. طراحی شده  هم سطح  به صورت  راهنمایی  چراغ  با  عابران 
بر  عالوه  چراغ دار  هم سطح  تقاطع  اجرای  با  است  ذکر  به  الزم 
ازجمله  جامعه  اقشار  تمام  عبور  امکان  ترافیکی  جریان  آرام سازی 
از  ویلچر  و  جسمی  کم توانان  بچه،  کالسکه  دارای  بانوان  سالمندان، 

بود. خواهد  خیابان  عرض 

پیشرفت 8۰ درصدی احداث 
خیابان شهید مرادی در منطقه ۴ 

قم 

با  مرادی  شهید  خیابان  احداث  از  قم  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریالی با پیشرفت فیزیکی 80 درصدی خبر 

داد.
با  اقبالیان  علیرضا  قم،  شهرداری  چهار  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
میلیارد   14 بالغ بر  اعتباری  با  مرادی  شهید  خیابان  احداث  به  اشاره 
ریالی اظهار داشت: طول این معبر 150 متر و عرض آن 20 متر است.
وی با بیان اینکه در راستای احداث و بهره برداری از این معبر بیش از 
دو هزار و 100 مترمربع زیرسازی و بیش از 300 متر جدول گذاری در 
حال انجام است، افزود: از اهداف اجرای این پروژه می توان به ایجاد 
امام  خیابان  و  قائم  متری  سی  از  دانیال  خیابان  به  دسترسی  مسیر 

کرد. اشاره  حسین)ع( 
معبر  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
ذکرشده  محل های  به  محدوده  این  در  ساکن  اهالی  و  شهروندان  به 
به راحتی دسترسی داشته و بار ترافیکی از بیست متری امام حسین)ع( 

شد. خواهد  برداشته  قائم  متری  سی  و 
قابل مالحظه ای  پیشرفت  مرادی  شهید  خیابان  احداث  وی،  گفته  به 
پروژه  این  در  فیزیکی  پیشرفت  80 درصد  از  بیش  و هم اکنون  داشته 
بهره برداری  به  زمستان  فصل  ابتدای  سال  ابتدای  تا  و  شاهدیم  را 

رسید. خواهد 

خبـر خبـر



قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون      ◄
گفت: در اراضی 5۶0، 27، 22 و 17 هکتاری و سایر پروژه های در حال 
احداث طرح نهضت ملی مسکن قم افزون بر 42 هزار واحد مسکونی با 

است. در حال ساخت  فیزیکی  پیشرفت  سطوح مختلف 
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی قم، سید روح الله حسینی، 
طرح  نام  ثبت  هزار   132 مجموع  از  تاکنون  کرد:  اظهار  جلسه ای  طی 
نهضت ملی مسکن در قم، بالغ بر 5۶ هزار نفر تایید نهایی شدند که این 
برنامه  براساس  یافت.  خواهد  افزایش  متقاضیان  پاالیش  ادامه  با  تعداد 
تعداد  این  که  تولید شود  باید مسکن  افراد حائز شرایط،  تعداد  به  دولت 

70 هزار تن پیش بینی می شود. تا حدود 
ملی  مسکن  نام  ثبت  مرحله  هفت  تاکنون  کشور  کل  در  افزود:  وی 
و زمان  به مرحله  ناظر  فازهای هفت گانه  این  البته  انجام گرفته است که 

نیست. واحدی  و  خاص  پروژه  معنای  به  و  بوده  ثبت نام 
 4 شد  انجام   98 سال  ماه  آبان  که  یک  فاز  در  داد:  توضیح  حسینی 
متقاضیان  تمام  مسکونی  واحدهای  که  کردند  ثبت نام  نفر   400 و  هزار 
این فاز به همت بنیاد مسکن انقالب اسالمی با نام پروژه های "زیتون ۶ 

می شود. ساخته  پردیسان  داخل  "در   47 تا 
هزار   12 شد  آغاز   98 سال  اسفندماه  که  نیز  دو  فاز  در  افزود:  وی 

گرفت. انجام  )امیرکبیر(  جدید  شهر  در  جدید  ثبت نام 
طرح های  چهارم  و  سوم  فاز  در  قم  استان  در  که  این  بیان  با  حسینی 
بوده  استان  چند  به  محدود  فقط  و  نداشتیم  نام  ثبت  مسکن  نهضت 

است، توضیح داد: در فاز پنج که خردادماه سال 1400 انجام شد بیش 
از 23 هزار ثبت نام صورت گرفت که تنها دو هزار از 23 هزار نفربر اساس 
فرآیند قرعه کشی به پروژه 27 هکتاری روبرو دانشگاه آزاد و 22 هکتاری 
بلوار ابوطالب پردیسان متصل و بقیه 21 هزار نفر متقاضی، به مرحله و 

شدند. ادغام  و  منتقل  ثبت نام  ششم  فاز 
ثبت نام  گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاون 

مسکن  انبوه سازی  طرح های  امکان  با  شدن  خانه دار  برای  مردم  امید  و 
به نحوی که در  تازه ای گرفت  با روی کارآمدن دولت سیزدهم جان  در قم 
سال  پایان  تا   1400 سال  آذرماه  از  که  ثبت نامی  فازهای  ششم  نوبت 
چند  که  گرفت  انجام  قطعی  ثبت نام  نفر  هزار   92 از  بیش  یافت،  ادامه 

است. بوده  قبلی  مراحل  و  فازها  برابر 
اساس  بر  قم،  شهرسازی  و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاون  گفته  به 
پیش بینی های انجام شده در اراضی 5۶0 هکتاری روبروی پردیسان اول 
که  شد  خواهد  احداث  مسکونی  واحد  هزار   32 بر  افزون  ورجان  جاده 

بود. خواهد  پنج  فاز  باقی مانده  و  شش  فاز  متقاضیان  برای 
تایید  یا  هستند  پاالیش  حال  در  که  افرادی  خصوص  در  حسینی 
گفت:  نمی شود  ارسال  آن ها  به  آورده  واریز  پیامک  اما  شده اند  نهایی 
تن  هزار   20 حدود  جمعیتی  که  نهایی  تایید  وضعیت  با  متقاضیان  برای 

شود. تامین  زمین  باید  دهند  می  تشکیل  را 
سایر  زمین  تامین  و  سازی  آماده  موازات  به  کرد:  تصریح  وی 
سپری  مهلت  قراردادهای  و  شده  حبس  اراضی  آزادسازی  متقاضیان، 
به قم، در   1400 شده طبق دستور رییس جمهور در سفر دی ماه سال 
دست پیگیری است و پس از تامین زمین، برای سایر متقاضیان، پیامک 

شود. می  احداث  مناسب  مسکن  و  ارسال  وجه  واریز 
در  پیشرو  استان های  از  یکی  قم  که  این  به  اشاره  با  پایان  در  حسینی 
پاالیش متقاضیان و ساخت مسکن  است، افزود: هم اکنون عملیات ساخت 
و احداث بیش از 42 هزار واحد مسکونی با سرعت در حال انجام است.   ►

اینکه  بیان  با  قم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل      ◄
رتبه  آموزشی  فضای  سرانه  لحاظ  از  استان  این 
استان  اکنون  هم  گفت:  دارد  را  کشور  بیست وهفتم 
مواجه  آموزشی  فضای  مترمربع  هزار   300 کمبود  با 
می باشد. جدی  معضل  یک  دهنده  نشان  که  است، 
میانگین  افزود:  ایرنا،  با  درگفتگو  رحیمی  علیرضا 
که  است  مترمربع   5.2 کشور،  آموزشی  فضای  سرانه 

است. پایین تر  قم  در  نرخ  این 
وی با اشاره به اینکه خیران مدرسه ساز برای توسعه 
شمار  به  خوبی  ظرفیت  استان  آموزشی  فضاهای 
طرح های  درصد   80 در  کرد:  خاطرنشان  می آیند 

دارند. حضور  خیران  استان،  پرورش  و  آموزش 
طرح   30 جاری  سال  در  شد:  یادآور  رحیمی 
احداث واحد آموزشی در استان به اجرا گذاشته شده، 
پایان  تا  نیز  10 طرح دیگر  و  افتتاح،  آن  20 طرح  که 

می شود. بهره برداری  آماده  سال 
سیستم های  استانداردسازی  از  همچنین  وی 

و  داد  خبر  استان  مدرسه   30 گرمایشی  و  سرمایشی 
به  نمازخانه،  مثل  عمومی  نیازهای  با  رابطه  در  گفت: 
ندرت مدرسه ای وجود دارد که نمازخانه نداشته باشد، 

است. محدودیت  از  ناشی  ندارند،  که  هم  مدارسی 
فضاهای  کمبود  اینکه  یادآوری  با  همچنین  وی 
آموزشی استان عمدتا مربوط به شهرک پردیسان است 
وجود  مدرسه  شیفت   75 منطقه  این  در  داشت:  بیان 
دارد، که با تکمیل هشت طرحی که در حال اجراست، 

شد. خواهد  اضافه  دیگر  شیفت   1۶
این  ذکر  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
دانش آموزی  جمعیت  به  نفر  هزار   15 امسال  که  نکته 
استعدادهای  دانش آموزان  تعداد  شده،  اضافه  قم 
کرد  عنوان  تن   300 و  هزار   2 را  استان  درخشان 
جمعیت  درصد   10 بر  بالغ  َتن  هزار   27 گفت:  و 
تحصیل  غیردولتی  مدارس  در  استان  دانش آموزی 

. می کنند
استان  در  201 مدرسه غیرانتفاعی  به  اشاره  با  وی 

نیروی  مدیر،  یک  از  غیر  به  پرورش  و  آموزش  گفت: 
نمی دهد. غیردولتی  مدارس  به  را  دیگری 

فضای  لحاظ  به  غیردولتی  مدارس  داد:  ادامه  وی 
و  راه  و  شهرداری  که  دارند  کمبودهایی  آموزشی 
شهرسازی باید با در اختیار گذاشتن زمین این معضل 

کنند. رفع  را 
بیان  با  همچنین  قم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کیفی  لحاظ  به  استان  این  آموزشی  نیروهای  اینکه 
نفر   500 نزدیک  امسال  گفت:  دارند  خوبی  وضعیت 
 300 استان  این  از  انتقالی  حالیکه  در  منتقل،  قم  به 
 28 ماده  طریق  از  نیز  را  نیرو   ۶00 حدود  و  بوده،  تن 

کرده ایم. استخدام 
را  پرورش استان  و  آموزش  نیروهای  وی 40 درصد 
جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان دانست 
و گفت: امسال ۶00 نیرو نیز از طریق این دانشگاه و 
و  آموزش  وارد  جدید  نیروی  هزار   2 حدود  مجموع  در 
پرورش استان شدند که از لحاظ جذب نیرو، وضعیت 

نداریم. و دغدغه جدی  بهتری داشتیم، 
موضوع  همچنین  سخنان  از  بخشی  در  رحیمی 
رتبه بندی معلمان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: 
بین  تفاوتی  می شود،  اعمال  کشور  همه  در  رتبه بندی 
کیفی  ارتقای  برای  ابزار  یک  و  ندارد،  وجود  استان ها 

است. آموزش 
تعطیل  سال   10 حدود  طرح  این  کرد:  اضافه  وی 
تقریبا  نیز  االن  شد،  طی  آن  قانونی  فرآیند  ولی  بود، 
نگرانی  جای  هیچ  می کند،  سپری  را  نهایی  مراحل 

کرد. خواهد  پیدا  تحقق  امسال  و  نیست 
مدافع  را  پرورش  و  آموزش  همچنین  مسئول  این 
کرد:  بیان  و  دانست  دانش آموزان  و  خانواده ها  حقوق 
امسال  دانش آموزی،  کرایه سرویس  مبلغ  در خصوص 
مصوب  شهر  اسالمی  شورای  در  که  رقمی  با  بار  سه 
وجود  اگر هم مشکلی  و  کرده ایم،  مخالفت  بود،  شده 
دهنده  ارائه  شرکت های  مقاومت  دلیل  به  داشته، 

► خدمات است.    
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ذوالنوری مطرح کرد:
چالش های آبی کشور حاصل 

بی تدبیری است 

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: چالش های امروزی 
بی تدبیری  و  مقطعی  تصمیم های  حاصل  دارد  وجود  آب  حوزه  در  که 

است.
حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری در آئین اختتامیه چهارمین 
تاالر شهید احمدی  و فاضالب که در  و مهندسی آب  کنگره ملی علوم 
زیست  در  حیاتی  نقش  آب  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم  دانشگاه  روشن 

انسان، حیوان و حیات دارد.
با بیان اینکه فقدان و کمبود آب منجر به مرگ خواهد شد، مطرح  وی 
کرد: موقعیت جغرافیایی کشور و منابع آبی موجود شرایط بحرانی را به 

آورده است. وجود 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در شرایط فعلی 
یا  و  یا شاهد خشکسالی  آینده  در سال های  بلکه  نداریم  معمولی  سال 

بود. نابودگر خواهیم  شاهد سیل های 
وی با اشاره به اینکه حیات کشور درحال تهدید شدن است، عنوان کرد: 
کیفیت آب موجود نیز به دلیل کاهش منابع دچار مشکالتی شده است.

ذوالنور با بیان اینکه کشور به سمت صنعتی شدن درحال حرکت است، 
از  درست  استفاده  شاهد  نیز  عرصه  این  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان 
پساب ها نیستیم و در برخی از موارد شاهد استفاده از آب شرب هستیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه الگوی کشت مناسب با شرایط اقلیمی نیز 
وجود نداشته است، تصریح کرد: طبق پیش بینی های انجام شده، در 

آینده نیز جنگ اصلی بر سر آب است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در موضوع آب، 
مرگ و حیات مطرح است، یادآور شد: مهم ترین موضوعی که کشورهای 
پیرامون بخواهند باتوجه به آن از ما امتیاز دریافت کنند، بحث آب است.

