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صفحه صفحه 33  ساماندهی حرم پس از ساماندهی حرم پس از ۲۵۲۵ سال سال

مسائل  کارشناس  زارعی  سعدالله     ◄
فرانسه  سفارت  که  گفت  منطقه ای  و  سیاسی 
گالری ها،  گردانندگان  برخی  شبکه سازی  با 
از  تعدادی  و  ورزشی  مکان های  و  کافی شاپ 
آشوب های  در  کشور  آن  در  فارغ التحصیالن 

کرد. نقش آفرینی  اخیر 
به گزارش تسنیم، سعدالله زارعی کارشناس 
مسائل سیاسی و منطقه ای در نشست رسانه ای 
فکری  شاخص های  با  اخیر  آشوب های  واکاوی 
مکتب  داشت:  اظهار  سلیمانی  شهید  عملی  و 
از  اسالمی  انقالب  مکتب  سلیمانی،  سردار 

است. رویکرد  و  عملکرد  حیث 
صحبت  انقالب  مکتب  از  وقتی  افزود:  وی 
تئوری،  فلسفه،  یک  از  حقیقت  در  می کنیم 
که  می زنیم  حرف  سیاست هایی  و  بنیان ها 
اسالمی  جمهوری  و  انقالب  فکری  پایه های 
شهید  مکتب  از  هم  وقتی  داده اند.  تشکیل  را 
سلیمانی حرف می زنیم از یک تئوری در میدان 
و راه حل توام با موفقیت بزرگ  صحبت می کنیم 

است. شده  تبدیل  شاخص  به  که 
سلیمانی  شهید  مکتب  داد:  ادامه  زارعی 
رهبر  و  امام  حضرت  تفکر  که  است  داده  نشان 
رسیده  عالی  نتایج  به  عمل  درصحنه  انقالب 

. ست ا
از  بعد  کرد:  تصریح  سیاسی  کارشناسی  این 
آشوب های  پدیده  با  سلیمانی  سردار  شهادت 
مدت  به  شهریورماه  از  که  شدیم  مواجه  اخیر 
مکتب  از  وقتی  ما  داشت.  استمرار  روز  هفتاد 
مکتب  یک  از  می کنیم  صحبت  سلیمانی  شهید 
این  از منظر  باید  امروز  و  زنده صحبت می کنیم 
قرار دهیم. بررسی  مورد  را  اخیر  شهید حوادث 
وی اظهار داشت: قضایایی که در هفتاد روز 
توسط  که  بود  خیابانی  اقدامی  آمد  پیش  اخیر 
مردم  اموال  به  خسارت  ایراد  شکل  به  عده ای 
مخالفان  و  شد  نمایان  انسان ها  خون  ریختن  و 
جمهوری اسالمی اعم از داخلی و خارجی پای 

این حوادث ضریب دهند. به  تا  آمدند  کار 
و  سلطنت طلبان  کرد:  عنوان  زارعی 
منافقین  همراه  به  تجزیه طلب  گروهک های 
علیه  جنایت  در  سیاهی  پرونده  همگی  که 
میدان  به  آشوب ها  این  در  دارند  ایران  ملت 
برخی  که  جریاناتی  همچنین  آمدند. 
و  گالری ها  کافی شاپ ها،  در  سفارتخانه ها 
هم  به  آوردند  بوجود  ورزشی  مکان های  برخی 
آمدند.  میدان  به  آشوب ها  در  و  شدند  شبکه 
را  گالری ها  عمده  تهران  در  فرانسه  سفارت 
بر  عالوه  داد.  آموزش  آن ها  به  و  کرد  شبکه 
کرده  تحصیل  فرانسه  در  که  را  کسانی  این 

بودند در سفارت خود در تهران جمع کردند و 
به آن ها پول دادند و به یکدیگر مرتبط کردند. 
آلمان  سفارتخانه های  توسط  اقدام  این  مشابه 

شد. انجام  هم  انگلیس  و 
وی عنوان کرد: همچنین برای این آشوب ها 
شعاری انتخاب شد که همه بتوانند زیر آن جمع 
شوند. در این حوادث طراحی پیچیده ای وجود 
داشت که از آن به نام جنگ ترکیبی یاد می شود. 
رنگی  انقالب  از  بیش  وسعتی  ترکیبی  جنگ 

اقتصادی،  و در آن اختالل هایی در شبکه  دارد 
انتظامی، اطالعاتی و مدیریت تحوالت از طریق 
ایجاد می شود. رخنه در کانون های تصمیم گیر 

داد:  ادامه  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
بود  انقالب  رهبر  دشمن  حمالت  کانونی  نقطه 
زیرا دشمن دریافته است هرگاه همه دستگاه ها 
می آید  میدان  به  انقالب  رهبر  می افتند،  کار  از 
پیش  هفته  دو  لذا  می کند.  مدیریت  را  قضیه  و 
از اغتشاشات شایعه مرگ رهبر انقالب را توسط 

کردند. مطرح  خود  رسمی  رسانه های 
را  سوریه  بحران  سلیمانی  شهید 

کرد پیش بینی 
سلیمانی  سردار  سیره  خصوص  در  زارعی 
شناخت  در  سلیمانی  سردار  کرد:  عنوان 
ابعاد  انسان  اگر  داشت.  زیادی  سرعت  صحنه 
میدان  به  دیر  بشمارد،  را کوچک  یک حادثه ای 
می شود.  دشوار  آن  کردن  جمع  لذا  می آید. 
که  بود  این  سلیمانی  سردار  خصوصیت  اولین 
دچار  درعا  در  سوریه  وقتی  بود.  بحران شناس 
و  رفت  اسد  بشار  دیدار  به  وی  شد،  مشکالتی 
بحران  یک  درگیر  شما  زودی  به  که  گفت  او  به 
طوالنی و عمیق می شوید که برای ساقط کردن 

است. شده  طراحی  سوریه  تجزیه  و  دولت 
به  داعش  حرکت  بوی  وقتی  داد:  ادامه  وی 
به  سلیمانی  سردار  شد  استشمام  عراق  سمت 
درگیر  عراق  بزودی  که  داد  هشدار  عراق  دولت 
با  مقابله  برای  ارتش  و  می شود  داعش  بحران 

نمی کند. کفایت  بحران  این 

از  گفت:  منطقه ای  مسائل  کارشناس  این 
یک  رهبر  دشمن  وقتی  سلیمانی  سردار  منظر 
برای  تالش  عالمت  می گیرد،  نشانه  را  جامعه 
ایجاد بحران است. از سوی دیگر تالش هایی که 
از  می گرفت  صورت  مردم  کردن  دسته  دو  برای 
بود. بحران  منظر شهید سلیمانی عالمت وقوع 

سلیمانی  سردار  منظر  از  کرد:  اضافه  وی 
کند  پیدا  توسعه  و  شود  حمله  اسالم  به  هرگاه 
حمله  ایران  موجودیت  به  دیگر  سوی  از  و 
است.  بحران  ایجاد  برای  تالش  عالمت  شود، 
ارزش های  هرگاه  شهید  این  منظر  از  همچنین 
آن  می شود،  حمله  دچار  ملت  یک  اول  دست 

است.   اساسی  مشکالت  آستانه  در  جامعه 
زارعی عنوان کرد: سردار سلیمانی در چنین 
باید  دستگاه ها  که  داشت  اعتقاد  شرایطی 
دهند.  انجام  فوری  صورت  به  را  خود  کارهای 
تاخیر دستگاه ها  در همین حوادث اخیر شاهد 
در اقدامات ویژه خود بودیم که نشان دهنده آن 
است که آن ها در وقت حادثه کارویژه های خود 

نمی شناسند. را 
دیدگاه  در  گفت:  سیاسی  کارشناس  این 
شهید سلیمانی در این مواقع ابتدا باید رهبری 
این  به  تیررس حمالت دشمن خارج کرد.  از  را 
از رهبری دفاع  اگر شخصیت های مهم  معنا که 
کنند، حمله به رهبری مشکل می شود. از سوی 
در  باید  که  بود  معتقد  سلیمانی  شهید  دیگر 
از  مانع  و  کرد  تالش  مردم  یکپارچگی  راستای 

شد. مردم  بین  دودستگی  و  شکاف  بروز 
شهید  دیگر  راهبرد  کرد:  تصریح  زراعی 
بطن  در  مسئوالن  مستقیم  حضور  سلیمانی 
بسیار  روزهای  در  همدانی  شهید  بود.  ماجرا 
دمشق  به  را  خود  فرزند  و  همسر  سوریه  سخت 
را  منطقه  خود  سوری ها  که  حالی  در  بود،  برده 
ترک کرده بودند. این حضور شهید همدانی یک 
میدان  به  تمام وجود  با  ما  اینکه  از  بود  عالمتی 
عالوه  خوزستان،  سیل  ماجرای  در  یا  آمده ایم. 
در  که  ظرفیت هایی  سلیمانی  شهید  اینکه  بر 
میدان  به  کرد، خودش هم  فعال  اختیار داشت 

رفت.
از  تردید  ذره ای  سلیمانی  شهید  گفت:  وی 
ایشان  از نظر  و  شکست دشمن در دل نداشت 
از  اسالمی  انقالب  که  نیست  حادثه ای  هیچ 
 88 سال  فتنه  از  اخیر  حادثه  برنیاید.  آن  پس 
و  تفکر  همان  نهایت  در  اما  بود  بزرگ تر  بسیار 
سهمگین  ماجرای  این  سلیمانی  شهید  مکتب 
و موجب  رساند  به سرانجام  تلفات  با حداقل  را 
را  شکست  و  برود  عقب  به  گام  یک  دشمن  شد 
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کمیسیون های  آموزشی  نشست های      ◄
و  هنری  فرهنگی،  مؤسسات  تخصصی 
قم  هنر  و  فرهنگ  تاالر  در  قم  استان  سینمایی 

شد. برگزار 
فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  کارگاه  نخستین  قم،  اسالمی  ارشاد  و 
تخصصی  کمیسیون های  آموزشی  نشست های 
با حضور  مؤسسات فرهنگی و هنری استان قم 
تلوری عضو هیئت علمی دانشگاه  دکتر مهدی 
تاالر فرهنگ و  شهید بهشتی در سالن جلسات 

شد. برگزار  قم  استان  هنر 
و  طراحی  نظیر  مباحثی  نشست  این  در 

موسسه  مأموریت  تدوین  چشم انداز،  نگارش 
مؤسسه  موجود  وضع  بررسی  نحوه  ادامه  در  و 
و  کارگاهی  شکل  به  و  گرفته  قرار  تبیین  مورد 

شد. گذاشته  آزمایش  بوته  به  عملی 
کمیسیون های  آموزشی  جلسه  همچنین 
حجاب«،  و  عفاف  »نماز،  شهادت«،  و  »ایثار 
جمعیت  »جوانی  فساد«،  با  مبارزه  و  »عدالت 
و  نسل جوان  به  آوری«، »هویت بخشی  فرزند  و 
تمدن  و  »مهدویت  اسالمی«،  انقالب  گفتمان 
برگزار  نیز  مجازی«  »فضای  و  اسالمی«  نوین 

. شد
حضور  با  آموزشی  نشست های  این  مجموعه 

ادامه  جمعه  غروب  تا  کمیسیون   ۱۴ اعضای 
داشت.

برگزاری  حاشیه  در  کریمی  روح الله 
کمیسیون های  تخصصی  نشست های 
گفت:  قم  استان  هنری  و  فرهنگی  موسسات 
ادامه  در  و  ماه  آذر   ۲۴ پنج شنبه  روز  صبح  از 
روز  که  مؤسسات  تخصصی  همایش  برگزاری 
۲۷ آبان برگزار شد، ۲۵۶ نفر از مدیران مسئول 
در  قم  سینمایی  و  هنری  و  فرهنگی  مؤسسات 
قالب ۱۴ کمیسیون به هم اندیشی و تبادل نظر 
در خصوص موضوعات مهم و متعدد فرهنگی و 

► پرداختند.     استان  هنری 

با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده      ◄
و  خاص  های  برنامه  با  توان  می  که  این  بیان 
و  مردم  ها،  بخش  همه  جانبه  همه  همکاری 
کرد،  غلبه  جمعیت  جوانی  بحران  بر  جوانان 
سال   ۶ فقط  منظور  این  برای  داشت:  اظهار 

داریم. زمان 
پور  بانکی  دکتر  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
نماینده مجلس شورای اسالمی در رویداد ملی 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  در  که   ۲ آهنگ  هم 
و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  های  مزیت 
... رشد جمعیت، اظهار داشت: آنچه که امروز 
سنی  هرم  موضوع  دارد  اهمیت  کشور  برای 
به  رو  بخواهد  جامعه  اگر  یعنی  است،  جمعیت 

کمال باشد باید نسبت سنی افراد جامعه طبق 
کشور  که  شود  رعایت  سنی  هرم  علمی  الگوی 
سنی  هرم  حالت  از  شدن  خارج  حال  در  ما 

است. خطرناک  جامعه  برای  این  و  است 
رشد  فعلی  روال  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
می  پیر   ۱۴۳۰ سال  تا  ما  کشور  جمعیت، 
خواهد  سالمند  ما  جمعیت  سوم  یک  و  شود 
زمان  آن  در  که  است  حالی  در  این  گفت:  بود 
این  که  هستند  جوان  ما  همسایه  کشورهای 
ایران  برای  را  امنیت  بحران  تواند  می  موضوع 

باشد. داشته  پی  در 
جوان  جمعیت  وقتی  گفت:  پور  بانکی 
رشد  و  کشور  محرک  نیروی  کند،  پیدا  کاهش 
پیدا  کاهش  کشور  خالقیت  و  فرهنگی  علمی، 

کند. می 
وی با بیان این که خطر سیاهچاله جمعیتی 
را تهدید می کند، گفت: وقتی کشور  کشور ما 
از هرم جمعیتی  و جمعیت سالمندان  پیر شود 

درمان  و  بهداشت  و  سالمت  نظام  شود،  خارج 
آن  عهده  از  که  کند،  هزینه  برابر  پنج  باید  ما 
ای  کننده  نگران  وضعیت  بنابراین  است  خارج 

آید. به وجود می 
با  توان  می  که  این  بیان  با  مجلس  نماینده 
همه  جانبه  هم  همکاری  و  خاص  های  برنامه 
غلبه  بحران  این  بر  جوانان  و  مردم  ها،  بخش 
 ۶ فقط  منظور  این  برای  داشت:  اظهار  کرد 

داریم. زمان  سال 
شصتی  دهه  جمعیت  اگر  کرد:  تصریح  وی 
توان  نمی  دیگر  کنند  عبور  باروری  دوران  از  ما 
 ۳۵ از  آمار  طبق  کرد.  کاری  زمینه  این  در 
و  شود  می  قطع  تقریبا  باروری  نرخ  سالگی 

خارج  چرخه  این  از  زودی  به  دهه شصت  قشر 
شوند. می 

جوانی  قانون  در  که  این  بیان  با  پور  بانکی 
را  فرزندآوری  بر  موثر  عوامل  تمام  جمعیت 
حل  روش  با  را  موانع  همه  و  کردیم  بررسی 
مثال  عنوان  به  افزود:  رفتیم،  پیش  مسئله 
تسهیالت ازدواج پنج برابر شد و دیدیم که بعد 

کرد. پیدا  افزایش  ازدواج  آمار  سالها  از 
قانون  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
تعرفه  درصد   ۷۰ و  دولتی  تعرفه  درصد   ۹۰
سیستم  طریق  از  ناباروری  درمان  خصوصی 
کمک  بسیار  که  شود  می  پرداخت  دولتی 
از طریق  فرزندآوری  برای  ترغیب  است.  کننده 
دیگر  از  مختلف  های  مشوق  و  تسهیالت  ارائه 

است. قانون  این  موارد 
دولت  عملکرد  که  این  بیان  با  پور  بانکی 
به  نسبت  جمعیت  جوانی  قانون  اجرای  در 
افزود:  بوده،  خوب  بسیار  کشور  دیگر  قوانین 

با  اما عملکرد دولت در اجرای این قانون هنوز 
دارد. فاصله  بسیار  ما  انتظارات 

حوزه  در  ما  بعدی  گام  که  این  بیان  با  وی 
است،  توسعه  هفتم  برنامه  قانون  جمعیت، 
جوانی  قانون  در  ما  هدف  داشت:  اظهار 
جمععیت ترغیب زوجین به فرزندآوری بود، اما 
معظم  مقام  منویات  به  توجه  با  هفتم  برنامه  در 
را  باروری  نرخ  باید  جمعیت،  حوزه  در  رهبری 
خواهیم  می  اگر  و  ببریم  جانشینی  نرخ  باالی 
فرمودند  رهبری  که  همانطور  کنیم  پیدا  نجات 
نیم  و  دو  میانگین  نرخ  به  هفتم  برنامه  در  باید 

برسیم. فرزند 
پیشنهاد  چند  کرد:  تصریح  مجلس  نماینده 
در  دارم.  هدف  این  به  رسیدن  برای  راهکار  و 
باید کاری کنیم که دختران و پسران  وهله اول 

کنند. ازدواج  باهم  شصتی  دهه 
میلیون  چهار  تعداد  داد:  توضیح  وی 
پنجاهی  دهه  و  شصتی  دهه  هزار  دویست 
نیمی  و  دختر  نیمی  که  داریم  کشور  در  مجرد 
هم  با  آنها  نفر  میلیون  دو  اگر  هستند،  پسر 
عدد  شوند  فرزند  دو  صاحب  و  کنند  ازدواج 

شود. می  اضافه  جمعیت  به  توجهی  قابل 
اگر  داشت:  اظهار  همچنین  پور  بانکی 
برای  جمعیت  جوانی  قانون  در  که  تسهیالتی 
در  شده  گرفته  نظر  در  چهارم  و  سوم  فرزند 
قبل  زوجین  اول  فرزند  به  هفتم  برنامه  قانون 
تسهیالت  شرایط  و  بگیرد  تعلق   ۱۳۷۰ سال  از 
کننده  کمک  شود  تر  ساده  هم  ها  مشوق  و 

بود. خواهد 
۲و  الگوی  به  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  وی 
چهار  های  خانواده  باید  برسیم  فرزند  نیم 
بیست  زیر  آنها  فرزندان  که  بیشتر  و  فرزندی 
عنوان  به  را  آن  و  کنیم  حمایت  را  باشند  سال 

کنیم. معرفی  تراز  الگوی 
فرزندان  های  هزینه  تمام  از  نیمی  تامین 
مثل هزینه های مهدکودک ، آموزش، بهداشت 
و ...  ، تبدیل وضعیت استخدامی والدین و ... 
آنها  به  پور  بانکی  که  بود  پیشنهاداتی  دیگر  از 

کرد. اشاره 
برخی  سواالت  به  پایان  در  پور  بانکی 
حاضرین پاسخ داد و گفت: در بودجه جمعیت 
سال جاری مبلغ خوبی را برای طرح ها و ایده 
های اجرایی گروه های مردمی تخصیص داده 
های  کانال  از  توانند  می  ها  گروه  این  که  ایم 
این  مشخص،  های  طرح  ارائه  با  و  مختلف 

► کنند.   جذب  را  ها  بودجه 
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برگزاری نشست های آموزشی کمیسیون های تخصصی
 مؤسسات فرهنگی و هنری قم

رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت مجلس در قم:

برای غلبه بر بحران پیری جمعیت فقط ۶ سال زمان داریم

حضرت آیت الله سید محمد صادق 
روحانی دارفانی را وداع گفت

حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی از فقهای مکتب اهل بیت 
علیهم السالم دارفانی را وداع گفت.

به گزارش مرکز خبر حوزه، حضرت آیت الله سید محمدصادق روحانی 
وداع  را  دارفانی  قبل  ساعتی  علیهم السالم  اهل بیت  مکتب  فقهای  از 

گفت.
ایشان از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی خویی در نجف اشرف بود و 

مجموعه »فقه الصادق« از جمله آثار ایشان به شمار می رفت.
 ۲۷ مورخه  یکشنبه  فردا  روحانی  سیدصادق  الله  آیت  تشییع  مراسم 
در  واقع  عسکری)ع(  حسن  امام  مسجد  از  صبح  ساعت۱۰  از  آذرماه 
سه راه بازار به سمت حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار می شود 
سپرده  خاک  به  اهل بیت)س(  کریمه  مطهر  حرم  باالسر  مسجد  در  و 

شد. خواهد 
در همین رابطه مرکز مدیریت حوزه های علمیه در پیام تسلیتی اعالم 
کرد: حوزه های علمیه مصادف با مراسم تشییع پیکر حضرت آیت الله 

روحانی تعطیل خواهد بود.
متن پیام به این شرح است:

َها َشْیٌء ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة ْساَلِم ُثْلَمٌة اَل َیُسدُّ ِإَذا َماَت اْلَعاِلُم ُثِلَم ِفی اْلِ
بسم الله الرحمن الرحیم

الله  آیت  حضرت  گرانقدر  فقیه  و  ربانی  عالم  ارتحال  علمیه  حوزه های 
امام  پیشگاه  به  را  علیه  تعالی  الله  رضوان  روحانی  صادق  محمد  سید 
ظله،  دام  رهبری  معظم  مقام  الشریف،  فرجه  تعالی  الله  عجل  زمان 
و  مندان  عالقه  و  شاگردان  همه  برکاتهم،  دامت  تقلید  عظام  مراجع 
مجاهد،  عالم  آن  معزز  بیت  ویژه  به  و  گرامی  طالب  و  فضال  و  اساتید 
علیهم  طاهرینش  اجداد  جوار  در  درجات  علو  و  نموده  عرض  تسلیت 
از  را  مکرم  خاندان  برای  اجر  و  صبر  و  پارسا  فقیه  آن  برای  را  السالم 

دارد. مسئلت  منان  خداوند 
روحانی  حسینی  آیت الله  اسالمی  سیاست  گفتمان  از  حوزه  علمای 

بگیرند درس 
آیت  درگذشت  مناسبت  به  خسروپناه   عبدالحسین  االسالم  حجت 
مجاهد  و  تشیع  عالیقدر  مرجع  ملکوتی  ارتحال  نوشت:  روحانی  الله 
فرهیخته حضرت آیت الله العظمی سید محمدصادق حسینی روحانی 
بود.  خواهد  علمیه  های  حوزه  برای  ای  ثلمه  علیه،  تعالی  الله  رضوان 
این  نماید.  اجداد طاهرینش محشور  با  اعلی  ملکوت  در  را  او  خداوند 
کمک  الصادق،  فقه  نظیر  کم  و  ارزشمند  کتاب  تدوین  با  ربانی  عالم 

کرد. اجتماعی  نظامات  فقه  ویژه  به  فقه  بالندگی  به  بزرگی 
تحصیل،  وقف  را  خود  ساله   ۹۶ عمر  متقی،  مجاهد  این  افزود:  وی 
از بزرگان حوزه قم  تدریس، تحقیق و تبلبغ علوم اسالمی کرد. ایشان 
آیات عظام محمدکاظم شیرازی، محمدحسین غروی  و نجف همچون 
اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی، محمدرضا 
بروجردی  و سید حسین طباطبایی  ابوالقاسم خویی  یاسین، سید  آل 

برد. وافر  بهره 
این استاد فلسفه و حکمت اضافه کرد: پاسخ متقن ایشان به مخالفان 
بهانه  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  معارضان  و  اسالمی  حکومت 
است.  توجه  قابل  السالم،  علیه  حجت  قیام  از  قبل  قیام  منع  روایات 
وی به صراحت با جدایی دین از سیاست مخالفت کرد و باور داشت که 
اجرای بسیاری از احکام اسالمی مانند جهاد و قصاص و دیات، متوقف 
به دین است و مگر می  بر حکومت است و فرمودند همه احترام علما 

شود در مقابل اجرا نشدن احکام بی تفاوت بود.
و  اسالم  ضد  را  دیوید  کمپ  پیمان  روحانی،  الله  آیت  افزود:  وی 
را تقویت اسرائیل می شمرد و  الهی می دانست و هدف آن  دستورات 
فکری  منظومه  دانست.  می  مسلمانان  تمام  مسأله  را  فلسطین  مسأله 
از نقدهای  پاره ای  از اسالم جامع نگر بود و  این مرجع تقلید برگرفته 
عقالنیت  گفتمانی  درون  نقد  کشور،  های  تصمیم  برخی  به  ایشان 

