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 ، قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت 
اجرای  در  دارد:  نظر  در   )۱۸۸۱ ثبت   شماره  به  تصفیه  حال  در  )هیئت 
بوستان، یک  نمایندگان مجتمع  فوق العاده وشورای  مصوبه مجمع عمومی 
عابدی،  شهید  بلوار  آزادگان،  قم،  در  واقع  دانگ(  شش  )تمام  مغازه  باب 
 33.5 متراژ  به  بوستان،  مجتمع  ابوذر،  خیابان  شمالی،  مطهری  خیابان 

برساند. فروش  به  مزایده  طریق  از  را  مربع  متر 
 متقاضیان جهت بازدید ودریافت فرم شرکت در مزایده، می توانند با شماره 
تماس  شبانی   09۱23533739 و  امیری   09۱33472799 های  تلفن 

آورند. به عمل  را  حاصل نموده و هماهنگی الزم 
متقاضیان: توجه  قابل 

پیشنهادها  کلیه  یا  یک  رد  یا  قبول  در  تصفیه(  حال  در  )هیئت  شرکت   -۱
باشد. می  مجاز 

گهی، کارشناسی، نقل و انتقال دفاتر اسناد  2- کلیه هزینه ها اعم از درج آ
در حال  بود، هیئت  مزایده خواهد  برنده  به عهده  و...  و شهرداری  رسمی 

. تصفیه

روحانیت شیعه، جهاد مداوم و 
مظلومیت تاریخی 

نرم  مواجهه  انقالب اسالمی،  پیروزی  روز های  آغازین  از  بی تردید 
و  عظیم  حرکت  این  در  نیرو  مؤثر ترین  عنوان  به  روحانیت،  با  سخت  و 

است. بوده  بدخواهان  و  دشمنان  نظر  مطمح  تاریخی، 
این حرکت در دهه نخست استقرار نظام، عمدتًا از طریق گروهک های 
بسا  و  نمایان شد  فیزیکی  به صورت حذف  و  مردم  از سوی  رانده شده 
همت  به  دوره  آن  در  گرفت.  مردم  از  را  جهاد  و  علم  نمادین  چهره های 
بن بست  به  رو  ترور  موج  مردم،  مؤثر  همکاری  البته  و  امنیتی  نهاد های 
و شایعه پراکنی  تبلیغات  به حیطه  متولیان دین، عمدتًا  با  و جنگ  نهاد 
منحصر شد. در دو دهه اخیر و همزمان با گستردگی ابزار های ارتباطی، 
دشمنان در سطوح مختلف، به طور ویژه بر تخریب مکانت اجتماعی این 
قشر تمرکز یافته اند و از این طریق سعی دارند با تحریک برخی جریانات 
و عناصر مستعد، بار دیگر موج ترور را راه اندازی کنند. وقایع چند سال 
اخیر که طی آن، تنی چند از روحانیون عمدتًا بی نشان و خدوم، به دست 
عناصری روان پریش یا تحریک شده به شهادت رسیدند، شاهدی بر این 
مدعاست و رویداد دلخراش دیروز در آستان قدس رضوی)ع( را نیز باید 
در این راستا قلمداد کرد. برای فهم بیشتر صورت مسئله، باید نکات ذیل 

را مورد توجه ویژه قرار داد:
۱-روحانیت شیعه در طول حیات خویش به ویژه سده اخیر، هماره 
این  است.  گرفته  پی  مظلومیت  نوعی  با  همراه  را  شرعی  تکلیف  انجام 
از ترور شخصیت های  بر دار رفتن های مشروطه، هم  از  خصیصه را هم 
نهضت ملی و هم از زندان و تبعید و شهادت های دوران انقالب اسالمی 
برای  که  گرفت  نتیجه  می توان  تاریخی،  رویه  این  از  دریافت.  می توان 
لوازم مجاهدت قلمداد  از  و  مجاهدان این قشر، چنین وقایعی طبیعی 

انجام وظیفه نخواهد شد. تداوم  از  و مانع  می شود 
سطح  طالب  تا  گرفته  تقلید  مراجع  از  روحانیان،  قاطع  2-اکثریت 
از  گذشته  می زیند.  فقیرانه  حتی  و  زاهدانه  بس  شرایطی  در  نخست، 
موارد معدودی که گاه دستاویز معاندان می شود، ما در این فقره بیشتر 
در  فضاسازی ها  اینگونه  هستیم!  شلتاق  و  فضاسازی  نوعی  شاهد 
رسانه های معاند یا فضای مجازی، در راستای بستر سازی برای وقایعی 
صورت می گیرد که دیروز نمونه ای از آن در آستان قدس رخ داد. جالب 
اینجاست روحانیونی که دیروز مورد سوء قصد قرار گرفتند، اشتغالی جز 
خدمت جهادی، مخلصانه و بی تظاهر نداشته اند و دغدغه و توان خود را 

می داشتند. مصروف  مشهد  شهر  حاشیه نشینان  به  خدمت  برای 
برهم زنندگان  از تالش  ما، عالیمی  فرهنگ  و  3-در ساحت سیاست 
سنی  و  شیعه  روحانیت  میان  ِنقاش  و  نقار  ایجاد  برای  وحدت ملی، 
دو  این  مسالمت آمیز  و  تاریخی  همزیستی  بی تردید  می شود!  مشاهده 
وقایعی  چنین  که  است  آن  از  ریشه دارتر  ما  کشور  در  مذهبی  گرایش 
بتواند آن را مخدوش سازد. با این همه این عالیم، هشیاری هرچه بیشتر 
جمع  را  فتنه انگیزی  بساط  که  می طلبد  را  مسئول  و  امنیتی  نهاد های 

ناامید سازند. را  آن  بانیان  و  کنند 

آگهــی مزایــدهیادداشت
فروش یک باب مغازه

رفع مشکالت محله دروازه ری قم 
نیازمند بودجه های ویژه است

و  فرسوده  بافت  به  توجه  با  گفت:  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
کوچه های بسیار کم عرض، مشکالت زیادی برای اهالی به وجود آمده 
که در این زمینه نیاز است که یک توجه استانی و ملی به این محدوده 
دولتی  خاص  بودجه های  بیشتر  رایزنی های  با  مسئول  مقامات  و  شود 

کنند. جذب  را  محالت  این  بازسازی  موردنیاز 
قم، مجید محمدرضاخانی  منطقه یک شهرداری  واحد خبر  به گزارش 
در بازدید از محله دروازه ری، با تأکید بر لزوم ایجاد فضای نشاط آور برای 
شهروندان و به ویژه جوانان اظهار داشت: مردم قم از پیشگامان انقالب 
اسالمی بوده اند و اهالی این محله نیز یکی از محورهای اصلی انقالب 

در شهر قم بوده و می بایست توجه ویژه ای به این محله شود.
وی با بیان اینکه اهالی این محل یکی از قدیمی ترین ساکنان بومی قم 
تقدیم  را  زیادی  نیز شهدای  دفاع مقدس  دوره هشت سال  در  که  بوده 
ابراز کرد: به مردم این محله به شدت مدیون هستیم  انقالب نموده اند، 
قم  کالنشهر  برخوردار  کمتر  محالت  جزو  پیشرفت  نظر  از  متأسفانه  اما 
بوده و نیاز است که از طرف همه نهادها توجه ویژه ای به این محله شود.

و  فرسوده  بافت  به  توجه  با  افزود:  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
کوچه های بسیار کم عرض، مشکالت زیادی برای اهالی به وجود آمده 
که در این زمینه نیاز است که یک توجه استانی و ملی به این محدوده 
دولتی  خاص  بودجه های  بیشتر  رایزنی های  با  مسئول  مقامات  و  شود 

کنند. جذب  را  محالت  این  بازسازی  موردنیاز 
وی با تقدیر از همکاری شهروندان این منطقه عنوان کرد: این محله از 
نظر فضای سبز شرایط مناسبی نداشته و سرانه فضای سبز بسیار پایینی 
در  مشکل  این  رفع  برای  مستمری  مدیریت شهری تالش های  که  دارد 

دست اقدام دارد.
محمدرضاخانی ضمن ابراز خرسندی و امیدواری به نگاه خاص مدیران 
استان بخصوص استانداری و شهرداری قم در ایجاد تحول و آبادانی در 
این محله، از شهروندان درخواست کرد با همراهی و همکاری، شهرداری 
را در اجرای بهتر و سریع تر پروژه ها یاری کنند تا بتوانیم فضای بهتر و 

درشان شهروندان ایجاد نمائیم.
گفتنی است در این بازدید مشکالت مرتبط با کمبود فضاهای فرهنگی، 
فضای سبز و موضوعات مرتبط با اطراف مساجد محله و همچنین بازار 

کهنه موردبحث و بررسی قرار گرفت.

خبـر
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»نگین گردشگری مذهبی« نیازمند رویکردی متفاوت

● نگاهی به وضعیت و ظرفیت گردشگری قم   ●

پایگاه های  مهم ترین  از  یکی  قم  شهر    ◄
عنوان  به  آن  از  که  است  تشیع  جهان  مذهبی 
»نگین گردشگری مذهبی کشور« یاد می شود و 
این ظرفیت گردشگری در صورت اتخاذ رویکرد 
محور  می تواند  مسئوالن،  سوی  از  متفاوت 

گیرد. قرار  استان  توسعه  اصلی 
از  قم  شهر  برخورداری  پردل:  هیفاء 
جاذبه های مذهبی مانند حرم حضرت معصومه 
به  را  شهر  این  جمکران  مقدس  مسجد  و  )س( 
مهم ترین محورهای گردشگری مذهبی  از  یکی 
عبارتی  به  است.  کرده  تبدیل  کشور  زیارتی  و 
مذهبی  پایگاه های  مهم ترین  از  یکی  قم  شهر 
»نگین  عنوان  به  آن  از  که  است  تشیع  جهان 
این  و  می شود  یاد  کشور«  مذهبی  گردشگری 
ظرفیت می تواند محور اصلی توسعه استان قرار 

گیرد.
کارکردهای  )ع(  اهل بیت  کریمه  در دل شهر 
تاریخِی  و  طبیعی  حتی  و  فرهنگی  مذهبی؛ 
وجود  بین المللی  و  ملی  سطح  در  باارزشی 
چشم  مهمی  جاذبه  عنوان  به  می تواند  که  دارد 
باور  کسی  کمتر  و  کند  مسحور  را  گردشگران 
یا  محور   20 مقدس  شهر  این  دل  در  که  دارد 
حداقل ۱00 جاذبه گردشکری با 3 هزار و ۸00 
اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده وجود دارد. اما 
»گردشگری  بخش  به  تنها  که  است  تامل  قابل 

است. شده  توجه  قم  شهر  زیارتی«  و  مذهبی 
دست اندرکار  مسئوالن  و  مدیران  اگر 
زائرین  امور  معاونت  همان  که  قم  گردشگری 
استانداری، سازمان فرهنگی شهرداری و اداره 
گردشگری  کنار  در  هستند  فرهنگی  میراث 
و  فرهنگی  و  تاریخی  گردشگری  به  مذهبی 
سالمت  گردشگری  آن  از  مهم تر  و  طبیعی 
در  قم  گردشگری  اقتصاد  می دادند،  اهمیت 
شرایطی که با تحریم و فشار روبرو هستیم ترمیم 

می یافت. بهبود  و 
میزبان  ساالنه  قم  کرونا  بحران  از  قبل  تا 
به  بود که  فراوانی  و خارجی  گردشگران داخلی 
قصد زیارت و سیاحت به شهر قم سفر می کردند 
اما با ورود ویروس منحوس کرونا در اواخر سال 
بحران  این  از  عمیقی  زخم  قم  گردشگری   9۸
متحمل شد و به مدت 2 سال با توجه به اعمال 
با  اما  رفت.  کما  به  کرونایی  محدودیت های 
بهبود شرایط کرونایی کشور کام گردشگری قم 
را  خود  آغوش  استان  این  و  شد  شیرین  دوباره 
گشود. خود  زائران  و  مسافران  سوی  به  دوباره 

در  نوروزی  سفرهای  رکوردشکنی  به  توجه  با 
آمارها اقامت شبانه مسافران  سال ۱40۱ طبق 
نوروز از 2۶ اسفندماه ۱400 تا ۱3 فروردین ماه 
میلیون   50 کشور  رسمی  اقامتگاه های  در 
و۶33 هزار و 29۶ نفر شب بوده است که طبق 
برآوردها این حجم از سفرها در کشور بی سابقه 
دومین  که  قم  شهر  میان  این  در  است.  بوده 
شهر مذهبی کشور به شمار می رود طبق آمارها 
54۱ هزار اسکان پرونده سفرهای نوروزی شهر 

می رود. شمار  به  بیت)ع(  اهل  کریمه 
بارگاه  از  معنوی  زیارت  بر  عالوه  قم  در 
مقدس  مسجد  و  )س(  معصومه  حضرت 
مانند  تاریخی  جاذبه های  از  مسافران  جمکران 
و  تاریخی  شاهکارهای  از  که  قم  تاریخی  بازار 
متشکل از راسته، چهارسوق، سرا و تیمچه بزرگ 

می کنند. بازدید  است، 
خانه های  از  می توانند  مسافران  هم چنین 
تاریخی از جمله بیت حضرت امام خمینی )ره( 
و »بیت النور« خانه ای که حضرت معصومه )س( 
در آن ساکن بودند و عالوه بر این ها مقبره های 
طبیعی  جاذبه های  و  کاروان سراها  و  سبز  گنبد 
مانند دریاچه زیبای نمک؛ حوض سلطان و غار 
وشنوه و روستاهای زیبا با آب و هوایی متفاوت 