اقدامات  نیازمند  آب  حوزه  مشکالت  حل  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ترکیبی و هم افزا هستیم، بیان کرد: در این راستا عالوه بر اصالح الگوی 
مصرف باید در حوزه بکارگیری مجدد آب، اصالح الگوی کشت، استفاده 

از پساب در صنعت و فضای سبز و ... نیز ورود پیدا کینم.
برنامه ریزی شود،  باید طرح جامع در حوزه آب  اینکه  بیان  با  ذوالنوری 
حاصل  دارد  وجود  آب  حوزه  در  که  امروزی  چالش های  کرد:  ابراز 

است. بی تدبیری  و  مقطعی  تصمیم های 
باید یک مطالبه عمومی و نخبگانی ایجاد  وی ادامه داد: در این راستا 

کنیم تا مسئولین نیز در این حوزه نیز ورود پیدا کنند.
طبق  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
پیش بینی ها در قم در سال 1404 در حوزه آب شرب مشکالتی خواهیم 
صورت  به  کنگره ها  و  همایش ها  این  در  اگر  داشت:  اظهار  داشت، 
داشت. خواهد  بهتری  تاثیرگذاری  قطعا  شود  مطرح  بحثی  تخصصی 

گالیه مدیرکل کار از روند 
سخت صدور مجوز صنایع خرد و 

خانگی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از روند سخت و زمان بر 
صدور مجوز صنایع خرد و خانگی در صنایع تبدیلی و تکمیلی گالیه 

کرد.
قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  راد  وزیری  وحید 
و  خرد  صنایع  مجوزهای  متاسفانه  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در 

می شود. صادر  سختی  به  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  در  خانگی 
برخی  مجوزها  این  صدور  برای  داد:  ادامه  وی  ایسنا،  گزارش  به 
ندارد. ضرورتی  هیچ  آن ها  وجود  واقعا  که  است  شده  ایجاد  شرایطی 
در  صنایع  این  تاثیر  بر  تاکید  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
شده  موجب  سخت گیری ها  این  متاسفانه  کرد:  بیان  استان،  اقتصاد 
برنامه ریزی های  از  خانگی  و  خرد  صنایع  توسعه  مسیر  در  تا  است 

باشیم. عقب تر  شده  انجام 

خبر

به  اشاره  با  شهرسازی  و  معماری  ◄      کارشناس 
باید  که  بودند  ارزشمندی  دارایی هایی  این ها  اینکه 
سرمایه های  و  برندها  این ها  گفت:  شوند،  حفاظت 
تاریخی  مکان های  بر  عالوه  زیرا  هستند؛  ما  تاریخی 
و شاخص، نیم رخ هایی که از آن ها نیز ثبت شده نیز 

است. اهمیت  حائز 
تکوین  محوریت  با  ایسنا  پرسمان  نشست 
»منظر  موضوع  با  و   )5( قم  در  معاصر  شهرسازی 
معصومه  حضرت  حرم  به  معطوف  قم،  شهر  تاریخی 
حفاظت  نوین  شیوه های  و  حال  گذشته،  )س(: 
در  قم  پژوهی  قم  بنیاد  همت  به  تاریخی«  مناظر  از 

شد. برگزار  قم  مهر  طلوع  دانشگاه 
پژوهشیار  یدالهی،  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
و  علم  دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشکده 
شناسی  مفهوم  با  رابطه  در  نشت  این  در  صنعت، 
منظر  از  که  زمانی  کرد:  عنوان  شهری  منظر 
محوطه  سمت  به  ذهن  ابتدا  می شود  گفته  سخن 
منظر  از  ما  منظور  اما  می رود  اسکیپ  لند  یا  سازی 
شاخص  عناصر  مانند  ثابت«  بصری  »کیفیت های 
می شوند. دیده  شهر  از  دور  فاصله های  از  که  است 

با  سازی  محوطه  بحث  ما  منظور  کرد:  بیان  وی 
از  چشم اندازهایی  دنبال  به  بلکه  نیست  سبز  فضای 
و نشانه  نماد  شهر هستیم که ممکن است در آن یک 
قابلیت  که  باشد  و...  مدنی  بنای  تاریخی،  بنای  مثل 

باشد. داشته  را  مردم  ذهن  در  انگیزی  نقش 
کرد:  تصریح  شهری  سیمای  با  رابطه  در  وی 
که  است  متغیری  بصری  کیفیت های  شهری  سیمای 
یعنی  می شود؛  دریافت  زمان  گذر  و  حرکت  حین  در 
سیمای  و  منظر  می توانیم  مان  عینیت  طریق  از  ما 
خرد  مقیاس  در  سیما  که  کنیم  دریافت  را  شهری 
دو  این  که  زمانی  و  است  کالن  مقیاس  در  منظر  و 
تجسم  شوند  ارزش گذاری  افراد  ذهن  در  اصطالح 

می شود. نامیده  شهر 
توسط  قم  شهر  منظر  رویت  اینکه  بیان  با  وی 
شده  انجام  متعددی  جهانگردان  و  نویسان  سفرنامه 
از  آن ها  تصور  می توانیم  آن ها  به  رجوع  با  که  است 
قم را ببینیم، اضافه کرد: ژان شاردن در سال 1۶73 
در  که  است  کرده  ترسیم  تصویری  قاجار  دوره  در 
یک  میانی  بستر  در  )س(  معصومه  حضرت  حرم  آن 
و  رودخانه  آن  زمینه  پیش  که  دارد  قرار  چشم اندازی 
است. مرتفع  کوه ها  آن  زمینه  پس  در  و  سبز  باغات 

نویسان خارجی نگاه سفرنامه  در  قم 
پژوهشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
شاردن  از  بعد  سال های  داد:  ادامه  صنعت  و  علم 
است  شده  نوشته  قم  از  متعددی  سفرنامه های  نیز 
پرداختند.  قم  از  رودخانه ای  مناظر  ترسیم  به  که 
از قم روایت شده است دیدن گنبد  سفرنامه هایی که 
را  آن  که  است  شاخص  )س(  معصومه  حضرت  حرم 
نور  زیر  در  که  کردند  تفسیر  و...  خورشید  ستاره،  به 

می درخشد. خورشید 
می گوید  کلودانه  مثال  برای  کرد:  اضافه  وی 
رنگ  طالیی  نقطه ای  به  مان  چشم  تپه  فراز  از  صبح، 

آرامگاه  گنبد  این  می زند.  برق  دور  از  که  می افتد 
روی  بر  است.  قم  در  )س(  معصومه  اقدس  حضرت 
که  است  این  گویای  چین،  سنگ  کپه  صدها  تپه ها 
فرسای  جان  سفر  های  خستگی  نزدیک  پایان  زائران 
من  که  بود  اینجا  در  کرده اند.  گذاری  نشانه  را  شان 
بسیار  بینایی  نیروی  دارای  ایرانی ها  که  شدم  متوجه 
هرم های  این  از  زیرا  هستند؛  انسانی  فوق  و  عالی 
قم  از  بعید  بسیار  مسافت های  در  شده  چین  سنگ 
دوربین های  با  حتی  که  نقاطی  در  یافت؛  می توان 
طالیی  گنبد  بتوان  است  محال  هم  دوقلو  کامل 

چشم های  که  گفت  باید  کرد.  مشاهده  را  حضرت 
ایمان در میدان دید از ابزارهای دقیق فیزیکی گوی 

می ربایند. را  سبقت 
ظهر  هنگام  در  می نویسد  لوتی  پیر  افزود:  وی 
باالی  در  را  درخشنده ای  جسم  دور،  بس  نقطه ای 
وسیله  به  تنها  که  شیی  می کنیم؛  مشاهده  افق 
گویا  است؛  نمایان  ستارگان  همچون  نورش  انعکاس 
از  زرین  کره ای  یا  می کند،  طلوع  که  است  ستاره ای 
است  غیرعادی  چیزی  خالصه  طور  به  است؛  آتش 
نورانی  ء  شی  آن  ندیده ایم.  را  آن  نظیر  هرگز  که 
آفتاب  برابر  در  که  است  مشهور  طالیی  گنبد  حتما 
را  آن  که  است  روشن  فانوسی  مانند  و  می درخشد 
در  که  را  کاروان هایی  تا  باشند  افروخته  روز  وسط  در 

کند. راهنمایی  می پویند،  راه  بیابان 
یدالهی اظهار کرد: این مناظر نشان از رسیدن به 
یک نقطه امن بوده است و تجربه شدید حسی را برای 
اسامی  اغلب  مکان ها  این  و  است  داشته  حاضرین 

ویژه ای پیدا می کردند که امروزه در شهرسازی به آن 
برند می گوییم که تپه سالم در ارتفاعات یزدان، گنبد 

نما، میدان سالم، منظریه و... از جمله آن ها است.
پژوهشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
دارایی هایی  این ها  اینکه  به  اشاره  با  صنعت  و  علم 
شوند،  حفاظت  است  الزم  که  بودند  ارزشمندی 
ما  تاریخی  سرمایه های  و  برندها  این ها  کرد:  تصریح 
شاخص،  و  تاریخی  مکان های  بر  عالوه  زیرا  هستند؛ 
حائز  نیز  شده  ثبت  نیز  آن ها  از  که  هایی  رخ  نیم 

است. اهمیت 

و  مدیریت  در  جهانی  تجارب  با  رابطه  در  وی 
تاریخی  شهرهای  در  کرد:  اظهار  منظرها  از  حفاظت 
ضوابط  عنصرها  و  شاخص  بناهای  برای  جهان 
خاصی معین می شود برای مثال برای مدیریت منظر 
کل  در  شاخص  بنای  دو  لندن  راهبردی  طرح  در 
دیدهایی  همه  و  است  شده  شناسایی  لندن  سطح 
تا  می کنند  محافظت  را  دارد  وجود  بنا  دو  این  به  که 
نشوند. ساخته  نقاط  این  از  بلندتر  ساختمان هایی 
به  لندن  در  شهری  مناظر  کرد:  بیان  یدالهی 
که  گسترده  مناظری  می شود؛  تقسیم  دسته  چهار 
از  که  خطی  مناظر  است،  رویت  قابل  ارتفاعات  از 
از  که  رودخانه ای  مناظر  است،  رویت  قابل  خیابان ها 
قابل دریافت است و سیمای شهری  حاشیه رودخانه 
هستند.  دسترس  قابل  تاریخی  بناهای  نزدیک  از  که 
کننده  حافظت  عناصر  دسته ها  این  از  کدام  هر  در 

دارد. وجود  مختلفی 
چشم اندازی رویایی که از بین رفت

گذشته  در  که  تصاویری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آنکه  بدون  کردند  ثبت  قم  شهری  منظر  از  عکاسان 
بوده  ثابتی  زاویه های  باشند  داشته  ارتباط  در  هم  با 
که  است  رؤیایی  اندازی  چشم  داد:  ادامه  است، 
میانی  بستر  در  است،  انار  درختان  آن  زمینه  پیش 
کوه  زمینه  پس  در  و  دارد  جریان  قمرود  رودخانه 
حضرت  حرم  بنای  که  است  خضر  کوه  و  برادران  دو 
تا  انداز  چشم  این  که  گرفتند  بر  در  را  )س(  معصومه 
و  دخل  با  اکنون  اما  است  داشته  وجود  نیز   50 دهه 
بین  از  انداز  چشم  این  شده  انجام  که  تصرف هایی 

است. رفته 
پژوهشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
ساده  اقداماتی  گاهی  اینکه  بیان  با  صنعت  و  علم 
جلوگیری  دید  از  می تواند  نیز  درخت  کاشت  مثل 
اگر  حتی  آستانه  میدان  در  کرد:  عنوان  کند، 
که  گشتی  کیوسک های  شوند  مدیریت  نیز  درختان 
بصری  اغتشاش  اصلی  عوامل  از  است  گذاشته  حرم 

برود. بین  از  حرم  دیدی  شده  باعث  که  است 
شهرهای  در  هستم  معتقدم  اینکه  بیان  با  وی 
غروب  شرق  از  و  طلوع  غرب  از  آفتاب  مذهبی 
اسم  به  را  تخریب ها  بیشترین  کرد:  تصریح  می کند، 
حرم  در  مثال  برای  می دهیم؛  انجام  شرقی  توسعه 
حرم  شرقی  توسعه  اسم  به  )س(  معصومه  حضرت 
ری،  شهر  در  بردیم،  بین  از  را  شهر  تاریخی  بافت 
جایی  و  است  افتاده  اتفاق  همین  نیز  مشهد  و  شیراز 
که هویت محله ها و آن مراکز مذهبی هستند در حال 

► است.    تخریب 

اهمیت منظر شهری در تاریخ؛   

● آنچه از شهر قم در ذهن دیگران ثبت شده است    ●

● ۴2 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن قم در حال اجراست    ●

مدیرکل آموزش وپرورش اعالم کرد:

● قم به احداث ۳۰۰ هزار مترمربع فضای آموزشی نیاز دارد    ●



مقابل  دیدار  از  و سخت پس  پرفشار  روز  چهار      ◄
انگلیس با یک شلیک تماشایی مقابل ولز به فراموشی 

شد. سپرده 
فوتبال  اخیر  سال   10 وسط  مدافع  مدرن ترین  »او 
در  کی روش  کارلوس  نظر  اظهار  این  است«؛  ایران 
اندازه  چه  تا  پرتغالی  مرد  می داد  نشان   97 خردادماه 
زمان  بهترین  در  او  و  است  چشمی  روزبه  به  عالقه مند 
گل  یک  با  را  کی روش  کارلوس  اعتماد  جواب  ممکن، 

داد. جهانی  جام  در  تماشایی 
مرحله  در  را  خود  ملی  بازی  آخرین  چشمی  روزبه 
به عنوان   2019 آسیا  ملت های  جام  نهایی  یک چهارم 
از  پس  ولی  داد  انجام  چین  مقابل  تعویضی  بازیکن 
جدایی کارلوس کی روش از تیم ملی، فقط یکبار توسط 
مارک ویلموتس به دو دیدار تدارکاتی برابر سوریه و کره 
پیراهن  رنگ  دیگر  آن  از  پس  اما  شد،  دعوت  جنوبی 
ملی را ندید تا اینکه دوباره مرد پرتغالی برگشت و با یک 

ایران! هواداران  قلب  به  گل 
و  بازی  دو  در  دعوت  همان  از  غیر  به  ویلموتس 
نیاورد  اردو  به  را  او  دیگر  چشمی،  کردن  نیمکت نشین 
را  ام صالل  سابق  بازیکن  این  نیز  اسکوچیچ  دراگان  و 
در فهرست بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی قرار 
نداد تا اینکه دوباره کی روش آمد و ورق هم برای روزبه 

برگشت.
مسابقه  دو  در  و  ملی  تیم  به  بازگشت  در  کی روش 
که  چشمی  روزبه  سنگال،  و  اروگوئه  مقابل  دوستانه 
به  را  می کرد  سپری  استقالل  در  موفقیت آمیزی  فصل 
که  بیاید  وجود  به  احتمال  این  تا  نیاورد  ایران  اردوی 
این بازیکن دیگر مدنظر مرد پرتغالی نیست ولی اعالم 
ملی پوش  را  آشنا  نام  این  دوباره  جهانی،  جام  فهرست 

کرد.
در  موفقیت آمیز  دوران  از  پس  که  چشمی  روزبه 
پست  دو  در  استقالل  در  نیز  گذشته  فصل  ام صالل، 