رفت. می  شمار  به  اسالمی 
خسروپناه ادامه داد: بنابراین اوال فضال و علمای حوزه، باید از گفتمان 
امور  به  نسبت  و  بگیرند  درس  فقیه  مجاهد  این  اسالمی  سیاست 
استکباری و صهیونیستی بی تفاوت نباشند. ثانیا دغدغه اجرایی شدن 

باشند. داشته  را  الهی  و حدود  احکام 

آیت الله العظمی سیستانی 
ارتحال حضرت آیت الله 
روحانی را تسلیت گفتند

صادق  سید  الله  آیت  حضرت  ارتحال  سیستانی  الله  آیت  حضرت 
گفتند. تسلیت  را  روحانی 

بدین  جهان  شیعیان  عالیقدر  مرجع  این  پیام  متن  شفقنا،  گزارش  به 
است: شرح 

الرحیم الرحمن  الله  بسم 
انا لله و انا الیه راجعون

صادق  محمد  سید  حاج  الله  آیت  عالیقدر  فقیه  ربانی  عالم  ارتحال 
ولی  حضرت  مقدس  آستان  به  را  علیه(  الله  روحانی)رضون  حسینی 
دیگر  و  گرامی  بستگان  و  قم  علمیه  حوزه  به  و  عصر)اروحنافداه( 

کنم. می  عرض  تسلیت  سعید  فقید  آن  محترم  عالقه مندان 
آن بزرگوار سالیان طوالنی از عمر شریفشان را درتعلیم وتربیت طالب 
و  سپری  السالم(  وطهارت)علیم  عصمت  بیت  اهل  معارف  نشر  و 
ای  ارزنده  وآثار علمی  تحمل کردند،  را  بسیاری  راستا زحمات  دراین 

گذاشتند. یادگار  به  خود  از  را 
علو  و  بزرگ  خسارت  این  جبران  آالوه  جلت  احدیت  حضرت  ازدرگاه 
بازماندگانشان  عموم  برای  و  خواستارم  را  مقام  واال  فقید  آن  درجات 

دارم. مسالت  جزیل  اجر  و  جمیل  صبر 
وال حول وال قوة اال بالله العلی العظیم

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم:
کتابخانه مرکزی قم با

 ۴۰ نوع خدمت تاپایان سال 
افتتاح می شود

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم گفت: امید داریم 
بازگشایی  نهادها شاهد  و  با حمایت دستگاه های دولتی  پایان سال  تا 
کتابخانه مرکزی قم پس از ده سال با ۳ هزار و ۴۰۰ متر مربع زیربنا و 

ارائه ۴۰ نوع خدمت به شهروندان قم باشیم.
در  قم  استان  عمومی  کتابخانه های  نهاد  سرپرست  توکلیان،  مهدی 
دیدار با آیت الله اعرافی مدیرحوزه های علمیه با اعالم این خبر افزود: 
امروز کتابخانه های ما به عنوان پایگاه های فرهنگی اجتماعی آموزشی 
فعالیت می کنند و امیدواریم با حمایت های شما تأمین اعتبارات الزم 
امام)ره(  خیابان  در  قم  مرکزی  کتابخانه  کار  به  آغاز  و  افتتاح  شاهد 

باشیم.
قم،  استان  مرکزی  کتابخانه  وضعیت  آخرین  خصوص  در  توکلیان 
ارائه  آماده  گذشته  سال  اسفند   ۱۷ از  کتابخانه  این  کرد:  خاطرنشان 
خدمات بوده است اما باتوجه به یک سری مسائل این موضوع رخ نداده 
و به تأخیر افتاده است؛ در کتابخانه مرکزی استان قم بیش از ۴۰ نوع 
خدمت به عالقه مندان ارائه خواهد شد و باتوجه به استانداردها در این 

داشت. خواهیم  خدماتی  تنوع های  کتابخانه 
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی قم اذعان کرد: در سفری که 
دولت  به  مرکزی  کتاب خانه  تکمیل  بحث  داشتند  قم  به  جمهور  رئیس 
پیشنهاد شد و وزیر فرهنگ و ارشاد نیز این موضوع را شخصا پیگیری 
برای  تومان  میلیارد   ۱۵ بر  بالغ  بود که مبلغی  این  ما  پیشنهاد  کردند؛ 
از  بودجه  تومان  میلیارد   ۱۰ نهایت  در  شود،  گرفته  نظر  در  پروژه  این 

داده شد. اختصاص  طرف دولت 
وی افزود: تا به امروز بخشی از این بودجه به حساب اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی واریز شده و بر اساس آخرین اطالعی که دارم تا قبل از 
سفر دوم آیت الله رئیسی به قم کل این بودجه اختصاص داده خواهد 

شد.
ساز  و  ساخت  در  نمی توانیم  ما  قانون  مطابق  کرد:  تأکید  توکلیان 
تجهیز  و  توسعه  در  تنها  ما  وظیفه  و  باشیم  داشته  نقشی  کتاب خانه ها 
آماده  را  ساختمان ها  باید  اجرایی  دستگاه های  است؛  مکان ها  این 

کنیم. هماهنگ  استانداردها  با  را  آن ها  بتوانیم  ما  تا  کنند 
وی در ادامه ابراز داشت: استان قم نیازمند ۴۰ کتابخانه عمومی است 
و ما امیدواریم طی سالیان آینده تعداد کتابخانه های استان را افزایش 
دهیم، استاندارقم و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان طی این 

مدت توجه ویژه ای به وضعیت کتابخانه ها داشته اند.
گفت:  پایان  در  قم  استان  عمومی  کتابخانه های  اداره کل  سرپرست 
شهر قم در حوزه احداث کتابخانه در فقر می باشد و در حال حاضر ۲۷ 
هزار نفر در استان قم عضو کتاب خانه ها هستند که ۶۲ درصد از آن ها 

داده اند. تشکیل  دانش آموزان  را 
خدمات  از  آموزان  دانش  استفاده  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  توکلیان 
کتابخانه  اعضای  از  درصد   ۶۲ گفت:  استان  عمومی  های  کتابخانه 
های عمومی استان قم را دانش آموزان تشکیل می دهند و فعال ترین 
اعضای کتابخانه نیز که بیشترین میزان امانت کتاب در سال را دارند، 
دانش آموزان قمی هستند و این نشان دهنده این است که نسل جدید 

دانش هستند. فراگیری  به  مند  و عالقه  کتاب  با  مانوس 

اکران آثار مستندسازان قمی 
در جشنواره »سینما حقیقت«

به  به کارگردانی محسن سخا و »ضیاءالدین«  مستندهای »سرخدار« 
بین المللی  جشنواره  شانزدهمین  در  دهستانی  محمدرضا  کارگردانی 

اکران شد. ایران »سینما حقیقت«  فیلم مستند 
فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  شانزدهمین  بیست،  شهر  گزارش  به 
در  مقدم  حمیدی  محمد  دبیری  به  حقیقت«  »سینما  ایران  مستند 
جشنواره  از  دوره  این  در  قمی  مستندساز  دو  که  شد  برگزار  حالی 

داشتند. حضور 
تجربه  که  قمی  شناخته شده  و  مطرح  مستندسازان  از  سخا  محسن 
بخش  در  »سرخدار«  با  امسال  دارد،  را  جشنواره  این  در  حضور 
در  مستندش  و  شد  حاضر  حقیقت  جشنواره  ملی«  کوتاه  »مسابقه 
روزهای ۲۱ و ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت به روی پرده رفت.
او که در آثارش به حامیان محیط زیست نگاه ویژه دارد، در »سرخدار« 
زندگی  می کوشد  که  می پردازد  جنگلبانی  دغدغه های  و  زندگی  به 
بهتری برای اهالی روستای نزدیک جنگل ایجاد کند تا جنگل آسیب 

ببیند. کم تری 
»شاعری  قانون«،  »کتاب  رؤیا«،  »بناهای  از  سال ها  این  در  سخا 
سفید«،  »روزهای  کویر«،  جنس  از  »مردمانی  آرام«،  چشم های  با 
»کارواش«، »فرزندان زمین«، »فریاد بلوط«، »قرنطینه«، »در قفس« 
جشنواره های  در  که  مستندهایی  است؛  گرفته  قاب  »همقدم«  و 

رفته اند. پرده  روی  به  حقیقت«  »سینما  جمله  از  متعددی 
با  امسال  نیز  قمی  مستندساز  دیگر  دهستانی  محمدرضا 
در  و  آمد  حقیقت  سینما  جشنواره  شانزدهمین  به  »ضیاءالدین« 

پرداخت. مستند  یازده  با  رقابت  به  آوینی«  »شهید  بخش 
قرآنی  زندگی  از  شده  شنیده  کمتر  حقایقی  »ضیاءالدین«  مستند 
رهبر معظم انقالب و نقش ایشان در ترویج و نشر قرآن کریم را روایت 

می کند.
در  حالی  در  دهستانی  محمدرضا  مستند  ساخته  جدیدترین 
در  او  که  رفت  ملت  سینمایی  پرده  روی  به  آذرماه   ۲۲ و   ۲۰ روزهای 
بخش  در  جواد«  »سید  مستند  با  حقیقت  سینما  چهاردهم  جشنواره 
کارگردانی  برای  قبل  سال  چند  و  بود  حاضر  کارآفرینی  مستندهای 
فیلم۱۰۰  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  از  »َسّراج«  مستند 
اوج  با حمایت سازمان  برگزیده بخش مسابقه ملی شد. مستندی که 

بود. شده  تولید 
وزارت  قرآنی  معاونت  سرمایه گذاری  با  حالی  در  نیز  »ضیاءالدین« 
از  مطهر«  »مهدی  تهیه کنندگی  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نام  که  شده  تولید  حقیقت  سینما  جشنواره  پرکار  تهیه کنندگان 
دیگر  مستند  دو  تهیه کننده  عنوان  به  امسال  جشنواره  در  »مطهر« 

می خورد. چشم  به  نیز  »فوزیه«  و  پایان«  یک  »آغاز 
محمد  دبیری  با  »سینماحقیقت«  بین المللی  جشنواره  شانزدهمین 

برگزار شد. آذرماه   ۲۵ تا   ۲۰ از  حمیدی مقدم 

خبـرخبـر

روز گذشته خبری درباره کشف روغن       ◄
اتاق  از  قدیم  قیمت  به  شده  احتکار  های 
بعدی  پیگیری های  که  شد  منتشر  قم  اصناف 

است. دیگری  چیز  ماجرا  داد  نشان 
در  خبری  گذشته  روز  نیوز،  قم  گزارش  به 
منتشر  قم  رسانه های  برخی  و  مجازی  فضای 
از کشف حدود ۵۰۰۰ کیلوگرم  شد که حکایت 
می کرد  قم  اصناف  اتاق  پارکینگ  از  روغن 
قیمت  به  روغن ها  این  بود  شده  ذکر  آن  در  و 
غیرقانونی  طور  به  محل  این  در  و  بوده  قدیم 

اند. شده  نگهداری 
مسئول  خود  قم  اصناف  اتاق  که  آن جا  از 
واحدهای  تخلفات  به  رسیدگی  و  بازرسی 
گسترده ای  بازتاب  خبر  این  است،  صنفی 
به سرعت در فضای مجازی قم پخش  و  داشت 
دهد  می  نشان  گرفته  صورت  پیگیری  اما  شد 

است. بوده  دیگری  چیز  ماجرا  که 
*توضیحی که در خبر نیامده بود

کاال  توزیع  جهت  دولتی  و  صنفی  های  نهاد 
بین کارمندان خود آن هم برای تأمین معیشت 
مشخص  و  قانونی  چارچوب  در  کارمندان 
آنها  فروش  و  اساسی  اقالم  دریافت  به  اقدام 
اغلب  در  امر  این  و  می کنند  خود  کارمندان  به 
بوده  اتاق اصناف مرسوم  نهادهای دولتی مثل 
و عملی نیست که یک شبه یا تحت مدیریت فرد 

باشد. گرفته  صورت  خاصی 
اتاق  باال  مطالب  به  توجه  با  میان  این  در 
شرکت  از  خواستی  در  طی  در  قم  اصناف 
روغن  تعدادی  صمت،  کارکنان  مصرف  تعاونی 
که  می کند  دریافت  مایع  و  جامد  نیمه  جامد، 

هیئت  اعضای  کارکنان،  آنها  دریافت  مخاطب 
بوده  اصناف  اتاق  بازرسان  و  اتحادیه  مدیره، 
میزانی  مرحله ای  و  حواله ای  توزیع  طبق  و  اند 
شده  ذکر  فوق  افراد  و  کارمندان  تحویل  آنها  از 

کارت خوان  دستگاه  به  وجه  پرداخت  با  که 
مدارک  و  اسناد  کارکنان  تعاونی  فروشگاه 

است. موجود  آن  پرداختی 
الزامی  بخشنامه  اساس  بر  دیگر  سوی  از 
تجارت،  و  معدن  و  صنعت  وزارت  از  صادره 
قدیم  نرخ  به  یافته  نرخ  تغییر  اقالم  توزیع 
روز  نرخ  به  اقالم  تمامی  و  است  شده  ممنوع 
در  بندی  بسته  روی  شده  ثبت  جدید  قیمت  و 
حال فروش هستند و اقالمی نیز که قیمت قدم 
روی آنها خورده است، باید به نرخ روز به فروش 

. برسند
از  روغن  حلب   ۱۰۳۹ این  همچنین 
یعنی   ۱۴۰۱  /۲  /۲۸ تاریخ  در  ماه  اردیبهشت 
در  احتکار  از  جلوگیری  برای  بازرسی ها  اوج 

این  از  و کارمندان  اتاق اصناف نگهداری شده 
این  انتشار  و  داشته اند  کامل  گاهی  آ موضوع 
خبر با تاخیر ۶ ماهه و در حالی که دیگر چیزی 
تأمل  جای  ندارد،  وجود  قدیم  نرخ  عنوان  به 

دارد. بیشتری 
جمله  از  سریع  و  داغ  اخبار  انتشار  چه  اگر 
اصول فعالیت خبری به شمار می رود اما به نظر 
دریافت  این چنینی،  اخبار  مورد  در  می رسد 
ضرورت  اندرکاران  دست  و  مسئوالن  از  توضیح 

دارد.   ► 

ماجرای کشف روغن 
از پارکینگ اتاق اصناف قم چه بود؟



◄    مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از پیگیری 
بروجردی  الله  آیت  بلوار  بین  اراضی هزار هکتاری کوپان  برای تخصیص 
و بوستان زائر و محدوده 570 هکتاری پردیسان برای توسعه فضای سبز 

خبر داد.
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام 
شهری  سبز  فضای  توسعه  برای  تملکات  وضعیت  به  اشاره  با  جوادیان 
فضای  توسعه  برای  دولتی  تملکات  پیگیر  که  مدت هاست  کرد:  اظهار 
به  راستا یک عرصه هزار هکتاری  این  در  که  سبز در سطح شهر هستیم 
 ۵۷۰ محدوده  و  زائر  بوستان  و  بروجردی  الله  آیت  بلوار  بین  کوپان  نام 

است. پیگیری  حال  در   ۹۷ سال  از  پردیسان  هکتاری 
شده  سازی  آماده  مصوب  طرح  پروژه  این  برای  اینکه  بیان  با  وی 
عرصه  این  کرد:  خاطرنشان  است  شده  تصویب  نیز  شهر  شورای  در  که 
و  انجام  نیز  اصالحات  و  دهد  پوشش  را  شهر  از  زیادی  بخش  می تواند 

طرح توجیهی نیز آماده سازی شده و قرار است تا اواخر سال در کمیته 
و  ارائه شده  توجیهی  این طرح  و شهرسازی  راه  زیربنایی  امور  تخصصی 

شود. ارسال  استان  ریزی  برنامه  شورای  به  تأیید  از  پس 
کرد:  تصریح  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
قرارداد  شود،  تصویب  ریزی  برنامه  شورای  در  طرح  این  که  صورتی  در 

شد. خواهد  امضا  شهرداری  به  آن  تخصیص  و  واگذاری 
 ۱۵۰ حدود  وسعت  به  عرصه ای  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  هم  عرصه  این  گفت:  است  شده  کاشته  محدوده  این  در  هکتار 
تفرجگاهی  نظر  از  هم  و  بوده  مهم  شهری  سبز  کمربند  توسعه  راستای 

دارد. ویژه  اهمیت 
اتوبان  بین  جوادیان تصریح کرد: در محدوده جاده قدیم قم-تهران، 
پیگیر  نیز  والیت  بوستان  و  صفاشهر  تپه های  محدوده  در  قدیم،  جاده  و 
گیرد.► صورت  سبز  فضای  توسعه  و  کاشت  برای  تخصیص  تا  هستیم 

قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر      ◄
مسکن   6 محله  فرعی  معابر  احداث  از 
 22 بالغ بر  هزینه ای  با  پردیسان  در  مهر 

داد. خبر  ریال  میلیارد 
هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
علی اکبری  محمدحسین  قم،  شهرداری 
سال  عمرانی  پروژه های  به  اشاره  با 
داشت:  اظهار  پردیسان  منطقه  در  جاری 
مجتمع  مانند  عمرانی  پروژه  چندین 
دوم  مسیر  احداث  ورزشی،  فرهنگی 

و…  معابر  برخی  آسفالت  ابوطالب،  بلوار 
نیز  برخی  و  انجام  حال  در  منطقه  در 

است. انجام شده 
معابر  احداث  پروژه  داد:  ادامه  وی 
نیز  پردیسان  مهر  مسکن   ۶ محله  فرعی 
سیاسی  معاون  پشتیبانی  و  هماهنگی  با 
و  دادستان  معاون  استانداری،  امنیتی 
رفع  جهت  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
و  عبور  در  تسهیل  راستای  در  معارضین 
گرفته  صورت  محله  این  ساکنان  مرور 

. ست ا
قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
پروژه  این  مختصات  به  اشاره  ضمن 
بالغ بر   پروژه  این  مساحت  کرد:  بیان 
آسفالت  ۸۲۰تن  که  بوده  ۵۵۰مترمربع 
پروژه  این  در  جدول گذاری  متر   ۸۰۰ و 

است. انجام شده 
احداث  هزینه  ادامه  در  علی اکبری 
ریال  میلیارد   ۲۲ از  بیش  را  پروژه  این 

► کرد.   عنوان 
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افزایش تعداد رام های
 قطار قم به مشهد

ظرفیت  با  فوق العاده  قطار  رام  دو  اختصاص  از  قم  راه آهن  کل  مدیر 
مذکور  قطار  گفت:  و  داد  خبر  مشهد  به  قم  ریلی  مسیر  به  نفر   ۴۰۰
جزء قطارهای چهار تخته محسوب می شود و از اوایل دی ماه، روزانه 
و  ترک می کند  به سمت مشهد مقدس  را  قم  ایستگاه   ،۱۷ در ساعت 

می شود.  قم  عازم  مشهد  ایستگاه  از   ۱۹:۳۰ ساعت  در 
دباغ طی  راه آهن قم، غالمحسین  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
زائرپذیری  شرایط  به  توجه  با  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  گفت وگویی 
بالعکس  و  مشهد  به  قم  مسیر  مسافرین  باالی  تعداد  نیز  و  قم  استان 
مسیر  این  به  فوق العاده  قطار  رام   ۲ تعداد  ماه  دی  اول  از  شد  مقرر 

شود. اضافه  ریلی 
به  را  قم  ایستگاه   ۱۷ ساعت  در  روزانه  مذکور  قطار  کرد:  تصریح  وی 
ایستگاه  از   ۱۹:۳۰ ساعت  در  و  می کند  ترک  مقدس  مشهد  سمت 

می شود. قم  عازم  مشهد 
چهار  قطارهای  جزء  مذکور  قطار  اینکه  بیان  با  قم  راه آهن  مدیرکل 
و  مشهد  به  قم  فوق العاده  قطار  کرد:  عنوان  می شود،  محسوب  تخته 
بالعکس با ظرفیت ۴۰۰ نفر به صورت رفت و برگشت از اوایل دی ماه 

بود. زائرین خواهد  در خدمت  این مسیر  در 

مدیرکل غله قم:
ذخیره سازی کاالهای اساسی 

در قم اطمینان بخش است

ذخیره سازی  اینکه  به  اشاره  با  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
درحال  است، گفت:   بخش  اطمینان  استان  در  اساسی  کاالهای 
ُتن  سه هزار  بیش از  قم  انبارهای  در  شکر  موجودی  میزان  حاضر 
و  به شمار می آید  مردم  نیاز  به  پاسخ  برای  قبولی  قابل  است که حجم 

ندارد. وجود  زمینه  این  در  محدودیتی 
در  محمدی  سعید  قم،  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اساس  بر  اساسی  کاالهای  تامین  که  این  به  اشاره  با  گفتگویی،  
وضعیت  شکر،  بر  عالوه  افزود:  می شود،  دنبال  منسجم  برنامه ای 
و  است  قبول  قابل  نیز  خارجی  برنج  موجودی  ازنظر  استان  انبارهای 
برنامه حمل  برنج خارجی در قم،  ُتن   ۲۰۰ بر وجود یک هزار و  عالوه 
انجام است. در حال  نیز  این محصول  از  دیگر  ُتن   ۴۰۰ و  چهار هزار 

وی بیان داشت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم در زمینه تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم استان تمام ظرفیت های موجود را به 
وضعیت  به  توجه  با  را  نظر  مورد  محصوالت  همواره  و  است  گرفته  کار 
میانگین مصرف آن، در حد قابل قبولی برای پاسخگویی به نیاز چند 

ماه آینده شهروندان ذخیره سازی می کند.
ارقام  از  استان  نیاز  مورد  گندم  که  این  به  اشاره  با  همچنین  وی 
به  توجه  با  داد:  ادامه  می شود،  انتخاب  محصول  این  کیفیت  با 
مطلوب  قم  در  گندم  سازی  ذخیره  وضعیت  گرفته  صورت  اقدام های 
 ۳۰ برنامه حمل   ، این محصول  توجه  قابل  بر موجودی  و عالوه  بوده 

است. کار  دستور  در  نیز  استان  به  گندم  ُتن  هزار 
محمدی گفت: میزان ذخیره سازی گندم در قم را همواره به گونه ای 
متوسط  طور  به  محصول  این  موجودی  حجم  که  می کنیم  مدیریت 
پاسخ گوی نیاز حداقل سه ماه پیش رو باشد و به همین دلیل هیچ گاه 
نان  و  آرد  تولید  زنجیره  در  ایجاد محدودیت  و  از کمبود گندم  نگرانی 

نداریم. استان  مردم  نیاز  مورد 
البته الزم به توضیح است که گندم و آرد مورد نیاز استان  وی افزود: 
با صرف هزینه های سنگین از سوی دولت تامین می شود و نیاز است 
اسرافی  نان  مصرف  در  مردم،  همراهی  و  نانوایان  نظر  دقت  با  که 

نگیرد. صورت 

خبـر

پروژه  اجرایی  قرارداد  شهرنیوز،  گزارش  به       ◄
معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  شرقی  بسط 
با  مترمربع   ۵۰۰ و  هزار  برابر۲۴  مساحتی  با 
صابری  قم،  شهردار  نژاد  سقاییان  دکتر  حضور 
سرمایه گذاری  و  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
سازمان  رئیس  رمضانی  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
قم  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری 

شد. امضا  پروژه  سرمایه گذار  و 
حضرت  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  در  که  پروژه  این 
اجرا  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  ابتدای  و  معصومه)س( 
و  بوده  زیربنا  مترمربع  هزار   ۱۱۰ از  بیش  می شود، 
مجموعه  و  عمومی  پایانه  پارکینگ،   ۱۶۰۰ آن  برای 
به زودی عملیات عمرانی  و  زائر طراحی شده  خدمات 

می شود. آغاز  آن 
مترو  پروژه  از  بعد  پروژه  این  است  ذکر  به  الزم 
هزینه  و  وسعت  ازنظر  قم  کالن شهر  پروژه  دومین 

می شود. اجرایی  سال   ۲۵ از  بعد  و  بوده 
مدیریت  موفق  کارنامه  شرقی  بسط  پروژه 

ی شهر
جلسه  این  در  نژاد  سقاییان  سیدمرتضی  دکتر 
از  یکی  پروژه   این  امیدواریم  داشت:  اظهار 
زیرا  باشد،  قم  در  مدیران  کارنامه  موفقیت های 
برای  بزرگی  کار  برای شهر،  توسعه ای  بر جنبه  عالوه 
بزرگ  مکتب  این  زائران  به  خدمت  و  اهل بیت)ع( 