از شهر قم دیدن کنند.
نهان  و  پیدا  جاذبه  همه  این  از  اگر  حال 
زمینه  در  که  مشکلی  و  چالش  بگذریم  قم  شهر 

گردشگری و میزبانی از مسافران در طول فصول 
اسکان  مشکل  دارد،  وجود  قم  شهر  در  سال 
سوی  از  ریزی ها  برنامه  در  یکپارچگی  عدم  و 
است.  قم  گردشگری  صنعت  اندرکاران  دست 
این امر باعث شده به رغم این که در طول سال 
گردشگران و مسافران فراوانی وارد قم می شوند 
این مسافران گذری  به دلیل مشکل اسکان  اما 
هستند و ماندگاری آن ها در شهری مانند قم با 
وجود این همه جاذبه و ظرفیت، محدود است. 
شهر  به  مسافران  ورود  رشد  وجود  با  که  طوری 
که  استانی   ۱0 جزو  آن  بودن  قابل توجه  و  قم 

نباشد. داشتند،  را  اقامت  آمار  بیشترین 
کریمه  شهر  در  مسافر  ماندگاری  عدم  گویا 
است  کهنه ای  زخم  و  مشکل  بیت)ع(،  اهل 
تریبون های  در  که  حالی  در  ندارد.  درمان  که 
توسعه  اول  اولویت  مسئوالن  خبری،  مختلف 
عنوان  گردشگری  صنعت  توسعه  را  قم،  در 

. می کنند
نوروزی  ۵۴۱ هزار مسافر  از  اسکان بیش 

در قم
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
قابل  رشد  به  اشاره  با  قم  استان  گردشگری 
توجه پذیرش مسافر در نوروز سال ۱40۱ در قم 
دو سال  از  استان پس  اقامتی  اماکن  می گوید: 
حجم  با  نوروز  ایام  در  کرونایی  محدودیت های 
تا  24 اسفندماه  از  و  روبرو شد  از مسافر  زیادی 
پایان تعطیالت نوروزی 54۱ هزار و 72۶ مسافر 

یافتند. اسکان  استان  اقامتی  اماکن  در 
از  افزاید:  می  ادامه  در  ارجمندی  علیرضا 
این تعداد آمار اسکان، ۱۸9 هزار و 9۸2 مسافر 
میراث فرهنگی  اداره کل  نظارت  اماکن تحت  در 
اماکن  دیگر  در  مسافر   ۸۶4 و  هزار   353 و 
مطهر  حرم  متبرکه،  اماکن  شامل  اقامتی 
حضرت معصومه )س( مسجد مقدس جمکران، 
بوستان ها  مدارس،  امامزاده ها،  حسینیه ها، 
رسمی  اقامتی  تخت های  و  داشتند  اقامت  و… 
باالی  اشغال  ضریب  نوروز  اول  نیمه  در  استان 
اشغال  ضریب  نوروز  دوم  نیمه  در  و  درصد   95

کردند. تجربه  را  درصدی   ۶0 حدود 
و  اسکان  ظرفیت  به  اشاره  با  مسئول  این 
استان  در  اقامتی  واحدهای  در  مسافر  پذیرش 
بیان می کند: ظرفیت واحدهای اقامتی رسمی 
استان برای اسکان مسافران نوروزی 293 واحد 
 25 هتل   3۶ شامل   ۱4070 ظرفیت  با  اقامتی 
خانه   ۱57 و  مهمانپذیر   75 آپارتمان،  هتل 

. است  بوده  مسافر 
ورود گردشگران و زئران به این شهر می تواند 
آثار شگرفی در شکوفایی و رونق اقتصاد شهر و 
ایجاد فرصت های شغلی جدید داشته باشد. اما 
کسب این مزایا و مطلوبیت ها زمانی امکان پذیر 
نهادهای  یعنی  آن  مناسب  بستر  که  است 
فراهم  نیز  اجتماعی  زیر ساخت های  و  خدماتی 

باشد. شده 
امر  این  گویای  تحقیقی  و  آماری  برآوردهای 
گردشگری  صنعت  اهمیت  به  توجه  با  که  است 
و نقش مکان های مذهبی در جذب گردشگران 
دارای  که  قم  شهر  آن  از  شاخص  نمونه  یک  و 
است،  بسیاری  فرهنگی  و  مذهبی  مکان های 
مذهبی  و  تاریخی  آثار  وجود  علت  به  شهر  این 
تاریخی  مذهبی؛  گردشگری  لحاظ  به  متعدد، 
ظرفیت ها  دارای  سالمت  همچنین  و  طبیعی  و 
کشوری  گردشگری  سطح  در  ویژه ای  جایگاه  و 

است. المللی  بین  وتوریسم 
بیت تاریخی امام)ره( مورد توجه گردشگران

و  دستی  صنایع  فرهنگی؛  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان در ادامه با اشاره به بیشترین 
مسافران  بازدید  مورد  قم  در  که  جاذبه هایی 
تاکنون  می گوید:  گرفته  قرار  قم  در  نوروزی 
امام  حضرت  خانه  از  نوروزی  مسافر  هزار   5
ابتدای  از  کرده اند.  بازدید  قم  در  )ره(  خمینی 
از  بیش  فروردین  دوازدهم  تا  نوروزی  تعطیالت 

از بیت امام بازدید کردند که  4 هزار و 907 تن 
از این تعداد 3 هزار و 3۶۸ بازدیدکننده داخلی 
بودند. بازدیدکننده خارجی   539 و  و یک هزار 
قدیمی  خانه  این  می کند:  عنوان  ارجمندی 
سکونت  محل  آخرین  قاضی  یخچال  محله  در 
برای  ومحلی  بوده  قم  در    40 در دهه  امام)ره( 
و  امام  سیاسی  سخنرانی های  و  دینی  تجمعات 
مراجع ومردم بود. این خانه تاریخی در ۱۱ تیر 
75 در رده آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .

به گفته وی؛ مقابر گنبد سبز و موزه شهیدان 
تاریخی  جاذبه های  دیگر  همچنین  و  زین الدین 
و طبیعی از دیگر مکانهایی بوده که مورد بازدید 

مسافران نوروزی قرار گرفته است.
گیالن  استان  از  که  ساله   55 یکتایی  علی 
به شهر قم سفر کرده درباره شهر قم می گوید: 
زمینه  در  اما  کردم  سفر  قم  به  خانواده ام  با  من 
اسکان با مشکالتی روبرو شدم و فقط با توجه به 
این که برادرم فرهنگی بود توانستم یک شب در 

اقامت کنم. یک مدرسه در قم 
نوروزی  مسافران  اکثر  با  میدانی  مصاحبه  با 
بی خبر  استان  بی بدیل  جاذبه های  از  آن ها 
و  برنامه ریزی  عدم  از  نشان  این  هستند. 
اطالع رسانی کافی در زمینه جاذبه های تاریخی 

دارد. قم 
بیان  شیراز  شهر  از  مسافری  کاوریان  محمد 
حرم  وجود  واسطه  به  تنها  را  قم  شهر  می کند: 
و  شناسم  می  جمکران  مسجدمقدس  و  مطهر 
باید  ندارم  شهر  های  جاذبه  دیگر  از  اطالعی 
راهنمایان  سیاحتی؛  تورهای  قم  شهر  برای 
مجازی  اطالع رسانی  چنین  هم  و  گردشگری 
و  مطلع  جاذبه ها  دیگر  از  مردم  تا  گیرد  صورت 

نشود. ختم  کوتاه  زیارتی  به  تنها  آنها  سفر 
گردشگری روستایی جاذبه ای مطلوب اما 

مغفول در قم
است  وخشک  گرم  اقلیم  دارای  قم  شهر 
است.  کویری  استان های  جزو  قم  استان  و 
و  آب  خوش  روستاهای  استان  این  دل  در  اما 
برای  مقصدی  می تواند  که  دارد  وجود  هوایی 
نوعی  روستایی  گردشگری  باشد.  گردشگری 
گردشگران  آن  واسطه  به  که  است  گردشگری 
تا  به دل روستاها زده  پرتالطم شهرها  از دنیای 
ببرند.  لذت  روستایی  زندگی  و  سنتی  محیط  از 
شده  باب  که  است  سالی  چند  موضوع  این 
اقامتگاه های  توسعه  با  استان ها  دیگر  در  و 
اقتصادی  بهره  این صنعت،  از  بوم گردی  سنتی 

. می برند
اما در قم روستاهای خوش آب و هوایی که   
و  دارند  قم  شهر  با  بسیاری  طبیعت  اختالف 
هم  زیبایی  طبیعی  و  تاریخی  و  سنتی  بافت  از 
تنها  بوم گردی  نبود  دلیل  به  هستند،  برخوردار 
میزبان شهروندان و یا گردشگرانی هستند که با 
به هم  را  روستا  لوکس ساختار  ویالهای  ساخت 

. زده اند 
۱40۱ شهرستان  نوروز سال  در  آمارها  طبق 
آن  روستاهای  و  خلجستان  بخش  و  کهک 
بر  بالغ  داشتند  را  نورزوی  بازدیدهای  بیشترین 
2۱0 هزار خودرو وارد شهرستان کهک شدند که 

بود. چشمگیرتر  بازدیدها  نوروز   ۱3 در 
گردشگری  ظرفیت  اینکه  کالم  خالصه 
و  تاریخی  جاذبه های  کنار  در  قم  مذهبی 
گردشگری  خصوصا  و  روستایی  و  طبیعی 
مهمترین  عنوان  به  می تواند  سالمت 
این  در  یابد.  محوریت  استان  توسعه  ظرفیت 
متفاوت،  جاذبه های  تبلیغ  و  معرفی  میان 
هماهنگی  و  اسکان  زیرساخت های  توسعه 
تسریع  موجب  می تواند  متولی  دستگاه های 
عبارت  به  شود.  ظرفیت  این  بالفعل شدن  در 
گردشگری  انبوه  ظرفیت های  این  دیگر 
سوی  از  متفاوت  رویکرد  اتخاذ  صورت  در 
استان  توسعه  اصلی  محور  می تواند  مسئوالن، 

► گیرد.  قرار 

برگزاری 
نشست شورای هماهنگی 

نیروهای انقالب با حضور معاون 
رئیس جمهور در قم

حضور  با  انقالب  نیروهای  هماهنگی  شورای  اندیشی  هم  نشست 
)ع(  امیرالمومنین  مسجد  در  قم  استاندار  و  جمهور  رئیس  معاون 

شد. برگزار  پردیسان 
تقی  محمد  سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  افزایی  هم  و  اندیشی  هم  جلسه  در  قم  استاندار  شاهچراغی 
حضرت  مسجد  در  جمعه  امروز  عصر  که  انقالب  نیروهای  هماهنگی 
رئیس  معاون  لطیفی  دکتر  باحضور  و  پردیسان  امیرالمؤمنین)ع( 
در  اقتصادی، مذهبی، عمرانی  فرهنگی،  فعالین  از  و جمعی  جمهور 
حاضران  نظرات  شنیدن  از  پس  شد  برگزار  استانی  و  ملی  های  رده 
در خصوص مشکالت موجود گفت: در مسیر و جهت گیری مناسبی 
قرار داریم ولی با توجه کندی حرکت به ریل گذاری جدید نیاز داریم 
کشور  مشکالت  رفع  راستای  در  دولت  که  اهدافی  همه  به  بتوانیم  تا 

برسیم. دارد  نظر  در 
استاندار قم با اشاره به ضرورت فراگیر شدن هم افزایی و هم اندیشی 
پیگیری  و  برگزاری جلسات مستمر  لزوم  بر  انقالبی  در مجموعه های 

مطالبات مطرح شده تاکید نمود.
سیزدهم  دولت  مندی  دغدغه  به  اشاره  با  همچنین  شاهچراغی 
تصریح کرد: امروز دولت با تمام وجود در صحنه بوده و با عزم و اراده 
به دغدغه های مردم می  پاسخگویی  و  به دنبال رفع مشکالت  جدی 

باشد.
در این جلسه دکتر میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
اقدامات  تشریح  استخدامی کشور طی سخنانی ضمن  امور  و  اداری 
ایجاد  و  مردم  نفع  به  کشور  شرایط  تغییر  خصوص  در  گرفته  صورت 
صورت  های  فعالیت  از  گزارشی  خصوص،  این  در  مناسب  کار  و  ساز 
گرفته برای حل مسائل و مشکالت مردم در دولت و حرکت های امید 

ارائه داد. بکار دولت مردمی  ابتدای شروع  از  انجام گرفته  آفرین 

اسکان بیش از ۳5 هزار زائر در 
حرم حضرت معصومه)س(

در  زائران  گسترده  حضور  به  اشاره  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  مدیر 
حرم مطهر گفت: حرم مطهر با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و 
35 هزار  از  بیش  قم،  استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  و  گردشگری 

نوروز اسکان داده است. ایام  را در  نفر 
به گزارش  پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت معصومه)س(، 
حرم  کرد:  اظهار  گفتگویی،  در  عبدی  اشرف  علی  حجت االسالم 
با   ۱40۱ نوروز  ایام  در  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  مطهر 
هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل آموزش 
و پرورش استان قم خدمات اسکان شبانه به زائران حرم بانوی کرامت 

کرد. ارائه 
الله علیها دو  وی گفت: در داخل حرم مطهر حضرت معصومه سالم 
و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  اختیار  در  اسکان  خدمات  ویژه  دفتر 
آموزش و پرورش قرار گرفت و زائران زیادی از حرم مطهر برای اسکان 

به این دو ارگان ارجاع و راهنمایی شدند.
آمار  اساس  بر  افزود:  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  حرم  مدیر 
و  هزار   ۱9 تعداد   ۱400 فروردین   ۱۱ تا  اسفند   2۶ از  شده  اعالم 
میراث  به  اسکان  برای  مطهر  حرم  در  مستقر  دفتر  طریق  از  نفر   ۸02
به  اسکان  برای  نفر   ۶53 و  هزار   4 تعداد  و  گردشگری  و  فرهنگی 

شدند. داده  ارجاع  پرورش  و  آموزش 
از  کوثر  زائرسرای  نیز  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  داخل  در  افزود:  وی 
25 اسفند ماه تا ۱3 فروردین ماه میزبان 5 هزار و 974 نفر زن و مرد 

است. بوده  اسکان  برای 
عبدی اضافه کرد: همچنین به دلیل افزایش حجم زائران و متقاضیان 
اسکان شبانه در حرم مطهر، شبستان نجمه خاتون نیز از 27 اسفند 
تا ۱3 فروردین به اسکان شبانه اختصاص یافت و متوسط شبانه 500 

نفر خواهر و برادر در این مکان اسکان پیدا کردند.