مدافع میانی و هافبک دفاعی استفاده شده و قهرمانی 
نظر  با  امسال  بود،  کرده  تجربه  آبی ها  با  همراه  را 
ساپینتو یک خط جلو برده شد که امروز هم در همین 

درخشید. ملی  تیم  برای  ُپست 
دیدار  در  ایران  ملی  تیم  بازیکن  بلندقامت ترین 
دفاعی  هافبک  پست  در  دقیقه   90 نیکاراگوئه  مقابل 
استفاده شد که نمایش درخشانی داشت و در مسابقه 
دوستانه برابر تونس هم یکی از 11 بازیکن اصلی بود تا 
این گمانه زنی به وجود بیاید تا کی روش عالوه بر دعوت 
بازیکن را حتی در جام  این  او، تصمیم دارد که  دوباره 

افتاد. هم  اتفاق  همین  که  کند  استفاده  جهانی 
شگفت زده  ملی  تیم  به  دوباره  دعوت  با  که  روزبه 
نخستین  در  با تصمیم غیرمنتظره کی روش  بود،  شده 
در  نیز  انگلیس  مقابل   2022 جهانی  جام  مسابقه 

و  شد  برده  عقب تر  ُپست  یک  اما  گرفت،  قرار  ترکیب 
مدافع  سه  از  یکی  به عنوان  دفاعی،  هافبک  جای  به 

رفت. زمین  به  مرکزی 
چشمی چهار سال پس از آنکه 90 دقیقه در اولین 
بود  زمین  در  مراکش  مقابل   2018 جهانی  جام  بازی 
ابتدای  در  داشت،  دفاعی  خط  در  مطمئنی  نمایش  و 
نیمه دوم دیدار با انگلیس تعویض شد و طی چهار روز 
را سپری کرد ولی در  اخیر، سخت ترین دوران عمرش 
دقایق تلف شده مسابقه برابر ولز، او همه اتفاقات تلخ 
هم  ملی  تیم  هواداران  ذهن  از  و  سپرد  فراموشی  به  را 

کرد. پاک 
ولز جانشین  مقابل  امروز  دیدار  در دقیقه 77  روزبه 
احمد نوراللهی شد و این بار کی روش به جای اینکه او 
را در پست دفاع وسط به کار بگیرد، در ُپست تخصصی 

با  اتفاق  همین  که  کرد  استفاده  زمین  میانه  در  خود 
شد. همراه  چشمی  عملکرد  بهترین 

بازیکنان  مقابل  بلند  توپ های  روی  که  چشمی 
سرزن ولز برتری کامل داشت، در وقت های تلف شده 
هواداران  همه  و  داد  انجام  را  ممکن  کار  ناباورانه ترین 

کرد. شگفت زده  را  ایران  ملی  تیم 
روزبه در دقیقه 8+90 در جایی که نباید، دیده شد؛ 
کریم  شوت  اینکه  از  پس  و  ولز  جریمه  محوطه  پشت 
انصاری فرد را مدافعان ولز برگشت دادند، با یک ِاسُتپ 
گوشه  به  قوس  پشت  از  استثنایی  فنی  شوت  و  زیبا 
پایین دروازه، همه تماشاگران ایرانی را به هوا فرستاد.

دیدار  در  را  خود  گل  آخرین  و  اولین  که  چشمی 
تدارکاتی مقابل ازبکستان)قبل از جام جهانی 2018(  
با یک شوت مهارنشدنی  امروز هم  بود،  به ثمر رسانده 
دفع  در  را  حریف  تعویضی  گلر  که  ولز  دروازه  گوشه  به 
و حمالت شاگردان  مزد زحمات  ناکام گذاشت،  شوت 

داد. را  کی روش 
با  امروز  انگلیس،  مقابل  تلخ  روز  وجود  با  روزبه 
مهم ترین  و  رفت  زمین  به  ولز  برابر  باال  ذهنی  آمادگی 
تاریخی  برد  پایه گذار  تا  رساند  ثمر  به  را  ملی  تیم  گل 
تیم ملی ایران شود و در آغوش همه مربیان و بازیکنان 

بگیرد. قرار  ایران 
دو  با  چشم نواز،  گل  این  از  پس  دقیقه  سه  چشمی 
ولز  حمله  آخرین  از  که  پیاپی  سر  ضربه  و  توپ  دفع 
مهدی  به  زمین  چپ  سمت  در  را  توپ  کرد،  جلوگیری 
و  جریمه  محوطه  پشت  به  نفوذ  با  او  تا  رساند  طارمی 
پاس در عرض، رامین رضاییان را در موقعیت تک به تک 
قرار بدهد و این بازیکن با ضربه چیپ، گل دوم را بزند.

تعویض طالیی تیم ملی ایران مقابل ولز که یک گل 
فوق العاده به ثمر رساند و یک گل را پایه گذاری کرد، در 
پایان مسابقه هم به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی 

شد تا روز فراموش نشدنی او تکمیل شود.  ►
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رئیس هیات بدنسازی و پرورش 
اندام استان قم انتخاب شد

با  چهارشنبه  روز  قم،  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیات  رئیس 
استان  این  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در  انتخاباتی  مجمع  برگزاری 

شد. انتخاب 
فدراسیون  رئیس  نصیرزاده  عبدالمهدی  حضور  با  که  مجمع  این  در 
بدنسازی برگزار شد، »سعید آمده« و »مجید تلخابی« نامزدهای کسب 
پایان  در  که  بودند  قم  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیات  ریاست 

رای کسب کردند. آمده سه  و  رای   17 تلخابی 
ریاست تلخابی بر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم چهار ساله 

خواهد بود.
در این مجمع انتخاباتی هم چنین اعضای هیأت رئیسه هیات بدنسازی 

استان قم انتخاب شدند.
از  یک  هیچ  گفت:  جلسه  این  در  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشکاران و قهرمانان ما در اغتشاشات اخیر که در قم رخ داد حضور 
ما  ورزشکاران  اغتشاشات  بحبوحه  بود که در  این در حالی  و  نداشتند 
نام  و  یاد  داشتن  نگاه  زنده  و  بیعت  تجدید  به  مشغول  شهدا  گلزار  در 

بودند. شهدا 
قانون  باشد  سرکار  بر  نظامی  هر  داشت:  اظهار  خانی  سانی  ابراهیم 
خاص خود را دارد و بی قانونی در هیچ کشوری نداریم، دشمن اکنون 
در  آزادی  نبود  و  ایران  طلبی  تجزیه  برای  ای  بهانه  را  حجاب  موضوع 

کند. می  قلمداد  کشور 
وی بیان کرد: انقالب اسالمی آزادی های زیادی داده است اما ما زیر 
بار زور نمی رویم و صرفا در برابر خدای متعال سر خود را زیر می گیریم 

و عزتمندانه در برابر همه زورگویان عالم می ایستیم.
با بیان این که هیات های ورزشی زمینه های شکوفایی  وی همچنین 
گفت:  کنند،  فراهم  را  المللی  بین  و  ملی  های  عرصه  در  ورزشکاران 
پرورش اندام قم حرف های زیادی برای گفتن دارد و جوانان مستعدی 

در این رشته ورزشی وجود دارند.
کمک  ما  ورزش  به  خصوصی  های  باشگاه  کرد:  بیان  خانی  سانی 
به  بتوانیم  سخت  روزهای  در  تا  کنند  سازی  پهلوان  باید  و  می کنند 

کنیم. تکیه  ورزشکاران 

معاون اداره کل ورزش و جوانان قم:
2 بانوی هندبالیست قمی عازم 

مسابقات قهرمانی آسیا شدند

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: 2 تن 
از بانوان هندبالیست قم همراه با تیم ملی هندبال بانوان ایران برای 

حضور در رقابت های قهرمانی آسیا عازم کره جنوبی شدند.
بانوان  ملی  تیم  داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  عنبری  لیال  سیده 
جنوبی  کره  در  اکنون  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  حضور  برای 
هندبالیست   2 قاسمی،  الناز  و  عباسی  نوریه  و  است  شده  مستقر 

دارند. حضور  این تیم  ترکیب  در  قمی 
زنان  قهرمانی  هندبال  رقابت های  دوره  نوزدهمین  کرد:  بیان  وی 
کره جنوبی  اینچئون  میزبانی  به  آذرماه  سیزدهم  تا  سوم  از  آسیا 
کره جنوبی،  استرالیا،  تیم های  با  ایران  ملی  تیم  و  شد  خواهد  برگزار 

است. هم گروه  هند  و  ازبکستان 
روز  ها  رقابت  این  در  خود  دیدار  اولین  در  ایران  تیم   کرد:  بیان  وی 

رود. می  هند  مصاف  به  آذر  سوم  پنجشنبه 

خبـر

◄     تیم ملی ایران با پیروزی 2-0 برابر 
امیدهایش  و  زد  بزرگی  کار  به  دست  ولز 
برای صعود به دور بعد جام جهانی بیشتر 
در  ای  گسترده  بازتاب  پیروزی  این  شد. 

داشت. دنیا  های  رسانه 
ولز  و  ایران  تیم های  ایرنا،  گزارش  به 
ورزشگاه  در   13:30 ساعت  از  امروز 
دوم  هفته  چارچوب  در  علی  بن  احمد 
جهانی  جام  رقابت های  گروهی  مرحله 
یکدیگر  مصاف  به   B گروه  از  قطر   2022
دو  نتیجه  با  دیدار  این  نهایت  در  و  رفتند 

رسید. پایان  به  ایران  سود  به  صفر  بر 
در  ایران  تیم  پیروزی  بهترین  برد  این 
به حساب می آید.  تاریخ جام های جهانی 
رضائیان  رامین  و  چشمی  روزبه  های  گل 
برتری  حکم  بازی  اضافه  های  وقت  در 
امضا  را  کی روش  کارلوس  شاگردان 
ولز،  گلر  هنسی،  بازی  این  در  کردند. 
پایانی  دقایق  در  قرمز  کارت  دریافت  با 

شد. اخراج 
و  درست  چینش  صحیح،  ترکیب  اما 
 90 که  بازیکنانی  فداکاری  همچنین 
گذاشتند،  توپ  مقابل  را  سرشان  دقیقه 
برای  انگیز  خاطره  و  العاده  خارق  بردی 
هم  آن  زد.  رقم  ایران  فوتبال  هواداران 
مقابل  دیدار  از  بعد  ایران  که  شرایطی  در 
حالت  ترین  ضعیف  در  نظر  به  انگلیس 
کاهش  با  اما  داشت  قرار  خود  روحی 
در  بیشتر  اتحاد  همچنین  و  بیرونی  فشار 
از مسابقه همه چیز  پیش  موقعیت دشوار 

شد. هموار  موفقیت  برای 
در  بار  دو  این  از  پیش  ایران  تیم 
به  خود  حریفان  مقابل  جهانی  جام های 
اختالف  با  بار  هر  که  بود  رسیده  برتری 
بود.  داده  شکست  را  حریفش  گل  یک 
 1-2 نتیجه  با   1998 سال  در  ایران  تیم 
 2018 سال  در  و  داده  شکست  را  آمریکا 
هم با نتیجه 1-0 مقابل مراکش به برتری 

بود. رسیده 
برای  خوبی  بسیار  شانس  حاال  ایران 
جهانی  جام  نهایی  هشتم  یک  به  رسیدن 
برابر  پایانی  بازی  در  دید  باید  و  دارد 
تصور  بسیاری  کرد.  خواهد  چه  آمریکا 
از   2-6 شکست  از  پس  ایران  کردند  می 

تسلیم  نیز  ولز  برابر  راحتی  به  انگلیس، 
کامال  امروز  بازی  داستان  ولی  شود 

بود. متفاوت 
آغاز  دوم  نیمه  از  چیز  همه  ایران  برای 
بدل  اول  نیمه  گیری  قلق  که  جایی  شد؛ 
کناره  از  استفاده  سریع،  بازی  یک  به 
روی  سردار  موثر  حرکات  همچنین  و  ها 
میان  این  در  شد.  ولز  وسط  مدافعان 
اللهی  عزت  سعید  و  صفی  حاج  احسان 
میدان  میانه  در  را  ممکن  نمایش  بهترین 

ایران  کناری  و  مرکزی  مدافعان  و  داشتند 
هم فرصتی برای ایجاد موقعیت به حریف 
ویژه  نمایش  باید  ها  این  به  دادند.  نمی 
کرد  اضافه  هم  را  حسینی  سیدحسین 
دیگر  بار  کی روش  خوب  تصمیم  با  که 
عمر  نمایش  بهترین  تا  یافت  بازی  فرصت 

بگذارد. ارائه  به  را  خود  فوتبالی 
فرصت  سه  که  آن  از  بعد  اما  ایران 
یک  با  داد،  دست  از  را  گلزنی  استثنایی 
بازی  ستاره  که  ولز  گلر  )اخراج  اتفاق 
صورت  به  را  عددی  برتری  موقعیت  بود(، 
مهدی  ورود  با  و  آورد  دست  به  کامل 
برد  موقعیت  در  بیشتر  لحظه  هر  ترابی، 
فوتبال  بازیکنی  حال  این  با  گرفت  قرار 
اخیر  دهه  چند  برد  مهمترین  به  را  ایران 
در  را  انتقادات  بیشترین  که  رساند 

داشت؛  خود  دوش  روی  قبلی  مسابقه 
چشمی. روزبه 

نکشید  عقب  هم  گل  این  از  پس  ایران 
با  و  دیگر  سریع  ضدحمله  یک  با  اینبار  و 
ویژه  به صورت  کیفیتی که مهدی طارمی 
موقعیت  صاحب  است  برخوردار  آن  از 

از  یکی  هم  رضاییان  رامین  تا  شد  گل 
به  زیبایی  به  را  معدود گل های ملی خود 
در  العاده  فوق  های  صحنه  و  برساند  ثمر 
ورزشگاه خلق کند. زمانی که او به همراه 
مشغول  ایران  بازیکنان  از  چند  تنی 

بود... گریستن 
احتیاج  پیروزی  این  به  ایران  فوتبال 
با  داد  نشان  که  خصوص  به  داشت. 
و  خوب تر  تیم  چه  تهاجمی  رویکرد 
سه  با  ایران  بود.حاال  خواهیم  موفق تری 
و  شده  مسابقات  سوم  روز  وارد  امتیاز 
خواهد  ولز  و  آمریکا  مقابل  را  باال  دست 
به دور دوم  اولین صعود  بسا  و چه  داشت 
باشد.  انتظارمان  در  جهانی  جام های 
نمایش  بهترین  در  را  پایه اش  که  صعودی 
کرد. خواهیم  جستجو  ملی  فوتبال  تاریخ 