. ست ا
از  یکی  را  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  محدوده  وی 
اجرای  محل  افزود:  و  دانست  قم  شهر  مهم  نقاط 
بوده  جهت  این  به  چشم ها  که  است  نقطه ای  پروژه 
جهان  و  ایران  مردم  همه  برای  مطهر  حرم  جایگاه  و 
 ۲۰ از  بیش  ساالنه  حرم  این  و  است  ویژه ای  جایگاه 
و  داشته  جهان  و  ایران  نقاط  همه  از  زائران  میلیون 

کرد. توجه  پروژه  این  به  ویژه  نگاهی  با  باید 
برای  اعتباری  را  پروژه  این  اجرای  قم  شهردار 
کرد:  تأکید  و  دانست  پروژه  سرمایه گذار  و  قم  شهر 
خاطر  به  دارند،  قم  شهر  به  کرامتی  اهل بیت  اگر 
قطعًا  و  بوده  وجود حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
با سایر پروژه ها خداوند نیز توجه ویژه ای  در مقایسه 

داشت. خواهد  کار  این  به 
زمان بندی  اساس  بر  را  پروژه  این  اجرای  وی 
یادآور  و  خواند  مهم  قم  شهر  مدیریت  برای  مشخص 
کمترین  در  و  دقت  و  نظم  با  باید  پروژه  این  شد: 
بر اعتبار معنوی،  زمان اجرا شود و اجرای آن عالوه 
زیرا  بود  خواهد  همه  برای  نیز  بزرگی  کاری  اعتبار 
قم  شهر  پروژه  بزرگ ترین  مترو  از  بعد  پروژه  این 

بود. خواهد 
سرمایه گذار  به  خطاب  نژاد  سقاییان  دکتر 

بین  در  نیز  شما  داریم  انتظار  کرد:  تصریح  پروژه 
داده  قرار  اولویت  در  را  پروژه  این  خود  پروژه های 
دنبال  را  کار  مشخص  زمان بندی  و  چهارچوب  در  و 
باشید. شهروندان  و  شهری  مدیریت  کنار  در  و  کنید 
عرصه  در  باقی مانده  پالک  دو  آزادسازی  از  وی 
دو  این  به زودی  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  پروژه 
قرار  پروژه  اختیار  در  و  شده  آزادسازی  نیز  پالک 

فاز نخست  آغاز  برای  خواهد گرفت و در حال حاضر 
ندارد. وجود  معارضی  هیچ  پروژه 

به صورت  شهر  شورای  داد:  ادامه  قم  شهردار 
مراحل  در  است  نیاز  و  کرده  رصد  را  پروژه  مرتب 
عملکردی  گزارش  شورا  صحن  در  حضور  با  مختلف 
در  پروژه  تا  شود  ارائه  کارها  و  مختلف  مراحل  از 
شورا  و  شهرداری  و  شده  اجرایی  قانون  چهارچوب 
همکاری  زمان  کمترین  در  پروژه  این  اجرای  برای 

داشت. خواهند  شما  با  را  الزم 
برای مدیریت  را  نظارت شورای شهر  پایان  در  وی 
شهر مهم خواند و بیان کرد: نظارت شورای شهر قم 
تصمیم گیری های  در  پروژه  سالمت  اجرای  بر  عالوه 
آتی این شورا نقش مهمی داشته و الزم به ذکر است 
پارلمان  و  بین مدیریت شهری  ارتباط  که در شهر قم 

است. تعاملی  و  نزدیک  بسیار  شهری 
مطهر  حرم  شرقی  بسط  پروژه  سریع  اجرای 

است قم  در  شهری  مدیریت  مطالبه 
اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
اهمیت  به  اشاره  با  جلسه،  این  در  نیز  قم  شهر 

مطهر  حرم  پیرامون  و  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی 
قرارداد  عقد  داشت:  اظهار  معصومه)س(  حضرت 
ساماندهی  در  مهم  گامی  حرم  شرقی  بسط  پروژه 

است.  ۲۵ از  بعد  مطهر  حرم 
سال  یک  از  بعد  پروژه  این  افزود:  صابری  حسین 
این  به  شهر  شورای  و  شهرداری  همکاری  با  بررسی 
کرده  طی  را  زیادی  فرازوفرودهای  و  رسیده  مرحله 

و  شهرداری  نظر  از  و  برسد  سرمایه گذار  دست  به  تا 
مکانی  موقعیت  خاطر  به  پروژه  اجرای  شهر  شورای 

است. زیادی  اهمیت  دارای  آن 
شاخص  پروژه های  از  پروژه  این  کرد:  تأکید  وی 
شهر قم خواهد بود و باید در نحوه اجرا و زمان اجرا 
شهر  نقطه  حساس ترین  در  زیرا  شود،  بسیاری  دقت 
را  ما  پروژه  این  درباره  آیندگان  سال ها  و  داشته  قرار 

کرد. خواهند  قضاوت 
اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
شهر قم به تشکیل کمیته راهبری در اجرای پروژه ها 
اجرای  جریان  در  شهر  شورای  گفت:  و  کرد  اشاره 
سرمایه گذاری  حوزه  در  شده  طی  مراحل  و  پروژه ها 
پروژه  این  داریم  درخواست  سرمایه گذار  از  و  بوده 
کمترین  در  و  بگیرد  قرار  کاری  و  معنوی  اولویت  در 

شود. اجرا  زمان 
شرقی  بسط  پروژه  اجرایی  جزئیات  تشریح 

مطهر حرم 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  قم  شهرداری  مردمی 

معصومه)س(  حضرت  حرم  شرقی  بسط  پروژه 
امروز  پروژه،  بررسی  سال  یک  از  بعد  داشت:  اظهار 
یکی  آن  اجرای  با  و  فرارسیده  داد  قرار  عقد  زمان 
بر  عالوه  و  حل شده  قم  شهر  مهم  چالش های  از 
مشکالت  شهر،  مرکزی  هسته  منظر  و  سیما   ارتقاء 

می شود. مرتفع  نیز  محدوده  این  پارکینگ 
اعضای  همکاری  از  تشکر  ابراز  با  رمضانی  علی 
افزود:  شهرداری  مختلف  بخش های  و  شهر  شورای 
اجرای این پروژه برای شهر قم دارای اهمیت زیادی 
شهر  مرکزی  هسته  از  بخشی  آن  اجرای  با  و  بوده 
شهری  محدوده  پرترددترین  و  مهم ترین  به عنوان  قم 

می شود. ساماندهی 
قرار  بررسی  مورد  را  پروژه  اجرای  محدوده  وی، 
داد و بیان کرد: پروژه بسط شرقی یکی از پروژه های 

است. مطهر  حرم  محدوده  در  مهم 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
تشریح  را  پروژه  کاربری های  قم  شهرداری  مردمی 
باز  فضای  یک  پروژه  این  در  کرد:  خاطرنشان  و 
اماکن  و  شهری  پایانه  پارکینگ،  طبقه  چهار  شهری، 
خدمات رسانی  وظیفه  که  طراحی شده  زائر  خدمات 
دارد. عهده  بر  را  مجاوران  و  زائران  و  شهروندان  به 

از  یکی  پروژه  این  اجرای  برای  کرد:  تأکید  وی 
کشور  قوی  ساختمانی  معتبر  و  ذیصالح  شرکت های 
و  شهرداری  با  مشارکتی  به صورت  و  شده  پیش قدم 
مترمربع  هزار   ۲۵ تقریبی  مساحت  به  عرصه ای  در 

می شود. اجرا  پروژه 
اعالم  ماه   ۴۸ را  پروژه  اجرای  رمضانی مدت زمان 
شورای  تأیید  و  پروژه  امضا  زمان  از  افزود:  و  کرد 
اجرای  ماه   ۴۸ مدت  در  پروژه  فرمانداری،  و  شهر 
برای  مناسبی  و  شهری  فاخر  فضای  یک  و  شده 
محدوده  این  سال   ۲۵ از  بعد  و  ایجادشده  زائران 

می شود. ساماندهی 
وی الزمه اجرای پروژه را همکاری و صبوری مردم 
تعطیلی  علت  به  پروژه  آغاز  با  کرد:  ابراز  و  دانست 
خواهند  را  مشکالتی  مردم  سطحی  پارکینگ  موقت 
کمتر  داشته ایم  سرمایه گذار  با  که  توافقی  اما  داشت 
استفاده  برای  پروژه  مرکزی  قسمت  سال  یک  از 

شد. خواهد  آماده  شهروندان 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
مردمی شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: برای 
پروژه  اطراف  فضاهای  شهروندان  راحتی  و  آسایش 
پروژه  اجرای  اما  می شود  آماده  پارکینگ  برای  نیز 
شهروندان  برای  مشخص  زمان  تا  را  محدودیت های 
پروژه  سریع  اجرای  با  امیدواریم  که  داشت  خواهد 
مشکالت  این  مردم  صبوری  و  سرمایه گذار  توسط 

 ► شود.    مدیریت 

عملیات اجرایی دومین پروژه مهم  شهر قم در ضلع شرقی حرم مطهر به زودی آغاز می شود

●  ساماندهی حرم پس از ۲۵ سال   ●
قرارداد اجرایی پروژه بسط شرقی حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( با حضور شهردار قم امضا و به زودی عملیات عمرانی آن آغاز می شود. 

● پیگیری برای تخصیص اراضی ۱۰۰۰ هکتاری و اراضی ابتدایی اتوبان قم-تهران برای توسعه فضای سبز قم   ●

● احداث معابر فرعی محله ۶مسکن مهر پردیسان قم   ●

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۴۰۹ شماره  -رأی   ۱
داورانی  بخشیان  جهان  محمدرضا  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۷۲
 ۱۴۷/۴۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۰۹۸۶ شماره  پالک  مترمربع 
الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۳۷۳۹۶

 )۱۵۴۸۵ الف  قم.)م   ۷ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ مورخ   ۱۵۲۹۱۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۸۰۸ شماره  رأی   -۲
در  حسین  فرزند  پور  عرفانی  جواد  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۷۹
شماره  پالک  مترمربع   ۳۷۱/۱۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۰۲۵۰/۱۸
مستقیمی  دو  هر  گیتی  و  کتایون  بانوان  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
قمی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۷۴ صفحه ۶۴.) م الف ۱۵۴۸۶( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۸ شماره  رأی   -۳
در  اله  ولی  فرزند  اهون  طاهره  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۱۶
شماره  پالک  مترمربع   ۵۰/۸۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۱۳۷

صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قمی  شمالی  حسن  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
 )۱۵۴۸۸ الف  ۲۱۰.)م  صفحه   ۶۲۳ دفتر  در 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۲۶۵ شماره  رأی   -۴
فرزند  آبادی  مومن  محلوجی  فاطمه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۸۶
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  عباس 
 ۱۰۲۵۰ از  فرعی   ۱۸ از  فرعی   ۳۶ شماره  پالک  مترمربع   ۱۸۰ ششدانگ 
مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  
موجب  به  خریداری   ۲۴۳ و   ۲۴۰ صفحات   ۵۵۷ دفتر  در  صادره  مشاعی 
الف  قم.)م   ۷۷ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ مورخ   ۲۶۰۸۶ شماره  رسمی  سند 

 )۱۵۴۸۹
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۲۶۹ شماره  رأی   -۵
در  ابوالقاسم  فرزند  زاده  عمو  زینب  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۸۷
 ۱۸۰ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۲۵۰ از  فرعی   ۱۸ از  فرعی   ۳۶ شماره  پالک  مترمربع 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
 ۲۶۰۸۶ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۲۴۳ و   ۲۴۰ صفحات   ۵۵۷

 )۱۵۴۹۰ الف  م   ( قم   ۷۷ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۸۶۰ شماره  رأی   -۶
در  احمد  فرزند  احمدپور  اکبر  علی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۳۸
شماره  پالک  مترمربع   ۸۹/۵۹ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۱۵

الف  قم.)م   ۳ دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ مورخ   ۱۹۸۹۹۰ شماره  رسمی 
 )۱ ۵ ۴ ۹ ۱

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۳۷۶ شماره  رأی   -۷
عباسعلی  فرزند  بخشی  غالمرضا  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۱۳
پالک  مترمربع   ۵۳/۳۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۱۳۴ از  فرعی   ۱۰۵ شماره 
الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۴۰۱۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۹۴۱۸

 )۱۵۴۹۲ الف  م  قم.)   ۲۹ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ مورخ   ۶۴۳۱۵
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 
صبح(  ستاره  و  گویه  بود.)  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 

۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تاریخ انتشار اول:   
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ تاریخ انتشار دوم :  

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 
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خانی، نماینده مردم شاهرود در مجلس: دروغ بین 
مردم و مسوولین فاصله می اندازد

مردم نباشند همه دستگاه ها 
هیچ خاصیتی ندارند

برای  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  شاهرود  مردم  نماینده 
انجام گفت و گوی ملی، داشتن صداقت با مردم ضروری است، گفت: 
اگر مردم نباشند همه این دستگاه ها ساختمانهای خالی خواهند بود 

که هیچ خاصیتی ندارد.
انجام  ضرورت  با  رابطه  در  شفقنا  با  گفتگو  در  اصغرخانی  علی 
که  هستند  کشور  اصلی  صاحبان  مردم  کرد:  اظهار  ملی  گفت وگوی 
اگر  و  بگیرند  قرار  کشور  این  دلسوزان  و  مسئولین  احترام  مورد  باید 
باشیم،  داشته  مردم  با  بیشتری  ارتباط  و  کنیم  شروع  را  گفت و گو  این 
زیاد  مردم  با  دولت  بین  فاصله  داد.   خواهد  رخ  خوبی  اتفاقات  قطعا 
شده است که باید آن را کم کنیم چراکه مردم همواره در موقعیت های 
مختلف از جمله ۲۲ بهمن، روز قدس و حتی وقوع حوادث طبیعی در 
از مردم  باید بیشتر  بنابراین دولت  از ما حمایت کردند  کنار ما بودند و 

کند. حمایت 
وی افزود: فاصله بین مردم و مسئولین هر چه کمتر شود من فکر می 
مثل،  نهادهایی  تشکیل  بود.  خواهد  تر  راحت  کشور  اداره  برای  کنم 
مردم  به  که  است  این  خاطر  به  همه  ها  وزارتخانه  و  مجلس  دولت، 
ساختمانهای  ها  دستگاه  این  همه  نباشند  مردم  اگر  و  کنند  خدمت 

ندارد. خاصیتی  هیچ  که  بود  خواهند  خالی 
با ابزار انجام گفت و گوی ملی، گفت: مهمترین  آقای خانی در رابطه 
راهکار این است که با مردم صادق باشیم صداقت با مردم اولویت اصلی 
است تا مردم بفهمند آیا پای حرف و عمل خود ایستاده ایم یا نه. مردم 
باید بفهمند که ما دلسوز آنها هستیم و در جهت خدمت رسانی به آنها 
گام برمی داریم و نباید حرفی بزنیم که نتوانیم به آن عمل کنیم. دروغ 
گفتن ما هم یکی از عواملی است که بین مسوولین و مردم فاصله می 
اندازد؛ مثاًل اگر به مردم گفتیم در بورس سرمایه گذاری کنید باید به 
و  کنند  گذاری  سرمایه  اینکه  نه  بپذیرند  را  آن  مردم  که  باشد  ای  گونه 

سرمایه خود را از دست بدهند.
پارامتری که می تواند فاصله بین مردم و  وی اظهار داشت: مهمترین 
مسئولین را به حداقل برساند این است که مردم نسبت به گفتار رفتار 
افزایش  بنزین  قیمت  نگویم  مثال  کنند؛  پیدا  اعتماد  مسئولین  عمل  و 
نخواهد یافت و یک باره آن را افزایش دهیم و اگر گفتیم کاالیی گران 
را  ما  حرف  هم  ها  واقعیت  که  کنیم  عمل  گونه ای  به  باید  شد  نخواهد 

کند. تایید 
ملی  گفت وگوی  انجام  از  مانع  که  کسانی  با  رابطه  در  خانی  آقای 
مردم  بین  فاصله  ندارند  ها، دوست  گروه  یا  افراد  این  می شوند گفت: 
که  دارند  قرار  خارجی  دشمنان  آن  رأس  در  که  شود  کم  مسئولین  و 
منافع خود را اولویت قرار می دهند؛ در داخل هم عده ای هستند که 
درگیری ،  اختالفات،  مسوولین،  و  مردم  بین  فاصله  این  از  متاسفانه 
که  برند  می  سود  دیگر  مسایل  بسیاری  و  ها  قیمت  افزایش  ناامیدی، 

دارند. هم  امن  حاشیه  متاسفانه  حتی 

منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصولگرا:
نمازجمعه مشهد صدای نظام 

نیست
مجلس  پیشین  نماینده  و  اصولگرا  سیاسی  فعال  حقیقت پور  منصور 
مسئوالن  بین  در  گفتاری  ناهنجاری  شدن  پررنگ  به  اشاره  با  ایران 
بعضًا رده باال می گوید: هر شخصی در هر جایگاه و مقام و جایگاهی 
باید در رفتارش اصول اسالمی و رفتار ایرانی را لحاظ کند. مخصوصا 
کالم  و  رفتار  مراقب  بیشتر  است  الزم  دارند،  مسئولیتی  که  کسانی 
که  دیدم  مثال  می شود؛  برعکس  گاهی  متاسفانه  اما  باشند  خود 
بسیار  حرف های  دارد،  انقالبی گری  ادعای  اتفاقا  که  تهران  شهردار 

است. زده  دانشجویان  با  مواجهه  در  را  نامًانوسی  و  تند 
نماینده ادوار مجلس در ادامه درباره تاثیر این نوع گفتار در نگاه مردم 
و  نظام  حساب  به  را  بداخالقی ها  این  نباید  مردم  گفت:  حاکمیت  به 
حکومت بگذارند. همانطور که رهبری خطیب ترین عاِلم جهان اسالم 
است و در اظهارات شان همه موارد الزم را رعایت می کنند. به همین 
دلیل حاال مثاًل یک امام جمعه از جمع ۱۰ هزار جمعه یک اشتباهی 

می کند، دلیل نمی شود به کل حاکمیت تعمیم بدهیم.
جاهای  با  حسابش  مشهد  جمعه  تریبون  »چرا  اینکه  به  پاسخ  در  او 
را  امام جمعه مشهد  و  ندارم  قبول  را  نظر شما  گفته  دارد«  فرق  دیگر 
نماینده نظام نمی دانم و اساسا نماز جمعه مشهد نه تنها صدای نظام 
رفتارهای  نباید  دلیل  همین  به  و  نیست  هم  مهم  خیلی  بلکه  نیست، 
را به حساب نظام گذاشت، چون صدای نمازجمعه  الهدی  آقای علم 

نیست. نظام  صدای  مشهد 
اما  می گذارد.  را  خودش  آثار  حتما  بدرفتاری ها  می گوید:  پور  حقیت 
به حساب  بزند،  در هر گوشه ای حرفی  که هر کسی  نیست  اینطوری 
حرف های  الهدی  علم  حرف های  واقع  در  گذاشت.  اسالمی  نظام 

است. خودش 

خبـر

بسیجی  انقالب  این  مدافع  اینکه      ◄
که  است  عجمیان  الله  روح  مانند  شهیدی 
با  و  متری   ۵۰ استیجاری  منزل  یک  در 
علی  مانند  شخصی  مقابل  کارگری  شغل 
کریمی می ایستد که صاحب کاخ چند ده 
که  می دهد  نشان  این  و  است  میلیاردی 
و  مستضعف  افرادی  انقالب  این  مدافعین 

هستند. جامعه  پایین  طبقه  از 
به گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللی 
منطقه  شهدای  یادواره  در  جمعه  شامگاه 
بازدارندگی  داشت:  اظهار  قم  خاکفرج 
یعنی کشور آنچنان قدرتمند شود که هیچ 
اقدامی  آن  علیه  نتواند  دیگری  قدرت 
یعنی  بازدارندگی  مفهوم  و  دهد  انجام 
اینکه آنقدر قدرت انباشته کنیم که دشمن 
نداشته  حمله  امکان  قدرت  این  دیدن  با 

باشد.
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
بیان داشت: قاتل دو جوان مشهدی تا سه 
سال قبل اهل مسجد و هیئت بود و امروز 
چنان خشونت به خرج می دهد که تعجب 
آور است و باید دید چه اتفاقی افتاده است 
شده  ایجاد  جوان  این  در  شرایط  این  که 
استفاده  با  دشمن  می دهد  نشان  این  که 
را  جوانان  ذهن  و  فکر  مجازی  فضای  از 
تسخیر کرده و علیه ملت خودمان استفاده 

است. کرده 
رها  مجازی  شبکه  داشت:  عنوان  وی 
اگر  و  است  کرده  قاتل  را  ما  جوانان  ول  و 
گیرد،  قرار  فضا  این  در  ماه  شش  فردی 

می کند. پیدا  تغییر  فکرش 
افراد  داشت:  بیان  جاللی  سردار 
از  وقتی  اخیر  اغتشاشات  شده  بازداشت 
به  می گیرند،  فاصله  مجازی  فضای  این 

اقداماتی  چه  که  می برند  پی  خود  اشتباه 
دادند. انجام  نادرستی 

کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
ایران  ایجاد  دنبال  به  دشمن  داشت:  بیان 
تضعیف است و می خواهند کشور را تجزیه 
این  می خواهند  نرم  و  آرام  روند  از  و  کنند 

کنند. دنبال  را  هدف 
شبکه های  دادند  اجازه  که  کسانی 
اجتماعی آزادانه در ایران فعالیت کنند 

هستند مجرم 
شبکه های  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  هستند  مجرم  خارجی  اجتماعی 
کسانی که اجازه دادند آزادانه این شبکه ها 
از  تعهدی  هیچ  و  کنند  فعالیت  ایران  در 
امر  این  و  هستند  مجرم  نیز  نگرفتند  آنان 
موجب شد برخی از جوانان پاک به افرادی 

شوند. تبدیل  داعش  از  بدتر 
در  امروز  اینکه  بیان  با  جاللی  سردار 
باید  افزود:  داریم  قرار  اخیر  حوادث  پایان 
امروز  و  شناخت  درستی  به  را  دشمنان 

است. ما  اول  دشمن  آمریکا 
در  دشمن  راهبردهای  گرفتن  نادیده 

شکل گیری اغتشاشات اخیر ساده انگارانه 
است

کشور،  اخیر  حوادث  با  اشاره  با  وی 
در  دشمن  راهبردهای  گرفتن  نادیده 
انگارانه  ساده  را  اغتشاشات  شکل گیری 
و  ضعف ها  منکر  گفت:  و  کرد  توصیف 
حل  اصلی  ستون  اما  نیستیم،  کاستی ها 
راهبردهای دشمن علیه ملت  این مسائل، 

است. ایران 
ما  کشور  در  دشمن  داد:  ادامه  وی 
و  مدرن  رسانه های  از  گیری  بهره  با 
در  تغییر  دنبال  به  اجتماعی  شبکه های 
ارزش های ملی و خانوادگی است و دشمن 
دنبال  را  تغییر  فرایند  یک  راهبرد  این  با 

. می کند
با  را  سایبری  جنگ  فنی ترین  امروز 

داریم آمریکایی ها 
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 

را  سایبری  جنگ  فنی ترین  امروز  افزود: 
ان  پی  وی  روز  هر  و  داریم  آمریکایی ها  با 
افکار  تغییر  برای  و  می کنند  خلق  جدید 

می زنند. کاری  هر  به  دست  جوانان 
منافقین،  اسرائیل،  کرد:  عنوان  وی 
دیگر دشمنان  از  پهلوی  و  کومله  دموکرات 
این  در  که  کسانی  و  هستند  ایران  ملت 
عرصه قرار دارند باید تکلیف خود را معلوم 

کرد. سکوت  نمی شود  و  کنند 
هدف  ترین  اصلی  داشت:  ابراز  وی 
تمامی  در  ایران  تضعیف  و  تجزیه  دشمن 
امروز  آنان  و  است  ملی  قدرت  عرصه های 
فضای  همان  که  کشور  ضعفی  نقطه  از 

کردند. ورود  است  مجازی 
جای  همه  داشت:  بیان  جاللی  سردار 
دنیا قانونی ترین خشونت برای پلیس است 
که  کسی  طرف  به  که  است  مجاز  پلیس  و 
اما  کند  استفاده  سالح  از  می کند  حمله 
ایران این کار را نکرد چرا که این کار بازی 

بود. دشمن  زمین  در 
توزیع  بسیاری  سالح های  دشمن 
داخلی،  جنگ  ایجاد  با  کرد  تالش  و 