ثبت 12 وقف جدید در قم

مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم از ثبت ۱2 وقف جدید در زمینه های 
علمی و سالمت در سال گذشته خبر داد.

 حجت االسالم اسکندری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم در 
جریان برپایی میز خدمت در نماز جمعه این هفته قم گفت: چگونگی 
ثبت وقف از سواالت پر تعداد مردم در میز خدمت بود که با راهنمایی و 

هدایت کارشناسان نحوه ثبت وقف به اطالع مردم رسانده شد.
با  گفت:  گذشته  سال  در  جدید  وقف  مورد   ۱2 ثبت  به  اشاره  با  او 
زمینه های  در  وقف ها  این  شده  انجام  الزم  هدایت های  و  راهنمایی ها 

است. شده  انجام  علمی  مباحث  و  سالمت 
دیگر  را  مردم  اختیار  در  اجاره ای  موقوفات  اسکندری  االسالم  حجت 
موضوع مطرح شده مردم در میز خدمت عنوان کرد و گفت: مردم در 
موقوفات  این  اجاره  زمینه  در  مالحظاتی  رعایت  تقاضای  زمینه  این 

داشتند.
او گفت: موقوفات بر اساس نیت واقفان انجام شده است و ما نیز سعی 
کردیم در شرایط اقتصادی امروز همراهی الزم را با مردم داشته باشیم 

تا در این زمینه مسئله یا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
و  هزار   2 را  قم  استان  موقوفات  تعداد  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
به صورت  نیز  رقبه  ۱۶ هزار  از  بیش  و گفت:  500 موقوفه عنوان کرد 

دارد. قرار  مردم  اختیار  در  ومغازه  فروشگاه  منازل،  اجاره 

برگزاری مراسم ترتیل خوانی 
رمضان در بقاع متبرکه شاخص 

قم

قرآن  ترتیل خوانی  مراسم   ۱۱ گفت:  قم  اوقاف  قرآنی  امور  اداره  رئیس 
است. برگزاری  حال  در  شاخص  متبرکه  بقاع  میزبانی  به  کریم 

به نقل از  اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، سید محمد صالح نژاد 
بقاع  در  کریم  قرآن  ترتیل خوانی  مجالس  و  محافل  برپایی  به  اشاره  با 
به مناسبت ماه رمضان گفت: جزءخوانی روزانه قرآن در اماکن  متبرکه 
مقدسه در سه بخش بعد از نماز ظهر و عصر، پیش از افطار و شب صورت 

می گیرد.
از  او گفت: بقاع متبرکه ای که مراسم ترتیل خوانی در آن ها هر روز بعد 
امامزادگان  اقامه نماز ظهر و عصر برگزار می شود شامل آستان مقدس 
موقوفه  و  )ع(  جعفر  بن  علی  )ع(،  جمال الدین  )ع(،  شهید  جعفر 

هستند. کهک  در  عربشاهی 
نیز مراسم جزءخوانی قرآن  بقعه و مسجد استان قم  او گفت: در چهار 
آستان  و  جامع  مسجد  شامل  که  شده  برنامه ریزی  افطار  از  پیش  کریم 
مقدس امامزادگان سید علی )ع(، موسی مبرقع )ع( و زینب خاتون )س( 

شهر کهک هستند.
ضیافت  و  نماز  اقامه  شده،  قرائت  جزء  تفسیر  اینکه  بیان  با  صالح نژاد 
عنوان  می دهند  تشکیل  را  مراسم  این  دیگر  بخش های  ساده،  افطاری 
کرد: زمان شروع مراسم در چهار مکان یاده شده، هر روز حوالی ساعت 

است.  ۱۸:30
مراسم  به  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  قرآنی  امور  اداره  رئیس 
ترتیل خوانی قرآن کریم در نوبت شب اشاره کرد و گفت: آستان مقدس 
که  هستند  بقعه ای  دو  )ع(  محمد  و  ابراهیم  و  )ع(  حمزه  امامزادگان 

می کنند. میزبانی  را  رمضان  مبارک  ماه  شبانه  جمع خوانی 
از ساعت ۱۱ در  ترتیل خوانی ویژه خواهران هر روز  او گفت: همچنین 

برگزار می شود. )ع(  و محمد  ابراهیم  امامزادگان  آستان مقدس 
صالح نژاد با بیان اینکه محافل قرآنی متعددی هم در طول ماه رمضان 
امسال و به میزبانی بقاع متبرکه امامزادگان پیش بینی شده است، گفت: 
به  برای تشویق نوجوانان و جوانان به شرکت در این مجالس، هدایایی 

رسم یادبود و بر اساس قرعه کشی به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.
هر  رونق  برای  گفت:  قم  خیریه  امور  و  اوقاف  قرآنی  امور  اداره  رئیس 
چه بیشتر محافل و مجالس قرآنی و جمع خوانی، سعی شده از قاریان 
برجسته و مشهور استان و کشور برای حضور در این مراسم دعوت شود.

خبـرخبـر
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»نیاز همیشگی به دعا«      

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
اْلُمْبَتَلی  »َما  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

ِذی  الَّ اْلُمَعاَفی  ِمَن  َعاِء  الدُّ ِإَلی  َج  ْحَو
َ
ِبأ اْلَباَلُء،  ِبِه  اْشَتدَّ  َقِد  ِذی  الَّ

اْلَباَلَء«.1 َمُن 
ْ
َیأ اَل 

فرمودند:  که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  حضرت  از 
»آن کس که به  شدت به بال مبتال است، از کسی که مبتال نیست 
به دعا  محتاج تر  نمی باشد،  بال  از  ایمن  لحظه  هیچ  در  ولی 

. » نیست
امام علی )علیه السالم( در این گفتار حکیمانه به نکته دقیق 
و  آن غافلند  از  افراد  از  و ظریفی اشاره می فرمایند که بسیاری 
به خصوص  دارند؛  توجه  گرفتار  افراد  به  غالبآ  مردم  این که،  آن 
مانند  و شدائد شده اند؛  مبتال سختی ها  به شدت  که  گرفتارانی 
گرفتاران مالی، یا بیماران که مریضی های صعب العالج دارند، 

این قبیل. از  یا مسائلی 
ارتباط  گرفتار  افراد  این گونه  با  که  کسانی  میان  این  در 
خدا  که  کنند  می  دعا  عالقه مندند،  آنان  به  یا  دارند  خویشی 
سالم  ظاهرآ  که  کسانی  از  و  بخشد  رهایی  گرفتاری  از  را  آن ها 
آن ها  حالی که  در  می باشند؛  غافل  هستند،  گرفتاری  بدون  و 
نیز به همان اندازه و گاه بیشتر نیاز به دعا دارند؛ زیرا هر لحظه 
آن ها  از   ،... و  ثروت  و  غنا  آرامش،  عافیت،  نعمت  است  ممکن 
شیطان  دام  در  و  گردد  آن  ها  دامن گیر  لغزشی  یا  شود  گرفته 
گرفتار شده، ازنظر معنوی سقوط کنند و آلوده گناهانی گردند 
به  توجه  با  سازند.  برطرف  آن را  آثار  نتوانند  نیز  عمر  آخر  تا  که 
حالی  در  هستند،  دعا  نیازمند  گروه  دو  هر  شد،  گفته  آن چه 
از  و  توجه داشته  یعنی گرفتاران  اول؛  به گروه  که مردم معمواًل 

هستند. غافل  دیگری 
به شدت  گاهی  می برند،  به سر  عافیت  در  که  افرادی  بعالوه، 
حالی که  در  می شوند،  فوق العاده  غفلت  و  غرور  گرفتار 
پیوسته  بلکه  غافل،  نه  و  می شوند  مغرور  نه  مبتال،  انسان های 
حال  نظر  این  از  لذا  می کنند؛  دعا  و  رفته  خدا  خانه  دِر 

است. سخت تر  مبتالیان  از  عافیت مندان 
از همین رو در حدیثی از امام صادق )علیه السالم( نقل شده 
که فرمودند: »شبی از شب ها رسول خدا )صلی الله علیه و آله( 
در خانه ام سلمه بودند. ناگهان )ام سلمه( بیدار شد و حضرت 
رفته اند؛  دیگر  همسران  به خانه  شاید  گفت:  خود  با  ندید.  را 
دید  ناگهان  رفت.  آن حضرت  به جست وجوی  و  برخاست  لذا 
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در گوشه ای از خانه ایستاده 
ی  ِمنِّ ْع  َتْنِز ال  ُهمَّ  »اللَّ می کنند:  عرض  و  کرده  بلند  را  ودست ها 
َحاِسدًا  اَل  َو  َعُدّوًا  ِبی  ُتْشِمْت  ال  ُهمَّ  اللَّ َبدًا 

َ
أ ْعَطْیَتِنی 

َ
أ َما  َصاِلَح 

اَل  َو  ُهمَّ  اللَّ َبدًا 
َ
أ ِمْنُه  اْسَتْنَقْذَتِنی  ُسوٍء  ِفی  ِنی  َتُردَّ اَل  َو  ُهمَّ  اللَّ َبدًا 

َ
أ

َبدًا ...«؛2 »خداوندا! نعمت های 
َ
َتِکْلِنی ِإَلی َنْفِسی َطْرَفَة َعْیٍن أ

خداوندا!  مگیر.  من  از  هرگز  داده ای  به من  که  را  شایسته ای 
مرا  خداوندا!  بازدار.  من  شماتت  از  را  حسودان  و  دشمنان 
به حال بدی که از آن نجاتم داده ای هرگز بازمگردان. خداوندا! 
گرفت.  گریه اش  ام سلمه  واَمگذار!  خود  به  لحظه ای  هرگز  مرا 
و گفتند:  برگشته  او  گریه  از  آله(  و  علیه  الله  رسول خدا )صلی 
خدای  که  شما  ه!  رسول الَلّ یا  کرد:  عرض  می کنی؟  چه  این جا 
چرا  آمرزیده؛  را  گناهانتان  و  می دارد  عزیزتان  این قدر  متعال 
گریه می کنید و می گویید خدایا مرا به خودم وانگذار؟ حضرت 
فرمودند: اگر از خدا غافل بشوم، چه چیزی من را نگه خواهد 

.»... داشت؟ 
درس  ما  برای  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  پیامبر  رفتار  این 
است که در روز عزت یا ذلت، در روز سختی یا راحتی، در حال 
را  خدا  حاالت  همه  در  و  ضعف  و  بیماری  یا  سالمت  و  صحت 
به یاد داشته و او را فراموش نکنیم و در همه حاالت دست به دعا 
پیامبر  آموزه  و  درس  همان  این  که  بخواهیم  خدا  از  و  برداریم 

است. ما  به 
شده  نقل  السالم(  )علیه  صادق  امام  از  دیگری  حدیثی  در 
َفْلُیْکِثِر  ِة  دَّ الشِّ ِفی  َلُه  ُیْسَتَجاَب  ْن 

َ
أ ُه  َسرَّ »َمْن  می فرمایند:  که 

و  شدت  هنگام  دارد  دوست  که  »کسی  َخاِء«؛3  الرَّ ِفی  َعاَء  الدُّ
آرامش  و  راحتی  در  که  زمانی  در  شود،  مستجاب  دعایش  بال 

کند«.  دعا  زیاد  است، 
*****************
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قم  انقالب  و  عمومی  دادسرای         ◄
مطرح  ابهامات  رفع  برای  را  توضیحاتی 
ارائه  رضوان  پروژه  پرونده  مورد  در  شده 

کرد.
ثبت  دنبال  به  قم،  فارس  گزارش   به 
عنوان  با  من  فارس  سامانه  در  سوژه ای 
مسکونی  پروژه  خانواده  هزار  از  »بیش 
صحیح  اجرای  انتظار  چشم  قم  رضوان 
مجدد  پیگیری  فارس  خبرگزاری  حکم«، 
کار  دستور  در  را  قضایی  پرونده  این 
قم  دادسرای  عمومی  روابط  و  داد  قرار 
شرح  به  آن  متن  که  کرد  صادر  جوابیه ای 