خود  ریشه های  به  امروز  کی روش: 
ایران مردم  به  تقدیم  برد  این  بازگشتیم/ 

اما کارلوس کی روش در نشست خبری 
ما  داشت:  اظهار  ولز  مقابل  برد  از  پس 
همه  و  داشتیم  خوبی  بسیار  بازی  امروز 
باالیی  بسیار  شخصیت  دادند  نشان 
ایجاد شد  ما وحدت خوبی  تیم  دارند. در 

بازگشتیم. خود  ریشه های  به  امروز  و 
وی ادامه داد: ما باید بر احساسات بد 

می کردیم. غلبه  قبلی  شکست 
ایران،  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
خدشه دار  غرورمان  ما  بازی  اولین  گفت: 
و  برگرداندیم  را  آن  امروز  اما  شد 
این  و  دهیم  نشان  را  خودمان  توانستیم 
حریف  بسیار  ولز  نبود.  ساده ایی  کار 
فوتبال  سریع  خیلی  آنها  و  بود  سرسختی 
را  خود  تمرکز  باید  ما  و  می کردند  بازی 

می کردیم. حفظ 
گل های   می توانستیم   کرد:  تاکید  وی 
در  بود.  پیروزی  مهم  اما  بزنیم  بیشتری  
باز  صعود  برای  فضا  آخر  روز  تا  این گروه 

است. موفقیت  هم   ما  هدف  و  هست 
کی روش افزود: نتیجه مناسبی در این 

مسابقه کسب کردیم و شایسته آن بودیم. 
می توانستیم  و  بودیم  بهتر  ولز  از  ما 

بزنیم. بیشتری  گل های 
بود  ما  روز  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
واقعا  من  امروز  است.  خوب  خیلی  این  و 
ایران تشکر کنم.  از هواداران فوتبال  باید 

بردم.  لذت  بازی  این  از 
باید  گفت:  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
خود  بازیکنان  به  که  چیزی  اولین  بگویم 
بسیار  شرایط  از  ما  که  بود  این  گفتم 
فوتبال  زیبایی  برگشتیم.  بازی  به  سخت 
دیگر  بازی  یک  همیشه  که  است  این 
را  انگلیس  با  بازی  ما  هست.  پیش رو 
جدی  بسیار  را  ولز  با  بازی  و  فراموش 

. فتیم گر
از  بگیریم  یاد  باید  داد:  ادامه  وی 
امروز  کنیم.  استفاده  خود  تجارب 
انقدر  و  باشیم   خوب  خیلی  توانستیم 
پیدا  راه  بعد  دور  به  که  هستیم  خوب 
و  است  خوبی  بسیار  تیم  آمریکا  کنیم. 
موفقیت  برای  می کنیم   آماده  را  خود  ما 

 . بیشتر
را  اضافی  مطالب  ما  افزود:  کی روش 
تمام و این برد را به هواداران ایران تقدیم 

. می کنیم
خصوص  در  ایران  تیم  سرمربی 
هواداران ایران، گفت: این موضوع بسیار 
زیادی که  به سال های  توجه  با  و  بود  مهم 
احساس  امروز  دارم،  تجربه  فوتبال  در 

هستم. واقعی  استادیوم  یک  در  کردم 
تبریک   باید  ما  داد:  ادامه  وی 
دیدیم  زیبا  فوتبال  دقیقه   90 بگوییم که 
► بودیم.   پیروز  تیم  که  وخوشحالیم 

اژدها مقابل یوزهای ایرانی به زانو درآمد؛  

● به ریشه های خود بازگشتیم     ●

شش لمس توپ برای این گل تاریخی؛

● خدا روزبه را خیلی دوست داشت!    ●



از اختصاص  عضو شورای شهر قم      ◄
شهری  خدمات  بودجه  درصد   70 از  بیش 
کاهش  گفت:  و  داد  خبر  مزایا  و  حقوق  به 
هزینه ای  و  عمرانی  بودجه های  تناسب 

است. نگران کننده 
شهر  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
کمیسیون  جلسه  در  اخوان  مجید  قم، 
شهر  اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه 
در  مالی  مشکالت  ایجاد  به  اشاره  با  قم، 
حقوق های  افزایش  به واسطه  شهرداری ها 

این  داشت:  اظهار  کارگران،  و  کارمندان 
نظر  در  بدون  کار  عالی  شورای  تصمیم 

گرفت. صورت  آسیب ها  گرفتن 
و  مزایا  و  حقوق  اینکه  بیان  با  او 
جاری  سال  در  شهری  خدمات  هزینه های 
انجام شده  برنامه ریزی های  با  تناسبی 
این  از  پیش  کرد:  ابراز  ندارد،  قم  شهر  در 
درصد   80 قم  شهرداری  بودجه  تناسب 
این  که  بود  جاری  درصد   20 و  عمرانی 
تغییر  دستخوش  حال  در  روز  هر  بودجه 

. ست ا
ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
داد: این تناسب بودجه در حال حاضر 70 
درصد عمرانی و 30 درصد جاری است که 
افزایش هزینه ها در  این  با  مشخص نیست 

شود. میزان  چه  آینده  سال های 
افزایش  درباره  خطر  اعالم  با  او 
کرد:  تصریح  شهری  خدمات  هزینه های 
شهری  خدمات  بودجه  درصد   70 از  بیش 
► می شود.     مزایا  و  حقوق  صرف  قم 
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کاهش پرونده های ورودی به سیستم قضایی نیاز 
به همدلی دستگاه ها و همکاری مردم دارد

یک عدلیه؛ میلیون ها شکوائیه!
            

اختصاصی گویه - هادی جمشیدی 
و فعال اجتماعی  کارشناس حقوق 

 ، اخیر  های  سال  در  قضایی  های  پرونده  تعداد  افزایش 
مواجه  اساسی  های  چالش  با  را  دعاوی  به  رسیدگی  شرایط 
و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  دالیل  چند  هر  است.  کرده 
های  پرونده  افزایش  دالیل  خصوص  در  متعددی  فرهنگی 
یا  صبری  کم  اوقات  گاهی  اما  خورد  می  چشم  به  قضایی 
ارائه شکایت و ... باعث اطاله در ورند  نداشتن تجربه در نحوه 

شوند. می  جدید  های  پرونده  افتتاح  حتی  یا 
و  اختالف  موارد  در  گذشت  و  صدر  سعه  داشتن  شک  بدون 
و  نفوذ  از  استفاده  و  اعتقادی  و  عرفی  موازین  قالب  در  گفتگو 
دستیابی  برای  مسیر  بهترین  سپیدان  ریش  و  متنفذین  تجربه 
به سازش است. اما در مواردی اساس و پایه اختالف به اندازه 
محاکم  در  حضور  اختالف،  رفع  چاره  تنها  که  است  جدی  ای 
و  حقوق  تشخیص  در  بی طرفی  شخص  تا  است  الزم  قضایی 

کند. اظهارنظر  طرفین  تکالیف 
از قواعد و قوانین حقوقی و قضایی  گاهی  هر چند داشتن آ
مسائل  پیچیدگی  دلیل  به  ولی  است  موثر  نتیجه  حصول  در 
نیازمند  افراد  و  است  دشوار  حوزه  این  به  تسلط  عمدتًا  قضایی 
استفاده از تجربیات و تخصص اهل فن نظیر وکال و کارشناسان 

هستند. قضایی  و  حقوقی  مسال 
با  کنند  سعی  اول  وهله  در  افراد  شود  می  توصیه  فلذا 
حل  به  نسبت  محل  اهالی  کدخدامنشی  ظرفیت  از  استفاده 
حل  در  تسریع  بر  عالوه  تا  کنند  اقدام  موجود  مناقشه  فصل  و 
اختالفات ، از پرداخت هزینه و اطاله دادرسی ها و رفت و آمد 

شوند. معاف  قضایی  محاکم  به 
نتیجه  به  اطرفیان  دخالت  با  مناقشه  حل  که  صورتی  در  اما 
گاه به مسائل  نرسد، توصیه می شود حتمًا با یک وکیل یا فرد آ

کنند. مراجعه  قضایی  و  حقوقی 
دلیل  به  افراد  هستیم  شاهد  موارد  از  بسیاری  در  که  چرا 
دچار  قوی  بینه  و  اسناد  ارائه  و  اعالم  در  تخصص  نداشتن 
خود  حقوق  و  حق  به  که  این  بر  عالوه  و  شوند  می  خسران 
های  هزینه  پرداخت  نظیر  دیگری  مشکالت  دچار  رسند،  نمی 
مضاعف برای تجدید نظر و افزایش کارشناسان و ... می شوند.
کلیدی  نکاتی  و  راهکارها  قضا  دستگاه  رئیس  حال  این  با 
مجلس  امور  و  حقوقی  معاونت های  کارآیی  تقویت  باب  در 
در  آن ها  نقش آفرینی  و  حاکمیتی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
دستگاه  به  پرونده ها  ورودی  کاهش  و  قضازدایی  امر  پیشبرد 
دستورکار   10 به  مشخصًا  رابطه  این  در  و  پرداخت  قضایی، 

است. کرده  اشاره 
نوع  و  میزان  پیرامون  متقن  و  مدّون  آمار  استخراج 
حاکمیتی؛  و  دولتی  دستگاه های  با  مرتبط  قضایی  پرونده های 
لحاظ  به  دستگاه ها  با  مرتبط  حقوقی  پرونده های  تفکیک 
تشکیل  دالیل  آسیب شناسی  دعوا(؛  مخاطب  )طرف  طرفّیت 
پرونده های قضایی َله یا علیه دستگاه های دولتی و حاکمیتی؛ 
حل و فصل پرونده های مرتبط با دستگاه ها قبل از صدور آراء و 
احکام قضایی در رابطه با آن ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه هایی 
که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن ها در دیوان عدالت 
دیوان  این  در  مصوبات  ابطال  بیشترین  و  شده  مطرح  اداری 
بسترهایی  کردن  مسدود  و  شناسایی  دارد؛  اختصاص  آن ها  به 
در  دادخواست  بیشترین  دستگاه  یک  علیه  می شود  سبب  که 
دفاعیه  الیحه  تدوین  ضرورت  شود؛  ثبت  اداری  عدالت  دیوان 
جریان  در  دستگاه ها  حقوقی  معاونین  توسط  مستدل  و  قوی 
که سبب می شود  آسیب شناسی دالیلی  رسیدگی های قضایی؛ 
شود  صادر  حاکمیتی  و  دولتی  دستگاه  علیه  قضایی  احکام 
ارائه  در  دستگاه ها  حقوقی  معاونت های  دقت نظر  ضرورت  و 
10 دستورکاری هستند که  درخواست های تجدیدنظرخواهی؛ 
حقوقی  معاونین  با  هم اندیشی  نشست  در  قضاییه  قوه  رئیس 
در  حاکمیتی  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های  مجلس  امور  و 
کاهش  و  قضازدایی  امر  پیشبرد  در  آن ها  نقش آفرینی  راستای 

است. نموده  مطرح  قضایی،  دستگاه  به  پرونده ها  ورودی 
قضایی  های  پرونده  کاهش  داشت  اذعان  باید  مجموع  در 
و  مردم  همکاری  و  متولی  های  دستگاه  همدلی  به  نیاز  کشور 
خانواده ها دارد و بروز آن یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.  تقویت 
آموزه های دینی و اخالقی، استفاده از ظرفیت تجارب بزرگان 
خانواه  مشاوره  مراکز  تقویت  محل،  و  خانواده  سفیدان  ریش  و 
های  زوج  ویژه  به  ها  خانواده  آموزش  و  پیشگیری  منظور  به 
توسعه  جامعه،  افراد  حقوقی  دانش  و  فرهنگ  ارتقاء  جوان،  
بروز  های  چاکراه  بستن  جامعه،  سطح  در  آموزش  جانبه  همه 
جرم در جامعه و پیشگیری جدی و در مجموع ارائه راهکارهای 
کاهش  در  پذیر   مسئولیت  شهروندان  تربیت  و  ساز  فرهنگ 
دعاوی و پرونده های قضایی سیستم قضایی کشور موثر است. 

یادداشت

بیان  با  پاسداران  فقیه در سپاه  ولی  نماینده       ◄
پشت  را  متعددی  فتنه های  انقالب  ابتدای  از  اینکه 
سر گذاشته ایم گفت: فتنه اخیر به لحاظ عملیاتی بر 
یک محور متمرکز نبود و شاهد جنگی ترکیبی بودیم.
عبدالله  حجت االسالم والمسلمین  ایرنا،  گزارش  به 
در  بسیج  هفته  گرامیداشت  آیین  در  صادقی  حاجی 
سالن اجتماعات مدرسه علمیه فیضیه قم افزود: این 
لحاظ  به  آنکه  نخست  داشت،  ویژگی  سه  اخیر  فتنه 
عرصه های  در  و  نداشت  محور  یک  عملیاتی  محور 
ترکیب  نظر  از  اینکه  دوم  بود.  ترکیبی  جنگ  مختلف 
نیروهای عمل کننده یک جنگ احزاب واقعا همگانی 
بود، بعضی دانسته و بعضی هم ندانسته، یک زنجیره 
در  را  درشت  و  ریز  دشمنان  تمام  از  پیوسته ای  هم  به 

آوردند. میدان  به  جریان  این 
اخیر  اغتشاش های  ویژگی  به سومین  اشاره  با  وی 
گرفتن  تجربه  با  اغتشاش ها  این  کرد:  خاطرنشان 
کرده  بررسی  بود،  دشمن  قبلی  اقدام های  همه  از 
آن،  از  قبل  و   88  ،98  ،9۶ فتنه های  در  چرا  بودند، 

نشدند. موفق 
نماینده ولی فقیه در سپاه اهداف حوادث اخیر را 
اصلی  هدف  داشت:  بیان  و  داد  قرار  توجه  مورد  نیز 
به  دینی  نظام  سرنگونی  اغتشاش ها  این  از  دشمن 
بعد  آمریکایی ها  ایران عنوان شده است؛  مردم  وسیله 
انقالب  که  رسیدند  جمع  این  به  تحقیق  دهه  دو  از 
نابود  ایران  مردم  جز  به  کسی  را  ایران  اسالمی 
به  هیچ کس  اسالم  صدر  در  که  همان طور  نمی کند، 
را  علوی  و  فاطمی  اسالم  نتوانست  مسلمانان  از  غیر 

ببرد. بین  ار 
افزود:  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
اواخر  آمریکایی  برجسته  سیاستمدار  یک  سالیوان 
و  دوستان  با  مشترکی  نشست  یک  در   ،1400 سال 
که  می کند،  بیان  اسرائیل  و  انگلیس  در  همکارانش 
از  تهران  نظام  براندازی  برای  گزینه ها  هزینه ترین  کم 