کند دنبال  را  سازی  سوریه 
بسیاری  سالح های  دشمن  افزود:  وی 
ایجاد جنگ  با  و تالش داشتند  توزیع کرد 
و  کند  دنبال  را  سازی  سوریه  داخلی، 
را  سپاه  و  بسیج  که  بود  این  ایران  راهبرد 
وگرنه  کند  حاضر  میدان  در  اسلحه  بدون 
توسط  اغتشاشگران  این  کردن  جمع 

نبود. دشواری  کار  نظامی  نیروهای 
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
داخلی  جنگ  ایجاد  دشمن  هدف  گفت: 
بین اقوام مختلف بود و ایران وارد این بازی 
نشد هر چند که خطاهای فردی نیز در این 

زمینه داشته ایم که با آن برخورد شد.
خانه علی کریمی و روح الله عجمیان 

تابلوی واضحی از فتنه اخیر است
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
سازی  قطبی  دو  را  دشمن  دیگر  راهبرد 
امنیت  نیروهای حافظ  بین  در جامعه  بین 
و مردم عنوان کرد و گفت: نیروهای حافظ 
امنیت ما شهید دادند، اما در راهبرد کشته 

نکردند. بازی  دشمن  سازی 
انقالب  این  مدافع  اینکه  افزود:  وی 
عجمیان  الله  روح  مانند  شهیدی  بسیجی 
 ۵۰ استیجاری  منزل  یک  در  که  است 
شخصی  مقابل  کارگری  شغل  با  و  متری 
صاحب  که  می ایستد  کریمی  علی  مانند 
این  و  است  میلیاردی  ده  چند  کاخ 
انقالب  این  مدافعین  که  می دهد  نشان 
پایین جامعه  از طبقه  و  افرادی مستضعف 

. هستند
سردار جاللی افزود: این حوادث نشان 
الله  روح  شهید  مانند  ستاره هایی  داد 
ادامه  وردی  علی  آرمان  شهید  و  عجمیان 
و  دفاع مقدس هستند  راه شهدای  دهنده 
باغیرتی مثل شهید علی وردی  افراد  هنوز 
هستند که او را مجبور به اهانت به رهبری 
باز  سر  کار  این  انجام  از  او  اما  می کنند، 
می زند و این نشان دهنده ادامه راه شهدا 

است.
وی گفت: برخی ها کار تروریست ازبکی 
کار  را  آفرید  فاجعه  شاهچراغ  حرم  در  که 
عمق  نشانه  این  که  می کنند  اعالم  نظام 
این  برای  باید  که  است  افراد  این  جهل 
جامعه روشنگری کرد و این موضوع ناراحت 
واضح ترین  برخی ها  که  است  کننده ای 

► نمی دهند.     تشخیص  را  مسائل 

سردار جاللی: خانه علی کریمی و شهیدعجمیان تابلوی واضحی از فتنه اخیر است؛

●  شورش دوباره اشراف علیه مستضعفین   ●

پاسدار  سرلشکر  سردار  فارس،  گزارش  به        ◄
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
اسالمی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری 
هفته  مناسبت  به  که  برگزیده  پژوهشگران  تجلیل  و 
شهید  پژوهشکده  همایش های  سالن  در  پژوهش 
محالتی در قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: 
و مستقل و  بود  و متقدر  باید قوی  یا  امروز  در دنیای 
عزیز زندگی کرد یا باید تسلیم شد و در این میان راه 

ندارد. وجود  وسطی 
برای  عالم  سیاسی  جغرافیای  در  کرد:  اضافه  وی 
ملت هایی  ندارد،  وجود  جایگاهی  ضعیف  ملت های 
از  و  شوند  می  تسلیم  ناچار  به  هستند  ضعیف  که 
اراده  تاثیر  تحت  شوند،  می  خارج  عزت  دایره 
عقب  و  می گیرند  قرار  بزرگ تر  های  قدرت  سیاسی 

می شوند،  ذلیل  و  فقیر  و  می مانند 
ملت  قلب های  از  را  قدرت  می خواهد  *دشمن 

بگیرد ایران 
عملیات  در  اینکه   بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  مسئله  چند  دشمن  روانی 
باید  من  گوید  می  جامعه  یک  بر  تسلط  برای  دشمن 
به  کنم  ایجاد  جدایی  جامعه  یک  جسم  و  ذهن  میان 
قلب  و  مغز  ذهن،  از  منفصل  آن  تحرکات  که  صورتی 

باشد. آن ها 
روحیه  خواهد  می  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تالش  دشمن  کرد:  عنوان  دهد،  تغییر  را  جامعه  یک 
روحیه  و  دهد  تغییر  را  افراد  اعتقادات  تا  می کند 
و  کند  سلب  ملت ها  از  را  اعتماد  و  بشکند  را  ملت ها 

است. روانی  عملیات  اصول  از  موارد  این 
قوی  برای  اینکه  بر  تاکید  با  سپاه  کل  فرمانده 
کنیم،  وادار  تعقل  و  اندیشه  به  را  قلب ها  باید  شدن 
گوش ها  و  شوند  حق بین  باید  ها  چشم  کرد:  تصریح 

داستان  باشد،  داشته  را  حق  کالم  شنیدن  توانایی 
همین  اساس  بر  مجازی  فضای  در  دشمن  عملیات 
آنچه که دشمن می خواهد  عناصر است که گوش ها 
را  خواهد  می  دشمن  که  آنچه  چشم ها  و  بشنوند  را 

. ببینند
محقق  هیچگاه  ایران  بر  دشمن  تسلط  رویای 

د نمی شو
می  دشمنان  اینکه  بیان  با  سالمی  سرلشکر 
تصریح  برگردند،  گذشته  تاریخ  همان  به  خواهند 
ذهن  در  اما  شود  نمی  محقق  هیچگاه  رویاها  کرد: 
توان  همه  آن  به  رسیدن  برای  و  دارد  وجود  دشمن 

می گیرد. کار  به  را  خود 
دارد  وجود  گاهی  آ فقر  کجا  هر  امروز  گفت:  وی 
ارمغان  و  دهد  می  ترویج  را  جهل  آنجا  در  دشمن 
است،  گاهی  آ نبود  و  جهل  جوامع  برای  دشمن 
گاهی،  آ نبود  فقط  و  ندارد  وجودی  واقعیت  جهل 
ادراک  قوه  نبودن  صحیح  و  موضوعات  از  غلط  فهم 
را  تاریخ  تواند  می  دشمن  صورت  این  در  که  است 

کند. تحریف 
ملی  غرور  یک  به  تحریم ها  از  عبور  توانایی 

است شده  تبدیل 
حرف  خارجه ای  وزیر  زبان  از  ما  گفت:  سالمی 
کرده  گفتگو  دشمن  مقامات  از  برخی  با  که  می زنیم 
که  است  این  از  ما  خشم  که  بودند  گفته  او  به  است، 
که  مهم  موضوع  چند  که  است  رهبری  دارای  ایران 
ایران  است،  کرده  تبدیل  ملی  غرور  به  ایران  در  را 
اقتصاد  پیشرفت  زمینه  را  تحریم  است  توانسته 
حقیق  این  است  توانسته  انقالب  رهبر  و  کند  تبدیل 
در  ایران  توانایی  کند  تبدیل  ملی  افتخار  یک  به  را 
نیازهای  ایران  و  است  ملی  غرور  یک  تحریم  از  عبور 
برای  بیگانگان  به  و  کند  می  رفع  درون  در  را  خود 

ایران  در  ها  نعمت  همه  ندارد،  نیازی  کشور  ساختن 
محصور  کشور  یک  چهره  ایران  و  دارد  وجود  وفور  به 
را  دشمن  ها  این  و  ندارد  را  جهانی  تحریم  در  شده 

است. کرده  عصبانی 
مشکالت  بودن  که  است  درست  داد:  ادامه  وی 

وجود  به  تحریم  با  فقط  که  بگوییم  که  نیست  چیزی 
دست  مشکالت  این  با  کشورها  همه  اما  است  آمده 
و  آنجلس  لوس  خیابان های  در  می کنند،  نرم  پنجه  و 
هم  شب  یک  که  می بینیم  را  هایی  شب خواب  لندن 

دید. نخواهیم  را  آن ها  تهران  در 
که  گوید  می  دشمن  گفت:  سپاه   کل  فرمانده 
از  و  است  برده  سئوال  زیر  را  ما  قدرت  اعتبار  ایران 
ما  که  گویند  می  آنها  است،  عصبانی  موضوع  این 
ایران  باشد،  نافذ  منطقه  در  ایران  که  خواستیم  نمی 

باشد  این  از  تر  کوچک  سیاسی  جغرافیای  در  باید 
به  ایران را در منطقه  اما رهبر معظم انقالب اسالمی 

است. کرده  تبدیل  نافذ  قدرتی 
ایران  به  دشمن  تهاجم  راه  تنها  مجازی  فضای 

است

برای  مانده  باقی  راه  تنها  کرد:  تصریح  وی 
و  هاست  ذهن  به  نفوذ  و  مجازی  فضای  دشمن 
این  و  این عرصه دارای قدرت است  دشمن هنوز در 
و  است  گرفته  هدف  را  ما  جوانان  گاهی  آ و  ایمان 
این  قلب  در  انقالب  دغدغه مندان  و  روحانیون  نقش 
افرادی که مشعل های  و همه  تعیین می شود  میدان 
را  ها  دل  که  هستند  مسئول  کرده اند  بلند  را  علم 
و  حقایق  همه  به  نسبت  را  جوانان  و  مستحکم 

► کنند.    گاه  آ واقعیت ها 

◄      دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری 
بشر  حقوق  نقض  به  ایران  اسالمی 
و  کرد  اشاره  غربی  کشور های  توسط 
از حقوق  از حمایت  دم  که  آمریکا  گفت: 
می زند،  ایران  مردم  و  دختران  زنان، 
ایران  مردم  حقوق  اصلی  ناقض  خودش 

. ست ا
غریب آبادی   تسنیم،  کاظم  گزارش  به 
اسالمی  جمهوری  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
با  باید  اینکه  بیان  با  قم  به  سفر  در  ایران 
شود،  برخورد  بشر  حقوق  سیاسی  پدیده 
حقوق  که  کشور هایی  داشت:  اظهار 
منافع  برای  ابزاری  به  تبدیل  را  بشر 
اسالمی  جمهوری  نظام  با  کرده اند  خود 

مخالفند. کشور  استقالل  و  ایران 
که  قضائیه  قوه  بین الملل  امور  معاون 
نشست  و  علما  برخی  با  دیدار  هدف  با 
پژوهشگاه  دانش پژوهان  و  اساتید  با 
با  جلسه  همچنین  و  باقرالعلوم)ع( 
مقدس  شهر  به  قضایی  شورای  اعضای 
بشر  حقوق  نقض  به  بود،  کرده  سفر  قم 
و  کرد  اشاره  غربی  کشور های  توسط 
افزود: آمریکا که دم از حمایت از حقوق 
می زند،  ایران  مردم  و  دختران  زنان، 
ایران  مردم  حقوق  اصلی  ناقض  خودش 

. ست ا
سیاستمداران  داد:  ادامه  وی 
انواع  هم  تحمیلی  جنگ  در  آمریکایی 

صدام  دولت  از  را  حمایت ها  اقسام  و 
تمام  هم،  اخیر  اغتشاشات  در  و  داشتند 
بسیج  ایران  ملت  علیه  را  خود  امکانات 

. ند ه ا کرد
تصریح  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
ایجاد  با  اسالمی  ایران  دشمنان  کرد: 
مالی،  حمایت های  و  ترکیبی  جنگ 
اغتشاشگران  از  اطالعاتی  و  سیاسی 
همچنین  و  تروریستی  گروهک های  و 
از  رسانه ای  توان  تمام  گرفتن  به کار 
تلویزیونی  و  اجتماعی  شبکه های  طریق 
نشان  دیگر  بار  کشور ها  دیگر  و  لندن  در 
اقتدار  و  پیشرفت  دیدن  چشم  که  دادند 

► ندارند.    را  کشور  این 

غریب آبادی در سفر به قم: آمریکا  ناقض اصلی حقوق مردم ایران است

● تمام امکانات شان  را در اغتشاشات اخیر بسیج کردند   ●

فرمانده کل سپاه در پژوهشکده شهید محالتی قم تاکید کرد: 

● راه وسطی نداریم؛ یا باید قوی شویم یا تسلیم   ●

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام 
در رعایت ماده ۴۴الیحه اصالحی قانون تجارت 
شماره  به  خاص(  )سهامی  فردا  سبز  آوران  بهار  شرکت 

  ۱۴۰۰۹۱۸۸۵۷۰ ملی  شناسه  و   ۱۷۴۹۹ ثبت 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصویب  به  توجه  با 
از  شرکت  های  سهام  تبدیل  بر  مبنی   ۲۵/۰۹/۱۴۰۱
قانون  اصالحی  الیحه   ۴۴ ماده  اجرای  در  بانام  به  نام  بی 
می  عمل  به  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  تجارت، 
به  نسبت  ماه   ۶ مدت  به  گهی  آ این  انتشار  تاریخ  از  آید 
خیابان  قم،   : آدرس  به  شرکت  مرکز  به  خود  سهام  تبدیل 
 ۳۷۱۸۶۱۵۷۵۶ پستی  کد   ،۷۱ پالک   ،۵ کوچه  توحید، 

نمایند.  مراجعه 
سهام  کلیه  مذکور  مدت  انقضای  از  پس  که  است  بدیهی 

گردد. می  تلقی  شده  باطل  شرکت  نام  بی 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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اولین اظهارات سرمربی جدید آناصنعت:
با آناصنعت پاسارگاد قم برنامه 

بلندمدت داریم
باشگاه فرهنگی ورزشی آناصنعت پاسارگاد قم فرهاد کشاورز را به عنوان 
سرمربی جدید تیم فوتسال این باشگاه در ادامه فصل ۱۴۰۱ لیگ برتر 

فوتسال ایران معرفی و منصوب کرد.
روزبه بروفه قائم مقام باشگاه آناصنعت پاسارگاد در گفتگو با خبرنگاران 
عصر  تیم  جدید  سرمربی  معرفی  برای  نهایی  جلسه  اظهارکرد:  قم،  در 
برتر  لیگ  جاری  فصل  ادامه  در  مهم  مسوولیت  این  و  شد  برگزار  امروز 

شد. سپرده  کشاورز  فرهاد  به  فوتسال 
و   ۱۳۵۸ سال  ماه  بهمن  سیزدهم  متولد  کرج،  اهل  کشاورز  فرهاد 
این  از  پیش  که  است  فوتسال   Level۲ مربیگری  مدرک  با  ساله   ۴۳
سرمربیگری تیم فوتسال مقاومت البرز در لیگ برتر باشگاه های کشور را 
بر عهده داشته و تیم آناصنعت پاسارگاد قم را در ۹ هفته باقی مانده فصل 

می کند. هدایت  برتر  لیگ  جاری 
همچنین  قم،  پاسارگاد  آناصنعت  فوتسال  تیم  جدید  سرمربی 
برتر  لیگ  در  قزوین  توسعه  و  طرح  نظیر  باشگاه هایی  در  سرمربیگری 
لیگ  در   ... و  اردبیل  شهرداری  تهران،  بادران  در  مربیگری  و  فوتسال 
و  آسیا  فعالیت در شرق  و سابقه  تجربه کرده  را  ایران  فوتبال  اول  دسته 

دارد. نیز  را  چین  کشور 
در  آناصنعت  تیم  تمرین  در  خود  حضور  نخستین  از  بعد  کشاورز  فرهاد 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدا می بایست از همه آنهایی که برای 
اعتالی نام فوتسال قم زحمت کشیده اند تشکر ویژه  داشته باشیم زیرا 
شهر  این  در  زیادی  بزرگان  و  دارد  قدمت  سال ها  قم  فوتسال  مجموعه 
زحمت کشیده اند، مخصوصا از سعید قاسمی و همکاران شان که زحمت 

این تیم را کشیده اند و مدیران و کادر قبلی باشگاه تشکر می کنم.
مربیگری  مسیر  ادامه  در  ما  راه  و  قسمت  حال  هر  به  کرد:  عنوان  وی 
اما نشد که  و  اینجا  به  نیز  بار دیگر  به شهری رسید که یک  فوتسال  در 
به مجموعه فوتسال قم خدمت کنم ولی االن آمده ام و فکر می کنم که 
بتوانم این مسیر و راه را به بهترین نحو به انتها برسانیم  چرا که ما با قراری 

بلند مدت هستیم. برنامه های  به دنبال اجرای  با باشگاه داریم  که 
ابراز امیدواری کرد:  آناصنعت پاسارگاد قم  تیم فوتسال  سرمربی جدید 
امیدوارم بتوانیم با کمک بزرگان و همه اهالی این استان که خودم دست 
کنار  در  که  مجموعه ای  و  مسیر  این  می کنم،  دراز  آنها  همه  پیش  نیاز 

فوتسال قم هستند را راضی نگه داریم و به جلو ببریم.
وی در ادامه راجع به موقعیت تیم آناصنعت پاسارگاد در فصل جاری لیگ 
ارتقاء جایگاه این تیم در لیگ عنوان کرد:  برتر و برنامه های خود برای 
هدف گذاری بنده و باشگاه برای این فصل، فقط ثبات تیم است و اصل 

موضوع ما سازندگی برای آینده است.
چهار  می دانیم  می کنیم،  را  تالش مان  تمام  ما  مطمئنا  افزود:  کشاورز 
هفته بسیار سخت داریم که سه بازی بیرون از خانه در مقابل تیم های 
اول تا چهارم لیگ برتر فوتسال داریم، اما ما هم تیم قم هستیم و اتکاء ما 

با تجرب های مان است. به جوان ها و 
سرمربی جدید تیم فوتسال آناصنعت پاسارگاد قم در پایان تصریح کرد: 
من همیشه این حرف را زده ام و اگر به مصاحبه های قبل من نگاه کنید، 
همیشه می گویم جوری کار می کنیم که همه از دیدن بازی تیم ما لذت 
با وجود زمان کمی که داریم اما میراث افرادی که برای این کار  ببرند، 
بتوانیم  که  می کنیم  کاری  مطمئنا  و  می بریم  جلو  را  کشیده اند  زحمت 

برای آینده یک پلن )برنامه( خوب را پایه ریزی کنیم.

مسابقات پارابدمینتون قهرمانی 
بانوان کشور در قم آغاز شد

مسابقات پارابدمینتون قهرمانی کشور یادبود شهید عباس زرگری در 
بخش بانوان روز شنبه در قم آغاز شد.

این  برگزاری  حاشیه  در  گفت  قم  استان  بدمینتون  هیات  رئیس  نایب 
مجموعه  در  مسابقات  این  داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  مسابقات 
ورزشی ۱۵ خرداد قم به مدت ۲ روز در بخش بانوان برگزار می شود و 
سپس در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذرماه شاهد برگزاری رقابت ها در بخش 

بود. مردان خواهیم 
زینب دوستی با اشاره به این که در این مسابقات ۴۶ ورزشکار حضور 
دارند گفت: ورزشکاران از استان های یزد، اصفهان، فارس، خراسان 
حضور  مسابقات  در  گلستان  و  ایالم  قم،  جنوبی،  خراسان  رضوی، 

اند. پیدا کرده 
 ۶ در  انفرادی  و  دوبل  بخش   ۲ در  مسابقات  از  دوره  این  گفت:  وی 

یابد. می  ترتیب  کالس 
برگزار می  به صورت گروهی  اول  دور  ابراز داشت: مسابقات  دوستی 

به صورت حذفی است. و دورهای بعدی  شود 
و  شد  خواهد  برگزار  فردا  بندی  رده  و  فینال  مسابقات  کرد:  بیان  وی 

شد. خواهد  شناخته  برتر  نفرات  چهره 

دعوت از ۲ تیرانداز استان قم به 
اردوی تیم ملی تفنگ بادی

اردوی  به  استان  این  تیرانداز   ۲ دعوت  از  قم  تیراندازی  هیات  رئیس 
داد. خبر  ایران  بادی  تفنگ  ملی  تیم  آماده سازی 

به گزارش ایرنا، محمد جواد متقیان نژاد اظهار داشت: مرحله جدید 
اردوی تیم ملی تفنگ جوانان و بزرگساالن در ۲ بخش آقایان و بانوان 

از فردا یکشنبه ۲۷ آذرماه با حضور ۱۹ تیرانداز برگزار می شود.
ورزشی  ۸۰ خط مجموعه  تیراندازی  را سالن  اردو  برگزاری  مکان  وی 
۲۳دی  تا  اردو  از  این مرحله  افزود:  و  برگزار عنوان کرد  تهران  آزادی 

داشت. خواهد  ادامه  ماه 
قم  استان  تیرانداز  دو  غرباقی  هادی  و  حسین زاده  فاطمه  گفت:  وی 
بزرگساالن  بادی  تیم ملی تفنگ  اردوی  به  نفرات دعوت شده  بین  در 

. هستند
برای رقابت های بین  را  ایران خود  تیراندازی  تیم  نژاد گفت:  متقیان 

آماده می کند.  ۲۰۲۳ المللی سال 

خبـر

با  سلبریتی  جماعت  هم نوایی      ◄
حمید  منافقانه  فرار  رفتارها  از  اپوزیسیون 
در  کریمی  علی  بازی  تا  گرفته  فرخ نژاد 
حاصل  آن که  از  بیش  دشمن،  زمین 
هیجانی  کنشی  باشد،  گاهانه  آ مالحظات 

است. جوگیری  سر  از 
واقعه  هرگاه  که  می شود  سالی  چند 
سیاسی،  عرصه  در  جنجال برانگیزی 
و  داده  رخ  اجتماعی  یا  اقتصادی، 
برانگیخته  را  عمومی  یا  صنفی  اعتراضی 
بیان  برای  مردم  از  جمعی  آن  متعاقب  و 
اعتراض خود به خیابان ها آمده اند، برخی 
این که  به زعم  نیز  سلبریتی ها  و  چهره ها 
وجودی  اظهار  و  بدهند  نشان  خودی 
آن که در چند و چون  و بی  کنند بی درنگ 
ماجرا تفحصی کرده باشند به اعالم موضع 
اغلب  که  غیرحرفه ای  رفتاری  پرداخته اند. 
که  می شد  تحلیل  هیجانی  کنشی  به مثابه 
سودای  و  جوگیری  سر  از  معروف  قول  به 
و  گرفته،  صورت  غافله  از  نماندن  عقب 
بوده  همین  نیز  موارد  از  بسیاری  در  البته 

. ست ا
رسانه  زیستی اش  عرصه  که  جماعتی 
فاقد  که  آنجا  از  و  است  مجازی  فضای  و 
ایدئولوژیک  و  عقدتی  عمیق  پشتوانه های 
سرعت  به  است،  رسانه  سواد  از  بی بهره  و 
او  ساز  به  و  شده  رسانه  افسون  مفتون 
با  جماعت  این  هم نوایی  می رقصد. 
حاصل  آن که  از  بیش  نیز  اپوزیسیون 
یک  باشد،  گاهانه  آ مالحظات  و  مطالعات 
بر  می پنداشتند  که  بود  روشنفکری  ُپز 
می افزاید. کارشان  کالس  و  اعتبار  درجه 
پدیده  اما  اخیر  اغتشاشات  جریان  در 
کمی  لحاظ  به  ماجرا  به  سلبریتی ها  ورود 

و  گرفت  خود  به  متفاوتی  شکل  کیفی  و 
آن ها  از  بیشتری  تعداد  آن که  از  نظر  قطع 
اظهار  به  آمده  پیش  وقایع  درخصوص 
مرزهای  آن ها  از  برخی  پرداختند،  فضل 
گفتار  در  نیز  را  ساختارشکنی  و  گستاخی 

درنوردیدند. خویش  رفتار  و 
فیگور  از  فراتر  داستان  بار  این 

رسمًا  سلبریتی  حضرات  و  بود  روشنفکری 
زمینش  که  کردند  بازی  سناریویی  در 
 ۴۳ از  پس  نظام  تابلودار  دشمنان  را 
با  مقابله  روش های  همه  آزمودن  سال 
آن  و  بودند؛  کرده  تعیین  اسالمی  نظام 
طریق  از   z نسل  برانگیختن  آن ها  به زعم 
سلبریتی ها  یعنی  آن ها  فکری  مراجع 
ساختارهای  در  که  سلبریتی هایی  بود. 
امکانات  و  پول  با  و  همین نظام رشد کرده 

حاال  و  رسیده  شهرت  به  حکومت  همین 
روایت  به  دادن  ضریب  در  را  هنرشان  همه 
معرکه  آتش  برای  آوردن  هیزم  و  دشمن 
سطح  به  اعتراض ها  فاز  تغییر  منظور  به 
؛  گرفتند  خدمت  به  اغتشاش  و  آشوب 
و  تحریک  و  کریمی  علی  میدان داری  از 
و  خشونت  برای  او  مکرر  فراخوان های 

اغتشاش و اعتصاب گرفته، تا دروغ پردازی 
امثال علی دایی در سناریوی کشته سازی 
حجاب  کشف  تا  اغتشاشات،  از  حمایت  و 
برخی  حضور  تا  زن،  بازیگران  از  جمعی 
بازیگران در تجمعات ضدانقالب در خارج 
از کشور با پرچم رژیم منحوس پهلوی و… 

.
وقاحت  و  ساختارشکنی  از  حجم  این 
دو  مبنای  بر  تنها  اما  رفتار  و  گفتار  در 

این  قبال  در  یا  است؛  توجیه  قابل  مؤلفه 
نقش آفرینی مزد دندان گیر و قابل توجهی 
آن چه  نظیر  شده،  داده  وعده  آنها  به 
به  و  خورد  رقم  کریمی  علی  درخصوص 
ازای  در  آمریکا  ویزای  مجازی  فعاالن  قول 
یا  شد،  عطا  وی  به  شده  ریخته  خون های 
می بایست پیش فرض تمام شدن کار نظام 

سلبریتی ها  از  برخی  ذهن  در  آن چنان 
به  را  آن ها  که  باشد  شده  باور  به  تبدیل 
همه  شکستن  و  ساختارشکنی ها  چنین 
پل های پشت سر متقاعد کرده باشد، و اال 
آن ها  برای  احتمالی  چنین  که  صورتی  در 
بی پروا  اندازه  این  هرگز  نمی بود  مطرح 
نابودی  جز  پیامدی  که  رفتارهایی  به 
تن  داشت،  نخواهد  آن ها  حرفه ای  آینده 

نمی دادند.