است: زیر 
آپکو  ساختمانی  شرکت  رضوان  پروژه 
به  منجر  که  است  مجتمعی  نام  پارس 
کالهبرداری  صفحه ای  هزار   3۶ پرونده 
در  که  شد  مسکن  ساخت  پوشش  در 
صد  چند  دفتر  یک  ایجاد  با  متهمان  آن 
فریبنده،  ظاهری  و  تشریفات  با  متری 
تهیه  و  اداری  پرسنل  زیادی  تعداد 
اقدام  دار  هولوگرام  و  شکیل  قراردادهای 
پروانه  بدون  ساختمانی  عملیات  انجام  به 
بدین  و  کردند  ضوابط  از  خارج  و  ساخت 
 ۱3۱ فروش  با   ۱390 سال  از  ترتیب 
تحصیل  به  اقدام  نفر،   ۱300 به  واحد 
که  نمودند  کالهبرداری  و  نامشروع  مال 
با شکایت شکات، عوامل   ۱397 در سال 
قرار  تعقیب  تحت  جرم  این  مرتکبین  و 
صدور  از  پس  پرونده  اکنون  هم  و  گرفتند 
حکم  اجرای  مرحله  در  قطعی،  حکم 

. ست ا
در  شده  منتشر  مطلب  به  عنایت  با 
»پروژه  موضوع  با  من  فارس  بخش 
ابهامات  و  ایرادات  برخی  پاسخ  رضوان« 
و  مالباختگان  خدمت  ذیل  شرح  به  وارده 
مردم شریف استان و مخاطبان این رسانه 

شود. می  ارائه 
اقدامات  انجام  عدم  اول:  ابهام 
در  )پرونده  احکام  دراجرای  قانونی 

می خورد( خاک  احکام  اجرای 
رأی  صدور  از  پس  قانون،  مطابق 
دستور  در  صادره  احکام  اجرای  دادگاه، 
قم،  دادسرای  احکام  اجرای  واحد  کار 
 -۱ از:  عبارتند  آن  اهم  که  گرفت  قرار 
به زندان متهمان و جلب  احضار و معرفی 
ارجاع   -2 متواری  متهمان  دستگیری  و 
و  ارزیابی  منظور  به  کارشناسان  به  پروژه 
قیمت گذاری مجتمع 3- برگزاری مزایده 
با  جداگانه  نوبت  پنج  در  رضوان  مجتمع 
 -4 متنوع  و  گسترده  رسانه ای  تبلیغات 
اموال  مزایده  انجام  نوبت  یک  برگزاری 
و  متهمان  اموال  حسابرسی   -5 منقول 
شناسایی  هدف  با  شاکیان  پرداخت های 
تعداد کامل شکات، مبلغ واقعی پرداخت 

شده توسط هر شاکی و سهم هر شاکی از 
 -۶ روز  قیمت  و  تورم  نسبت  به  اموال  کل 
انجام اقدامات و اخذ دستورات الزم برای 
پاسخگویی   -7 متهم،  اجرای حکم شالق 
مستمر و اطالع رسانی حضوری و مجازی 
ایتا پیام رسان  از طریق کانال مربوطه در 
به  مال  رد  میزان  نحوه  دوم:  ابهام 
در  مالباختگان  حق  تقلیل  و  شکات 

احکام اجرای 
و  آپارتمان  قیمت  محاسبه  میزان 
قاضی صادر  مال حسب دستور  رد  میزان 
کارشناسی نظریه  اساس  بر  رأی  کننده 
رأی  کننده  صادر  محترم  قاضی 
نظریه  محترم،  دادستان  پیشنهاد  با 
تکمیلی خود را در خصوص میزان رد مال 
است:  آمده  نظریه  این  در  که  دادند  ارائه 
بر  مال  رّد  و  شکات  به  خسارت  »محاسبه 
اساس قیمت روز تأدیه است و افرادی که 
فیش های  را طی  آپارتمان  واحد  وجه یک 
کرده اند  پرداخت  آنان  ادعائی  مثبت 
محاسبه قیمت روز یک آپارتمان در همان 
افرادی  به  و نسبت  وقوع جرم است  محل 
که در زمان پرداخت، آورده آنان به میزان 
ده  مثاًل  است  نبوده  آپارتمان  یک  وجه 
تومان  میلیون  بیست  یا  تومان  میلیون 
جبران  زمان  به  خسارت  داشته اند  آورده 
پرداخت  و  محاسبه  آورده،  میزان  به  آن 

شود.«
نیست  مشخص  اینکه  به  توجه  با 
این  طول  در  آپارتمان  یک  کامل  وجه 
باتوجه  است؟  بوده  میزان  چه  سالها 
سال  تا   ۱39۱ سال  از  شکات  اینکه  به 
آپارتمان  خرید  پیش  به  اقدام   ۱397
طی  آنان  پرداختی  وجوه  بودند  نموده 
در  فرد  هر  بود  شده  انجام  سالها  این 
پرداخت  می بایست  میزان  چه  سال  هر 
را  آپارتمان  یک  کامل  وجه  تا  باشد  کرده 
شامل شود، احتساب میزان مبلغ هر فرد 
ویژه ای  دشواری های  و  پیچیدگی ها  با 

است. همراه 
مجدد  نیز  رأی  صادرکننده  قاضی 
محل  از  شکات  مال  »رّد  نمودند:  اعالم 
توقیف  یا  شناسایی  که  مکشوفه  اموال 
شده و یا بعدًا شناسایی و توقیف می شود 
با  نمود،  خواهند  معرفی  محکومان  یا  و 
در  گذاران  سپرده  اموال  تناسب  رعایت 
مطابق  کارشناس  نظر  جلب  با  آنها  حق 

شود.« پرداخت  دادنامه 
منوط  مال  رّد  میزان  اساس  این  بر  و 
ارزیابی  از  )اعم  کارشناسان  نظر  جلب  به 
از  که  است  شده  حسابرسی(  و  ملک 
حسابداری  و  ارزیابی  کارشناسان  هیئت 
واحد  یک  وجه  میزان  که  شد  خواسته 
تاریخ  به  عنایت  با  منطقه  آن  در  آپارتمان 

سال  از  غالبًا  )که  شکات  پرداختی های 
انعقاد  تاریخ  و  است(  بوده   97 تا   9۱
نمایند  تعیین  را  شرکت  با  قراردادشان 
کدامیک  که  شود  مشخص  درنهایت  تا 
واحد  یک  کامل  وجه  مالباختگان  از 
معامالتی  قیمت  اساس  بر  را  آپارتمان 
این  کرده اند.  پرداخت  زمان  همان 

 ۱400/5/20 مورخه  از  کارشناسی 
مطالعه  و  کارشناسی  هیئت  حضور  با 
اواخر  تا  شکات  کلیه  از  دعوت  و  پرونده 
و  انجامید  بطول   ۱400 سال  ماه  اسفند 
شکات  های  پرداختی  و  دادها  قرار  کلیه 
دادسرای  احکام  اجرای  شد.  بررسی 
در  تسریع  و  کار  سهولت  منظور  به  قم 
زمان،  این  طول  در  ها  بانک  پاسخگویی 
به  قضایی  استعالم  نامه  پانصد  از  بیش 

است. نموده  ارسال  مختلف  بانکهای 
و  تسهیالت  وعده  با  واحدها  فروش 
نیز  را  نکته  این  جذاب؛  فروش  قیمت 
وعده  اساس  بر  که  داشت  مدنظر  باید 
از  بخشی  که  است  بوده  قرار  متهمان، 
آپارتمان در مراحل ساخت از طریق  مبلغ 
واقع  در  و  شود  تأمین  اعطایی  وام های 
پرداخت  خریداران  سوی  از  که  مبلغی 
بوده  اصلی  مبلغ  از  بخشی  است  شده 
آپارتمان،  مبلغ  کل  در  اینکه  هم  و  است 
وسوسه  و  منطقه  عرف  از  پایین تر  مبلغی 
تا  است  بوده  برای خرید  و جذاب  برانگیز 
پیدا  خرید  به  تمایل  بیشتری  مشتریان 

. کنند
کردن  پیدا  معارض  سوم:  ابهام 
واحد  تعلل  خاطر  به  شده  کشف  اموال 

جرا ا
تحقیقات  مرحله  در  اول  ردیف  متهم 
که  است  کرده  معرفی  زمین  تعدادی 

متهم  نام  به  امالک  این  رسمی  اسناد 
ندارد  هم  نامه ای  مبایعه  حتی  و  نیست 
مراحل  در  نامبرده  ادعاهای  صرفًا  و 
قانون   22 ماده  مطابق  و  بوده  تحقیقات 
فاتر  در  ملک  که  است  کسی  مالک  ثبت 
راستای  در  و  باشد  فرد  بنام  اسناد رسمی 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۱4۸ ماده 

نشده  تکلیف  تعیین  دادگاه  طرف  از 
تاکنون  مذکور  امالک  وجود  این  با  است 
اجرای  ولی  است  مانده  باقی  توقیف  در 
درخصوص  اجرایی  وظیفه  قانونًا  احکام 
و  اموال  و  امالک  این  تکلیف  تعیین 
معترضین  به  نسبت  حقوقی  رسیدگی 
هستند،   اموال  این  مدعی  که  ثالث 

ندارد.
نیز  متهمان  اموال  مابقی  خصوص  در 
ذیربط  مراجع  از  گانه  سه  استعالمات 
پلیس   – امالک  و  اسناد  ثبت  )سازمان 
و  بانکها  هماهنگی  شورای   – ناجا  راهور 
که  پذیرفته  صورت   ).… بورس  سازمان 
یافت  محکومان  از  مالی  هیچ  تاکنون 
آن  مالکیت  که  مالی  تنها  است  نشده 
ملک  است،  محرز  اول  ردیف  محکوم  بنام 
که  است  رضوان  واحدی   ۱3۱ مجتمع 
و هنوز  مزایده گذاشته شده  به  نوبت  پنج 

است. نرسیده  فروش  به 
حسابرسی  عدم  چهارم:  ابهام 

متهمان حساب های 
علیرغم  اموال  حسابرسی  خصوص  در 
خصوص  در  تکلیفی  احکام  اجرای  اینکه 
مال  رّد  میزان  محاسبه  و  شکات  تعیین 
محترم  دادستان  دستور  با  ندارد،  آنها 
برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای 
کارشناسان  هیئت  تعیین  به  نسبت  حکم 
به  شکات  مجدد  احضار  و  حسابداری 

و  کارشناسان  هیئت  به  ارجاع  و  دادسرا 
اصل  و  آنها  اسناد  اصول  مجدد  بررسی 
نموده  اقدام  نامبردگان  واریزی  اسناد 
کامل  تعداد  شامل  اموال  حسابرسی  و 
پرداخت شده توسط  واقعی  شکات، مبلغ 
اموال  کل  از  شاکی  هر  سهم  و  شاکی  هر 
و  شده  انجام  روز  قیمت  و  تورم  نسبت  به 

محترم  قاضی  برای  نهایی  نظر  تأیید  برای 
است. شده  ارسال  رأی  صادرکننده 

هیچ  اجرای  عدم  پنجم:  ابهام 
شالق  جمله  از  صادره  احکام  از  کدام 

مختلف دالیل  به  مجرمان 
اجرای  به  پرونده  ارجاع  محض  به 
در  که  محکومینی  قم،  دادسرای  احکام 
به  و  شده  جلب  یا  احضار  نبودند  زندان 
محکوم  یک  به جز  شده اند؛  معرفی  زندان 
وثیقه  و  نشده  میسر  وی  جلب  تاکنون  که 
است  مزایده  و  ضبط  مراحل  در  ضامن 
به  محکومین  از  نفر   4 تعزیری  شالق  و 
در  می بایست  دادنامه  طبق  اینکه  دلیل 
مأل  در  و  رضوان  ساختمانی  پروژه  مقابل 
پروژه  اینکه  به  باتوجه  شود،  اجرا  عام 
صرفًا  بود،  فروش  و  مزایده  مرحله  در 
حقوق  حفظ  و  مصلحت  رعایت  برای 
بر  منفی  روانی  تأثیر  عدم  و  مالباختگان 
مناسب  زمان  به  احتمالی،  خریداران 
مزایده  از  پس  که  شد  موکول  دیگری 
آن،  فروش  عدم  و  پروژه  چهارم  نوبت 
بر  را  خود  آمادگی  کیفری  احکام  اجرای 
از  دستور  کسب  با  مألعام  شالق  اجرای 
منتظر  و  کرد  اعالم  قم  محترم  دادستان 
دادگستری  محترم  رئیس کل  دستور 
استان برای اجرای حکم درمألعام است.