است. ایران  مردم  طریق 
همچنین  غربی  سیاستمدار  این  داد:  ادامه  وی 
می گوید، اطمینان می دهم، زمان انقالب مردم ایران 
ما  هدف  است،  نزدیک  اسالمی  جمهوری  نظام  علیه 
سرنگونی نظام دینی به هر قیمتی است، ولی منتظر 

هستیم. فرصت 
سالیوان  افزود:  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
نیامد،  پیش  اگر  فرصت  این  می گوید،  بعد  همچنین 
است،  تحصیلی  سال  شروع  که  آینده  سال  مهر 

است. خوبی  فرصت 
گفت:  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
دست  نرسیدیم،  آرمانی  هدف  این  به  اگر  می گوید 
ایجاد  کم می توانیم دو قطبی سازی ملت و حاکمیت 

. کنیم
در  که  حالی  در  می گویند  آنها  شد:  یادآور  وی 
تاریخ، هیچ نظام والیی بیش از 10 سال عمر نکرده، 
سال   40 دارد،  پیوند  مردم  با  چون  اسالمی  انقالب 

است. یافته  دوام 
که  مادامی  گفت:  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
که  زمانی  تا  می دهند،  مردم  را  انقالب  هزینه های 
دست  هدایتش  و  است،  اسالم  انقالب  حرکت  موتور 
والیت است، از بین نمی رود، پس تنها راه، دو قطبی 

است. نظام  و  ملت  و  دولت  و  ملت  کردن 
تاکید  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
هم  هنوز  البته  بوده،  این  دشمنان  تالش  تمام  کرد: 
چون  نمی دارند،  بر  هم  دست  برنداشتند،  دست 
این  جز  انتظاری  هم  دشمن  از  است  دشمن  دشمن، 

. نیست
دو  این  گفتند،  نیز  بعد  دشمنان  کرد:  اضافه  وی 
آن  و  دارد،  حداقلی  نتیجه  و  استفاده  یک  قطبی 
می کند. متوقف  را  انقالب  شتابان  حرکت  این  اینکه، 

انقالبی  انقالب در سپاه اظهار کرد:  نماینده رهبر 
را  جهان  کلیدی  سنگرهای  شد،  آغاز  فیضیه  از  که 
فتح کرده، فراز و نشیب و سختی و گردنه داشته، اما 

است. نداشته  توقف 
پیدا  مضاعفی  توان  انقالب  این  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  غیراقتصادی  و  اقتصادی  مشکل های  که  کرده 
بود،  این  دشمنان  احساس  داشت:  بیان  کند  حل  را 
قطعی  مرگشان  کند،  پیدا  ادامه  پیشروی  این  اگر 
این هدف  تحقق  برای  اصلی  راهبرد  رو  این  از  است، 
می شود  چگونه  گفتند  هم  بعد  دادند،  قرار  مردم  را، 

آورد؟ صحنه  به  را  مردم  این 
ادامه  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
یک  آینده  می خواهید  اگر  گفتند،  آمریکایی ها  داد: 
کشور را تصرف کنید، باید جوانان آن کشور را تصرف 
کنیم،  آمریکایی  را  آنها  باید  نیز  کار  این  برای  و  کنید 
بپوشند،  لباس  بزنند،  حرف  آمریکایی  که  نحوی  به 

کنند. موضع گیری  و  بروند  راه 
نشستی  یک  در  آمریکایی ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام  نیز  را  مصوباتی  بودند،  جمع  هم  دور  که 
و  انقالب  به  سایبری  حمله های  تشدید  گفت:  دادند 
اغتشاش  و  اعتراض  مخالفت،  برای  مردم  برانگیختن 
رسیده  جمع بندی  این  به  آنها  بود،  مصوبات  این  از 
پایگاه  شده،  سبب  اقتصادی  فشارهای  که  بودند 

برود. بین  از  نظام  مردمی 
همزمان  خرابکارانه،  اقدام های  توسعه  افزود:  وی 
که  افرادی  کردن  مسلح  و  اغتشاشات  از  پشتیبانی  با 
تا  بود  برنامه هایشان  جزو  نیز  دارند  را  توانمندی  این 
مسلحانه  عملیات  خراب کاری ها  و  اغتشاش ها  کنار 

باشند. داشته  هم 
ادامه  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
سنگین  محموله های  که  می شنویم  روزها  این  داد: 
تالش  و  الهی  لطف  به  و  می شود  کشور  وارد  اسلحه 
وزارت  در  چه  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان 
خنثی  توطئه  این  سپاه،  سازمان  در  چه  و  اطالعات 

. ست ه ا شد
با  مقابله  همچنین  سپاه  در  رهبری  نماینده 
را  عراق  و  سوریه  جمله  از  منطقه  در  اسالمی  انقالب 
به صراحت  و گفت:  دیگر طرح های دشمن خواند  از 

بزنید،  عراق  و  سوریه  در  را  ایران  باید  می گویند، 
همچنین محور اغتشاشات دو امر مسائل اقتصادی و 
نتیجه رسیدند که  این  به  باشد،  و حجاب  زنان  مساله 
برانگیختن  برای  خوبی  ظرفیت  یک  دختران  و  زنان 

هستند. حاکمیت  برابر  در  مردان 
ُکردی،  گروهک های  از  سرکرده هایی  افزود:  وی 
نماینده  بودند،  نیز  دیگری  شرور  و  منافقین 

و چند دستور  این ها صحبت کرد،  با  آمد  آمریکایی ها 
که  نظام  علیه  داخلی  جنگ  اتاق  تشکیل  جمله  از 
مقابل  انقالب  ضد  نیروهای  همه  کننده  هماهنگ 

کرد. بیان  را  باشد  انقالب 
مختل  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
و  مردم  زندگی  کردن  آشفته  اجتماعی،  نظام  کردن 
فضاسازی گسترده علیه شخص رهبری را نیز از دیگر 
گفتند،  آنها  افزود:  و  کرد  ذکر  دشمن  برنامه های 
والیت فقیه یک خطر است و شخص ولی فقیه هوشیار 

انداخت. چهره ها  از  و  شکست  را  او  باید  است، 
حاجی صادقی ارتباط سازمان دهی شده و سلولی 
دشمن  نقشه های  و  برنامه ها  دیگر  از  نیز  را  لیدرها  با 
این  انجام  برای  گفتند  بعد  شد:  یادآور  و  دانست 
از سوی  بیانیه هایی  اول  عملیات چهار مرحله داریم، 
برای  زمینه  و  صادر،  دیگران  و  طلب  اصالح  افراد 

شود. فراهم  اعتراض 
را  اغتشاش  و  اعتصاب  اعتراض،  همچنین  وی 
گام های بعدی طراحی شده دانست و گفت: اما قبل 
با  مرتبط  که  در یک حادثه ای  مهرماه یک دختری  از 
امر به معروف و نهی از منکر بود، به خاطر بیماری از 
دنیا می رود، فضایی در کشور درست شد، یک سلسله 
گاهی، یک  گاهی، یک عده نیز بدون آ افراد از روی آ
کردند،  گونه ای عمل  به  منفعالنه،  عده مسئولین هم 
مراحل  این جمع بندی رسید، گذراندن  به  که دشمن 
چهارم  مرحله  سراغ  به  اول  همین  از  نیست،  الزم 
جمهور  رئیس  و  کردند،  فعال  را  اغتشاش  و  می رویم 
آمریکا، انگلیس و فرانسه و عربستان وارد عمل شدند 

نباشید. نگران  دادند،  اطمینان  و 
افزود:  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
از این بحران  ایران  اکنون حرف دشمن این است که 
خیلی  می گویند  بکنیم،  دیگری  فکر  باید  کرد،  عبور 
جوانان  صحنه  به  را  گانگی  دو  این  کرده ایم،  تالش 
اگر  بودند  امیدوار  خیلی  بکشانیم،  مدارس  حتی  و 
دخترانه  دبیرستان های  و  مدارس  به  اغتشاش ها  این 
بیشتری  کارآمدی  دانشگاه  از  شود،  کشیده  پسرانه  و 

دارد.
وضعیت  اینکه  برای  دشمنان  باور  به  گفت:  وی 
یک  باید  نرسد،  آرامش  به  کشور  ناآرام  و  آشفته 
ندارند  امید  خیلی  گرچه  بگیرد،  صورت  کارهایی 
توان  و  ذهن  می شود  الاقل  اما  برسند،  اهداف  به  که 
حرکت  دیگر  کارهای  به  که  کنند  متوقف  را  مسئوالن 
اقدام،  پنج  پیش،  ماه  از حدود یک  رو  این  از  نکنند، 
از جمله ترور کور و غافلگیر کننده برای ایجاد رعب و 
دارند. و  داشته  کار  دستور  در  را  ناامنی  والقای  ترس 
ایجاد  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
تعرض  همچنین  اعتصاب،  برای  مختلفی  بخش های 
به مقدسات را از دیگر اقدامات خواند و گفت: حرف 
دستاورد  یک  حوادث  این  در  است  که  این  دشمن 
داشته ایم و آن این است که قبح تعرض به مقدسات، 

است. رفته  بین  از  مسجد  و  قرآن 
تنها  نه  که  نهادهایی  از  گرفتن  انتقام  گفت:  وی 
نیز  مزاحم  بلکه  نکردند،  همراهی  اغتشاش ها  با 
روحانیت  آن  اولین  که  برنامه هاست،  دیگر  از  بودند، 
به  حمله  نکنید  تعجب  است،  علمیه  حوزه های  و 
و  شده  زیاد  کشور  در  علمیه  حوزه های  و  مدارس 

انداختند. راه  عمامه  با  جنگ 
افزود:  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
به  انقالب  سفره  از  که  منتفعینی  حوادث،  این  در 
جایی رسیده بودند، همان اول مردودی خود را نشان 
و  ریزش غده سرطانی  ریزش ها،  این  البته  دادند، که 
خدا  اراده  گاهی  چون  نیست،  بد  نیز  بی درد  بیماری 
خودشان  از  افراد  بیاورد،  پیش  فتنه هایی  است،  این 
دهند،  نشان  را  ماهیتشان  و  کنند  حجاب  کشف 
به روحانی  با حمله  آنچنان غضبناک شده که  دشمن 

می جنگد. عمامه  و 
زدن  آتش  همچنین  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
امامان  دفاتر  و  علمیه  حوزه های  بسیجی ها،  خانه 
بلکه  موفق  نظامی  عملیات  و  هنر  یک  نه  را  جمعه 
اقدامی برای انتقام توصیف کرد و گفت: امروز بیشتر 
چراکه  است،  بسیجیان  و  روحانیت  متوجه  حمله ها 

گذاشتند. ناکام  را  دشمن 
اقداماتشان  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  وی 
در  و  بی طاقت  را  مردم  و  مسئوالن  که  است  این 
که  کنند،  تزلزل  و  اشتباه  گرفتار  تصمیم گیری 
از  که  است  فیضیه  حق  و  است  غلط  مسامحه  البته 
اشکال  نرمش  فاسد  برابر  در  کنند،  مطالبه  مسئوالن 
نمی دهد. اجازه  ما  به  قرآن  برابر مفسد،  در  اما  ندارد 
گفت:  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
جهاد  تبیین،  جهاد  مصادیق  برجسته ترین  از  یکی 
شدن  ناامید  و  شدن  مرعوب  است،  آفرینی  امید 
شکست  دشمن  می باشد،  شکست  گام  نخستین 
و  خود  شکست های  می کند،  تالش  خورده، 

ندهد. نشان  را  ما  موفقیت های 
وی یادآور شد: به رغم وجود مشکالت و اشتباهات، 
اما کلیت انقالب از این فتنه نیز به عنوان یک فرصت 

استفاده می کند.
دشمن  نقشه های  افشای  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
شیطان  همان  آمریکا  بگوییم،  دشمن  به  باید  گفت: 
نمی رود،  انتظار  دشمنی  جز  شیطان  از  است،  بزرگ 

است. دین  با  ضدیت  شیطنت،  برای  او  نقشه  امروز 
گفت:  صادقی  حاجی  حجت االسالم والمسلمین 
به  امروز  بود،  پایه  دین  نبود،  پایه  اقتصاد  فتنه،  این 
را خاموش  انقالب  این جمع بندی رسیدند، که موتور 
و  بالنده  و  زنده  را  رهبری  هم  که  موتوری  کنند، 
► می دارد.    نگه  را  مردم  هم  می کند،  تاثیرگذار 

تحلیل نماینده ولی فقیه در سپاه از وقایع اخیر: 

● جنگ احزاب همگانی     ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
به  4/1400ج/1039  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   4 شعبه  در  که  قم 
علیه  محکوم  باقری  عباس  آقای  علیه  آبائی  رضا  محمد  آقای  له  گردیده  ثبت 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  4/833/101/548ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  241/۶55/077ریال 
قبال بدهی محکوم علیه ملک با پالک ثبتی 2214 – اصلی قطعه ۶9 بخش 2 
ارزیابی کرده است. احتراما  ثبت قم معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل  
اقای  دادخواست  موضوع   0001039 بایگانی  شماره  به  پرونده  ارجاع  به  نظر 
محمدرضا ابائی به طرفیت اقای عباس باقری به خواسته مطالبه وجه و معرفی 
حمزه  بلوار   – نیروگاه  خیابان  در  واقع  طبقه  سه  مسکونی  منزل  باب  یک  ملک 
2214 اصلی قطعه  ثبتی  به پالک   158 – پالک   7 – کوچه شماره  الشهدا  سید 
ارزیابی ملک  به  کارشناسی  منظور  به  رساند  باستحضار می   ، قم  دو  ۶9 بخش 
مذکور به همراه وکیل خواهان و مامور انتظامی در محل حاضر شده و از ملک 
مذکور بازدید شد. مستندات : 1- سند دفترچه ای به شماره ثبت 90013 دفتر 
527 صفحه 4۶7 به مساحت 17۶ مترمربع که در 48 مترمربع ان واگذار شده 
بنا شده است.  احداث  مترمربع در سه طبقه   128 به مساحت  ان  باقیمانده  و 
نوروزی(  )عباس  قم   41 دفتر   35280 شماره  قطعی  انتقال  مالکیت  مستند 
مورخ   2/10/21432 شماره  به  ساختمان  پروانه   -2 باقری  عباس  مالکیت  به 
88/12/27 کد نوسازی 15-2۶7-9-2 و 29 صفحه 271 به مساحت 107/7 
 8 به طول  به پالک مجاور شرقا  1۶ متر  به طول  اربعه : شماال  مترمربع حدود 
با پالک  اشتراکی  پی  متر   1۶ به طول  به پالک مجاور جنوبا  اشتراکی  مرز  متر 
ملک   : ملک  مشخصات  الشهدا  سید   7 کوچه  به  متر   8 طول  به  غربا  مجاور 
یک  و  اجری  پایه  سازه  با  دو  و  اول  و  همکف  طبقه  سه  در  ساز  جنوبی  مذکور 