آخرین نمونه این رفتارها فرار منافقانه و 
علی رغم  که  بود  فرخ نژاد  حمید  بی اخالق 
اذعان به عدم عناد نسبت به نظام اسالمی 
و سپردن تعهد نزد مراجع قانونی، با فرار از 
کشور و بیان اظهارات گستاخانه سرنوشت 
نقش  ایفای  آن ها  در  که  را  پروژه هایی 
به همکاران  و  مواجه ساخته  ابهام  با  کرده 
حمید  زد.  خنجر  پشت  از  خود  دوستان  و 
در  بازی  سابقه  سویی  از  که  فرخ نژادی 
ایدئولوژیک  و  انقالبی  متعدد  نقش های 
دارد، و از سویی در روزگاری نه چندان دور 
ایرانی  میلیون   ۸۰ همه  بود  کرده  افاضه 

باد! پسرش  موی  تار  یک  فدای 
اما  مضحک  پیش فرض  این  قربانی 
بی بصیرتی  سلبریتی های  از  عده ای  تنها 
ساختارشکن  رفتارهای  این  با  که  نبودند 
نگذاشتند،  باقی  خود  برای  بازگشتی  راه 
و  جوانان  از  توجهی  قابل  جمع  بلکه 
تحریک  با  که  بودند  ساده لوحی  نوجوان 
حجم  و  آمده  خیابان  به  کریمی  امثال 
نیروهای  علیه  خشونت  از  گسترده ای 
مردم،  ارعاب  و  تهدید  امنیتی،  و  مردمی 
تخریب اموال خصوصی و عمومی و نوعی 
و  کالمی  خشونت  افراطی،  وندالیسم 
ادبیات رکیک و… را به این خیال در فضای 
زودی  به  نظام  کار  که  زدند  رقم  جامعه 
اقدامات  متوجه  تاوانی  هیچ  و  است  تمام 
آن جا  تا  این رو  از  نیست،  آن ها  خشونت بار 
تاختند  عرصه  این  در  می توانستند  که 
انتظار  در  بایستی  پشیمان  و  نادم  حاال  و 
محاکمه و آینده ی نامعلوم خود باشند و از 
سویی خوش گذرانی و بی خیالی کسانی را 
مهلکه  این  آتش  به  را  آنان  که  کنند  نظاره 

► فروانداختند.  

برای  دولت  بود  قرار  گرچه      ◄
فرسوده  ای  جاده  ناوگان  نوسازی 
کامیون های  واردات  همچون  تمهیداتی 
اما هنوز  بگیرد،  نظر  در  اروپایی  سه ساله 

نیست. خبری 
از  یکی  عنوان  به  همواره  آذر   ۲۶
و  ونقل  حمل  حوزه  در  روز ها  مهم ترین 
در  که  به شمار می رود چرا  اقتصاد کشور 
نقش  رانندگان  و  داران  کامیون  روز  این 
و  جایی  جابه  حوزه  در  را  سازی  تاریخ 
به  این روز  ایفا کردند.  تعیین  حمل  کاال 
پیشنهاد  به   ۱۳۷۶ سال  در  مناسبت  این 
گاه سازی  آ برای  و  ترابری  و  راه  وزارت 
و  حمل  بخش  جایگاه  و  نقش  با  جامعه 

شورای  سوی  از  ایران،  اقتصاد  در  نقل 
گرفت. صورت  کشور  عمومی  فرهنگ 

نقل  و  حمل  صنعت  تحوالت  تاریخ  در 
بوده  سازی  سرنوشت  روز های  کشور،  در 
انسجام  در  کننده  تعیین  نقشی  که  اند 
آذر   ۲۶ و  اند  داشته  نقل  و  حمل  شبکه 
روز هایی  چنین  شمار  از   ،۱۳۶۱ سال 
جنگ  بحبوحه  در  و  روز  این  در  است. 
حامل  کشتی  صد  یک  حدود  تحمیلی، 
انتظار  در  کشور،  جنوبی  بنادر  در  کاال 
تخلیه بار بود و بروز بحران ناشی از اتمام 
ذخیره کاال های اساسی در کشور، تهدید 
نیز  و  عراق  سوی  از  منتظر  کشتی های 
نگرانی هایی  جنگی،  بیمه های  شمول 
در  بود.  آورده  فراهم  مسئوالن  برای  را 
انقالب، حضرت  کبیر  رهبر  روزها،  همین 
کامیون  تاریخی،  پیامی  در  خمینی   امام 
هر  تخلیه  در  مشارکت  به  را  کشور  داران 

فراخواندند. کشتی ها  سریع تر  چه 
حضرت  تاریخی  فرمان  دنبال  به 
تخلیه  بر  مبنی  الّله  رحمه  خمینی  امام 
جنوبی  بندر های  در  منتظر  کشتی های 
عمومی  بسیج  شاهد  زمین  ایران  کشور، 
کم  صحنه های  و  گردید  داران  کامیون 
شبانه  تالش  و  ایثار  فداکاری،  از  نظیری 
تاریخ  را در  این روز  و  به ثبت رسید  روزی 
پانزده  ساخت.  ماندگار  یاد ها  در  کشور 
حضرت  فرمان  صدور  زمان  از  پس  سال 
و  راه  وزارت  پیشنهاد  به  الله،  رحمه  امام 
مختلف  اقشار  گاهی  آ جهت  در  و  ترابری 
شبکه  واالی  جایگاه  و  نقش  از  مردم 
سال  در  کشوری،  نقل  و  حمل  گسترده 

عمومی  فرهنگ  شورای  سوی  از   ۱۳۷۶
و  حمل  »روز  عنوان  به  آذر   ۲۶ کشور، 

شد. شناخته  نقل« 
که  آن  باوجود  گزارش  این  براساس 
نقل  و  حمل  بخش  برای  روز  این  همواره 
این  تنها  و  است  مهم  بسیار  رانندگان  و 
مشکل  شنیدن  برای  شنوایی  گوش  روز 
آن ها وجود دارد، اما هم اکنون در دو سه 
به دلیل شیوع ویروس کرونا  سال گذشته 

نیست. پررنگ  قبل  همانند  چندان 
برای  رانندگان  از  بسیاری  گفته  به 
مقرر  جاده ای  فرسوده  ناوگان  نوسازی 
شده بود دولت تمهیداتی را در نظر گیرد 
و با واردات کامیون های سه ساله اروپایی 
شود،  برطرف  آن ها  مشکالت  از  بخشی 
اما هم اکنون خبری از  تحویل کامیون ها 
و  گیری  سخت  با  دیگر  سوی  از  و  نیست 
حل  مشکل  تنها  نه  جدید  قوانین  ایجاد 

هزینه های  افزایش  باعث  بلکه  نشده 
است. شده  هم  بخش  این  مادر 

یک  به  اسقاطی  های  کامیون 
است رسیده  تومان  میلیارد 

از  یکی  حسینی  گزارش  این  براساس 
سال   ۴ تا   ۳ در  گفت:  کامیون  رانندگان 
کامیون ها  ارائه  برای  وعده های  گذشته 
برای  که  کردند  اعالم  و  شد   داده  ما  به 
کامیون  ابتدا  در  باید  کامیون  این  تحویل 
فرسوده اسقاط شود و ما در آن زمان این 
حاضر  حال  در  اما  دادیم،  انجام  را  اقدام 
اعالم  دوباره  هم  واحد  این  تحویل  برای 
تحویل  اسقاطی  کامیون  باید  می کنند 
تحویل  شما  به  را  جدید  کامیون   تا  دهید 

برای  که  شده  باعث  امر  همین  که  دهیم 
یک  تا   ۷۰۰ فرسوده  کامیون  یک  خرید 

کنیم. هزینه  تومان  میلیارد 
اعتصاب  وقت  هیچ  داران  کامیون 

کنند نمی 
همچنین مهدوی یکی دیگر از کامیون 
یکی  درباره  خبرنگاران  باشگاه  به  داران 
تامین  از مشکالت خود گفت: عدم  دیگر 
سوخت  نیافتن  تخصیص  و  کافی  سوخت 
کنیم   می  طی  که  مسیری  با  متناسب 
با  ها  هزینه  هماهنگی  عدم  همچنین  
روغن  و  الستیک  گرانی  و  کیلومتر  تن 
زیادی  بسیار  ایجاد مشکالت  باعث  موتور 
با  اما  است،  شده  داران  کامیون  ما  برای 
فعالیت  وطن  راه  در  همواره  وجود   این 
ما  برای  اعتصابی  وقت  هیچ  و  ایم  کرده 

است. نداشته  وجود  داران  کامیون 
وقت  چند  در  گزارش  این  براساس 

دلیل  به  داران  کامیون  از  بسیاری  اخیر 
آنها  برای  گران  اغتشاش  که  مشکالتی 
جمله  از  مشکالتی  با  بودند  کرده  ایجاد 
زخمی  حتی  یا  و  کامیون  شیشه  شکستن 
این  که  بودند  شده  روبرو  آنها  کردن 
دست  آنها  که  نشده  باعث  هم  مشکالت 

کنند. اعتراض  حتی  ویا  اعتصاب  به 
همین  در  گزارش  این  اساس  بر 
کانون  رئیس  خدایی  فیروز  زمینه 
باشگاه  به  ایران  داران  کامیون  سراسری 
کامیون  عنوان  هیچ  به  گفت:  خبرنگاران 
حتی  یا  و  اعتصاب  به  دست  داران 
و  حمل  برای  همواره  و  اند  نزده  اعتراض 
همکاری  کشور  بنادر  از  کاال  جایی  جابه 

اند. داشته  را  الزم 
برای  داران   کامیون  گوید:  می  او 
روغن  و  الستیک  حتی  و  سوخت  تامین 
هستند،  روبرو  بسیاری  مشکالت  با  موتور 
باعث نشده  این موضوعات  اما هیچ وقت 
را  خود  فعالیت  داران  کامیون  که  است 

کنند. متوقف 
به  سوخت  تخصیص  نحوه  بازنگری 

است ضروری  ها  کامیون 
امانی  آقایداریوش  رابطه هم  در همین 
ونقل  حمل  راهداری  سازمان  رئیس 
جاده ای در خصوص حل مشکل سوخت 
نفت  وزارت  با  گفت:  داران  کامیون 
شرکت  شد،  مقرر  و  داشته ایم  جلساتی 
به  سوخت  تخصیص  فواید  موضوع  نفت 
رانندگان  نارضایتی  موجب  که  ناوگان 
این  مشکل  تا  کند  کار  را  شده  کامیون 
شود. برطرف  جهادگر  و  زحمتکش  قشر 

"تنخواه  شده  قرار  فعال  گوید:  می  او 
حوزه  این  رانندگان  برای  سوخت" 
قرار  رانندگان  اختیار  در  و  شود  مشخص 
پس  البته  شود،  رفع  آنها  مشکل  تا  گیرد 
جدول  کارشناسی  بررسی های  انجام  از 
بازنگری  ناوگان  سوخت  تعیین  قواعد 
اعالم  سوخت  جدید  جدول  که  شده 

شد. خواهد 
تک تک  از  دارد  جا  گفت:  امانی 
همه  در  که  شود  قدردانی  کامیونداران 
سال  هشت  زلزله،  سیل،  مانند  شرایط 
تهدیدات  همه  با  و  تحمیلی  جنگ 
قطعات  تامین  مانند  مسائلی  با  تحریم ها 
آمده  کنار  سوخت  مساله  و  الستیک  و 

جهاد  این  حقیقت  در  و  خدمت  به 
راننده  برای  حادثه ای  اگر  دادند.  ادامه 
بلکه  مال  تنها  نه  او  آید،  پیش  کامیونی 
دست  از  نیز  را  جانش  است  ممکن 
قشر  این  از  تشکر  ضمن  بنابراین   دهد، 
رانندگان  خادم  عنوان  به  زحمتکش، 
منافع  تامین  برای  را  خود  تالش  تمام 

گیریم. می  کار  به  آنها  صنفی 
وجود  با  گزارش  این  براساس 
کامیون  مشکل  حل  برای  که  تمهیداتی 
است،  شده  گرفته  نظر  در  داران 
برطرف  آن ها  سوخت  مشکل  امیدواریم 
از  یکی  تدابیر  این  تمامی  با  اما  شود، 
نوسازی  بخش  این  در  مشکل  اصلی ترین 
خصوص  این  در  باید  که  است  ناوگان 
تسریع  کامیون ها  تحویل  و  نوسازی  روند 
ناوگان  از  درصد   ۶۰ حدود  چراکه  شود 
► است.   فرسوده  جاده ای  ونقل  حمل 

سلبریتی ها در راهی بی بازگشت؛

●  برای ویزای امریکا!    ●

● وعده دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده به کجا رسید؟   ●
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نیا  مترجم: معصومه ربیع      ◄
اختالل پرخوری )BED( وضعیتی است که 
مصرف  نوبت  یک  در  را  غذا  زیادی  مقدار  فرد 
غذا  بر  کنترلی  کند  می  احساس  و  کند  می 

ندارد. خود  خوردن 
اختالل  ترین  شایع  شاید  پرخوری  اختالل 
 2/3 تا   0/6 بین  که  باشد  جهان  در  خوردن 
مبتال  آن  به  جهان  سراسر  در  مردم  از  درصد 
اختالل  این  که  شود  می  زده  تخمین  هستند. 
عصبی  اشتهایی  بی  از  بیشتر  برابر  سه  تا  دو 
رخ دهد و برخی شواهد حاکی از آن است که 

است. افزایش  حال  در  پرخوری  اختالل 
بسیاری  آن،  شیوع  علیرغم  حال،  این  با 
گاه  آ اختالل  این  وجود  از  هنوز  مردم  از 
به  مبتال  افراد  از  بسیاری  واقع،  در  نیستند. 
که  شوند  نمی  متوجه  حتی  پرخوری  اختالل 
به آن مبتال هستند، یعنی تا 30 یا 40 سالگی 

شود. نمی  داده  تشخیص 
ناشی  می تواند  که  هایی  آسیب   به  توجه  با 
در  بخشیدن   گاهی  آ باشد،  اختالل  این  از 
به  تا  کند  کمک  افراد  به  تواند  می   مورد  این 
سختی  متحمل  تنهایی  به  ها  سال  اینکه  جای 

کنند. دریافت  را  الزم  کمک  شوند، 
بدانید: باید  که  نکاتی 

پرخوری  از  را  پرخوری  اختالل  که  چیزی 
)پناه  هیجانی  پرخوری  یا  گاه  به  گاه  های 
دلیل  به  نه  آرامش  کسب  برای  غذا  به  آوردن 

فرد  که  است  این  کند،  می  جدا  گرسنگی( 
خود  خوردن  غذا  بر  کنترلی  کند  می  احساس 

ندارد.
عبارتند  پرخوری  اختالل  عالئم  از  برخی 

از:
زیاد  سیری  احساس  که  زمانی  تا  خوردن   -

باشید، داشته  حد  از 
که  زمانی  زیادی غذا حتی  مقدار  - خوردن 

نیستید،  گرسنه 
از حد معمول،  - غذا خوردن سریعتر 

غذا  از  بعد  گناه  و  پریشانی  احساس   -
. ن رد خو

بیشتر  در  درست،  راهنمایی  و  حمایت  با 
جدی،  مشکالت  بروز  از  قبل  توان  می  موارد 
تشخیص  کرد.  شناسایی  را  پرخوری  اختالل 
گذشت  با  زیرا  است؛  مهمی  موضوع  موقع  به 
زمان اختالل پرخوری می تواند منجر به ایجاد 
شود  فرد  جسمی  سالمت  در  زیادی  مشکالت 
باال. کلسترول  و   2 نوع  دیابت  چاقی،  مانند: 

نیز  روان  در حوزه سالمت  دیگری  مشکالت 
به  مبتالیان،  از  درصد   70 حدود  دارد،  وجود 
اضطراب  و  افسردگی  مانند  خلقی  اختالالت 

اند. شده  دچار 
اختالل  به  مبتال  افراد  از  چهارم  یک  حدود 
اند.  کرده  خودکشی  به  اقدام  پرخوری، 
در  زیادی  تأثیر  تواند  می  پرخوری  اختالل 
از  ها  گزارش  بگذارد،  فرد  روزمره  زندگی 

به  مبتال  آموزان  دانش  تر  ضعیف  عملکرد 
میزان  آمدن  پایین  و  مدرسه  در  پرخوری 

دهد. می  خبر  آنها  اشتغال 
پرخوری  اختالل  مورد  در  ماجرا  تلخ  طنز 
تا حدی زیادی قابل  این بیماری  این است که 

است. درمان 
روانشناختی،  های  درمان  به  افراد  بیشتر 
می  توصیه  درمانی  شناخت  رویکرد  مانند 
که  عواملی  در درک  آنها  به  تواند  که می  شوند 
و  کند  کمک  شود،  می  غذا  خوردن  زیاد  باعث 
همچنین در یادگیری عادات غذایی سالم تر و 

است. مفید  راهکارها  با  سازش 
غذا  از  جلوگیری  در  تواند  می  درمانی  روان 
افراد  روانی  سالمت  وضعیت  بهبود  و  خوردن 

باشد. مؤثر  بسیار  افسردگی،  مانند 
ضد  داروهای  )مانند  دارویی  معالجه 
است.  مفید  پرخوری  کاهش  در  افسردگی( 
بی خوابی،  )مانند سردرد،  اما عوارض جانبی 
و  دارد  همراه  به  را  خستگی(  و  تهوع  حالت 
کمتر  روانشناختی  درمان  به  نسبت  معموال 

است. مؤثر 
از عوامل اصلی دیگر در بهبود این اختالل، 
که  است.  غذا  با  شما  رابطه  تغییر  یادگیری 
برنامه  اولویت بندی زمان غذا خوردن و  شامل 

است. غذایی  های  وعده  ریزی 
عوامل  پرخوری  اختالل  در  آنکه  وجود  با 
متعددی نقش دارند، ولی معمواًل عالئم توسط 

احساس  مانند  منفی  احساسات  یا  رویدادها 
های  محرک  یا  اضطراب  یا  غم  حوصلگی،  بی 
ایجاد  گرسنگی  احساس  مانند  فیزیولوژیکی 

شوند. می 

به  مبتال  افراد  برای  احساسات  کنترل 
باشد،  دشوارتر  است  ممکن  پرخوری  اختالل 
و   ناخوش  احساسات  باطل  دور  به  منجر  که 

شود. می  پرخوری  مجددا 
است  ممکن  که  آشکار  نشانه های  از  برخی 
شده   دچار  آن  به  پرخوری  به  ابتال  هنگام  در 

غذایی  رفتار  در  تغییر  شامل  می تواند  باشید، 
خوردن  غذا  یا  غذا  زیادی  مقدار  خرید  )مانند 
حتی اگر گرسنه نیستید( و صرف زمان زیادی 

باشد. غذا  به  کردن  فکر  برای 

پرخوری تجربه لذت  بخشی نیست و معمواًل 
یا گناه  به آن احساس ترس، شرم  افراد نسبت 
می کنند، که صحبت کردن درباره این موضوع 

را برایشان دشوارتر می کند.
پرخوری  به  است  ممکن  کنید  می  فکر  اگر 
پزشک  با  وقت  اسرع  در  باشید،  شده  دچار 

به  را  شما  تا  کنید  صحبت  خود  عمومی 
دلهره  کار  این  اگرچه  دهد.  ارجاع  متخصص 
می  موقع  به  اقدام  اما  رسد،  می  نظر  به  آور 
چه  که  کنید  فکر  باشد.  کننده  کمک  تواند 
موضوعاتی  چه  نگران  بگویید،  خواهید  می 
بخواهید  شاید  دارید.  سواالتی  چه  و  هستید 

ببرید. خود  با  حامی  عنوان  به  را  دوستی 
اختالل  دچار  که  شناسید  می  را  فردی  اگر 
پرخوری است، با  او گفتگوی صادقانه و بدون 
باشید  داشته  هایش  نگرانی  مورد  در  قضاوت 
نرم  پنجه  و  دست  مشکل  این  با  چرا  بفهمید  تا 
دنبال  به  که  کنید  تشویق  را  آنها  و  کند  می 

باشند. درمان  برای  حامی  شخص 
بیماری  یک  همچنان  پرخوری  اختالل 
تحت  و  شود  می  گرفته  نادیده  اغلب  که  است 
موانعی  مسیر  این  در  گیرد.  نمی  قرار  درمان 
برای متخصصان وجود  و هم  بیماران  برای  هم 
به  ها  رسانه  در  تا  است  شده  پیشنهاد  و  دارد، 

شود. عادی  تا  بپردازند  موضوع  این 
صحبت  کمتر  و  بیماری  دادن  جلوه  بد 
را  آمدن  جلو  تواند  می   ، آن  مورد  در  کردن 
از  گاهی  آ افزایش  کند.  دشوارتر  بیماران  برای 
کند  می  کمک  مبتال  افراد  به  پرخوری  اختالل 
برچسب  بلکه  بروند،  درمان  دنبال  به  تنها  نه 
می  کم  را  آن  مورد  در  منفی  های  نگرش  و  ها 

. کند
 ►       ScienceAlert منبع: 

سبک  تغییرات  و  رایانه ای  بازی های  از      ◄
تواند  می  اجتماعی  اطالعات  کسب  تا  زندگی، 
و  آسیب شناسان  و  شود  منجر  زودرس  بلوغ  به 
بین  بلوغ  باورند که سن  این  بر  جامعه شناسان 
یک تا سه سال کاهش یافته و عمده ترین دلیل 
قید  بی  و  آسان  ایران، دسترسی  در  این مسئله 
مجازی  فضای  و  اینترنت  به  کودکان  شرط  و 
بر  نظارت  امر  در  والدین  غفلت  و  کاستی  و 

است. فرزندان 
سن  بیشترین  و  کم ترین  ها  پژوهش  برخی 
بلوغ را به ترتیب ۸ تا ۱۶ سالگی عنوان می کنند 
و سن متوسط بلوغ در ایران، مطابق آخرین آمار 
به دست آمده ۱۲ سال است و گاه در 8 سالگی 
مطالعات  برخی  نتایج  اما  دهد؛  می  رخ  هم 
آن  نمایانگر  شده،  منتشر  ایندیپندنت  در  که 
 ۴۰ با  مقایسه  در  جهان  »دختران  که  است 
می شوند.  بالغ  زودتر  یک سال  تقریبا  قبل  سال 
 ۱۳ تا   ۸ زمانی  فاصله  در  معموال  دختران  بلوغ 
تا ۱۴ سالگی شروع   ۹ سالگی و در پسران بین 
نشان می دهد  تحقیق جدید  اما یک  می شود.« 
سن  دهه،  هر  ازای  به  کنون  تا   ۱۹۷۰ دهه  »از 