و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط 
►    ۱۴۰۱ فروردین  قم-  انقالب 

پرونده »رضوان« همچنان در کما 

● پاسخ دادسرای قم به ابهامات    ●

●  حدود نیمی از متقاضیان نهضت ملی مسکن تایید شدند   ●
◄    آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفته است پس از بررسی سه موضوع سابقه 
مالکیت، تاهل و فرم »ج« 5 میلیون و 300 
مسکن  ملی  نهضت  متقاضیان  از  نفر  هزار 
و  تایید  نفر  هزار   300 و  میلیون   2 حدود 
به  ساله  پنج  سکونت  شرط  بررسی  برای 

شده اند. معرفی  مربوطه  استان های 
به گزارش ایسنا، برای تمامی 5 میلیون 
ملی  نهضت  طرح  متقاضی  هزار   300 و 
مسکن سه شاخص سابقه سکونت، متاهل 
فرم  بودن  سبز  و  بودن  خانوار  سرپرست  یا 

»ج« انجام شده که 2 میلیون و 300 هزار 
این  شدند.    شناخته  شرایط  حائز  نفر 
مبنی  چهارم  شرط  بررسی  منظور  به  افراد 
مورد  شهر  در  ساله  پنج  سکونت  سابقه  بر 
تقاضا به ادارات کل راه و شهرسازی یا شهر 

شده اند. معرفی  مربوطه  جدید 
معاون  ـ  محمودزاده  محمود  را  خبر  این 
گفته  و  کرده  اعالم  شهرسازی  و  راه  وزیر 
کرده اند  دریافت  پیامک  که  کسانی  است: 
برای  حضوری  صورت  به  را  خود  مدارک 
در  شده  اعالم  آدرس  به  پرونده  تشکیل 

مدارک  این  از  پیش  دهند.  تحویل  پیامک 
بود. شده  بارگذاری  سامانه  در  فقط 

 5 سابقه  آن که  از  پس  وی،  گفته  به 
فرد  شود،  کنترل  استان  در  سکونت  ساله 
نظام  به  پرونده  تشکیل  برای  متقاضی 
و  حساب  افتتاح  از  بعد  و  معرفی  بانکی 
او  شد.  خواهد  متصل  پروژه  به  وجه  واریز 
مبلغ آورده متقاضیان در مرحله اول را 40 

است. کرده  اعالم  تومان  میلیون 
روند  درباره  قبل  روز  چند  محمودزاده 
گفته  ایسنا  به  متقاضیان  آورده  پرداخت 

است.  نام  ثبت  موقع  مرحله  یک  بود: 
مرحله  فوندانسیون،  از  بعد  دوم  مرحله 
و مرحله  و سفت کاری  از اسکلت  بعد  سوم 
توسط  کاری  نازک  زمان  در  هم  آخر 

شود. می  پرداخت  متقاضیان 
درباره  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
بیان  نیز  پروژه ها  به  تسهیالت  تزریق  نحوه 
تولید  جهش  واحدهای  تسهیالت  کرد: 
پرداخت  مرحله  سه  در  مسکن  تامین  و 
می شود. مرحله اول در زمان فوندانسیون، 
و  سفت کاری  اسکلت  زمان  در  دوم  مرحله 
در  است.  کاری  نازک  حین  سوم  مرحله  و 
واقع متقباضیان یک مرحله پیش پرداخت 

نیست. تسهیالت  در  که  دارند 
نهضت ملی مسکن در یک نگاه

تولید  جهش  قانون  گزارش،  بنابراین 
مسکن(  ملی  )نهضت  مسکن  تامین  و 
از  یکی   ۱400 مردادماه   ۱7 مصوب 
محسوب  سیزدهم  دولت  کالن  برنامه های 
»نهضت  طرح  دو  تلفیق  با  دولت  می شود. 
ملی مسکن« قصد  »اقدام  و  ملی مسکن« 
طی  مسکونی  واحد  میلیون  چهار  دارد 
موظف  بانک ها  کند.  احداث  سال  چهار 
تومان  میلیارد  هزار   3۶0 سالیانه  شده اند 
تامین  و  تولید  جهش  طرح  به  تسهیالت 

دهند. اختصاص  مسکن 
ـ  محمودزاده  که  آماری  آخرین  طبق 
داده  ارایه  ـ  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
 534 تعداد   ۱400 اسفندماه   ۱4 روز  تا 

 330 و  ملی  اقدام  قالب  در  واحد  هزار 
مسکن،  ملی  نهضت  قالب  در  واحد  هزار 
مجموعا ۸۶4 هزار واحد یا تکمیل شده یا 
آماده عملیات اجرایی است. گفته می شود 
طرح  دو  در  واحد  هزار   40 حدود  تاکنون 
به گفته وزیر  بنا  افتتاح شده است.  مذکور 
 500 و  میلیون  یک  برای  شهرسازی  و  راه 
است.  شده  تامین  زمین  هم  واحد  هزار 
ملی  نهضت  حمایتی  طرح  دو  در  مجموعا 
میلیون   5 از   بیش  ملی  اقدام  و  مسکن 
 2 که  کرده اند  نام  ثبت  نفر  هزار   300 و 
میلیون و 300 هزار نفر پس از بررسی سه 
سبز  و  تاهل  مالکیت،  سابقه  عدم  شرط 
بودن فرم »ج« حدود 5 میلیون و 300 هزار 

شدند. تایید  نفر 
میلیون   450 تهران  در  واحدها  این  وام 
میلیون،   400 کالنشهرها  دیگر  تومان، 
مناطق  سایر  میلیون،   350 استانها  مراکز 
 250 روستاها  و  میلیون   300 شهری 
 ۱۸ حداکثر  سود  نرخ  با  تومان  میلیون 
آخرین  طبق  است.  شده  تعیین  درصد 
و  راه  وزیر  معاون  محمودزاده،  اعالم 
واحدهای  مربع  متر  هر  قیمت  شهرسازی 
تومان  میلیون   4.5 مسکن  ملی  نهضت 
نیکزاد،  اکبر  دیگر  سوی  از  بود.  خواهد 
واحدهای  قیمت  مسکن  بنیاد  رییس 
طبقه  شش  باالی  بلوک های  در  مذکور 
متر  هر  در  تومان  میلیون   ۶.5 تا   ۶ بین  را 

► کرد.    اعالم  مربع 

آگهی فقدان سند مالکیتآگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ  ای  دفترچه  مالکیت  سند  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  رادمهر  حسین 
پالک 27۶0/29 اصلی واقع در بخش 2 قم در صفحه 5۸۶ دفتر 5۶0 ذیل ثبت 9۸۸70 بشماره سریال 
اثر  نامبرده اعالم داشته سندمالکیت در  بنام حسین رادمهر صادره و تسلیم شده که   ۸7 0۶5۱30۱ الف 
نامه قانون ثبت در یک  آئین   ۱20 ۱ اصالحی ماده  به استناد تبصره  لذا مراتب   ، جابجایی مفقود گردیده 
انجام معامله  یا  و  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود  گهی می گردد  تاریخ ذیل آ به  نوبت 
و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱0 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند 
به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال 

  )۱5۱23 الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

سند  که  داشته  اعالم  قم   52 دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  رادمهر  حسین  آقای 
مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 27۶0/22 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر 5۶۱ صفحه ۱۸ بنام 
وی ثبت و سند صادره  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. لذا مراتب به استناد 
گهی می گردد تا چنانچه کسی  تبصره ۱ اصالحی ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی  ظرف مدت ۱0 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند 
)م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است 

الف ۱5۱22(  
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  



گفت:  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس       ◄
ملی  نهضت  واحدهای  برای  که  قیمتی  میانگین 
میلیون   4.5 متری  از  فراتر  کردیم  محاسبه  مسکن 
با  که  است  نرخی  عمل،  مالک  اما  است،  تومان 
 ۶ بلوکهای  برای  مسلما  می شود؛  توافق  پیمانکار 
تومان  میلیون   ۶.5 تا   ۶ متری  از  کمتر  باال  به  طبقه 

نمی شود. تمام 
خبری  نشست  در  نیکزاد  اکبر  ایسنا،  گزارش  به 
 ۱00 افتتاح حساب  2۱ فروردین سالروز  به مناسبت 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  تاسیس  و  )ره(  امام 
توسط  که  مسکن  ملی  نهضت  واحدهای  کرد:  اظهار 
دارد.  مختلفی  انواع  می شود  احداث  مسکن  بنیاد 
طبقه   ۱0 بلوک های  ایالم  و  زاهدان  در  مثال  طور  به 

است. طبقه  دو  شهربابک  در  و  می کنیم  احداث 
افزایش  طبقات  تعداد  چه  هر  طبیعتًا  افزود:  وی 
قابلیت  می رود.  باال  شده  تمام  قیمت  کند  پیدا 
متری  کردیم  حساب  ما  که  قیمتی  میانگین  ساخت 
ولی  بود  خواهد  فراتر  و  نیست  تومان  میلیون   4.5
منعقد  پیمانکار  با  که  است  قراردادی  ما  مالک 

. می کنیم
که  این  است  مسلم  آنچه  کرد:  تاکید  نیکزاد 
برای  مسکن  ملی  نهضت  پروژه های  ساخت  هزینه 
 ۶.5 تا   ۶ متری  از  کمتر  بیشتر  و  طبقه   ۶ بلوک های 

نمی شود. تمام  تومان  میلیون 
مبنی  ایسنا  به سوال  پاسخ  در  بنیاد مسکن  رئیس 

بنیاد  توسط  جاری  سال  در  واحد  تعداد  چه  اینکه  بر 
واحد  هزار   ۶0 حدود  گفت:  شد  خواهد  افتتاح 
در  مسکن  بنیاد  توسط  شهری  مسکن  ملی  نهضت 

گذشته  سال  واحد   5۱94 که  است  ساخت  حال 
تکمیل  ماه   24 تا   ۱۸ بین  نیز  مابقی  شد  تحویل 

. د می شو

پروژه ها بودجه ریزی  وضعیت  از  گالیه 
از  دیگری  بخش  در  مسکن  بنیاد  رییس 
میلیون   200 به تسهیالت  اشاره  با  صحبت های خود 
تومانی مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصد که آبان 
آقای رییس  از  به تصویب رسیده است گفت:   ۱400
کرج   به  مترو  با  و  است  مردم  بطن  در  که  جمهور 
را  روستاییان  مطالبه  که  داریم  درخواست  می رود 
پیگیری  تومانی  میلیون   200 تسهیالت  درخصوص 
کنند. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه، محکم 
این  در  ما  مکاتبات  و  ایستاده  مصوبه  این  جلوی 
در  هم  رییس جمهور  است.  شده  زونکن  یک  زمینه 
این زمینه دستور اکید داده اما آقای میرکاظمی ترک 
بودجه ریزی  در  میرکاظمی  من  نظر  به  می کند.  فعل 

ندارد. را  الزم  تخصص 
وی درخصوص وضعیت واحدهای در حال ساخت 
 59 گذشته  سال  گفت:  مسکن  بنیاد  مسئولیت  با 
در  کشور  مختلف  شهرهای  در  واحد    ۱۱4 و  هزار 
شده  قرار  نیز  تهران  شهر  در  داشتیم.  اجرا  دست 
از  واحد  هزار   ۱0 که  شود  احداث  واحد  هزار   ۱۸0
 3000 دارد.  قرار  مسکن  بنیاد  عهده  بر  تعداد  این 
واحد از این تعداد شروع شده و 7000 واحد دیگر را 

می کنیم. آغاز  جاری  سال  در 
تا  یادآور شد:  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  رییس 
۶00 هزار واحد روستایی نوسازی  2 میلیون و  کنون 
7 درصد  به میزان   ۱3۸4 از سال  تا قبل  شده است. 

از واحدها نوسازی شده بود که از آن سال تا کنون به 
50 درصد رسیده است.

در  احد  و  هزار   400 ساخت  شد:  تصریح  نیکزاد 
گذاشته  بنیاد  عهده  به  مسکن  ملی   نهضت  قالب 
واحد  200 هزار  و  واحد روستای  200 هزار  شده که 

بود. خواهد  شهری 
مهر  مسکن  باقی مانده  واحدهای  درباره  وی 
بر  که  مهر  مسکن  واحد   ۸000 تعداد  کرد:  اظهار 
در  ما  است.  باقی مانده  بوده  مسکن  بنیاد  عهده 
بخش  این  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  کارگزار  واقع 
هستیم و تمام کارهایی که به ما محول شده را انجام 
به  برق رسانی  و  آبرسانی  مثل  خدماتی  اما  داده ایم. 
شدن  عملیاتی  منتظر  امروز  تا  و  نیست  بنیاد  عهده 

هستیم. مرتبط  دستگاه های  توسط  خدمات  این 
قیمت  افزایش  به  اشاره  با  مسکن  بنیاد  رییس 
دو  دو  اقتصاد  بحث  در  گفت:  ساختمانی   مصالح 
عدد  را  کارگران  دستمزد  وقتی  می شود.  تا  چهار  تا 
داشته  توقع  نمی توانیم  می بریم  باال  توجهی  قابل 
ندهد.  افزایش   را  شده  تمام  قیمت  پیمانکار،  باشیم 
ارتقای  از طریق  تا  پیمانکاران صحبت کرده ایم  با  اما 
را  هزینه ها  افزایش  از  بخشی  ساخت،  تکنولوژی 

بیاورند. پایین 
مسکن،  بنیاد  کارهای  از  یکی  نیکزاد،  گفته  به 
از  می شود  تالش  که  است  ساختمانی  مصالح  تولید 

► دهیم.   کاهش  را  هزینه ها  طریق  این 

۱40۱ حتمی  ◄     سقوط قیمت مسکن در سال 
از  گذشته  روزهای  در  که  است  جمله ای  این  است؛ 
اعضای  حتی  و  مسکن  بازار  فعاالن  از  برخی  سوی 