و طاق اجری احداث شده است. عمر  اهن  تیر  با سقف  ردیف ستون در وسط 
بنا بیش از 12 سال طبقه همکف به مساحت 118 مترمربع شامل سرویس پله 
بقیه  و  سرامیک  متر  یک  تا  پله  بغل  و  گرانیت  سنگ  از  طرفه  سه  پله  با  ورودی 
سفید کاری ، یک اتاق خواب با سقف سفید کاری شده بدون تزئینات و دیوار 
های سفید کاری ، اشپزخانه با کابینت فلزی و کاشی و سرامیک و سقف سفید 
نشیمن سفید  دیوار سالن   ، موزاییک فرش  ، کف طبقه  پذیرایی  ، سالن  کاری 
داخلی  درهای   ، سقف  وسط  گل  دو  و  دور  ابزا  با  کاری  سفید  سقف   ، کاری 
روشنایی  سیستم   ، خور  شیشه  فلزی  محیطی  های  پنجره  و  در   ، معمولی 
به مساحت  پاگرد واقع شده. طبقه دوم  متعارف سرویس بهداشتی و حمام در 
از  باالتر  پله  پنج  بانضمام حمام که  اتاق خواب  87 مترمربع شامل یک  تقریبی 
و  موزاییک  کف  با  متر   2 ارتفاع  با  پله(  سرویس  )روی  دارد  قرار  نشیمن  سطح 
بهداشتی  ، سرویس  بهار خواب  و  با سقف شیروانی  کاری  و سقف سفید  دیوار 
در پاگرد دوم ، نمای ساختمان اجر پالک ، انشعابات اب و برق و گاز هر کدام 
مترمربع   128 اعیان  و  عرصه  ششدانگ   : مالکیت  میزان  خانگی  انشعاب  یک 
متعلق به اقای عباس باقری با کد ملی 40510۶4070 فرزند برجعلی ارزیابی 
 ، مکانی  موقعیت  به  توجه  با  موصوف  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش   :
 ، قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  تمام  و  ساخت  کیفیت   ، بنا  عمر   ، گذر  عرض 
مسیر  در  عرصه  میزان  و  دولتی  غیر  و  دولتی  دیون  گونه  هر  احتساب  بدون 
115/000/000ریال  مترمربع   128 عرصه   -1 گردد:  می  ارائه  زیر  شرح  به 
مترمربع   118 همکف  طبقه  اعیانی   -2 14/729/000/000ریال  کل  قیمت 
28/000/000ریال قیمت کل 3/304/000/000ریال 3- اعیانی طبقه اول 
3/77۶/000/000ریال4-  کل  قیمت  32/000/000ریال  مترمربع   118
کل  قیمت  25/000/000ریال   87 سبک  سقف  با  دوم  طبقه  اعیانی 

کل  قیمت  مقطوع  پله  اتاقک  و  انشعابات   -5 2/175/000/000ریال 
ششدانگ  ارزش  24/434/000/000ریال  کل  جمع  450/000/000ریال 
و سه میلیون  اعیان ملک موصوف مبلغ دو میلیارد و چهارصد و چهل  و  عرصه 
و چهارصد هزار تومان ارزیابی می گردد. حسب مواد 51 و 131 قانون اجرای 
قبال  در  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   47/4725 مقدار  مدنی  احکام 
قبال  در  نیز  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   2/373۶ مقدار   ، به  محکوم 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  رسد  می  فروش  به  دولتی  عشر  نیم 
ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   11/45 الی   11/30 ساعت   1401/9/21
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه 
المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  وعده 
ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

عضو شورای شهر قم:

● بیش از ۷۰ درصد بودجه خدمات شهری قم صرف حقوق و مزایا می شود    ●
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عطوان:

●  آیا حزب الله لبنان از راهبرد جنگ پیشگیرانه استفاده خواهد کرد؟    ●

روزنامه گاردین 

●  آسمان سوریه میزبان پرنده هایی از ۳ جبهه مختلف  اسرائیل، ترکیه و روسیه      ●

وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  که  زمانی  در       ◄
یک  است،  جدید  دولت  تشکیل  برای  تالش  در  اسرائیل 
نفت کش متعلق به تاجر اسرائیلی در سواحل عمان هدف 

گرفت. قرار  حمله 
نفت کش ها هشدار  بازگشت جنگ  به  نسبت  این حمله 
در  نتانیاهو  وزیری  نخست  زمان  در  و  پیشتر  که  دهد  می 
آب های جنوبی ایران و دریای سرخ، میان اسرائیل و ایران 
وزیری  نخست  دوره  پایان  با  که  حمالتی  بود،  باالگرفته 
توجهی  قابل  صورت  به  پیشین،  مرحله  طی  نتانیاهو 

بود. یافته  کاهش 
ایران  افتادن مذاکرات هسته ای  به تعویق  با  این حمله 
و  عربستان  به  حمله  به  یمن  الله  انصار  تهدید  بازگشت  و 
همزمان  قطر،   2022 جهانی  جام  آغاز  بر  عالوه  امارات 

است. شده 
»شرق  شرکت  کش  نفت  نوامبر   16 چهارشنبه  روز 
قرار  حمله  هدف  عمان  سواحل  مقابل  در  آرام«  اقیانوس 

داشت. پی  در  جزئی  خسارت  که  گرفت 
عوفر،  ایدان  به  متعلق  و  سنگاپور  در  شرکت  این  مقر 

است. اسرائیلی  میلیاردر 
که  بود  گفته  آسوشیتدپرس  به  اسرائیلی  مسئول  یک 
شاهد  پهپاد  با  حمله  این  و  است  حمله  این  مسئول  ایران 

است. شده  انجام   136
یک مسئول دیگر در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه ادعا 
جام  زدن  برهم  برای  ایران  تالش  حمله،  این  که  بود  کرده 

بود. جهانی 2022 قطر 
فضاسازی پیش از آغاز جام جهانی

اعالم کرد  ایرانی  از رسانه های  نورنیوز،  از طرفی دیگر 
محور  که  کرد  ادعا  و  بوده  حمله  این  مسئول  اسرائیل  که 
غربی، عبری و عربی به دنبال ایجاد فضای سنگینی پیش 

آغاز جام جهانی قطر است. از 
شبکه المیادین به نقل از تلویزیون رسمی ایران گزارش 
برخی  با  همکاری  با  و  اسرائیل  توسط  حمله  این  که  داد 

است. شده  انجام  منطقه  کشورهای 
متهم کردن  این حمله  از  که هدف  گفتند  ایرانی  منابع 
میزبانی  برای  قطر  مقدمات  قراردادن  تاثیر  تحت  و  ایران 

است.  2022 جهانی  جام 
اطمینان  دوحه  به  تهران  که  کردند  اشاره  منابع  این 
داده است که نهایت تالش خود را خواهد کرد که این جام 
آمیز  موفقیت  برای  و  شود  برگزار  آرام  فضایی  در  جهانی 

کرد. خواهد  تالش  آن  بودن 
جنگی قدیمی که مجددا به صحنه آمد

شاهد  گذشته  های  سال  طی  ایران  جنوبی  های  آب 
حمله به نفت کش ها در زمان تشدید تنش های منطقه ای 
با ایران بود و همواره ایران و اسرائیل یکدیگر را متهم می 
این حمالت  از طرف ها مسئولیت  یکی  آنکه  بدون  کردند 

گیرد. برعهده  را 
شرکت  به  متعلق  نفت کش  یک   ،2021 ژوئیه  در 
اسرائیلی در مقابل سواحل عمان هدف حمله پهپادی قرار 
گرفت و ایران اتهام زنی اسرائیل مبنی بر دست داشتن در 

کرد. رد  را  حمله  این 
آن  در  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان،  جیک 
زمان در بیانیه ای گفت که ما مطمئنیم احتمال دارد ایران 

باشد. انجام داده  پهپاد  با  را  این حمله 
دریایی  نیروی  پنجم  ناوگان  فرمانده  هوکینز،  تیموتی 
فعالیت  امریکا،  نگرانی  بزرگترین  که  گفت  نیز  امریکا 
زیرا  است  ای  منطقه  های  آب  در  ثباتی  بی  عامل  دریایی 
شمار  به  حیاتی  جهانی  تجارت  برای  ای  منطقه  های  آب 

رود. می 
مایکل کوریال، فرمانده سنتکام نیز ایران را به این حمله 

متهم کرد.
حمالت  این  در  داشتن  دست  به  را  ایران  عادتا  امریکا 
متهم می کند و نتانیاهو نیز در دوره پیشین نخست وزیری 
را متذکر  برای دریانوردی جهانی  تهران  اش همواره خطر 

شد. می 
آب  وضعیت  گفت  قاطعانه  توان  نمی  حاضر  حال  در 
نتانیاهو  بازگشت  از  و دریای سرخ پس  ایران  های جنوبی 
که از تشدید تنش با تهران به عنوان بهانه ای برای تحکیم 

بود. خواهد  چگونه  کند،  می  استفاده  خود  مشروعیت 
کارزار  برای  ایران  قراردادن  هدف  از  همواره  نتانیاهو 
انتخاباتی خود یا ماندن در راس قدرت استفاده می کرد.

دریانوردی  تهدید  از  ایران  پاسداران  نیز سپاه  تهران  در 
بین المللی در برابر همه دست نمی کشد و معموال هر بار 
یا نزدیک به بن  با غرب به بن بست می رسد  که مذاکرات 

بست است، تنش در آب های منطقه تشدید می شود.
ایران  در  فزاینده  اعتراضات  گویند  می  نیز  تحلیلگران 
شاید دولت را بر آن دارد با هدف منحرف کردن اذهان، به 

آورد. روی  منطقه  در  تنش  تشدید 
با عربستان  به تشدید تنش کالمی  ایران  ماه،  این  طی 
ناآرامی های داخلی  روی آورد و آن را به دست داشتن در 
متهم و به انجام عملیات احتمالی تهدید کرد؛ اقدامی که 

بحران است. برای صدور  تحلیلگران، تالشی  به گفته 

پیام های ظهور مجدد جنگ نفت کش ها
جدیت  با  امریکا  که  زمانی  در  تحلیلگران،  این  گفته  به 
به دنبال جلوگیری از متوقف شدن صادرات نفت از منطقه 

ایران تالش کند، مسیرهای صادرات نفت در  است، شاید 
را تهدید کند. منطقه 

است  معتقد  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  الدرید،  ناصر 
می  نظر  به  بعید  قطر  جهانی  جام  زدن  برهم  برای  تالش 
از  خواهد  می  اسرائیل  اینکه  به  توجه  با  خصوص  به  رسد 
این فرصت برای پیشبردن روابط خود با قطر سوء استفاده 

. کند
وی افزود که جنگ نفت کش ها جدید نیست و بخشی از 

کشمکش بین طرف ها در منطقه به شمار می رود.
جنگ  که  داد  توضیح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
از  تنها  منطقه  بر  کرد  وادار  را  امریکا  اوکراین،  و  روسیه 

تامین  به صورت جدی در جهت  و  نفتی تمرکز کند  جهت 
های  آب  ندهد  اجازه  و  کند  تالش  غرب  به  نفت  صادرات 
منطقه دست کم در این مرحله، محلی برای درگیری های 

شود. نظامی 
می  اقتضا  حاضر  حال  در  امریکا  منافع  که  گفت  وی 
کند مانع از مجهز شدن متحدان ایران در منطقه به سالح 
شود تا ایران نتواند کنترل تنگه ها که عامل اساسی فرایند 

باشد. را داشته  نفت است  صادرات 
زمینه،  این  در  ایران  تالش  هرگونه  که  کرد  بیان  الدرید 
خطرناک خواهد بود زیرا امریکایی در حال حاضر هیچ گونه 

تهدیدی برای مسیرهای صادرات نفت را نمی پذیرند.
وی بعید دانست که این فرایند با تعویق افتادن مذاکرات 
نتانیاهو  بازگشت  حتی  که  گفت  و  باشد  مرتبط  ای  هسته 
ارتباطی با جنگ نفت کش ها ندارد و این مساله اساسا به 

در  امریکا  اخیر  های  گیری  سخت  به  نسبت  ایران  موضع 
آب های منطقه ای است.

الخلیج آنالین / دیپلماسی ایرانی    ►

شرایط  تحلیل  ضمن  الیوم  رأی  روزنامه  سردبیر       ◄
لبنان،  بحرانی  و  ویژه  شرایط  و  آسیا  غرب   بر  حاکم  کنونی 
بعید ندانست که حزب الله لبنان مجبور به استفاده از راهبرد 
جنگ پیشگیرانه و فعال سازی جبهه جنوبی این کشور شود.
درگیری  سه  حاضر،  حال  در  سیاسی  ناظران  اعتقاد  به 
اغتشاشات  تداوم  است.  جریان  در  آسیا  غرب  در  جنگ  و 
و  حمایت  با  رسانه ها  از  بسیاری  اذعان  به  ه  ک  ایران  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  دشمنان  و  تجزیه طلبان  تحریک 
همراه است، عملیات جدید ترکیه علیه شمال عراق و سوریه 
برای تالفی انفجار اخیر در میدان تقسیم استانبول و تداوم 
در  سوریه  حاکمیت  علیه  صهیونیستی  رژیم  عملیات های 
نزدیکی مرزهای لبنان. در این میان این سوال مطرح است 
که آیا لبنان که در وضعیتی بحرانی به سر می برد، چهارمین 
کشوری است که پایش به جنگ و درگیری گشوده خواهد 

شد؟
با  الیوم،  رأی  روزنامه  سردبیر  عطوان«  »عبدالباری 
و  هفتاد  که  نوشت  خصوص  این  در  یادداشتی  انتشار 
جشن  هیچ گونه  بدون  لبنان  استقالل  سالگرد  نهمین 
این کشور در حال حاضر در  یا مردمی سپری شد.  رسمی 
خأل ریاست جمهوری به سر می برد؛ امری که ممکن است 
برای مدت طوالنی ادامه یابد. از سوی دیگر، در سایه تنش 
که  اقتصادی  فروپاشی  و  انفجار  یک  وقوع  انتظار  سیاسی 
بانک جهانی آن را به عنوان شدیدترین فروپاشی در جهان 

می رود.  می کند،  توصیف 
حال  در  لبنان  که  سکوتی  »وضعیت  وی،  باور  به 
حال  عین  در  و  موقت  است  ممکن  می کند  تجربه  حاضر 