است.« یافته  کاهش  ماه  سه  تقریبا  بلوغ 
بلوغ زودرس، زمینه ساز افسردگی

زندگی  سبک  تغییر  زائیده  که  زودرس  بلوغ 
اگر  را  پرسش  این  دارد؟  پیامدهایی  چه  است 
را  پاسخ  این  بگذارید،  میان  در  روانشناسان  با 
زمینه ساز  زودرس  »بلوغ  که  کنید  می  دریافت 
چنین  نیکنام  مژگان  است.«  هویتی  مشکالت 
بلوغ  روانشناس،  یک  عنوان  به  او  دارد،  باوری 
انسان ها  روان  در جسم  و  تحول  فرآیند  نوعی  را 
زندگی  در  بزرگ  تحولی  نقطه  و  کند  می  تعریف 
می شود.  روانی  و  فیزیولوژیکی  رشد  موجب  که 
زنان  برای  فرآیند  این  که  است  درحالی  این 
چراکه  است،  سازتر  آینده  بسیار  دختران  و 
نقش  خود  زندگی  بعدی  مراحل  در  دختران 
عمدتاتعداد  البته  و  می کنند  تجربه  را  مادری 
می کنند  تجربه  را  زودرس  بلوغ  که  دخترانی 
بیشتر از پسران است. دختران زودتر وارد دنیای 
بزرگسالی می شوند و کمتر از پسران طعم دنیای 

می چشند. را  کودکانه 
متخصصان علوم پزشکی در اغلب کشورهای 
بلوغ زودرس  تأکید دارند که  این مهم  بر  جهان 
تأثیر  آنان  روان  سالمت  بر  می تواند  دختران  در 
نیوز،  دی  هلث  گزارش  به  باشد.  داشته  منفی 
دخترانی که پیش از موعد و در حدود سن هفت 
بلوغ زودرس مواجه می شوند،  با پدیده  سالگی 

بیشتر احتمال دارد دچار افسردگی و رفتارهای 
شوند. غیراجتماعی 

دختربچه هایی  معتقدند،  متخصصان  این 
بلوغ  مرحله  وارد  خود  همساالن  از  زودتر  که 
لحاظ  به  بیشتر  نوجوانی  دوران  در  می شوند 
همچنین  هستند.  آسیب پذیر  روانشناختی 
رفتارهای  و  افسردگی  عالئم  بروز  احتمال 
دیگر  به  نسبت  دختران  این  در  اجتماعی  غیر 

است. بیشتر  آن ها  همساالن 
دختران  در  زودرس  بلوغ  علت  کلی  طور  به 
برای  نیز  شده ای  تأیید  روش  و  نیست  مشخص 
هر  ندارد.  وجود  زودهنگام  بلوغ  از  جلوگیری 
که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها  برخی  چند 
شیمیایی  مواد  معرض  در  گرفتن  قرار  یا  چاقی 
این  در  می تواند  ریز  درون  غدد  کننده  مختل 

باشد. داشته  نقش  زمینه 
طبق  و  نیکنام  مژگان  اظهارات  بر  بنا 
تغییر  با  است،  موجود  آن  نتایج  که  تحقیقاتی 
در  اطالعات  و  فناوری  پیشرفت  و  زندگی  سبک 
است.  رشد  به  رو  زودرس  بلوغ  فرآیند  جهان، 
و  روانی  نظر  »از  که  دهد  می  توضیح  نیکنام 
شبکه های  و  تکنولوژی  پیشرفت  اجتماعی 
اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل بلوغ زودرس 
دریافت  این که  به  می رود.باتوجه  شمار  به 
متناسب  باید  گاهی  آ افزایش  و  اطالعات 
رشد  بیفتد،  اتفاق  کودکان  سنی  مقطع  با 
تغییر  و  گاهی  آ افزایش  اطالعات،  و  تکنولوژی 
موجب  خانواده ها  در  زندگی  الگوهای  سبک 

فراگیر  سرعت  به  زودرس  بلوغ  فرآیند  تا  شده 
» شود.

کودکان با ورود به فضای مجازی وارد جهانی 
می شوند که با جهان حقیقی آنان بسیار متفاوت 
است. در فضای مجازی اتاق های بدون کنترل و 
نظارت، کودکان و نوجوانان را به سوی خود می 
مدیریت  بدون  نیز  ای  رایانه  های  بازی  و  کشد 
آسیب  می گیرد.  قرار  آنان  اختیار  در  کنترل  و 

»کاربری  که  باورند  این  بر  اجتماعی  شناسان 
فضای  در  نوجوانان  و  کودکان  نشده  کنترل 
گسست  نشینی،  گوشه  و  انزوا  باعث  مجازی 
از  گزیدن  دوری  اجتماعی،  و  عاطفی  روابط 
بازی های  از  کناره گیری  همساالن،  و  دوستان 
آنان  فکری  و  جسمی  رکود  نتیجه  در  و  فیزیکی 
های  هیجان  و  زودرس  بلوغ  بنابراین  شود،  می 
بی  ورود  عوارض  از  روحی  های  تنش  و  رفتاری 
و  مجازی  فضای  به  نوجوانان  و  کودکان  ضابطه 
است. درحالی  ای  رایانه  بازی های  از  استفاده 
یک  به  آوری  فن  هرگونه  ورود  از  پیش  باید  که 
جامعه بسترهای فکری، فرهنگی و کاربردی آن 
را  بسترها  این  متولی  نهادهای  سپس  و  فراهم 

کنند. سازی  آماده 
ایران/  در  بلوغ  سن  ساله   سه  تا  یک  کاهش 

است سال   ۱۲ ایران،  در  بلوغ  متوسط  سن 
هویت ضبط شده کودکان

خود  سن  تناسب  به  جامعه  افراد  امروزه 
تغییر  بلکه  نمی کنند.  دریافت  اطالعات 
کودکان  شده  سبب  زندگی،  سبک  الگوهای 

با  تعامل  و  شوند  بزرگ  بزرگساالن  با  عمدتا 
همساالن خود را کمتر تجربه کنند. این مسئله 
شهرستان ها  و  روستاها  ساکن  که  کودکانی  در 
است  ممکن  آن ها  دارد،  بیشتری  نمود  هستند 
تکنولوژی  به  بزرگ  شهرهای  ساکنان  به نسبت 
باشند،  نداشته  چندانی  دسترسی  اطالعات  و 
این باره  در  که  شوند،  دچار  زودرس  بلوغ  به  اما 
»برخی  گوید:  می  روانشناس  نیکنام-  مژگان 
والدینشان  از  شده ای  ضبط  هویت  کودکان  از 
شهرستان ها  ساکن  کودکان  می کنند.  دریافت 
کشاورزی  خود  والدین  کنار  کودکی  دوران  از 
کودکان  سایر  به  نسبت  و  می کنند  قالیبافی  و 
می شوند؛  بزرگسالی  و  کار  دنیای  وارد  زودتر 
است  شده  ضبط  هویت  نوعی  مسئله  همین 
سکه در بلوغ جسمانی و روانی کودک تأثیرگذار 

است.«
اولیه،  کودکی  مقطع  سه  به  کودکانه  دنیای 
کودکی میانه و کودکی پایانی تقسیم می شود و 
انسان ها باید در هر کدام از این مقاطع به مرور 
تأکید  نیکنام  موضوع،  این  بر  بنا  کنند،  رشد 
کودک  می شود  موجب  زودرس  »بلوغ  می کند: 
نکند  طی  به درستی  را  رشد  مراحل  از  یکی 
مناسبی  رشد  روانی  و  فکری  نظر  از  نتواند  و 
داشته باشد. بلوغ زودرس عوارض روانی زیادی 
برای کودک به وجود می آورد و در سنین باال به 

می شود.« پدیدار  افسردگی  صورت 
»بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون 
پنجم  مرحله  که  دارد  مرحله   ۸ انسان  زندگی 
هویت  به  مربوط  بحران  نوجوانی،  مرحله  یعنی 
و  شده  نامگذاری  نقش،  سردرگمی  برابر  در 
چهار  در  فرد  که  هنگامی  اریکسون  نظر  از 
باشد،  برخوردار  سالمی  رشد  از  زندگی  مرحله 
ثبات  و  استمرار  احساس  به  کودکی،  خاتمه  در 
آغاز  با  اما  می کند  پیدا  دست  شخصیت  نسبی 
چهار  بحران های  نوجوانی،  یا  پنجم  مرحله 
هویت  نتیجه،  در  و  می شوند  احیا  قبل  مرحله 
فریبرز  دکتر  که  سخنی  می گردد.«  متزلزل  فرد 
روانشناسی  گروه  مدیر  و  تمام  استاد  درتاج- 
بر  تکیه  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  تربیتی 
دارند  تمایل  بیشتر  »نوجوانان  است:  گفته  آن، 
که در کنار دوستان و همساالن خود باشند و به 
این که  تا  بگذارند  احترام  دوستی  گروه  قوانین 
از اصول درون خانواده  و  در کنار خانواده بوده 
این  به  زیادی  حدود  تا  امر  این  کنند.  تبعیت 
در  نوجوانان  دوران،  این  در  که  است  خاطر 
جست وجو برای تشکیل هویتی مستقل هستند 

نگاه  با  قوانین  و  ارزش ها  به تمامی  درنتیجه  و 
شک و ارزیابانه توجه می کنند، تا بتوانند برخی 
از آن ها را به عنوان اصول برای خودشان در نظر 

بگیرند.«
اثرات بلوغ زودرس و دیررس

و  موقع  زودرس،به  بلوغ  به  اشاره  با  وی 
بلوغ  که  می کند:»افرادی  عنوان  دیررس 
گروه  دو  به  نسبت  می کنند،  سپری  را  به موقع 
همزمان  آن ها  دارند.  مساعدتری  شرایط  دیگر، 
شرایط  این  وارد  دوستانشان  از  زیادی  تعداد  با 
در  بودن  تنها  احساس  درنتیجه  و  می شوند 
بلوغ  اگرچه  نمی کنند.  تجربه  را  تغییرات  این 
تلقی  مثبت  نکته  یک  پسران،  برای  زودرس 
اندامی  به  سریع تر  هرچه  رسیدن  و  می شود 
امتیاز  به یک  به  مثابه دستیابی  برایشان  مردانه 
از  اندام  تغییر  اما  است،  همساالن  میان  در 
حالت کودکانه به شکلی زنانه در میان دختران، 
دیگر  سوی  از  نیست،  مطلوبی  چندان  موضوع 
لحاظ  به  اگرچه  دختران،  برای  دیررس  بلوغ 
یکی  بااین حال  است،  مثبتی  نکته  جسمانی 
توانایی  و  پختگی  دارد،  که  امتیازاتی  از  دیگر 
بهداشت  از  مراقبت  و  شرایط  درک  در  بیشتر 
اما  است.  بدنی  جدید  شرایط  مقابل  در  خود، 
از همساالن خود  دیرتر  که  در شرایطی  پسران، 
به بلوغ برسند، معموال فشار بسیاری را از جانب 
می تواند  مسئله  این  و  می کنند  دریافت  دیگران 
برای  بسیاری  روحی  مشکالت  زمینه ساز 

باشد.« نوجوانان 
مورد  در  نوجوانان  گاهی  آ و  دانش  سطح 
گاهی، پایین  بلوغ نیز مهم است که این سطح آ
فرهنگی  دالیل  به  ما  کشور  در  و  شده  گزارش 
اطالعات  دختران،  ویژه  به  نوجوانان،  اغلب 
و  جنسی  جسمی،  تغییرات  مورد  در  صحیحی 
کسب  با  بسا  چه  و  ندارند  بلوغ  از  ناشی  روانی 
در  غیرموثق  و  غیرمعتبر  منابع  از  اطالعات 
زندگی خانوادگی خود دچار مشکالت متعددی 
خوبی  عمومی  سالمت  از  نتیجه  در  و  می شوند 
درتاج  فریبرز  نیستند.  برخوردار  دوران  این  در 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  موضوع،  این  به  اشاره  با 
از بهداشت بلوغ  گاهی نوجوانان  درباره سطح آ
آموزشی  سیستم  در  نوجوانان  کند:  می  اظهار 
فراموشی  به  شده ای  مفقود  حلقه های  همچون 
انواع مشکالت  سپرده شده اند. آن ها در تالطم 
قرار  بلوغ  از  ناشی  روانی  و  اجتماعی  جسمی، 
اگر  و  نباشند  حمایت  مورد  اگر  که  گیرند  می 
صدمات  نشود،  داده  آن ها  به  الزم  گاهی های  آ

می شود. وارد  آینده  نسل  به  ناپذیری  جبران  
در  می تواند  بلوغ  دوران  بهداشت  آموزش 
همگانی  آموزش  و  مدرسه  خانواده،  سطح  سه 
افزایش  مثبت،  رفتاری  تغییرات  ایجاد  هدف  با 
به  دستیابی  برای  افراد  به  کمک  و  گاهی  آ
آموزش  همچنین  شود.  انجام  سالمت روان 
به  که  است  فرآیندی  مدارس  در  بلوغ  بهداشت 
گاهی و توانمندسازی به منظور  تقویت مهارت، آ
افزایش سالمت نوجوانان کمک می کند. درتاج 
را  خود  نقش  پرورش  و  آموزش  که  است  معتقد 
یاد  و  تحصیل  در  نوجوان  شدن  موفق  در  تنها 
می کند،  منحصر  درسی  کتاب  محتوای  گرفتن 
درحالی که نوجوانان حق دارند بدانند که بلوغ 
آن هاست،  انتظار  در  تغییراتی  چه  و  چیست 
از  نوجوانان  تأثیرپذیری  به  توجه  با  رو  این  از 
اولیا  و  معلمان  وظیفه  مدرسه،  نهاد  در  آموزش 
این  در  را  الزم  آموزش های  که  است  مدرسه 
پاسخ  آن ها  سؤاالت  به  و  کنند  فراهم  زمینه 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این  دهند.  معقول 
عالمه طباطبایی اهمیت آموزش بهداشت بلوغ 
مشکالت  از  بسیاری  که  می داند  نحوی  به  را 
ناسالم  رفتارهای  و  اجتماعی  روانی،  جسمانی، 
ناموفق،  ازدواج های  نظیر  نوجوانی  دوره 
گاهی  حاملگی  های پرخطر و... ناشی از عدم آ
دوره  در  رشد  همچنین  است.  بلوغ  بهداشت  از 
و  روانی  جسمانی،  سطح  سه  شامل  نوجوانی 
اجتماعی است که نیاز است نوجوان در هر سه 
وظیفه  والدین  برسد.  بلوغ  بهداشت  به  سطح 
آن ها  به  را  بدن  سریع  تغییرات  چگونگی  دارند 
تغییرات  این  با  مواجه  در  تا  دهند،  توضیح 
پیدا  کاهش  اضطرابشان  و  شوند  غافلگیر  کمتر 
مسائل  یا  بلوغ  مورد  در  صحبت  همچنین  کند. 
جنسی نباید به یک مکالمه ختم شود، بلکه در 
طول چند سال و به طور مستمر و دلسوزانه باید 
این  شرایط  خودشان  والدین  اگر  شود.  انجام 
گاه  آ و  معتمد  شخصی  از  ندارند،  را  مکالمات 
فرزندشان  با  را  صحبت ها  این  که  بگیرند  کمک 

باشد. داشته 
نوجوان  با  صریح  صحبت  درتاج،  گفته  به 
از  فراتر  باشد،  والدین  برای  چالشی  می تواند 
مکالمه ای  توانند  می  والدین  جسمی،  تغییرات 
که  زندگی  سبک  و  اجتماعی  تغییرات  به  راجع 
در نوجوانی ایجاد می شود، داشته باشند، مثل 
می  که  مهم  تصمیمات  عواقب  مورد  در  مکالمه 
انتخاب  در  تا  کند  ترغیب  را  نوجوان  یک  تواند 

 ► کند./خبرانالین     فکر  خود 

گونه  هر  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج      ◄
و نفس  باعث عرق کردن شود  فعالیت بدنی که 
به  را  عمر  طول  و  زندگی  به  امید  آورد،  بند  را 

می دهد. افزایش  توجهی  قابل  میزان 
ورزش های  انواع  از  برخی  در  که  .کسانی 
یا  دویدن  آهسته  رقابتی،  تنیس  مانند  شدید 
به آن هایی که  ایروبیک شرکت می کنند، نسبت 
دوستانه،  تنیس  مانند  متوسطی  فعالیت های 
کارهای خانه یا شنا انجام می دهند، بیشتر عمر 

. می کنند
بزرگ  مطالعه  نتایج  حاصل  یافته  این 
فرد   ۵۴۲ و  هزار   ۲۰۴ که  است  استرالیایی 
میانسال و مسن را طی ۶ سال مورد بررسی قرار 

است. داده 
فعالیت  باالتر  سطوح  کردند  پیشنهاد  آنان 

فعالیت  به  نسبت  بهتری  بسیار  تاثیر  شدید 
دارد. انسان  سالمت  بر  متوسط 

مرگ  خطر  می دهد  نشان  آن ها  نتایج 
زودهنگام در کسانی که ورزش های شدید انجام 
ورزش  فقط  که  آنانی  با  مقایسه  در  می دهند، 
متوسط انجام می دهند، ۱۳ درصد کمتر است.

دکتر کالوس گبل، محقق ارشد این تحقیق، 
گفت: مزایای فعالیت شدید برای مردان و زنان 
زمان  کل  از  مستقل  و  صادق  سنین  تمام  در 

است. فعالیت  برای  شده  صرف 
باشید،  چاق  چه  که  می دهد  نشان  نتایج 
داشته  دیابت  یا  قلبی  بیماری  چه  و  الغر  چه 
شدید  فعالیت های  بتوانید  اگر  خیر،  یا  باشید 
مزایای  می تواند  موضوع  این  کنید،  مدیریت  را 

باشد. داشته  عمر  طول  برای  توجهی  قابل 

و  جهانی  بهداشت  سازمان  حاضر  حال  در 
و  استرالیا  متحده،  ایاالت   در  بهداشتی  مقامات 
بریتانیا به جمعیت بزرگسال توصیه می کنند که 
یا ۱۵۰ دقیقه  حداقل ۷۵ دقیقه فعالیت شدید 

دهند. انجام  هفته  در  متوسط  فعالیت 
دستورالعمل های  می کنند  پیشنهاد  محققان 
بالینی و بهداشت عمومی باید تمرینات با شدت 
شدید را برای بهبود امید به زندگی افراد توصیه 

کنند.
گروه  به   مطالعه  این  در  شرکت کنندگان 
متوسط  ورزش  که  کسانی  شدند؛  تقسیم 
از  درصد   ۳۰ حداقل  که  کسانی  و  داشتند 
دادند. می  انجام  باال  شدت  با  را  خود  تمرینات 
افرادی که کمی فعالیت  خطر مرگ و میر در 
شدید انجام می دادند، در مقایسه با افرادی که 

کمتر  درصد   ۹ نمی دادند،  انجام  شدید  ورزش 
بود.

کسانی که بیش از ۳۰ درصد ورزش با شدت 
میزان  از  کمتر  درصد   ۱۳ دادند،  انجام  باال 

دادند. نشان  را  میر  و  مرگ  معمول 
نشان  ما  تحقیقات  نتایج  گفت:  گبل  دکتر 
شدید  فعالیت  از  کمی  مقدار  حتی  که  می دهد 
کمک  زودهنگام  مرگ  خطر  کاهش  به  می تواند 

. کند
که  می دهد  نشان  قبلی  مطالعات  نتایج 
کوتاه  شدید  تالش های  با  اینتروال  تمرینات 
که  کسانی  جمله  از  مسن  افراد  برای  اغلب 
اضافه وزن دارند یا چاق هستند، مناسب است.
 JAMA Internal نتایج این مطالعه در نشریه

Medicine منتشر شده است./ایسنا      ► 

سن متوسط بلوغ در ایران، ۱۲ سال است

● اثرات بلوغ زودرس و دیررس     ●

● ورزشی که موجب طول عمر می شود    ●

برخی از عالئم ونشانه های اختالل پرخوری  

●   اختالل پرخوری و مضرات آن    ●
ع و خستگی( را به همراه دارد و معموال نسبت به درمان روانشناختی کمتر مؤثر است. معالجه دارویی )مانند داروهای ضد افسردگی( در کاهش پرخوری مفید است. اما عوارض جانبی )مانند سردرد، بی خوابی، حالت تهو

از عوامل اصلی دیگر در بهبود این اختالل، یادگیری تغییر رابطه شما با غذا است. که شامل اولویت بندی زمان غذا خوردن و برنامه ریزی وعده های غذایی است. 



دیپلمات پیشین و سفیر پیشین ایران در انگلیس      ◄
گوید:  می  خاورمیانه  منطقه  در  چین  آینده  درباره 
کرد  پیدا  خاورمیانه  منطقه  در  آمریکا  که  مشکالتی 
جای  بتوانند  تا  آورد  وجود  به  ها  چینی  برای  فرصتی 
جاده  طراحی  با  چین  اینکه  ضمن  کنند  پر  را  خالی 
مرکزی  آسیای  از  که  است  این  دنبال  به  جدید  ابریشم 
به  و  اروپا  جنوب  به  میانه  آسیای  از  و  اروپا  شمال  به 
توجه  با  چین  کند.  پیدا  دست  فارس  خلیج  های  کشور 
را  استفاده  حداکثر  موقعیت  این  از  عربستان  تحوالت  به 

داشت.
شفقنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  ساداتیان  سیدجالل 
پر  حضور  اخیرا  چین  که  سوال  این  به  پاسخ  در  آینده 
رنگ تری در کشور های عربی دارد. چرا چین به سرمایه 
گذاری در خاورمیانه عالقمند است و تبعات حضور چین 
در منطقه چیست؟ اظهار داشت: چین تالشی رو به جلو 
را شروع کرده است. چین تاریخ ویژه خود را دارد و برای 
تحقق  زمان  اخیرا  ولی  داشت  هایی  ریزی  برنامه   2025
را   2040 های  زمزمه  و  است  کرده  بیشتر  را  اهدافش 
مطرح می کند تا در این تاریخ از قدرت برتر تاریخ شدن 
اش پرده برداری کند. چین می خواهد در ابعاد مختلفی 
دنیا  اول  قدرت  به  و  بگیرد  را  آمریکا  متحده  ایالت  جای 
شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  بعد  شود.  تبدیل 
پایان  به  جهان  که  بود  این  بر  فرض  قطبی  دو  نظام  و 
دموکراسی  لیبرال  حاکمیت  و  است  رسیده  خود  تاریخ 

هایی  چالش  اما  است  شده  حاکم  دنیا  همه  بر  آمریکایی 
و  داشت  وجود  هایی  گفته  و  شد  برقرار  ارتباط  این  در 
قطبی  چند  یک  نظام  یک  ادامه  در  که  پذیرفتند  نهایتا 
از  که  است  آمریکا  با  اش  یک  یعنی  شود.  حاکم  دنیا  بر 

قطبی  چند  یک  سمت  به  دنیا  ولی  است  تر  قوی  بقیه 
اند روسیه جایگزین  را گفته  حرکت می کند. چند قطبی 
چین.  و  آمریکا  اروپایی،  اتحادیه  جماهیر شوروی،  اتحاد 
همچنین کشور هایی چون هند هم به سمت قطب شدن 
شد  مطرح  مساله  این  از  هایی  زمزمه  کنند.  می  حرکت 
که جهان اسالم هم خود را به شکل یک قطب مطرح می 
است  کرده  پیدا  تحقق  بینی  پیش  این  چقدر  اینکه  کند. 
نه امروز مورد بحث ما نیست ولی این مباحث سال ها  یا 