است. شده  شنیده  مسکن  عالی  شورای 
عالی  شورای  عضو  دنیامالی،  احمد  فکری:  مریم 
قیمت  کاهش  آغاز  از  جدید،  اظهارنظری  در  مسکن 
کاهش  سیر  خوشبختانه  گفته؛  و  داده  خبر  مسکن 
شرایط  این  اما  است،  شده  شروع  مسکن  قیمت 
نیست؛  کارساز  پایین  دهک های  مسکن  تامین  برای 
پایین  بسیار  دهک های  این  خرید  قدرت  چراکه 
قدرت  که  باشیم  این  دنبال  به  باید  بنابراین  است. 
خرید مردم را افزایش دهیم و همزمان عرضه مسکن 

ببریم. باال  را 
ایرنا،  دولتی  پیش خبرگزاری  میان چندی  این  در 
مسکن،  بازار  کارشناسان  که  کرد  اعالم  گزارشی  در 
خبر   ۱40۱ سال  در  ملک  حباب  تخلیه  جریان  از 
قیمت  رشد  برای  ظرفیتی  مسکن  بازار  می دهند. 
پشت  را  قیمتی  تنش  دوره  بازار  و  ندارد  مجدد 
اخبار  و  ارز  قیمت  کنترل  اگر  است.  گذاشته  سر 
داشته  ادامه  هسته ای  مذاکرات  از  امیدوارکننده 
ریزش  تا  ملک  بازار  در  قیمت  کاهش  انتظار  باشد، 
خواهد  ادامه  مربع  متر  هر  در  قیمت ها  میلیونی 

. شت ا د
خسروی،  مصطفی قلی  که  است  شرایطی  در  این 
گفت وگوهای  در  نیز  امالک  مشاوران  اتحایه  رییس 
با  کرده؛  تاکید  مسکن،  قیمت  درباره  پی  در  پی 
سال های  در  مسکن  قیمت  بی رویه  افزایش  به  توجه 
پیشنهادی  قیمت های  نامتعارف  افزایش  و  گذشته 
نخواهد  را  جدید  نجومی  قیمت های  کشش  بازار، 

بود. خواهیم  بازار  ثبات  شاهد  و  داشت 
تاثیر  درباره  امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
گفته؛  نیز  مسکن  قیمت  کنترل  بر  وین  مذاکرات 
مذاکرات رفع تحریم ها روی شرایط اقتصادی اثرگذار 
قفل  بازشدن  و  پیشنهادی  قیمت های  ریزش  و  است 

می شود. سبب  را  مسکن  بازار  از  گرانی 
می گویند؟ چه  مسکن  سازندگان 

قیمت  ریزش  شاهد   ۱40۱ سال  در  واقعا  آیا  اما 
قیمت  که  شرایطی  در  هم  آن  بود؛  خواهیم  مسکن 
قیمت  زمین،  قیمت  پارامتر  چهار  تابع  مسکن 
مصالح، قیمت عوارض شهرداری و قیمت نیروی کار 
4 عامل،  است که بررسی ها نشان می دهد که در هر 

بوده ایم. قیمت ها  افزایش  شاهد 
همین  در  گفتگویی  در  مسکن  سازندگان  از  یکی 
قیمت  دهنده  تشکیل  پایه های  اگر  گفته؛  خصوص 
نظر  در  را  شهرداری  از  ساخت  پروانه  مثال  مسکن 
بعضی شهرها  در  از سه سال قبل حداقل  که  بگیریم 
۱5 برابر شده یا میلگرد ۱0 برابر شد و هر روز گرانتر 
مگر  بیاید؛  پایین  باید  مسکن  قیمت  چطور  می شود، 
االن  که   ۱4 آهن  مثال  شود.  ارزان  چیز  همه  این که 
میلیون   2 به  تومان،  هزار   ۶00 و  میلیون   2 شده 

باشیم. داشته  مسکن  قیمت  ریزش  تا  برگردد  تومان 
قیمت  زمان  هر  کرده؛  عنوان  دیگر  سازنده ای 
هزار   ۸ پاکتی  سیمان  و  شد  تومان  هزار   4 میلگرد 
کارگر  و حقوق  و...  و عوارض  مالیات  و  بیمه  و  تومان 
و  وکابل  لوله  از  مصالح  دیگر  قیمت  همچنین  و 
ارزان  خانه  قیمت  یک سوم،  شد  و.  و...  وماسه  شن 

. د می شو
قیمت  سقوط  درباره  تحلیل ها  شده،  متذکر  وی 
سیمان،  قیمت  که  شرایطی  در  بی معناست؛  مسکن 
باالست،  به  رو  دیگه  عوامل  و  کارگر  هزینه  آهن، 

است. تخیل  مسکن  قیمت  آمدن  پایین  بنابراین 

ساختمانی مصالح  قیمت  شدید  رشد 
در این میان، آخرین گزارش رسمی دولت از رشد 
گزارش  براساس  می دهد.  خبر  ساختمانی  مصالح 
پالک  سنگ   ،۱400 پاییز  به  مربوط  ایران  آمار  مرکز 
ماسه  درصد،   7.9 یک  درجه  سفید  تراورتن  صیقلی 
سفید  سوراخدار  ماشینی  آجر  درصد،   29.۶ شسته 
درصد،   9.4 حدود   ۱4 نمره  تیرآهن  درصد،   ۸.۱
سیمان  درصد،   ۶ کمتر  و   ۱۸ نمره  ساده  میلگرد 
نسبت  درصد   5.7 گچ  و  درصد   7.۱ دو  تیپ  پرتلند 
افزایش قیمت داشته است. تابستان سال گذشته  به 

مصالح  قیمت  درباره  رسمی ای  آمار  هنوز  اگرچه 
سازندگان  روایت  اما  نشده،  منتشر  ساختمانی 
پایانی  ماه های  در  قیمت ها  رشد  ادامه  از  مسکن، 
فرشید  اساس،  همین  بر  دارد.  حکایت   ۱400

تاکید  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر  پورحاجت، 
هزار   ۱7 کیلویی  به  میلیگرد  قیمت  افزایش  کرده؛ 
رشد  با  سیمان  و  فوالد  قیمت  همچنین  و  تومان 
ساخت  شده  تمام  هزینه  که  شده  باعث  برابری  چند 
بازار  آینده  در  خود  امر  همین  و  یابد  افزایش  مسکن 

شد. خواهد  گذار  تاثیر  مسکن  وساز  ساخت 
اشاره  با  نیز  مسکن  بازار  کارشناس  آسویار،  سعید 
در  ساختمانی  مصالح  قیمت  درصدی   50 تا  رشد  به 
اواخر  در  که  کسانی  کرده؛  تاکید  گذشته  سال  یک 
نظر  به  کردند،  مسکن  خرید  به  اقدام  گذشته  سال 
من برنده شدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در 

می یابد. افزایش  جاری  سال 
 50 ساختمانی  مصالح  قیمت  کرده؛  بیان  آسویار 
یافته  افزایش  درصد   40 شهرداری  عوارض  و  درصد 
ندارد.  وجود  نیز  ساخت  قابل  شهری  زمین  است. 
هم  دستمزد  نرخ  می رود.  باال  زمین  قیمت  بنابراین 
وارد  وقتی  عمال  اما  داشته  رشد  درصد   57 ظاهر  در 
می رسد؛  درصد   ۱00 تا   70 به  می شود  کار  نیروی 
در  پرسنل  نفر   ۱00 مثال  طور  به  که  سازنده ای  زیرا 
باید  بارندگی  و  بیکاری  مواقع  در  دارد  خود  پروژه 

بدهد. دستمزد 
در  ساز  و  ساخت  بازار  وضعیت  تشریح  در  وی 
اسفندماه،  دوم  نیمه  از  گفته؛  گذشته  سال  اواخر 
مصالح  کلی  طور  به  و  کاشی،  سرامیک  آهن،  دالالن 
زیرا  می کردند؛  خودداری  فروش  از  ساختمانی 

قیمت های  با  اردیبهشت  در  باید  می فروختند  اگر 
می خریدند. را  کاالها  همان  باالتری 

1400 ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفند  رشد 
 ۶ افزایش  از  مرکزی  بانک  اما  شرایط  این  در 
خبر   ۱400 ماه  آخرین  در  مسکن  قیمت  درصدی 
برگرفته  که  مرکزی  بانک  آمار  طبق  است.  داده 
و  امالک  معامالت  ثبت  سامانه  خام  آمارهای  از 
مسکونی  آپارتمان های  تعداد  است،  کشور  مستغالت 
سال  ماه  اسفند  در  تهران  شهر  در  شده  معامله 
واحد مسکونی رسید که نسبت  ۶.۸ هزار  به   ،۱400
ماه  به  نسبت  و  کاهش  درصد   ۱9.9 قبل  ماه  به 

نشان  افزایش  درصد   29.۶ آن  از  قبل  سال  مشابه 
دهد. می 

مترمربع  یک  فروش  و  خرید  قیمت  متوسط 
طریق  از  شده  معامله  مسکونی  واحد  زیربنای 
میلیون   35 تهران  شهر  ملکی  معامالت  بنگاه های 
 ۶.2 افزایش  از  حاکی  که  بود  تومان  هزار   ۱20 و 

است. قبل  ماه  به  نسبت  درصدی 
تهران،  شهرداری  گانه   22 مناطق  بین  در 
زیربنای  مترمربع  یک  قیمت  متوسط  بیشترین 
77 میلیون و 470 هزار تومان  مسکونی معامله شده 
تومان  هزار   5۶0 و  میلیون   ۱۶ و  یک  منطقه  برای 
ماه  به  نسبت  رقم  این  است.  بوده   ۱۸ منطقه  برای 
داشته  افزایش  درصد   ۱۶ معادل  قبل  سال  مشابه 

► است.  
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رئیس بنیاد مسکن مطرح کرد

● تخمین قیمت متری 6 میلیون برای نهضت مسکن بلندمرتبه    ●

روایت سازندگان مسکن از آینده بازار

●  سقوط قیمت مسکن خیال بافی است؟    ●

پدیده گرد و خاک تا آخر هفته مهمان قمی ها خواهد بود
ریه های شهر مجالی برای تنفس 

ندارد

نسبتًا شدید  باد  استمرار وزش  به  توجه  با  و خاک  پدیده خیزش گرد 
و  داشت  خواهد  ادامه  دوشنبه  و  یک شنبه  روزهای  پایانی  در ساعات 

رسید. خواهد  خود  اوج  به  چهارشنبه  و  روزهای سه شنبه  در 
امواج  متناوب  عبور  می دهد  نشان  هواشناسی  پیش یابی  نقشه های 
تراز میانی جو طی 5 روز آینده ناپایداری هایی را به شکل افزایش ابر 

و وزش باد برای استان قم به همراه خواهد داشت.
ابر،  افزایش  بر  عالوه  امروز  عصر  برای  همچنین  قم  هواشناسی 
رخداد بارش رگباری باران همراه با رعد و برق، وزش موقت باد شدید 

کرد. پیش بینی  محلی  خاک  و  گرد  ایجاد  و 
نسبتًا  باد  وزش  استمرار  به  توجه  با  خاک  و  گرد  خیزش  پدیده  این 
خواهد  ادامه  دوشنبه  و  یک شنبه  روزهای  پایانی  ساعات  در  شدید 
داشت و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به اوج خود خواهد رسید.
به  توجه  با  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  اعالم  طبق 
 19 مورخ  امروز  استان،  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  اطالعات 
ذرات  آالینده  علت  به  قم  شهر  در  هوا  کیفیت  شاخص  ماه  فروردین 

دارد. قرار  ناسالم  وضعیت  در   PM  5 معلق 
با توجه به تداوم آلودگی هوا، الزم است تا افراد مبتال به بیماری های 
از  باردار  زنان  و  آسم  مبتالیان  کودکان،  و  سالمندان  ریوی،  و  قلبی 

کنند. اجتناب  منزل  از  خارج  سنگین  یا  طوالنی  فعالیت های 
در  سنگین  یا  طوالنی  فعالیت های  می بایست  افراد  سایر  همچنین 

دهند. کاهش  را  می شود  تنفس  افزایش  موجب  که  آزاد  هوای 
به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
که  می باشد   … و  سوریه  اردن،  عراق،  از  گردها  ریز  این  منشا  زیست 
علت عمده آن کم آبی، جنگ و رها کردن زمین های کشاورزی است.
با  مقابله  برای  مدتی  کوتاه  کار  راه  می گوید  زاده  علی  گل  داریوش 
گردها  ریز  این  با  مقابله  راه  تنها  و  ندارد  وجود  خارجی  ریزگردهای 
سال   ۱0 که  است  نهال  کاشت  برای  منطقه  کشورهای  همکاری 
کشورها  این  سیاسی  شرایط  دلیل  به  متاسفانه  و  دارد  زمان  به  نیاز 

نمی دهند. انجام  را  الزم  همکاری 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم خبر داد
پرداخت تسهیالت به کشاورزان 
آسیب دیده از خشکسالی در قم

تسهیالت  پرداخت  ابالغ  از  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
خشکسالی  از  دیده  آسیب  کشاورزان  از  حمایت  برای  قرض الحسنه 

داد. خبر   ۱399-۱400 زراعی  سال 
مبلغ  دولت  هیات  مصوبه  براساس  گفت:  رضا  حاجی  رضا  محمد 
کشاورزان  از  حمایت  برای  قیمت  ارزان  تسهیالت  ریال  میلیارد   29۸
خسارت دیده از خشکسالی در سال زراعی ۱400-۱399 به استان 