توافق  است.  خاکستر  زیر  آتش  زیرا  باشد،  سردرگم کننده 
با ]رژیم[ اشغالگر اسرائیل که تحت  ترسیم مرزهای دریایی 
آن،  فرستاده  هوچشتاین،  آموس  و  متحده  ایاالت  نظارت 
محقق شد، دیگر به نفع لبنانی ها که بسیار روی آن حساب 
را  نظر  رفاه مورد  انتظارات  زیرا حداقل  نیست  بودند،  کرده 

کرد«. نخواهد  برآورده 

این  منتفع  بزرگترین  »اسرائیل،  نوشت:  ادامه  در  وی 
کرد  مشروع  را  لبنان  گاز  دزدی  توافق،  این  زیرا  بود  توافق 
و آن را از میدان کاریش پمپاژ و از آنجا به تمام جهان بدون 
قانا  میدان  که  حالی  در  کرد.  صادر  تهدیدی  و  محدودیت 
لبنان هنوز در وضعیت قبلی خود، بدون هیچ گونه اکتشاف 
و یا حتی بررسی برای اطالع از حجم ذخایر گازی آن باقی 
مانده است. این در حالی است که این میدان گازی؛ یک 
از  قبل  است  ممکن  و  است  مشترک  و  مرزی  گازی  میدان 

اینکه لبنان بهره برداری از میادین خود را آغاز کند،  ذخیره 
تمام شود«. آن 

جنگ  سه  با  حاضر،  حال  در  لبنان  که  نوشت  عطوان 
بسیار  آن،  شعله های  است  ممکن  و  است  شده  محاصره 

برسد. لبنان  به  می شود،  تصور  که  آنی  از  سریعتر 
نخست: »جنگ ترکیه علیه شمال سوریه و شمال عراق 
و  خلق  مدافع  یگان های  "فرضی"  مکان های  آن  طی  که 
بمبگذاری  تالفی  در  کارگران کردستان )پ .ک .ک(،  حزب 

می گیرد«. قرار  هدف  استانبول  تقسیم  میدان  در 
تهدید  را  ایران  ارضی  تمامیت  که  داخلی  »جنگ  دوم: 
می کند، هدف آن براندازی نظام با حمایت آمریکا و اسرائیل 
به  زدن  دامن  با  داخلی  اوضاع  کردن  منفجر  طریق  از 
اعتراضات و به کارگیری یک ماشین رسانه ای تحریک کننده 
قدرتمند مستقر در پایتخت های اروپایی، آمریکایی و عربی 
است. این جنگ با حمالت ایران علیه مقرهایی که در حال 
عراق  کردستان  در  هستند  گران  توطئه  تسلیح  و  حمایت 

یافت«. گسترش 
حومه  علیه  آن  هوایی  حمالت  و  اسرائیل  »جنگ  سوم: 
حمص،  حومه  در  نظامی  اهداف  و  فرودگاه ها  دمشق، 
انبارهای  انهدام  بهانه  به  لبنان،  مرز  از  کوتاهی  فاصله  در 
تسلیحات و محموله های اسلحه ایرانی در مسیر حرکت به 

لبنان. الله  حزب  سمت 
منبع  یک   « نوشت:  ادامه  در  الیوم  رأی  روزنامه  سردبیر 
مقاومت  که  کرد  فاش  ما  برای  حزب الله   به  نزدیک  لبنانی 
زیر  را  اوضاع  نزدیک  از  حزب الله  رهبری  به  لبنان  اسالمی 
تله  در  لبنان  که  می کند  احساس  آن  رهبری  و  دارد  نظر 

کار  مرزها  ترسیم  توافق نامه  در  که  آمریکایی-اسرائیلی 
گذاشته شد، افتاده است. به گفته این منبع، ضمانت های 
هرگونه  کردن  خنثی  و  تخدیر  آن  از  هدف  و  توهم  آمریکا 
رویارویی در آب های مدیترانه بود. این منبع که در اعتبار آن 
تردیدی نداریم، به ما اطمینان داد که در چند هفته آینده 
ممکن است به گونه ای شاهد فعالسازی جبهه جنوب لبنان 

باشیم«.
این  که  آنچه  می گوید؛  یادداشت  ادامه  در  نویسنده 
در  لبنان  مقاومت  که  است  این  می کند  تقویت  را  احتمال 
حال حاضر دارای یک نیروی تهاجمی بسیار عظیم با صدها 
هزار موشک دقیق و پهپادهای پیشرفته و هزاران رزمنده ای 
به  انتظار  در  نبرد  جبهه های  از  دور  به  مدتهاست  که  است 
فعالیت  ضرورت  بر  نظامی  نظریه های  اغلب  و  برده اند  سر 
این نیروها در جبهه های جنگ چه در سوریه، چه در عراق 
و چه در فلسطین اشغالی تاکید دارند تا از این طریق سطح 

نیابد. کاهش  آنها  آمادگی 
وی افزود: »پارلمان لبنان با وجود برگزاری شش جلسه، 
در انتخاب رئیس جمهور و جایگزین میشل عون ناکام ماند. 
ما باور داریم که اگر ده یا 20 نشست دیگر هم برگزار شود، 
این  خارجی،  دخالت های  و  کنونی  چنددستگی  سایه  در 
شد  نخواهد  موفق  جدید  رئیس جمهور  انتخاب  در  پارلمان 
مگر این که معجزه ای رخ دهد که ما در حال حاضر در عصر 

نیستیم«. معجزه ها 
سردبیر روزنامه رأی الیوم در ادامه به سخنرانی اخیر»سید 
حسن نصرالله« به مناسبت روز شهید اشاره کرد که در آن 
قرار  برای فردی که  نظر مقاومت  و شرایط مورد  مشخصات 

است، رئیس جمهور لبنان شود، به طور دقیق مشخص شد 
که بارزترین آنها عدم مزدور بودن آن یا قابل خرید و فروش 
اما  نزند.  خنجر  مقاومت  به  پشت  از  که  فردی  بود.  بودن 
می شود،  ارائه  آنها  اسامی  که  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
این شرایط را ندارند. به استثنای دو مورد که اولی از حمایت 
مخالفت  با  حتی  و  نیست  برخوردار  مقاومت  مقابل  بلوک 
فهرست  در  که  دومی  و  است  روبرو  مسیحی  طرف  شدید 
تحریم های آمریکا قرار دارد. لذا تا به این لحظه، شخصیتی 
که میانه این دو باشه و از حمایت دو طرف داخلی و خارجی 

پیدا نشده است. باشد،  برخوردار 
خط  زیر  لبنانی ها  درصد   80« یادداشت،  این  بر  بنا 
ارزش  است،  برق  و  آب  بدون  کشور  هستند،  گرسنگی 
در حال کاهش مستمر است، وعده های  لبنان  پول  واحد 
زیادی وجود دارد، اما خالی از هر گونه محتوایی است و این 
وضعیت احتمااًل با تداوم و تشدید محاصره لبنان بحرانی تر 

شود«. می 
عطوان در پایان نوشت: »آنچه آمریکایی ها و اسرائیلی ها 
در گذشته، حال و آینده به دنبال آن هستند، َسِر مقاومت، 
رهبری و سالح های آن است.در سایه جنگ کنونی آمریکا و 
اسرائیل علیه ایران به عنوان بزرگترین و تنها حامی مقاومت 
و بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت، این »َسر« بیش از هر 
زمان دیگری مورد نیاز است. به همین دلیل است که ما آغاز 
نمی دانیم.  بعید  را  مقاومت  سوی  از  پیشگیرانه  جنگ  یک 
و  توطئه  کارت های  بیشتر  همه،  نگوییم  اگر  که  جنگی 
خدا  سوزاند..و  می  لبنان  خارج  و  داخل  در  را  توطئه گران 

بهتر می داند«./فارس     ►

در  به سوریه  ترکیه  ◄     حمله جنگنده های 
یکشنبه روز 

غرش  صدای  با  سوریه  شمال  »مردم 
گذر  آسمانشان  فراز  بر  که  جنگنده هایی 
کجا  از  جنگنده  آن  که  می فهمند  می کنند، 
نه؛  یا  است  خطر  در  جانشان  آیا  و  شده  بلند 
میزبان  سوریه  آسمان  هفته،  این  ابتدای  از  اما 
است.« بوده  مختلف  جبهه   3 از  پرنده هایی 
حمالت  به  مطلبی  در  گاردین  روزنامه 
سوریه  در  اسرائیل  و  روسیه  ترکیه،  اخیر 
غرش  به  سوریه  شمال  »مردم  است:  پرداخته 
گذر  دشت ها  این  فراز  بر  که  جنگنده هایی 
شنیدن  با  حتی  آن ها  دارند،  عادت  می کنند 
صدای موتور جنگنده، تشخیص می دهند که از 
نه! یا  بگیرند  پناه  باید  آیا  و  است  آمده  کجا 

سختی  کار  گذشته  روزهای  در  افراد  این  اما 
به  مختلف  جبهه  سه  جنگنده های  داشته اند؛ 
آسمان سوریه هجوم آورده و از سواحل مدیترانه 
قرار  هدف  را  کشور  این  شرق  بیابان های  تا 

دادند.
در  روسیه  و  ترکیه  اسرائیل،  جنگنده های 
و  داده  انجام  عملیات  سوریه  در  اخیر  روزهای 
هنوز  ساله،   11 جنگ  این  که  کردند  یادآوری 
در  آن  تشدید  احتمال  که  است  مناقشه ای 
همزمان  اما  دارد.  وجود  جبهه  سه  دست کم 
در  درگیری ها  تشدید  بر  جهانی  توجه  اینکه  با 
کام  سوریه  ناتمام  جنگ  شده،  متمرکز  اوکراین 

قبل  از  تلخ تر  روز  هر  را  آتش خیز  منطقه  این 
. می کند

جنگنده های  هجوم  با  اخیر  حمالت 
مرکز  و  ساحل  در  منطقه  چندین  به  اسرائیلی 
سوریه در روز شنبه آغاز شد. صدای انفجارهای 
گوش  به  حمص  و  حماة  الذقیه،  در  شدیدی 
استقرار  محل  به  دیگر  بار  که  جایی  رسید، 
است.  شده  تبدیل  سوریه  نظامی  نیروهای 
تازه ترین  در  که  دادند  گزارش  سوریه  مقامات 
چهار  دست کم  مناطق،  این  به  اسرائیل  حمله 

باخته اند. جان  سرباز 
مواضع  ترکیه  جنگنده های  بعد،  روز  یک 
را  کشور  این  شرق  شمال   در  سوریه  کردهای 
اردوغان،  طیب  رجب  سپس  و  گرفتند  هدف 
دیگر  بار  که  داد  هشدار  ترکیه  رئیس جمهوری 
و  کرده  زمینی  حمله  ُکرد  نیروهای  مراکز   به 
جدید  خانه ای  عرب،  آواره  میلیون  یک  برای 
ایجاد خواهد کرد، پناهجویانی که سازمان های 
آن ها  قریب الوقوع  تبعید  نگران خطر  غیردولتی 
اردوغان؛  اظهارات  از  پس  ساعاتی  هستند. 
انجام  مرز  در  راکتی  حمله ای  کرد  شبه نظامیان 
دادند که به مرگ دو تن و مجروح شدن 10 تن 

شد. منجر  ترکیه  مرزی  شهر  یک  در 
پس از این، در ساعات پایانی یکشنبه و اوایل 
در  که  روس  جنگنده های  اندک  دوشنبه،  روز 
نواحی  و  آمده  در  پرواز  به  مانده اند  باقی  ترکیه 
مراکز  و  ترکیه  مرز  نزدیکی  در  ادلب  روستایی 

را  پناهجویان  کمپ  دو  نزدیکی  در  غیرنظامی 
سوریه  ارتش  می رسد  نظر  به  دادند.  قرار  هدف 
روسیه  است.  کرده  حمایت  حمله  این  از  نیز 
دمشق  کنترل  در  که  شبه نظامی  گروه های 
افراطی ها متهم کرده و  از  را به حمایت  نیستند 

است. کرده   حمله  مواضعشان  به  مکررًا 
ادلب  منطقه  در  سوری  آواره  یک  مصطفی، 
را  روس  و  سوری  هواپیماهای  ما  می گوید: 
و  هستند  قدیمی  می شناسیم.  صدایشان  از 
اما  شنید.  را  صدایشان  زیاد  فاصله  از  می تواند 
ناگهان  آن ها  دارند.  فرق  ترک  جنگنده های 
کاری  ما  با  البته  می روند.  ناگهان  و  می آیند 

هستند. کردها  دنبال  به  ندارند؛ 

اسرائیلی  جنگنده های  درباره  ادامه  در  او 
شنیدم،  را  صدایشان  که  باری  تنها  می گوید: 
وقتی بود که به مواضع نیروهای نظام سوریه در 
زیاد هستند. آن ها  نزدیکی حماة حمله کردند. 
پرتکرار  سوریه  شمال شرق  در  ترکیه  حمالت 

حمالت  این  از  هدفش  می گوید  آنکارا  هستند. 
استانبول  در  اخیر  بمب گذاری  از  گرفتن  انتقام 
که  انفجاری  گرفت؛  را  نفر   ۶ جان  که  است 
کردستان  کارگران  حزب  به  را  آن  اردوغان 
در  حمالت  این  می دهد.  نسبت  )پ ک ک( 
حمله  برای  مقدمه ای  عنوان  به  سوریه  داخل 
که  حمله ای  می شود،  گرفته  نظر  در  زمینی 
کنترل  تحت  که  جرابلس  دارد  قصد  احتماال 

کند. متصل  ابیض  تل  شهر  به  را  است  سوریه 
را  ترکیه  پای  جای  گذشته  سال  سه  حمالت 
را  آنکارا  حدی  تا  و  کرده  محکم  منطقه  این  در 
کرده  نزدیک  مرز  از  کردها  راندن  پس  هدف  به 
در  کردها  حضور  دیرباز  از  آنکارا  مقامات  است. 
در  شورشی  تسهیل کننده  را  سوریه  شمال شرق 
چهل  از  بیش  که  می دانند  ترکیه  جنوب شرق 
سال است که با آن مقابله می کنند، شورشی از 
"کشور  یک  تشکیل  برای  ترکیه  کردهای  سمت 

. " مستقل
سوری های  از  تعدادی  حاضر  حال  در 
بازگردانده  مرزی  مناطق  به  ترکیه  ساکن 
افزایش  با  که  می گویند  دیگر  بسیاری  و  شده  
داخل  در  ترس  فضای  سوری،  ضد  لفاظی های 

است. افزایش  به  رو  ترکیه 
یک مقام منطقه ای در جنوب ترکیه می گوید: 
فرا  پایان جنگ  زمان  پاکسازی می کنیم؛  داریم 