در مسیر طی کردن همین  و چین  بوده  در جهان مطرح 
است. روند 

منطقه  سر  بر  چین  که  هایی  چالش  اینکه  بیان  با  وی 
آن  بر  را  خود  توجه  نقطه  آمریکا  و  دارد  آمریکا  با  تایوان 
نیروهای  از  بسیاری  و  داده  قرار  چین  اطراف  و  منطقه 
راستا  همین  در  است  کرده  مستقر  حوزه  آن  در  را  خود 
و دعواهایی که وجود  رقابت ها  این  اظهار داشت:  است 
جریان  در  قدرت  دو  اقتصادی  ارتباطات  کنار  در  دارد 
پیدا  خاورمیانه  منطقه  در  آمریکا  که  مشکالتی  است. 
بتوانند  تا  آورد  وجود  به  ها  چینی  برای  فرصتی  کرد 
جای خالی را پر کنند ضمن اینکه چین با طراحی جاده 
مرکزی  آسیای  از  که  است  این  دنبال  به  جدید  ابریشم 
به  و  اروپا  جنوب  به  میانه  آسیای  از  و  اروپا  شمال  به 
توجه  با  چین  کند.  پیدا  دست  فارس  خلیج  های  کشور 
را  استفاده  حداکثر  موقعیت  این  از  عربستان  تحوالت  به 
منطقه  عربی  های  کشور  از  دعوت  با  سلمان  بن  داشت. 
کرد  استقبال  نیز  چین  و  انداخت  راه  به  قدرتی  نمایش 
مالکیت  مساله  و  برجام  مساله  تایید  با  چین  که  دیدیم  و 
خواهد  می  چین  داد.  ها  آن  به  امتیازاتی  ایران  جزایر 
رفته رفته جای پای خود را برای آینده ای که در آن خود 

کند. سفت  کند؛  می  معرفی  دنیا  ابرقدرت  را 
این  که  امتیازاتی  گرفتن  قبال  در  چین  افزود:  وی 
کشور را به هدفش نزدیک کند، امتیازاتی می دهد. پیدا 
ثروت  دارای  که  منطقه  های  کشور  در  خوب  بازار  کردن 

خوبی هستند و استفاده از انرژی های آنها و هم داشتن 
به  را  چین  طبیعتا  نگری،  آینده  برای  قوی  های  پایگاه 
در چنین شرایطی  برد.  آمده می  پیش  استقبال وضعیت 
از  نتوانست  شاید  و  باید  که  آنطور  و  داشت  غفلت  ایران 
این موقعیت استفاده کند و می بینیم تعرضاتی نسبت به 
سیاست ها و موقعیت ایران اتفاق می افتد. چین همواره 
می  برخورد  قضایا  همه  به  نسبت  احتیاط  و  مالحظه  با 
اقدام  تر  جسورانه  که  دیدیم  اخیر  حرکت  در  ولی  کند 
برای دلجویی،  تنها  و  ایران داد  به رقیب  امتیازاتی  و  کرد 
بدهد  توضیحاتی  تا  آمد  تهران  به  وزیرش  نخست  معاون 
خطرات  تا  کند  ترمیم  را  کشور  دو  روابط  کند  سعی  و 
باید  که  را  کاری  چین  ولی  نشود  ایجاد  برایشان  بیشتری 
اهدافی که می  به  این سفر  در  داد. چین  انجام  می کرد 

رسید. خود  طراحی  و  خواست 
هم  دارد  قصد  چین  آیا  اینکه  خصوص  در  ساداتیان 
منطقه  های  رقابت  وارد   ، اش  اقتصادی  حضور  با  زمان 
بلند مدت  به طور طبیعی در  ای خاورمیانه شود؟ گفت: 
نام حمایت  و  با ژست  افتد ولی فعال چین  اتفاق می  این 
می  چین  فعال  است.  شده  منطقه  وارد  اقتصادی  های 
های  تکنولوژی  و  کند  استفاده  منطقه  بازار  از  خواهد 
انرژی  از  و  بدهد  ها  کشور  این  به  را  اش  دستآورده  به  نو 
های  رقابت  وارد  هنوز  ظاهرا  بگیرد.  بهره  ها  کشور  این 
طبیعی  طور  به  ولی  است  نشده  منطقه  نظامی  و  امنیتی 
گام  به  گام  هم  مراحل  این  و  داد  خواهد  رخ  اتفاق  این 

به  که  است  هژمون  این  در  چین  که  چرا  شود  می  طی 
امکانات  امروز هم  ابر قدرتی در دنیا مطرح شود.  عنوان 
جانبه  همه  قدرت  دومین  عنوان  به  را  کشور  این  چین 
مرحله  به  رسیدن  تا  چین  فعال  است.  کرده  مطرح  دنیا 

دارد. ای  فاصله  اول  قدرت 
رقابت  چین  با  ها  آمریکایی  طبیعتا  کرد:  تصریح  وی 
را  فراوانی  نظامی  نیروهای  آمریکا  امروز هم  خواهند کرد 
در شرق آسیا و در اطراف چین مستقر کرده اند. مشخص 
یا  انجامد  می  نظامی  درگیری  به  پتانسیل  این  نیست 
آمریکا  درحالیکه  کند  می  رصد  را  چین  آمریکا  ولی  نه؟! 
بسیاری از پایگاه های نظامی خود در منطقه را از دست 
تغییر  منطقه  نظم  آمریکا  جدید  موقعیت  با  است.  داده 
زمانی  از  ولی  بود  آمریکایی  کامال  عربستان  است.  کرده 
احساس  ها  آمریکایی  جانب  از  سلمان  بن  محمد  که 
موقعیت ضعیف  رفت.  و چین  روسیه  به سراغ  کرد  تهدید 
باعث  آمد  وجود  به  اوکراین  ماجرای  دلیل  به  که  روسیه 
شد عربستان به سراغ چین برود. این رقابتی که امروز در 
منطقه درگرفته است خود به خود پای چین را به قضایی 
و  هستند  محتاط  بسیار  ها  چینی  اما  کشد  می  بسیاری 
با احتیاط عمل می کنند و مراقبت های ویژه ای دارند و 
اما  کنند  نمی  ها  گیری  موضع  از  بسیاری  درگیر  را  خود 
برای  که  ضعیفی  شرایط  به  توجه  با  خاص  مورد  این  در 
ایران بوجود آمده است رییس جمهور چین در سفر خود 

► ایران داشت.      به  نسبت  تعرضاتی  به عربستان 

یمن  ویرانگر  جنگ  در  متخاصم  های  طرف      ◄
دست  غیرمنتظره  پیشرفت  یک  به   2022 آوریل  در 
رحمانه  بی  درگیری  سال  هشت  از  پس  آنها  یافتند: 
که  کردند  امضا  بس  آتش  ملل  سازمان  میانجیگری  با 
را  فقیر  کشور  این  که  بود  جنگی  فشار  کاهش  آن  نتیجه 
حال،  این  با  است.  کرده  عظیم  انسانی  بحران  یک  وارد 
و  شد  لغو  بس  آتش  و  متوقف  اکتبر   2 در  پیشرفت  این 
های  زیرساخت  به  را  خود  متناوب  حمالت  ها  حوثی 

گرفتند. سر  از  یمن  نفت  صادرات 
متحده،  ایاالت  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  برای 
پایانی  هم  و  است  انگیز  غم  میراثی  هم  یمن  جنگ 
اخالقی  دالیل  به  همچنان  واشنگتن  ناخوشایند. 
یمن  صلح  برای  تالش  مسیر  به  است  مجبور  عملی  و 
ادامه دهد و با این حال، ابزاری برای پایان دادن به این 

ندارد. اختیار  در  وحشتناک  وجهی  چند  جنگ 
جدید بست  بن  یک 

در  بس  آتش  در  ها  پیشرفت  همه  رغم  به  متاسفانه، 
بس  آتش  بیشتر  تمدید  و  گسترش  برای  ها  تالش  بهار، 
عربستان  است.  برخورده  چالش  به  اخیر  های  ماه  در 
ورود  امکان  آوردن  فراهم  در  مهم  های  گام  سری  یک 
صنعا  به  پروازها  و  حدیده  به  بیشتر  های  محموله 
تجاری  های  محدودیت  رفع  مهم  جنبه  دو  که  برداشت 
علیه  سعودی  رهبری  تحت  ائتالف  تحمیلی  مسافرتی  و 
این  اما  شد؛  می  قلمداد  ها  حوثی  کنترل  تحت  مناطق 
تمایل  هم  ها  حوثی  در  است.  شده  متوقف  اکنون  روند 
گویند  می  آنها  و  شود  نمی  دیده  امتیازدهی  به  چندانی 

آنکه  مهمتر  است.  بوده  امتیاز  یک  خود  بس  آتش  که 
های  خواسته  و  برنداشتند  تعز  محاصره  از  دست  آنها 
توان  می  آنها  جمله  از  که  اند  کرده  مطرح  را  بیشتری 
درآمدهای  از  حوثی  نظامی  نیروهای  حقوق  پرداخت  به 
درخواستی  چنین  و  کرد  اشاره  نفت  صادرات  از  دولت 
با  رسد  می  نظر  به  بیشتر  که  است  غیرمعقول  آنقدر 
دولت  تحقیر  یا  بعدی  مذاکرات  کردن  متوقف  هدف 

باشد. شده  مطرح  سعودی  ائتالف  و  صنعا 
طریق  از  همچنان  درگیر  طرفین  وجود،  این  با 
و دست  ادامه می دهند  پیشنهادها  مبادله  به  ها  واسطه 
های  تنش  و  جدید  های  دشمنی  از  اند  توانسته  کم 
زیرساخت  به  ها  حوثی  حمالت  اما  بمانند.  دور  شدید 
از  کال  بس  آتش  اگر  و  است،  یافته  افزایش  نفتی  های 
نیست  مشخص  شود،  شدیدتر  ها  درگیری  و  برود  بین 
به  کمکی  بتواند  منطقه  از  خارج  از  قدرتی  دیگر  که 
چندانی  نفوذ  قطعا  واشنگتن  کند.  ها  خشونت  توقف 
در  شکاف  ترین  بزرگ  ندارد.  یمن  در  درگیر  طرفین  بر 
سیاست گذاری های دولت آمریکا در قبال یمن در سال 
انجامید.  صلح  برای  تالش  گونه  هر  توقف  به   2021
باید  متحده  ایاالت  که  اند  عقیده  این  بر  ناظران  برخی 
و  بخواند  خارجی  تروریستی  سازمان  یک  را  ها  حوثی 
زنی  چانه  تراشه  عنوان  به  آن  لغو  با  موافقت  از  آنگاه، 
امتیازات  تاکتیک  این  که  است  بعید  اما  کند،  استفاده 
وارد  عالوه،  به  باشد.  داشته  همراه  به  را  توجهی  قابل 
تروریستی  های  سازمان  فهرست  به  ها  حوثی  کردن 
فعال  دوستانه  انسان  های  سازمان  تواند  می  خارجی 

ایاالت متحده قرار  در یمن را در خطر نقض تحریم های 
شود. ها  غیرنظامی  رنج  تشدید  و  آنها  کار  از  مانع  دهد، 

کنند  می  استدالل  اینطور  تحلیلگران  دیگر  از  برخی 
به سعودی  تسلیحات  فروش  باید  کاخ سفید  و  که کنگره 
بر  خود  نفوذ  از  واشنگتن  اگرچه  اما  کنند.  متوقف  را  ها 
کرده،  استفاده  ها  تنش  کاهش  برای  ابوظبی  و  ریاض 
از  توجه  قابل  خودداری  دلیل  به  عمدتا  نفوذ  این  اما 
رهبری  تحت  هوایی  عملیات  در  که  تسلیحاتی  عرضه 
سعودی استفاده می شد، کاهش یافته است. به عالوه، 
که  دارد  وجود  قرمزی  خطوط  امارات  و  عربستان  برای 
درصدد  نمونه،  برای  و  کنند  رد  را  آنها  ها  حوثی  اگر 
جنگ  شوند،  شبوه  وارد  مجددا  یا  برآیند  مارب  کنترل 
از سر گرفته خواهد شد. آمریکایی  تسلیحات  بدون  یا  با 

سعودی  نه  و  ها  حوثی  نه  که  است  این  دیگر  مساله 
یمن  در  معنای صلح  درباره  را  آخر  حرف  توانند  نمی  ها 
برای  را  خود  دالیل  بسیاری  بازیکنان  و  ها  طرف  بزنند. 
دهنده  تشکیل  های  جناح  دارند.  منطقه  در  جنگ 
طیف  نماینده  جمهوری  ریاست  رهبری  جدید  شورای 
از منابع مختلفی حمایت  از دیدگاه ها هستند و  وسیعی 
می شوند و اتحادی شکننده علیه حوثی ها به شمار می 
صلح  توافق  یک  به  دستیابی  برای  فرمول  بهترین  آیند. 
همچنین  و  ها  گروه  این  نمایندگان  که  است  این  پایدار 
محلی  میانجیگری  در  که  انتخاباتی  کلیدی  های  حوزه 
و ایجاد صلح نقش مهمی دارند، گردهم آیند. بدون این 
تصمیم  امارات  و  سعودی  عربستان  اگر  حتی  ها،  تالش 
جویانه  مداخله  نظامی  و  سیاسی  های  تالش  از  بگیرند 

به  توانند  می  ها  حوثی  بازهم  بکشند،  دست  یمن  در 
گروه  برابر  در  احتماال  و  دهند  ادامه  مسلحانه  مقاومت 

بگیرند. قرار  محلی  های 
قادر  تنهایی  به  متحده  ایاالت  دیپلماسی  البته، 
به  را  بازیگران  از  متفاوت  مجموعه  این  بود  نخواهد 
مشارکت جدی در تالش های صلح وادارد، اما همچنان 
که  زمانی  تا  داشت.  خواهد  ضروری  حتی  و  مهم  نقش 
سازمان ملل متحد برای یمن تالش می کند، به حمایت 
دخالت  به  توجه  با  عالوه،  به  داشت.  خواهد  نیاز  آمریکا 
این  درگیری،  اولیه  مراحل  در  متحده  ایاالت  نظامی 
کمک  برای  تواند  می  کاری  هر  که  است  موظف  کشور 

دهد. انجام 
در  ماجراجویی خود  از  باید  متحده  ایاالت  نهایت،  در 
از  حمایت  که  داند  می  اکنون  آمریکا  بگیرد.  درس  یمن 
درد  ایجاد  بر  عالوه  و  داشته  معکوس  نتیجه  ها  سعودی 
های  شکست  به  یمن،  مردمان  برای  وحشتناک  رنج  و 
آنها  نمونه  از  که  است  انجامیده  بسیاری  استراتژیک 
بر  یمن  آمیز  خشونت  و  طوالنی  جنگ  تاثیر  به  توان  می 
نظامی  پیچیدگی  افزایش  و  ایران  و  ها  حوثی  بین  روابط 
شدن  کشیده  همچنین  و  تعامل  این  نتیجه  در  ها  حوثی 

کرد. اشاره  امارات  و  عربستان  خاک  به  درگیری 
در  تهاجمی  عملیات  از  حمایت  توقف  با  بایدن  دولت 
تغییرات  اما همچنان  برداشت؛  2021، گام مهمی  سال 
متحده  ایاالت  سقوط  از  ممانعت  برای  نیاز  مورد  قانونی 
قانون  در  اند.  نیافته  تحقق  آینده،  در  مشابه  باتالقی  در 
قوه  دو  بین  جنگی  اختیارات  متحده،  ایاالت  اساسی 

شود  حاصل  اطمینان  تا  شده  تقسیم  مقننه  و  مجریه 
خارجی  های  جنگ  به  ورود  درباره  جدی  تصمیمات  که 
دهه  چند  در  حال،  این  با  هستند.  عمدی  و  جمعی 
کنگره  مجوز  بدون  فزاینده  طور  به  مجریه  قوه  گذشته 
ایاالت  اگرچه  است.  شده  خارجی  های  درگیری  وارد 
ائتالفی درگیر  نیروهای  از  به طور رسمی بخشی  متحده 
المللی  بین  حقوقدانان  از  بسیاری  اما  نبوده،  یمن  در 
از طرفین درگیر می  را یکی  آن  به دلیل سطح مشارکت، 

دانند.
 1973 سال  در  که  جنگی  اختیارات  قانون  از  هدف 
از  مانع  که  بود  این  شد،  تصویب  ویتنام  جنگ  پایان  در 
بود.  ناکافی  به وضوح  تصمیم گیری قوه مجریه شود که 
این زمینه،  به کنگره در  بازگرداندن قدرت  برای  راه  تنها 
سختگیرانه  و  جدید  الزامات  که  است  قوانینی  تصویب 
های  درگیری  درباره  دولت  به  مجوز  ارائه  برای  را  ای 
الزاماتی  چنین  که  لوایحی  باشد.  داشته  پی  در  خارجی 
در  هم  و  نمایندگان  مجلس  در  هم  کنند،  می  اجرایی  را 
عاقالنه  سیاستگذاران  برای  اما  اند؛  شده  متوقف  سنا 
نمی  آمریکا  بیابند.  آنها  پیشبرد  برای  راهی  که  است 
عربستان  به  کمک  از  پیش  و   2015 سال  اوایل  به  تواند 
که  کاری  بهترین  اکنون،  بازگردد.  یمن  بمباران  برای 
به  کمک  برای  راهی  که  است  این  دهد  انجام  تواند  می 
آینده  تکرار اشتباهات مشابه در  از  و  بیابد  صلح در یمن 

کند. خودداری 
مایکل  و  پومپر  استفان  نویسندگان:  افرز/   فارن 

► ایرانی      دیپلماسی   / هانا  وحید 

نوشت:  تایمز  فایننشال  روزنامه      ◄
تحقیقات بی سابقه درباره فساد و رسوایی 
رشوه خواری که نائب رئیس پارلمان اروپا 
و تنی چند از مقامات اروپایی در آن نقش 
داشته اند، این نهاد را از پایه و اساس به 

لرزه درآورده است.
این روزنامه انگلیسی در گزارشی تحت 
نقد،  پول  حاوی  های  »چمدان  عنوان 
بانکی  های  حساب  و  لوکس  تعطیالت 
اروپا  اتحادیه  رشوه  رسوایی  مخفی؛ 
سیاستمدار  یک  نوشت:  داد«  تکان  را 
تحقیقات  در  اصلی  عامل  به  ایتالیایی 
قطر  تالش  اتهامات  درباره  المللی  بین 
و مغرب برای رشوه دادن به قانونگذاران 
اروپا تبدیل شده است؛ اقدامی  اتحادیه 
های  سیاست  در  نفوذ  آن  هدف  که 
از  ای  شبکه  از  استفاده  و  اروپا  اتحادیه 
مخفی  برای  دولتی  غیر  های  سازمان 

است. بوده  فاسد  معامالت  کردن 

عضو  پانزری«  آنتونیو  »پی یر 
سالهای  بین  اروپا  پارلمان  سوسیالیست 
فردی  چهار  از  یکی   ۲۰۱۶ و   ۲۰۰۴
است که بعد از توقیف ۶۰۰ هزار یورو در 
اقامتگاهش در بروکسل توسط پلیس، به 
باند  یک  در  عضویت  و  پولشویی  فساد، 

است. شده  متهم  جنایی 
هزار   ۶۰۰ حاوی  دیگری  چمدان 
کایلی«  »اوا  پدر  منزل  از  نقد  پول  یورو 
کشف  یونان  از  اروپا  پارلمان  رئیس  نائب 
شد که خود وی نیز در این پرونده متهم 
گفته  او  پرونده  از  آگاه  فرد  یک  است. 
متعلق  چمدان  این  که  مدعیست  کایلی 
هزار  صدها  بعالوه  است.  پانزری  به 
کایلی کشف شده  منزل  در  دیگر  یوروی 
است. پلیس بلژیک می گوید در کل ۱.۵ 
میلیون یورو پول نقد کشف و ضبط شده 

است.
یورو  هزار   ۱۷ ها  دادستان  ایتالیا،  در 

پول نقد و ساعت های لوکس را در خانه 
توقیف  »لمباردی«  شهر  در  پانزری  های 
انتقال  با  ایتالیایی  قاضی  یک  کردند. 
بلژیک موافقت  به  پانزری  همسر و دختر 
کرده است. آنها با اتهام معاونت در فساد 

هستند. روبرو 
خروج  از  پس  ساله،   ۶۷ پانزری 
یک   ،۲۰۱۹ سال  در  اروپا  پارلمان  از 
»مبارزه  عنوان  تحت  بشر  حقوق  گروه 
بروکسل  در  را  مجازات«  از  مصونیت  با 

کرد. تأسیس 
ریاستش  زمان  در  او  که  هایی  تماس 
با مغرب  روابط  پارلمانِی مسئول  بر گروه 
کرد،  می  برقرار  عربی  کشورهای  دیگر  و 
نهادی  به  به سرعت  را  متبوعش  سازمان 
مهم تبدیل کرد که در آن بیش از ۱۳هزار 
البی  از  بسیاری  و  شده  نام  ثبت  البی 
برای  بود،  نشده  ثبت  نامشان  که  هایی 

کردند. می  رقابت  نفوذ  اعمال 

مردم  سازمان  این  رسید  می  نظر  به 
به عنوان یک گروه حقوق بشر قابل  نهاد 
احترام فعالیت می کند و شخصیت های 
برجسته ای از جمله »فدریکا موگرینی«، 
اتحادیه  خارجی  سیاست  سابق  مسئول 
 Bernard( کازنوو«  »برنارد  اروپا، 
سابق  نخست وزیر   ،)Cazeneuve
آوراموپولوس«  »دیمیتریس  فرانسه، 
کمیسر   ،)Dimitris Avramopoulos(
 Emma( بونینو»  »ِاما  و  اروپا،  سابق 
در  ایتالیایی  سابق  کمیسر   ،)Bonino
این  می کردند.  فعالیت  آن  مدیره  هیات 
سازمان  مدیره  هیات  از  اکنون  افراد 
و  اند  داده  استعفا  مجازات  از  مصونیت 
هیچ  کنند.  می  انکار  را  تخلفی  گونه  هر 
آنها  علیه  تخلف  بر  مبنی  نیز  اتهامی 
وجود ندارد و نام آنها در تحقیقات فساد 

ندارند. قرار 
در فهرست منتخبی از اسناد حقوقی 

تایمز  فایننشال  روزنامه  رویت  به  که 
سازمان  که  است  شده  ادعا  رسیده، 
همچنین  مجازات،  از  مصونیت  با  مبارزه 

و  مغرب  در  بانکی  حساب های  دارای 
از  مطلع  فرد  یک  گفته  به  است.  قطر 
جورجی«  »فرانچسکو  موضوع،  این 

سابق  دستیار   ،)Francesco Giorgi(
چنین  وجود  درباره  پانزری  پارلمانی 

است. کرده  اعتراف  هایی  حساب 

بانکی  حساب های  جورجی،  گفته  به 
غیردولتی  سازمان  چندین  به  متعلق 
استفاده  مورد  پول«  جابه جایی  »برای 

گرفته اند. قرار 
برای  بلژیک  درخواست  به  توجه  با 
انتقال همسر و دختر پانزری که به رویت 
نوار  یک  است،  رسیده  تایمز  فایننشال 
و  پانزری  که  دارد  وجود  نیز  شده  ضبط 
درباره ضرورت گشودن  آن  در  همسرش 
برای  جدید  بانکی  های  حساب  یک 
کنند. می  صحبت  ها  پول  کردن  مخفی 
همسرش  پانزری،  مکالمات  شنود  در 
برنامه  درباره  همچنین  آنها  دخترش  و 
کنند  می  صحبت  تعطیالت  مجلل  های 
یورو هزینه  تعطیالتی که ۱۰۰ هزار  به  و 
داشته و آنها با هم گذرانده بودند، اشاره 
می کنند. گفته می شود هزینه آن را قطر 
به  همچنین  آنها  است.  کرده  پرداخت 

کنند. می  اشاره  مغرب  سفیر  هدایای 
فایننشال تایمز نوشت: سفارت مغرب 
به درخواست ها برای اظهار نظر در این 

زمینه پاسخ نداده است./ ایرنا   ►
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 واشنگتن به اشتباه خود اعتراف کند

● شکست های استراتژیک امریکا با حمایت از عربستان در جنگ یمن     ●

 فایننشال تایمز: 

● فساد و رسوایی رشوه خواری نائب رئیس پارلمان و مقامات  اروپا یا قطرگیت     ●

سیدجالل ساداتیان:

●  چین می خواهد در ابعاد مختلفی جای آمریکا را بگیرد و به قدرت اول دنیا تبدیل شود     ●
آمریکایی ها با چین رقابت خواهند کرد

با موقعیت جدید آمریکا نظم منطقه تغییر کرده است
موقعیت ضعیف روسیه باعث شد عربستان به سراغ چین برود

چینی ها بسیار محتاط هستند و خود را درگیر بسیاری از موضع گیری ها نمی کنند 

بتوانند  تا  است  ها  چینی  برای  فرصتی  کرد  پیدا  خاورمیانه  منطقه  در  آمریکا  که  مشکالتی 
جای خالی را پر کنند 