گرفته است. قرار  کار  دستور  در  آن  پرداخت  و  شده  ابالغ  قم 
او گفت: در همین رابطه بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی 
مشمول  افراد  شد  مقرر  استان،  بحران  به  پاسخ  عملیات  فرماندهی  و 
فرمانداران  از  متشکل  کمیته ای  توسط  فوق  تسهیالت  دریافت 
و  کشاورزی  بانک  بحران،  مدیریت  کشاورزی،  جهاد  شهرستان ها، 
تایید  و  بانک های استان شناسایی  دبیر کمیسیون شورای هماهنگی 

شوند.
فرآیند  تسهیل  لزوم  به  اشاره  با  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
منظور  به  استان  دیده  آسیب  کشاورزان  به  بانکی  تسهیالت  پرداخت 
یاد  الحسنه  قرض  تسهیالت  گفت:  ایشان  از  بیشتر  هرچه  حمایت 
شده به صورت فردی تا سقف حداکثر 200 میلیون ریال به کشاورزان 

شد. خواهد  پرداخت  آن  مشمول 

خبـر



تیم  بسکتبال،  فدراسیون  انضباطی  کمیته       ◄
به  تماشاگرانش  توهین  دلیل  به  را  گرگان  شهرداری 
نیمه  بازی مرحله  آستانه دومین  مسئوالن شیمیدر در 

کرد. جریمه  نهایی 
نیمه پایانی  مرحله  دیدارهای  قم،  فارس  گزارش  به 
فصل 1401 – 1400 لیگ برتر بسکتبال مردان ایران 
در  گرگان  شهرداری  و  قم  شیمیدر  تیم های  مصاف  با 
مسابقه  دومین  تیم  دو  و  می شود  پیگیری  شنبه  روز 

می کنند. برگزار  آزادی  تاالر  در   20 ساعت  از  را  خود 
و  دارد  باالیی  بسیار  حساسیت های  بازی  این 
بر   82 را  نخست  بازی  نتیجه  ناباورانه  که  قم  شیمیدر 
جبران  و  انتقام  انگیزه  با  کرده،  واگذار  حریف  به   71
آن شکست برابر نماینده گلستان قرار می گیرد تا برای 
صعود به فینال این فصل از رقابت ها امید خود را زنده 

دارد. نگه 
توهین تماشاگران گرگانی به مدیرعامل شیمیدر

دو  هر  از  تماشاگر   50 مرحله  این  نخست  بازی  در 
تیم های  تشویق  و  آزادی  سالن  در  حضور  اجازه  تیم 
رفتارهای  برخی  اما  داشتند  را  خود  عالقه  مورد 
در  بود  حد  از  بیش  تعدادشان  که  گرگانی  تماشاگران 
کمیته  رای  و  کرد  ایجاد  حاشیه هایی  مسابقه  سالن 
دنبال  به  را  بسکتبال  فدراسیون  انضباطی  بدوی 
در  گرگان  شهرداری  تیم  تماشاگران  زیرا  داشت، 
باشگاه  مدیرعامل  درغوکاسیان  هنریک  به  دوم  نیمه 

کردند. توهین  شعارهایی  دادن  سر  با  شیمیدر 
بالفاصله  بسکتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
اتفاقات  به  رسیدگی  خصوص  در  بازی  این  از  بعد 
بین  بسکتبال  برتر  لیگ  نیمه نهایی  مرحله  اول  بازی 
تشکیل جلسه  و شهرداری گرگان  قم  تیم های شیمدر 
نماینده  و  مسابقه  ناظر  گزارش  به  توجه  با  و  داد 

تماشاگران  نامتعارف  تشویق های  پیرامون  فدراسیون 
به  نسبت  نامتعارف  اتهامات  و  گرگان  شهرداری  تیم 
باعث اعتراض و شکایت  مسووالن تیم شیمیدر قم که 
صادر  را  خود  رای  بود،  شده  شیمیدر  تیم  سرپرست 

کرد.

کمیته  توسط  گرگانی  هواداران  تخلف  اثبات 
طی نضبا ا

کمیته  این  است  آمده  انضباطی  کمیته  گزارش  در 
تیم  تماشاچیان  ناحیه  از  تخلف  اثبات  به  عنایت  با 
نامتعارف  تشویق  بر  مبنی  گرگان  شهرداری  بسکتبال 
تیم شهرداری گرگان  رافت اسالمی،  نظر گرفتن  در  با 
پرونده محکوم می نماید. در  درج  با  کتبی  توبیخ  به  را 
تعلیقی  محرومیت  جلسه  یک  اساس  این  بر 
در  حضور  از  گرگان  شهرداری  باشگاه  تماشاگران 
آیین نامه   ۸ ماده   3 بند  )موضوع  ورزشی  مسابقات 
دوران  طول  در  که  ورزشی(  مسابقات  انضباطی 

انضباطی  کمیته  توسط  است  ماه  سه  مدت  به  تعلیق 
شد. اعالم  بسکتبال  فدراسیون 

صفرزاده  امیرحسین  انضباطی  جلسه  این  در 
تیم  دو  فنی  مدیران  سنگیانی،  کال  حمیدرضا  و 
وجود  به  اتفاقات  خصوص  در  و  داشتند  حضور  هم 

تمام  تا  شد  داده  تذکر  آنها  به  نیمکت  کنترل  و  آمده 
از  عالقمندان به بسکتبال بی صبرانه منتظر بازی دوم 

باشند. فروردین   20 شنبه   20 ساعت 
نکته جالب اینکه تماشاگران تیم شیمیدر قم نیز در 
بازی  لحظات  تمام  در  و  داشتند  حضور  مسابقه  سالن 
با  که  تماشاگرانی  پرداختند،  خود  تیم  از  حمایت  به 
و  آزادی رسانده  به سالن  را  از شهر قم خود  زبان روزه 
در دقایق آغازین بازی، بعد از شنیدن صدای اذان به 
مضمون  با  بنر  نصب  با  که  قمی ها  رفتند،  افطار  سراغ 
از  دیگری  سمت  در  ایران“  بسکتبال  آقای  ”شیمیدر 
بازی  زمان های  تمام  طول  در  داشتند،  حضور  سالن 

رقابت  و  داشته  کرکری  حریف  تماشاگران  با  چه  اگر 
حریف  بازیکنان  و  مسووالن  یا  تیم  به  هرگز  اما  کردند 

نداشتند. کاری 
حریف  از  که  مسابقه ای  در  شیمیدر  شکست 

بود پیش 
این مرحله، شیمیدر قم در کوارتر  بازی نخست  در 
نخست رقابت نزدیک و تنگاتنگی با حریف خود داشت 
و با اینکه دقایق زیادی از حریف پیش بود با این حال 
نتیجه 15 بر 15 مساوی شد ولی نتیجه کوارتر دوم 27 
نیمه  گرگانی ها  تا  خورد  رقم  شهرداری  نفع  به   21 بر 

نخست را 42 بر 36 به نفع خود رقم زدند.
کادر  که  تاکتیکی  نکات  به  توجه  با  سوم  کوارتر  در 
عملکرد  کردند  گوشزد  بازیکنان  به  شیمیدر  فنی 
برتری  ثبت  به  منجر  شیمیدری ها  تک  تک  فوق العاده 
کوارتر  این  پایان  در  شیمیدر  تا  شد  تیم  این   9 بر   28
64 بر 51 از حریف خود پیشی بگیرد اما نتیجه کوارتر 
به  شهرداری  سود  به   8 بر   30 انتظار  برخالف  چهارم 
دیدار  این  فاتح  گرگانی ها  مجموع  در  تا  رسید  ثبت 

شوند.
بدین ترتیب 40 دقیقه رقابت حساس شیمیدر قم و 
نهایی  نیمه  از مرحله  شهرداری گرگان در گام نخست 
نتیجه  با  ایران  مردان  بسکتبال  برتر  لیگ  جاری  فصل 
81 بر 72 به نفع شهرداری ثبت شد تا دیدارهای دوم و 

سوم روزهای 20 و 23 فروردین به انجام برسد.
آالده  امتیاز،   23 رضایی فر  نوید  مسابقه  این  در 
دوایت  امتیاز،   12 واحدی  سینا  امتیاز،   12 آمینو 
ساالر  امتیاز،   8 آذری  امیرحسین  امتیاز،   8 باکس 
حسن  و  امتیاز   3 حسین زاده  حامد  امتیاز،   4 منجی 
قم  شیمیدر  بسکتبال  تیم  برای  امتیاز   2 علی اکبری 

► کردند.   کسب 
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با مشارکت شهرداری قم؛ 
مسابقات فوتسال جام رمضان 

برگزار می شود

با مشارکت  نوجوانان،  و  نونهاالن  ویژه  فوتسال جام رمضان  مسابقات 
برگزار می شود. قم  و ورزشی شهرداری  اجتماعی  سازمان فرهنگی، 

با  همزمان  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  شهرنیوز،  گزارش  به 
شب های ماه مبارک رمضان ویژه نونهاالن و نوجوانان به همت سازمان 
سپاه  تربیت بدنی  معاونت  و  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

می شود. برگزار  ابیطالب)ع(  بن  علی  امام 
تیم های  از  نوجوان  تیم   ۱2 و  نونهال  تیم   ۱2 حضور  با  مسابقات  این 

است. آغازشده  رمضان  مبارک  ماه  چهارم  روز  از  استان  مطرح 
مسابقات فوتسال جام رمضان از ساعت 2۱ الی 24 در سالن ورزشی 

نخلستان واقع در میدان 72 تن بلوار پاسدار برگزار می شود.

عیادت از ورزشکار قطع نخاع 
قم

کادر اجرایی هیئت کشتی استان قم با حضور در منزل محمد دهقان 
از این ورزشکار قطع نخاع عیادت کردند.

هیئت  اجرایی  کادر  رمضان  برکت  خیرو  پر  ماه  ابتدایی  روزهای  در 
کشتی استان در یک اقدام زیبنده فرهنگی از محمد دهقان ورزشکار 

آوردند. عمل  به  عیادت  قم  نخاع  قطع 
انجام  درحین  پیش  سال   22 از  بیش  که  ورزشکاری  دهقان  محمد 

است. شده  نخاع  قطع  مصدومیت  دچار  ورزشی  های  فعالیت 

حضور ۳ کاراته کار قمی در 
اردوی تیم ملی بزرگساالن

ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  نخست  مرحله  در  قمی  کار  کاراته  سه 
ملی  تیم  اردوی  در  حضور  جواز  خود  رقبای  شکست  با  مردان  کاراته 

آوردند. دست  به  را  بزرگساالن 
فروردین ماه   ۱5 روز  مردان  تیم ملی  انتخابی  مرحله نخست مسابقات 
 3 مسابقات  این  در  شد،  برگزار  تهران  کبکانیان  مجموعه ورزشی  در 
با  نهایت  در  که  داشتند  حضور  مختلف  وزن های  در  قمی  کار  کاراته 
شکست دادن رقبای خود به مرحله دوم انتخابی تیم ملی راه یافتند.
وزن  در  نعمتی  محمود  کیلوگرم،   ۶7 منهای  وزن  در  نعمتی  مرتضی 
وزن  در  بختیاری  علی اکبر  و  استقالل  باشگاه  از  کیلوگرم   ۸4 مثبت 
مرحله  در  قم  نماینده   3 انقالب،  باشگاه  از  کیلوگرم   ۶0 منهای 

بودند. ایران  کاراته  ملی  تیم  انتخابی  نخست 
خود  درخشش  با  نعمتی  مرتضی  مسابقات،  این  دوم  مرحله  در 
به  یافته  راه  نهایی  نفر   ۶ جز  نهایت  در  و  کند  غلبه  رقبا  بر  توانست 

شود. انتخاب  ملی  تیم  اردوی 

خبـر توهین تماشاگران گرگانی به مدیرعامل شیمیدر قم؛ 

● هواداران گرگانی جریمه شدند    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

●  ورزش های رزمی، پرطرفدارترین رشته ها در بیان بانوان قمی   ●

●  کشتی گیر قمی از لیست نهایی تیم ملی بازماند   ●

قم  ورزشی  پزشکی  هیات  رئیس      ◄
سازمان  ورزشکاران  آمار  اساس  بر  گفت: 
ورزش های  تکواندو  و  ووشو  رشته  یافته، 
قمی  بانوان  بین  در  طرفدار  پر  رزمی 

. هستند
اجتماعی،  مانند  متعددی  عوامل 
که  دارند  وجود  و...  خانوادگی  فرهنگی، 
یا  و  هنر  ورزش،  به  افراد  می شود  سبب 
حرفه ای عالقه مند شوند البته در رشته های 
مسابقات  در  ورزشکاران  موفقیت  ورزشی 
جهانی نیز نقش به پر رنگی در ایجاد عالقه 
بین جوانان و نوجوانان دارد؛ به طوری که 
حضور پر رنگ بانوان در مسابقات جهانی و 
خانواده ها  و  بانوان  جامعه  آنان،  درخشش 
به  ورزش ها  کردن  دنبال  به  عالقه مند  را 

است. کرده  حرفه ای  صورت 
در  بانوان  اخیر  سال های  درخشش  با 
جهانی،  مسابقات  در  رزمی  رشته های 
طور  به  ورزش ها  این  به  دختران  عالقه 

چشم گیری افزایش پیدا کرده است و حتی 
از  مثبتی  دید  که  خانواده هایی  از  برخی 
هنرهای رزمی نداشتند و بر این باور بودند 
که ورزش های رزمی خشن بوده و برای زنان 