رسیده است.
نخستین  که  افرادی  از  بسیاری  حال،  این  با 
 2011 در  نظام سوریه  علیه  اعتراضات  روزهای 
را به چشم دیدند، این پایان به نوبه خود شروع 
عصر جدیدی از مناقشات میان طرفین درگیری 
مخالف  گروه های  از  فعاالنه  که  ترکیه  است: 
کمک  اسد  به  که  روسیه  می کند؛  حمایت  اسد 
و  تبدیل کند؛  به یک »پیروزی«  را  کرد شکست 
اسرائیل که در خاک سوریه با ایران درگیر است.
و  خاورمیانه  برنامه  رئیس  خطیب،  لینا 

آفریقای شمالی در اندیشکده »چتم« می گوید: 
یک  به  سوریه  جنگ  که  دارد  وجود  خطر  این 
حمالت  اما  شود.  بدل  فراموش شده  مناقشه 
روسیه  و  ترکیه  اسرائیل،  توسط  جاری  هوایی 
در  منطقه ای  منافع  هنوز  که  می دهد  نشان 
طرف،  سه  این  از  یک  هر  زیرا  هستند،  خطر 
نفوذ  تحکیم  از  تا  می گیرد  هدف  را  خود  رقیب 

کند. جلوگیری  سوریه  در  حریفش 
مناقشه  که  می دهد  نشان  این  می گوید:  او 
جنگی  نه  و  است  منزوی  مناقشه  یک  نه  سوریه 
سوری  دعوا  طرفین  همه  که  است  داخلی 
باشند. منافع منطقه ای و بین المللی همواره در 
متناوب  حمالت  و  داشته اند  نقش  مناقشه  این 
جبهه  سه  این  عزم  از  روسیه  و  ترکیه  اسرائیل، 

می دهد. خبر  منافعشان  از  حفاظت  برای 
سوریه  خلق  مدافع  یگان های  سخنگوی 
در  زیادی  نواحی  ترکیه  می گوید:  )ی پ گ( 
هدف  هواپیما  و  پهپاد  با  را  سوریه  شمال شرق 
قرار داد. بهانه اش هم بمب گذاری در استانبول 
بود. آن ها ی پ گ را به بمب گذاری متهم کردند، 
که  داریم  باور  ما  نمی کنیم.  کاری  چنین  ما  اما 
انجام  ترکیه  امنیتی  سرویس  توسط  حمله  این 
این  نخست  بزند:  نشان  دو  تیر،  یک  با  تا  شده 
و  کند  فراهم  را  ما  به  حمله  برای  زمینه ای  که 
اینکه فرایند برگرداندن سوری ها به نواحی  دوم 
  / را تسریع کند.«  ترکیه در سوریه  تحت کنترل 

ایسنا     ►

حمله به نفتکشی منسوب به اسرائیل 

● آیاجنگی قدیمی مجددا به صحنه آمد ؟   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   9 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
کبری  له  گردیده  ثبت  8/1400ج/15۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   8
 14 پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  نشاط  نوروزی  حسین  علیه  رازقی 
و  له  محکوم  حق  در  537/214/982ریال  مبلغ  و  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد 
22/052/250ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی 
محکوم علیه سهم االرث ایشان از پالک ثبتی 0 فرعی از 1895 اصلی بخش 2 
حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم 
مواد 51 و135 براساس استعالم به روز قیمت سکه به مقدار بدهی محکوم علیه 
از سهم االرث محکوم علیه به مقدار 21/333 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
به  با پرونده  عرصه و اعیان پالک فوق به فروش خواهد رسید. احتراما ، دررابطه 
خصوص  در   000015۶ بایگانی  شماره  و   140002920000192897 شماره 
ارزیابی  خصوص  در  نوروزی  حسین  آقای  طرفیت  به  رازقی  کبری  خانم  دعوی 
ملک معرفی شده به استحضار می رساند در معیت و راهنمایی خواهان از محل 
شهید  متری   17  – توحید  خیابان   – نیروگاه   – درقم  واقع  شده  معرفی  ملک  وقوع 
فهیمی – نبش کوچه 28 بازدید و پس از انجام بررسی های الزم نظریه کارشناسی 
مورد  ملک   : بازدید  مورد  ملک  مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به 
ثبت  ثبتی 1895 اصلی بخش دو  از پالک  به صورت یک پالک تجمیعی  بازدید 
قم می باشد که مطابق استعالم به عمل آمده اداره ثبت اسناد مالک چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ ملک مرحوم عیوضعلی نوروزی می باشد. عرصه تجمیعی ملک 
مورد بازدید به مساحت 200 مترمربع به صورت دو نبش می باشد. اعیانی ملک با 
اسکلت دیوار باربر با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی آهنی شامل دو باب منزل 
مسکونی مستقل و دو باب مغازه بر شارع شهید فهیمی می باشد و بالغ بر 35 سال 
قدمت دارد. هر باب منزل مسکونی شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی 
است. پوشش کف واحد ها عمدتا موزاییک و اندود سیمان و بدنه ها سفید کاری 
شده ، پنجره ها از جنس فلزی با شیشه تک جداره ، سیستم سرمایش کولر آبی 
و گرمایش آبگرمکن و بخاری گازی ، پوشش کف حیاط موزاییک و بدنه ها اندود 
آهنی  ورودی  درب  دارای  و  فرش  موزاییک  ها  مغازه  کف  پوشش  است.  سیمانی 
شیشه خور است. نمای بیرونی ملک اندود سیمانی و دارای انشعابات آب و گاز و 
برق شهری می  باشد. بنا به اظهارات ساکنین منزل مسکونی در تصرف مستاجر 
به مبلغ ودیعه 150/000/000ریال و اجاره ماهیانه 8/000/000ریال از تاریخ 
تیرماه 1401 به مدت یک سال می باشد. یک باب مغازه در تصرف مستاجر مبلغ 
مورخه  از  ۶/000/000ریال  ماهیانه  بهاء  اجاره  و  30/000/000ریال  ودیعه 
حدود خرداد ماه 1401 به مدت یک سال و باب دوم در تصرف مستاجر مبلغ اجاره 

بهاء 4/000/000ریال از خرداد ماه 1401 به مدت یک سال می باشد. مطابق 
از   1401/4/22 مورخه   01/30۶/2/21247 شماره  به  آمده  عمل  به  استعالم 
سوی شهرداری منطقه شش قم عرصه کل ملک به صورت تجمیعی 200 مترمربع 
و اعیانی ملک شامل 20 مترمربع زیرزمین و همکف 1۶۶ مترمربع اعالم گردیده 
و همچنین کل ملک در مسیر تعریض شارع واقع گردیده است. همچنین دو باب 
مغازه فاقد مجوز تجاری از سوی شهرداری است. ب- نظریه کارشناسی : ارزش 
کل ملک موصوف با عنایت به اظهارات فوق ، موقعیت محلی ، مساحت عرصه ، 
نوع سند مالکیت ، کاربری ، کیفیت و کمیت بنای احداثی و سایر عوامل موثر و 
با فرض عدم داشتن دیون احتمالی به ارگان ها و سازمان های مربوطه به شرح 
هر  قرار  از  مترمربع   200 مساحت  به  عرصه   -1 گردد:  می  اعالم  و  ارزیابی  ذیل 
 -2 40/000/000/000ریال  مبلغ  جمعا  و  200/000/000ریال  مترمربع 
اعیانی زیرزمین به مساحت 20 مترمربع از قرار هر مترمربع 18/000/000ریال 
و جمعا مبلغ 3۶0/000/000ریال 3- اعیانی همکف به مساحت 1۶۶ مترمربع 
4/150/000/000ریال  مبلغ  جمعا  و  25/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از 
490/000/000ریال  مبلغ  جمعا  غیره  و  سازی  حیاط  و  انشعابات  ارزش   -4
جمع کل ارزیابی : 45/000/000/000ریال چهل و پنج میلیارد ریال همچنین 
سهم خواهان از مبلغ فوق الذکر به مبلغ 4/000/000/000ریال تعیین و اعالم 
الی  تاریخ 1401/9/30 ساعت 11  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می 
11/15 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. 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )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 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد 
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  

نمائید. مراجعه 
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مناقصه واگذاری بهره برداری نمایشگاه مسجد 
جامعه پرداز بنیاد هدایت

با توجه به اینکه بنیاد هدایت در نظر دارد بهره برداری از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز را در مکان مسجد مقدس جمکران طبقه 
فوقانی شبستان بقیع با ارائه خدمات ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط و صالحیت دار دعوت 
می شود از تاریخ 1401/09/05 لغایت 1401/09/10 ساعت 12 جهت شرکت در مناقصه به همراه مدارک ذکر شده به آدرس قم 
جمکران بلوار نرجس بلوار انتظار طبقه فوقانی مرکز خادمین افتخاری بنیاد هدایت معاونت پشتیبانی آقای زمانی مراجعه نمایند.

فوق  آدرس  به  هدایت  بنیاد  ساختمان  محل  در   1401/09/10 پنجشنبه  روز    14:30 ساعت  مناقصه  گشایش  زمان  ضمن  در 
بود. خواهد 

الف( شرح خدمات:
1. نگهبانی از ساعت 07:30 صبح الی 23 هر روز

2. مسئول پذیرش مخاطبین و ثبت در سامانه و ارسال پیامک به افراد ثبت شده و هدایت به سمت سالن انتظار و نمایشگاه
3. حضور هم زمان حداقل سه راوی مسلط به مباحث نمایشگاه از ساعت 08:00 صبح الی 22 هر روز

4. نظافت کل نمایشگاه 
5. نیروی تأسیساتی جهت برطرف نمودن مشکالت احتمالی

۶. تهیه و پذیرایی از مخاطبین و مهمانان ویژه
7. تیم رسانه ای متشکل از حداقل 3 نفر با تجهیزات کامل برای پوشش خبری و ارسال به خبرگزاری ها و سایت نمایشگاه و تهیه 

فیلم مصاحبه از مهمان ویژه و تحویل فیلم و کلیپ هر روز در پایان روز بعد
8. آماده سازی سالن مسجد جامعه پرداز برای برگزاری نشست ها و همایش ها با امکانات صوتی و تصویری به همراه پذیرایی

ب( مدت زمان اجرا تا پایان سال 1401 
ج( مبلغ برآورد: 25.000.000.000 ریال

د( شرایط متقاضی: 
1. کپی مدارک مناقصه گر)پروانه فعالیت، اساسنامه، روزنامه رسمی، کد اقتصادی، کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل(

2. مبلغ 5.000.000.000 ریال تضمین معتبر )چک یا سفته( جهت ارائه خدمات مذکور و حسن انجام کار
3. نامه مکتوب مبنی بر اجرای خدمات مذکور در زمان تعیین شده و مبلغ پیشنهادی

تاکید  کاال ها  گرانی  مشکل  رفع  لزوم  بر  تقلید  مراجع  از  یکی      ◄
و  کوشش  حال  در  همواره  نظام  که  هستیم  معتقد  ما  گفت:  و  کرد 
به  نظام کسانی  هستند که دل  اما در عین حال در داخل  تالش است 

کنند. جلب  را  مردم  رضایت  تا  نمی دهند  مسئله  این 
بسیج  هفته  مناسبت  به  سبحانی  جعفر  آیت الله  فارس،  گزارش  به 
در  که  بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی  غالمرضا  سردار  دیدار  در 
کرد:  بیان  سخنانی  طی  شد،  انجام  صادق)ع(  امام  آموزشی  موسسه 
مردمی  نعمت  اول  نعمت  باشد؛  برخوردار  نعمت  دو  از  باید  انقالب  هر 
آن ها  رضایت  بتواند  باید  نظام  و  دارند  گرایش  نظام  این  به  که  است 

کند. تسهیل  را 
شد  مدینه  وارد  اینکه  از  بعد  اکرم)ص(  رسول  داد:  ادامه  وی 
خودش  با  را  انصار  و  حفظ  را  مدینه  مردم  رضایت  حقیقت  در  توانست 
اول  درجه  در  هستند  نظام  این  به  عالقه مند  که  کسانی  کند،  همراه 

نظام  همراه  مواضع  همه  در  سال   43 این  در  که  را  ملت  رضایت  باید 
کنند. برطرف  را  آن ها  گرفتاری  و  حفظ  بودند 

نظام  که  هستیم  معتقد  ما  البته  کرد:  تصریح  تقلید  مرجع  این 
داخل  در  حال  عین  در  ولی  است  تالش  و  کوشش  حال  در  همواره 
مردم  رضایت  تا  نمی دهند  مسئله  این  به  دل  که  هستند  کسانی   نظام 
مردم  مشکالت  تا  نمی کنند  تالش  باید  که  آن طور  کنند،  جلب  را 
بهتر  قطعا  کنند  تالش  به درستی  مسئوالن  اگر  شود.  حل  گرانی   مانند 

کرد. حل  را  مشکالت  می شود  این ها  از 
مرتبط  کشور  از  خارج  به  مسائل  دوم  درجه  کرد:  خاطرنشان  وی 
باشد  داشته  اقتدار  اینقدر  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  می شود؛ 
ع  موضو این  در  البته  نکنند.  وارد  صدمه  آن  به  خارجی  دشمنان  تا 

پرداخته اند. مسئله  این  به  هم  اتحاد  با  بسیج  و  سپاه  ارتش، 
کرده است  توصیه  کریم  قرآن  در  خداوند  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 

تا  باشد  قدرت  افزایش  به دنبال  باید  همواره  اسالمی  حکومت  که 
ع  موضو این  به خاطر  تا  باشند  داشته  واهمه  قدرت  این  از  دشمنان 

نباشد. زدن  صدمه  به فکر  شده  که  هم 
مردم  بین  بسیج  مهم  نقش  به  اشاره  با  پایان  در  سبحانی  آیت الله 
است  فرموده  خود  سخنرانی های  از  یکی  در  خمینی)ره(  امام  گفت: 
امروز مردم حامی بسیج  باشم«،  که »آرزو می کنم من هم یک بسیجی 

است. شده  روشن  مردم  همه  برای  بسیج  آثار  ایام  این  در  و  هستند 
این  در  بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی  غالمرضا  سردار  همچنین، 
بسیج در شرایط  اظهار کرد:  بسیج  فرا رسیدن هفته  به  اشاره  با  دیدار 
در  و  است  فداکاری  آماده  گذشته  مانند  اسالمی  انقالب  برای  جدید 
همه  در  داده  رخ  کشور  در  اخیرا  که  صهیونیستی  آمریکایی  فتنه 
تقدیم  را  شهدایی  نتیجه  در  و  داشت  تحسین  قابل  حضور  صحنه ها 

► است.    کرده  اسالمی  انقالب 

آیت الله سبحانی در دیدار با رئیس سازمان بسیج: 

● برخی در داخل نظام نمی خواهند رضایت مردم جلب شود    ●