ایران غفلت داشت و آنطور که باید و شاید نتوانست از این موقعیت استفاده کند
فعال چین با نام حمایت های اقتصادی وارد منطقه شده است

چین ظاهرا هنوز وارد رقابت های امنیتی و نظامی منطقه نشده است ولی به طور طبیعی 
این اتفاق رخ خواهد داد 

چین در سفر به عربستان به اهدافی که می خواست رسید 
_________________________________________________________________________________________________

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ربابه  خواندگان  شاحمزه  مجتبی  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۲۵۵  شماره  به  مدنی  احکام 
 ، محمود   ، فاطمه   ، احمد  و  کرمانشاهی  بستانی  مریم  و  شاحمزئی  دو  هر  زهرا  و  حسین   ، جهلی 
 ۱ بخش  اصلی   ۵۲۴۰ ثبتی  ک  پال فروش  بر  مبنی  برزگر  فاطمه  و  شاحمزهء  همگی  علی  و  ابوالقاسم 
 ۵۲۴۰ ثبتی  ک  پال ارزیابی   : کارشناسی  ع  موضو  )۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم 
قم  ثبت  یک  بخش  اصلی   ۵۲۴۰ ثبتی  ک  پال  : ملک  ثبتی  مشخصات   )۲ قم  ثبت  یک  بخش  اصلی 
)تذکر  مترمربع   ۱۹۷ حدودا  عرصه  مساحت  با   ۲۳ ک  پال  ۱۰۴/۱ کوچه   ، اذر  خیابان   ، قم  ادرس  به 
قید  ابعاد  و  طول  ذکر  بدون  اربعه  حدود  لذا  باشد  می  قدیمی  مذکور  ک  پال سند  اینکه  به  توجه  با   :
 ۲ تذکر  باشد(  می  تقریبی  طور  به  که  است  گردیده  برداشت  موجود  وضعیت  براساس  ابعاد  و  گردیده 
در  که   ۱۰۴۳۴ ثبت  به شماره  مشاعی  از سند  ذکر شده  اطالعات  و  بوده  مشاعی  ع  نو از  مذکور  : سند 
ع  شار به  شماال   : اربعه  حدود  است.  گردیده  استخراج  شده  ثبت   ۹۷ شماره  ک  امال دفتر   ۴۵۷ صفحه 

نامبرده  خانه  به  دوم  یک  و  چهل  و  دویست  و  هزار  پنج  شماره  خانه  دیوار  به  دیواریست  اول  شرقا:  عام 
اول   : بیست غربا  و  و چهارصد  پنج هزار  دیوار خانه شماره  به  دیواریست   : اشتراکی جنوبا  فاصل  دیوار 
سوم  نامبرده  خانه  به  دیواریست  دوم  نه  و  سی  و  دویست  و  هزار  پنج  شماره  خانه  دیوار  به  دیواریست 
قدیمی  ساختمانی  باب  مذکوریک  ک  پال در  شده  احداث  اعیانی   : اعیانی  مشخصات   )۳ خاص.  ع  شار
ارزیابی نمی باشد. دارای یک انشعاب اب ، یک انشعاب برق و  است که به صورت مخروبه بوده و قابل 
موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  ک  پال ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )۴ باشد.  می  گاز  انشعاب  یک 
، بدون  بازار مسکن  ع کاربری ، دسترسی ها و کلیه متعلقات و وضعیت  ، نو ع مجاور  محل ، عرض شوار
هجده  ۱۸/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  ریال  میلیون  پانزده  و  هفتصد  و  میلیارد 
زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم  به  ۹/۳۰ صبح  الی   ۹/۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ساعت  تاریخ 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 

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

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



یلدا  شب  در  اجدادمان  افسانه های  در  هرچند      ◄
شب  پلید  دیو  امروزه  اما  شد  پیروز  پلیدی  بر  روشنایی 
از نیکی ها و شادی ها است و دیو پلید چشم  یلدا قوی تر 
قصه  با  که  یلدایی  شب  رسوم  بر  تم  و  مد  و  چشمی  وهم 
است. شده  پیروز  بود  خورده  پیوند  گویی  قصه  و  خوانی 
و  روزها  از  غنی  ایرانی ها  تقویم  ردکا:  الهام 
مناسبت هایی است که رسم و رسوم و فلسفه ای را در دل 
ارزشمند  و  گرانقدر  پیشینیان  برای  و  داده اند  خود جای 
آشنا  نیز  آن ها  نام  حتی  امروزی  مردمان  برای  اما  بودند 

. نیست
مناسبتی  جشن  صدها  شاید  و  ها  ده  بین  در  اما 
هم  هنوز  کرده اند  خوش  جای  ما  تاریخ  دل  در  که 
مردم  بین  در  آن  رسوم  و  رسم  که  هستند  مناسبت هایی 

است. برجا  پا 
این  جمله  از  چله  شب  همان  یا  پاییز  شب  آخرین 
فراموشی  به  تاریخ  گرداب  در  هنوز  که  است  مناسبت ها 
سپرده نشده است. این شب برای فارسی زبانان به ویژه 
را حفظ کرده است  اهمیت خود  و  ایرانیان هنوز جایگاه 
بیشتری هم دارد؛  و دامادها اهمیت  تازه عروس  برای  و 
زیرا بر اساس رسوم ایرانی ها خانواده داماد در این شب 
تزئین  های  خوراکی  از  کشی  پیش  طبق های  با  همراه 
و  تنقالت  انواع  و  هندوانه  و  خرمالو  انار،  شامل  شده 

می شدند. عروس  خانه  راهی  شیرینی  و  آجیل 
در افسانه های قدیمی آمده است در این شب اهریمن 
سخت  جنگی  و  می رود  نیکی ها  نگهبان  با  جنگ  به  پلید 
از  بعد  سرانجام  و  می گیرد  شکل  آن ها  بین  طوالنی  و 
تاریکی  بر  روشنایی  و سرنوشت ساز،  نفس گیر  مبارزه ای 
خورشید  طوالنی  شبی  از  بعد  و  می شود  پیروز  پلیدی  و 

دم سر می زند. و سپیده  زاده می شود  دوباره 
پلیدی  بر  روشنایی  اجدادمان  افسانه های  در  هرچند 
فرشته  از  قوی تر  یلدا  شب  پلید  دیو  امروزه  اما  شد  پیروز 
پلید  دیو  این  و  است  یلدا  شب  شادی های  و  نیکی ها 

می شود. پیروز  که  است 
پلید چشم و هم چشمی و مد و تم های هزار جور  دیو 
گویی  قصه  و  خوانی  قصه  با  که  یلدایی  شب  رسوم  بر 
از روزها  پیوند خورده بود پیروز شده است و خانواده ها 
برای  یلدایی  شب  ست های  خرید  به  یلدا  شب  به  مانده 
تا  گرفته  آن  شمع  از  یلدا  شب  سفره  تزئین  فرزندان، 

می شوند. مشغول  آجیلش  ظرف  نوع  حتی 
هم  مهم تر  دامادها  و  عروس  تازه  برای  مسئله  این 
می شود و به اجبار باید به هزینه هایی برای تزئین وسایل 
تن بدهند و افرادی که فرصت و یا مهارت تزئینات سفره 
دست  به  را  کار  این  باید  ناچار  به  باشند  نداشته  را  یلدا 
افرادی که این کار را انجام می دهند بسپارند و هزینه ای 

شوند. متحمل  را  اضافی 
یلدا  شب  سفره  تزئین  زمینه  در  که  افرادی  سراغ   به 
شدیم  جویا  را  کارها  قیمت  و  رفتیم  می کردند  فعالیت 
کردند. پیشنهاد  را  متفاوتی  های  سبک  و  ها  قیمت  که 
شامل  که  طراحی  کامل  مجموعه های  از  آلبومی 
آجیل،  پشمک،  کدو،  هندوانه،  تزیین  جات،  صیفی 
باید  تومان  میلیون  یک  تا  که  بود  آرایی  میوه  و  لواشک 
تا  گاهی  که  جداگانه ای  تزئینات  تا  کرد  هزینه  آن  برای 
آن  برای  باید  را  آن  خوراکی  محتوای  قیمت  برابر  سه 

گذاشتند. مان  روی  پیش  را  کرد  صرف 
دل  و  قشنگ  خیلی  آن  در  میوه ها  که  هایی  طراحی 
فریب کنار هم چیده شده بودند و موز، آناناس، هندوانه 

را  دیگر  چیز  هر  یا  حیوان  یا  گل  یک  هم  با  کیوی  و 
بودند. داده  تشکیل 

تزئین کدو و هندوانه هر کدام ۸۰ هزار تومان تا ۱۵۰ 
آن  خود  قیمت  برابر  سه  تا  دو  تقریبا  که  بود  تومان  هزار 

می شد.
برای  مثال  برای  بود  متفاوت  تنقالت  برای  قیمت 
۷۰ هزار تومان و برای تزیین سبد  سینی پفک و لواشک 

شلغم و لبو ۶۵ هزار تومان باید هزینه کرد. قیمت تزیین 
جعبه آجیل نیز از  ۱۰۰ هزار تومان، میوه آرایی از ۱۵۰ 

می شد. آغاز  تومان  هزار   ۶۰ از  نارگیل  و  تومان  هزار 
از  توجهی  قابل  بخش  که  تزئیناتی  این  قیمت  البته 

هزینه  بدون  می کند  خوردن  قابل  غیر  را  ها  خوراکی 
محاسبه  می شود  انجام  آن  در  که  ظرفی  و  خوراکی  خود 

است. آن  طراحی  دستمزدی  فقط  و  است  شده 

هزینه های  که  است  حالی  در  اضافی  هزینه های  این 
یک  در  و...  آجیل  و  میوه  مانند  شب  این  خوراکی  اقالم 

داشته اند. چشمگیر  قیمت  افزایش  اخیر  سال 
تنوع  همچنین  و  جمعیتی  گستردگی  به  توجه  با 
و  ها  فرهنگ  شدن  ترکیب  همچنین  و  قم  در  فرهنگی 
التقاط  شاهد  قم  در  قومی  و  محلی  فرهنگی  های  خرده 
در  که  نحوی  به  هستیم.  مراسم  این  در  خاصی  فرهنگی 
عنوان  به  عروس  جهیزیه  از  بخشی  قم  مناطق  از  برخی 
لوازم منزل  از  یا گاهی برخی  و  پیشکش تقدیم می شود 
هدیه  عنوان  به  شده  داده  قرار  شیربها  قالب  در  که 
آنها،  ترین  شاخص  جمله  از  که  شود  می  اهدا  عروس 

است. و...  بخاری  هدیه 
از جمله رسوماتی که معموال در شب چله در سالهای 
خریدهای  یافتن  حتمیت  است  شده  مرسوم  اخیر 
زمستانی عروس و داماد است که همین اقالم نیز شامل 
از  یکی  هر  برای  که  شود  می  و...  پالتو  و  شال  و  چکمه 
زوجین هزینه های بیش از چهار تا پنج میلیون را شامل 

شود. می 
تهیه  برای  تازه مزدوج  بگیرید یک جوان  نظر  در  حال 
که  امروز  جامعه  عرف  درآمدهای  با  کاال  قلم  چند  همین 
یا  دسترنج  از  ماه  چند  باید  است  تومان  میلیون   ۱۰ زیر 
یا مخارج عروسی  منزل  تهیه  باید صرف  که  اندازی  پس 
حساب  همین  با  دهد؟  اختصاص  اینکار  برای  را  شود 
یلدا  های  شب  که  بگیریم  نتیجه  توانیم  می  سرانگشتی 
یاد  به  شبی  قم  های  گذشته  در  که  چله  های  شب  یا 
فامیل  بزرگان  شنیدن  گل  و  گفتن  گل  شب  و  ماندنی 
آنها  همه  برای  آوری  رعب  شب  چنین  به  بود  طرف  دو 

► مبدل شود.     
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● زوج های قمی برای یک شب یلدا چقدر باید دست به جیب شوند؟    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۲۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۸۷ شماره  رأی  ۱ـ 
 ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله   هدایت  فرزند  الهی  احمد  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۵ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )۱۵۴۷۵ الف  رضویان.)م  سیدحسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۹۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۸۰۷ شماره  رأی   -۲
 ۱۲۰ بنا شده بمساحت  آقای هادی قربانی گنجه فرزند منصور  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۴۹۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

)۱۵۴۷۶ الف  ۳۵۲.)م  دفتر   ۶۲ صفحه  عبدالحسینی  حسن  از  الواسطه  مع  خریداری 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۷۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۲۶ شماره  رأی  ۳ـ 
 ۱۳۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عبدالعلی،   فرزند  لر  قره  اشرف  خانم 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۷ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
قم.)م   ۴ دفترخانه   ۱۳۹۷/۹/۱۷ مورخ   ۱۷۳۵۱۳ شماره  قطعی  سند  طی  میرقنبری  سادات  زهره  از 

)۱۵۴۷۷ الف 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۷۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۱۱ شماره  رأی   -۴
آقای روح الله بیرانوند فرزند طهماس ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۶/۵۵ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۷۶۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

 )۱۵۴۷۸ الف  ۷۲.)م  ۳۹۲ دفتر  برقعی صفحه  از محمدعلی  الواسطه  خریداری مع 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۶۹ شماره  رأی   -۵

آقای محمد هاتفی التفات فرزند تقی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۹۱/۱۰ 
متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۹۴ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )۱۵۴۷۹ الف  م  ۱۳ قم.)  ۱۳۸۹/۵/۲۳ دفترخانه  ۸۱۸۷۰ مورخ  طی سند قطعی شماره 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۵۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۵۲۸ شماره  رأی   -۶
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  قاسمعلی،  فرزند  عیوضی  مصطفی  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۲۵ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۶۷/۶۶

 )۱۵۴۸۰ الف  ۴۱۴.)م  دفتر   ۳۸۸ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۴۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۰۰۴ شماره  رأی   -۷
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  ابوالفضل،  فرزند  فر  توکلی  حسین  آقای 
و  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۲۵۷ از  فرعی   ۱/۱۸۴ مترمربع پالک شماره   ۴۹

)۱۵۴۸۱ الف  ۲۴۳.)م  دفتر   ۴۰ صفحه  انالوجه  آقایی  عباس  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۸۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۱۳ شماره  رأی   -۸
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند غالم ششدانگ قطعه  آبادی  یادگاری حسین  آمنه  خانم 
۶۱/۰۷ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۴۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

)۱۵۴۸۲ الف  از حاتم حسیندوست.)م  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۸۳۰ شماره  رأی   -۹
 ۱۰۱/۰۶ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محسن  فرزند  شوندی  محمد  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۳۴ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)۱۵۴۸۲ الف  م   (.۲۲۵ دفتر   ۴۳ زند صفحه  امراله  از  الواسطه  مع  و خریداری 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۹۹ پرونده کالسه  به  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۱۹ مربوط  رأی شماره   -۱۰
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  وردی  اله  فرزند  مهر  صداقت  ابراهیم  آقای 

قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۴۱ از  فرعی   ۴۴۳ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۵۵/۶۵
)۱۵۴۸۳ الف  م   (.۸۱ دفتر   ۷ صفحه  لو  جشن  خداوردی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۲۲ پرونده کالسه  به  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۰۶۱ مربوط  رأی شماره   -۱۱
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  قربانعلی  فرزند  فر  امینی  نرگس  خانم 
۱۵۸/۴۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۳۷۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

)۱۵۴۸۴ الف  م   (.۱۴۰۰  -  ۸۰۰۸ الکترونیک  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۷۶ پرونده کالسه  به  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۷۱۶ مربوط  رأی شماره   -۱۲
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  عربی  علی  عزیزی  حسن  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۳۸۲/۲ از  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   ۷۸/۹۶
الف  م   (.۴ دفتر   ۱۶۹ صفحه  پز  چای  غالم  ورثه  پز  چای  فاطمه  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

)۱۵۴۸۷
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

صبح( ستاره  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

قم  احکام مدنی  اجرای   ۳ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه   ۱۰ از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
به شماره ۳/۱۴۰۱ج/۳۱۴ ثبت گردیده له اعظم زراعی سهامیه علیه علی باقری محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت ۹۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ریال هزینه کارشناسی و نشرآگهی در حق 
محکوم له و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه 
سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالک ثبتی ۲۶۱۱ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح 
ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد ۵۱و ۱۳۵ در روز مزایده براساس استعالم قیمت سکه به مقدار 
بدهی محکوم علیه از سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالک فوق به فروش خواهد رسید. احتراما بازگشت 
به ابالغیه شماره ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۹۴۷۲۸۷۶ شماره پرونده ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۲۴۹۰۵۹ و شماره بایگانی 
۰۱۰۰۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ آن مقام محترم ، در  خصوص ارزیابی ساختمان )مسکونی – تجاری( ، پس از 
مطالعه پرونده ، از محل وقوع ملک ، واقع در خیابان شهید کیوانفر ، کوچه شماره ۴ ، انتهای کوچه سمت 
چپ ، روبروی فروشگاه استقالل ، پالک ۸۱ ، بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و پس از استماع اظهارات 
عنوان شده و با توجه به شواهد موجود و اطالعات محلی ، گزارشی تکمیلی به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
مشخصات ثبتی : با توجه به سند صفحه ۵۵ دفتر جلد ۴۳۳ سردفتر تحت شماره ۱۶۳۷۷۱ تاریخ ۸۸/۵/۷ 
دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰ : موجر : موقوفه امامزاده احمد خاکفرج با نظارت و تولیت اداره اوقاف و امور 
خیریه استان قم مستاجر : آقای علی باقری فرزند اسماعیل به شناسنامه ۴۱۳ سریال ۷۳۳۶۲۰ سری چهار 
اقبال  زرین  عباسعلی  آقای  ضمانت  به   :  ۱۳۵۲/۶/۱ متولد   ۰۳۸۴۵۵۶۲۹۹ ملی  شماره  به  قم  از  صادره 
اصلی   ۲۶۱۱ پالک  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سهم   ۹۵۰۰۰ از  مشاع  سهم   ۹۹  : آن  حدود  و  اجاره  مورد 
اجاره  به  تجاری  واحد  یک  احداث  جهت  و  باشد  می  مترمربع   ۹۹ دارای  اجاره  مورد  قم  دو  بخش  در  واقع 

داده شده است. مورد اجاره طبق سند ۱۶۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۵/۷ دفتر ۲۰ قم در اجاره عباسعلی زرین 
مستاجر  که  ۹۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ   ۱۳۸۸/۱/۱ تاریخ  از  شمسی  سال   ۳ مدت  گردید.  فسخ  که  بوده  اقبال 
 : توضیحات  نماید.  پرداخت  موجر  به  قبوض  قبال  در  ۳۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  سال  هر  آخر  در  است  متعهد 
و سوم  دوم   ، اول  در چهار طبقه همکف،  و  اجر  نمای  با  ۱۰۰ درصد  اشغال  با سطح  بازدید  مورد  ساختمان 
باربر در طرفین و سقف تیر آهن و طاق ضربی احداث گردیده است. طبقه همکف به مساحت ۹۹ مترمربع ، 
دارای یک باب تجاری به مساحت تقریبی ۲۲ مترمربع و بر ۳/۴ متر از کوچه و یک سالن و اتاق پشت واحد 
تجاری)به صورت انباری – با کف سنگ و بدنه سرامیک و سقف گچ کاری( است که ورودی مستقل از کوچه 
دارد. سرویس بهداشتی در زیر پاگرد سرویس پله است. طبقات اول و دوم با یک ورودی مستقل از کوچه هر 
کدام به مساحت تقریبی ۱۰۴ مترمربع و دارای اتاق خواب و سالن پذیرایی )با کف موزاییک و بدنه تا ارتفاع 
۱/۲ متر سرامیک و باالتر از ان و سقف گچ کاری( و اشپزخانه  اپن با کف سرامیک و بدنه کاشی و نورگیر در 
انتهای پذیرایی و سرویس بهداشتی می باشند. با توجه به اظهارات اقای باقری ، فقط طبقه اول در اختیار 
مستاجر ، با اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان و مبلغ قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومان ، از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۵ 
الی ۱۴۰۲/۳/۱۵ می باشد و سایر طبقات در اختیار اقای باقری است. طبقه سوم به انضمام سرپله دارای 
مساحت تقریبی ۵۰ مترمربع است و به صورت یک اتاق با سقف سبک شیروانی در مجاورت سرپله احداث 
شده و فاقد نازک کاری است و به صورت انباری مورد استفاده قرار دارد. بام با کف سنگ فرش و دیوار های 
گرمایش  و  گازی  و  آبی  کولر  ساختمان  سرمایش  سیستم  است.  سیمانی  رویه  و  متر   ۱/ ارتفاع  با  پناه  جان 
بخاری است و ساختمان دارای دو انشعاب برق ، دو انشعاب گاز و یک انشعاب آب است. نظریه کارشناسی 
: با توجه به وضع موجود ، عرصه وقفی )حق تملک اعیان( ابعاد ، موقعیت ، کمیت ، کیفیت ، شرایط بازار 

نقل  در  قانونی  منع  عدم  و  شفاهی  های  نظر  اظهار  و  ابرازی  مستندات  اعتبار  و  صحت  صورت  در  و  ملک 
ارزش  لحاظ  با  و  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  معارض  نداشتن  و  نظر  مورد  پالک  رسمی  انتقال  و 
به  و اعیان موجود  ، ارزش عرصه وقفی  تجاری )۲۲ مترمربع در همکف( در نظر داشتن جمیع جهات موثر 
و دویست  میلیارد  نه  و  بیست  ، در کل مبلغ ۲۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به صورت مقطوع  انشعابات  انضمام 
میلیون ریال برآورد و اعالم می گردد. ارزش سه دانگ از عرصه وقفی و اعیان ساختمان فوق الذکر به انضمام 
و اعالم می گردد. مقرر  برآورد  ریال  انشعابات مبلغ ۱۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰چهارده میلیارد و ششصد میلیون 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می 
بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته 
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از 
از روزنامه های محلی درج  کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 

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

به  از شعبه ۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی قم  به موجب اجراییه صادره 
محکوم  علیه  محکوم  آقاجانی  سمیه  علیه  ینگجه  محمدی  جواد  له  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۲۰۰  شماره 
حق  در  عشر  نیم  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ریال   ۵۱۹/۶۰۰/۰۰۰ پرداخت  به  جمعا  است 
صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه لباس توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
نموده است. ۱- تیشرت شلوار دخترانه ۴۵ و ۵۰ تعداد ۱۸ فی ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ریال 
۳۰/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۷۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۱۸ تعداد   ۴۵ و   ۴۰ مجلسی  دخترانه  شلوار  تیشرت   -۲
تیشرت   -۴ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۲۴ تعداد  ایلیاتی  دخترانه  شلوار  تشرت   -۳
۵-تاب  ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۲۸ تعداد   ۴۵  .  ۴۰ مجلسی  دخترانه  شلوار 
وشلوارک دخترانه سرمه ای ۱۰عدد فی ۱/۳۰۰/۰۰۰جمع ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶-تاب و شلوارک دخترانه 
مجلسی ۳۵ و ۴۵ تعداد ۲۰ فی ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۷- تیشرت و شلوارک دخترانه 
فی   ۱۲ تعداد  دخترانه  موس  میکی  ست   -۸ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۱۲ تعداد 

۱/۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ریال ۹- پیراهن دخترانه نوجوان تعداد ۲۱ فی ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال 
۵/۱۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۸۵۰/۰۰۰ریال  فی   ۶ تعداد  نوجوان  اسلش   -۱۰ ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
 ۵۰ ۴۵و  تک  پیراهن   -۱۲ ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۷۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۳ تعداد  زنانه  مشکی  تاب   -۱۱
فی   ۶ تعداد  موس  میکی  شلوارک  و  پیراهن   -۱۳ ۳/۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۳ تعداد 
۱/۷۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ریال ۱۴- پیراهن تک پسرانه تعداد ۹ فی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع 
۹/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۵- اسلش مردانه تعداد ۴ فی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۶- تیشرت 
دخترانه  تیشرت   -۱۷ ۸۹/۱۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۸۱ تعداد  پسرانه  نوجوان  تا  نقلی 
تعداد   ۴۰ سایز  دخترانه  تیشرت   -۱۸ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۹ تعداد  نوجوان 
فی   ۲۱ تعداد   ۶۵ و   ۶۰ نوجوان  دخترانه  تیشرت   -۱۹ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۸۰۰/۰۰۰ریال  فی   ۲۰
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۴۰۷/۴۰۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر 
در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 

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

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