دادند. دیدگاه  تغییر  هم  نیست  مناسب 
هیات  رئیس  فشان،  گل  محمد  دکتر 
پزشکی ورزشی قم، در گفت وگو با ایسنا در 
ورزشکار قمی عنوان  بانوان  تعداد  با  رابطه 
بانوان  تعداد   ۱400 سال  پایان  تا  کرد: 
ورزشکار سازمان یافته قم ۱3 هزار 7۶۱ تن 

است. بوده 
ووشو  ورزشی  رشته  داد:  ادامه  وی 
رشته  تن،   9۸4 کاراته  تن،   529 هزار  یک 
رشته های  و  تن   3۶۱ و  هزار  یک  تکواندو 
در  یافته  سازمان  ورزشکار  تن   477 رزمی 

دارند. بانوان  بخش 
اظهار  قم  ورزشی  پزشکی  هیات  رئیس 
و  ووشو  نشان می دهد رشته  آمار  این  کرد: 
تکواندو ورزش های رزمی پر طرفدار در بین 

هستند. قمی  بانوان 
بدون تردید درخشش خواهران ووشوکار 
المپیک  برنز  مدال  کسب  و  منصوریان 
بانوان  عالقه  و  حضور  در  علیزاده،  کیمیا 
که  است  نبوده  تاثیر  بی  رشته  دو  این  در 
نشان می دهد توجه و حمایت از ورزشکاران 
حرفه ای می تواند در گرایش بیشتر جوانان 

کند. ایفا  رنگ  پر  نقشی  ورزش  به 
کاراته، تکواندو و ووشو سه ورزش رزمی 
شناخته شده بین مردم هستند که شناخت 
بیشتر  آگاهی  با  افراد  تواند  می  آن  بهتر 
آن  به  خود  استعداد  و  فیزیک  به  نسبت 

بپردازند.
که  است  کره  کشور  رزمی  هنر  تکواندو 
تاکید آن بر قدرت ضربات پا است و ضربات 

دست در مبارزات آن نقش کمتری دارند.
کاراته ورزشی ژاپنی است که ضربات آن 
حریف  سمت  به  سرعت  و  قدرت  باحداکثر 
کنترلی  دسته  دو  به  که  شود  می   پرتاب 

تقسیم  کنترلی(  )غیر  آزاد  سبک های  و 
بخش  دو  در  آن  ورزشکاران  و  می شوند 
کمیته )مبارزه( و کاتا )اجرای فرم( فعالیت 

. می کنند
دو  به  که  است  چینی  ورزشی  نیز  ووشو 
با  فرم  )اجرای  تالو  و  )مبارزه(  ساندا  بخش 

سالح های جنگی قدیمی( تقسیم می شود 
شخصی  دفاع  بر  تاکید  نیز  جوجیتسو  و 
های  تکنیک  رزمی  هنر  این  در  زیرا  دارد؛ 

متفاوتی از جمله قفل مفصل، خفه کردن، 
انداختن، خاک کردن و حمله آموزش داده 

► می شود.  

برای  ایران  فرنگی  تیم ملی کشتی      ◄
در  مغولستان  آسیایی  مسابقات  در  حضور 
حالی راهی این کشور می شود که علی رضا 
نجاتی کشتی گیر قمی از لیست نهایی تیم 

بازماند. ملی 
برای  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  ترکیب 

در  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  حضور 
سهمی  قمی ها  که  شد  مشخص  حالی 
کشتی  مسابقات  ندارند،  رقابت ها  این  در 
قهرمانی آسیا در روز های 30 و 3۱ فروردین 

می شود. برگزار  مغولستان  در 
کیلوگرم   ۶0 وزن  در  نجاتی  علیرضا 

سیزدهم  تا  دوم  از  که  ملی  تیم  اردوی  در 
فروردین ماه در خانه شهید صدرزاده برگزار 
ترکیب  به  نتوانست  اما  داشت  حضور  شد 
وزن  این  در  و  یابد  راه  ملی  تیم  نهایی 
اوالن  شهر  به  نژاد  محسن  مهدی  حریفش 
باتور پایتخت مغولستان اعزام خواهد شد.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی اعزامی به 
این مسابقات به شرح زیر است:
 55 کیلوگرم: علی نوربخش

 ۶0 کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
 ۶3 کیلوگرم: ایمان محمدی
 ۶7 کیلوگرم: شاهین بداغی

 72 کیلوگرم: محمدرضا مختاری
 77 کیلوگرم: عارف حبیب اللهی

 ۸2 کیلوگرم: رسول گرمسیری
 ۸7 کیلوگرم: ناصر علیزاده

 97 کیلوگرم: مهدی بالی
 ۱30 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی  ►

رای اصالحیآگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا ملکیان جبلی با ارائه یک برگ استشهاد شهودی اعالم داشته که ششدانگ پالک 950۶/2 
رهنی  با  قم  ثبت   7۶/7/2۶  –  33۱۸ شماره  سند  طی   303 صفحه   454 دفتر  در  که  قم   ۱ بخش  اصلی 
و  صادر  نامبرده  نام  به   405953 شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  قم   4 دفتر   ۸2/3/۱9  –  9۸۱23 شماره 
مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  مزبور  مالکیت  سند  جابجائی،  بعلت  و  است  شده  تسلیم 
به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱20 ماده  ۱ اصالحی  تبصره  استناد  به  لذا  است.  نموده  را  المثنی 
باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ 
و  و ارسال  اداره اعالم  این  به  ۱0 روز کتبا  گهی ظرف مدت  انتشار آ از  با مدارک خود پس  را همراه  مراتب 
رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

  )۱5۱3۸ الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  

رای شماره  ۱400۶03300020۱4090 پرونده کالسه ۱39۸۱۱4430002002۶5۶ مربوط به تقاضای آقای غالمرضا بابائی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ پالک شماره فرعی از 2244/۱/5 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است. 

رای اصالحی
با توجه و با عنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد: 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از صدیقه چهارده طی سند قطعی شماره 
۶۸947 مورخ ۱350/03/۱2 دفترخانه ۸ قم( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  منتخب ۱2094 - ۱400/۸/9 و پاسخ وضعیت 
ثبتی ۸92 - ۱400/9/۸ که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد طی نامه ۱۱0/2۸2۱۸  – ۱399/۱0/۶  اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا 
مالکیت آقای غالمرضا بابائی به شناسنامه شماره ۱۱ کدملی 03۸579۱7۱2 صادره قم فرزند غالمعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده به مساحت ۸۱/۸۸ مترمربع پالک شماره فرعی از 2244/۱/5 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو 
قم تایید و رای خود را صادر می نماید. رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )گویه و اقتصاد پویا ( )م الف  ۱23۱9( 

عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

◄    یکی از پزشکان ورزشی، روزه داری را 
دانست  سالمت  افزایش  راه های  بهترین  از 
ماه  این  در  که  کرد  توصیه  ورزشکاران  به  و 
برای  بلکه  نگذارند  کنار  را  خود  تمرینات 
و وعده غذایی  تمرین، ساعت خواب  زمان 

کنند. برنامه ریزی  خود 
در  جامعه  افراد  بیشتر  حاجیلو:  مهدی 
ماه  مبارک رمضان به دنبال این هستند که 
را  چه چیزی  افطار  و  سحر  وعده غذایی  در 
بخورند تا در طول روز وقتی روزه دار هستند 
برای  نکته همیشه  این  و  اذیت شوند  کمتر 

دارد. دنبال  به  را  افراد سواالتی 
ساعت  و  غذایی  وعده  تمرینات،  نحوه 
دچار  ماه  این  در  نیز  ورزشکاران  خواب 
این  به  توجه  که  می شود  زیادی  تغییرات 
همراه  تمرینات  صحیح  اجرای  و  تغییرات 
مناسب  برنامه غذایی  از یک  برخورداری  با 

گیرد. قرار  ورزشکاران  توجه  مورد  باید 
به  سئواالت  قبیل  این  به  پاسخ  برای 

سراغ حمید مسجدی پزشک ورزشی رفتیم 
بشنویم: را  وی  صحبت های  تا 

ابتدا مهم ترین سوالی که پیش می آید 
این است که آیا در این ماه باید ورزش کنیم 

یا به کل ورزش را کنار بگذاریم؟
خیلی از افراد جامعه این تفکر را دارند که 
در ماه رمضان نباید ورزش کرد اما این تصور 
است،  رایج شده  جامعه  در  که  است  غلطی 
بدن  سوخت وساز  می شود  باعث  روزه داری 
سوزانده  کمتری  کالری  و  کند  پیدا  کاهش 
شود، همچنین این نکته الزم به ذکر است که 
در هیچ منبع علمی در جهان موضوع ورزش 
نکردن در این ماه ذکر نشده و ورزش در ماه 

رمضان هیچ مشکلی از نظر پزشکی ندارد.
حرفه ای  ورزشکاران  به  داد:  ادامه  وی 
حفظ  را  خود  جسمانی  آمادگی  اینکه  برای 
کنند توصیه  می کنم در این ماه ورزش را کنار 
داده  ادامه  را  خود  سبک  تمرینات  نگذارند 
همچین  نکنند،  فراموش  را  وزنه  با  تمرین  و 

ساعت خواب خود را بین افطار تا سحر حفظ 
کنند تا وضعیت هورمونی بدنشان برهم نریزد.
این  بهترین زمان ورزش در  نظرتان  به 

است؟ ساعاتی  چه  ماه 
ورزش  برای  پیشنهادی  ساعت  اولین 
کردن بعد از خوردن سحری است که مقدار 
پروتئین در بدن وجود دارد، دومین  زیادی 
زمان پیشنهادی 3 ساعت بعد از افطار است 
که می شود تمرین مناسبی را داشت اما به 
ورزشکاران  از  بعضی  خواب  با  اینکه  دلیل 
تداخل پیدا می کند این ساعت نیز مشکل 

مربوط به خود را دارد.
بهترین ساعت بعدی تمرین به نظر بنده 
ساعاتی قبل از افطار است، ورزش کردن در 
این زمان باعث می شود حواس ورزشکار از 
گرسنگی و تشنگی پرت شود، عالوه بر این 
موضوع از نظر عضله سازی برای ورزشکاران 
الی  یک  تمرین  زمان  بهترین  هم  حرفه ای 
مثبت  تاثیر  و  است  افطار  قبل  ساعت  دو 

دارد. بسیاری 
به نظر شما افراد عادی در وعده افطار 

چه نوع مواد غذایی بخورند؟
باید غذاهای زود  افطار  در وعده غذایی 
جذب را استفاده کنند مانند، خرما، حلیم، 
محسوب  جذب  زود  مواد  جزء  که  زرد  شله 
در  فشار  افت  و  سرگیجه  مشکل  و  می شود 
طول روزه داری را حل می کند. عالوه بر این 
در  می توان  هم  نان  و  برنج  از  غذایی  مواد 

کرد. استفاده  افطار 
 3 غذایی  وعده  این  در  ورزشکاران  برای 
به همراه یک قاشق  عدد سفیده تخم مرغ 
کلی  طور  به  می شود،  توصیه  زیتون  روغن 
مبارک  ماه  ایام  در  را  غذایی  مواد  هیچ 

گذاشت. کنار  نباید  رمضان 
سحر  غذایی  وعده  برای  شما  توصیه 

؟ چیست
در وعده غذایی سحر باید غذای چرب را 
مصرف نمود، زیرا خوردن مواد غذایی چرب 

اما  شوند  گرسنه  دیرتر  افراد  می شود  باعث 
در کنار مواد خوراکی پرچرب کربوهیدارت 

را هم نباید فراموش کرد.
یکی از راه حل های جلوگیری از تشنگی 
مانند  است  فیبر دار  غذایی  مواد  مصرف 
کاهو و کرفس، چون باعث نگه داری آب در 
معده می شود و خوردن لبنیات هم در وعده 

می شود. توصیه  سحر  غذایی 
چه  روزه دار  افراد  برای  کلی  صورت  به 

می کنید؟ توصیه  را  مهمی  نکته 
 به عنوان یک کارشناس پزشکی ورزشی 
این  بگویم  افراد  به  که الزم می دانم  نکته ای 
است که روزه داری باعث افزایش سالمت بدن 
می شود، در بدن ما آب و مواد غذایی ذخیره 
روزه داری  ساعات  در  که  دارد  وجود  شده 
بدن می تواند از آن استفاده کند، در آخر به 
ورزشکاران نیز توصیه می کنم روزه داری را به 
شرط ورزش و تغذیه مناسب دنبال کنند و در 

این یک ماه تمرین را کنار نگذارند.   ►

توصیه هایی به ورزشکاران برای ماه مبارک رمضان

●  تغذیه مناسب برای سحر و افطار   ●
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از  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر       ◄
سمت  به  خلیج فارس  بلوار  مسیر  بهسازی 
 1401 سال  در  بقیع  آرامستان  تا  جمکران 
خبر داد و گفت: علت خرابی و تکه تکه شدن 
خودروهای  ورود  خاطر  به  مسیر  آسفالت 
ناگهانی  کاهش  و  شهری  معبر  به  سنگین 
سرعت و ترمز خودرو و همچنین گرمای هوا 

است.
به  اشاره  با  قراچورلوی  زین العابدین 
مطالبه مردم در خصوص ترمیم آسفالت بلوار 
خلیج فارس در مسیر آرامستان بقیع تا میدان 
حضرت ولی عصر)عج( اظهار داشت: مشکل 
نامناسب  علت  به  مسیر  این  در  ایجادشده 

نیست. آسفالت  یا  و  زیرسازی مسیر  بودن 
وی علت خرابی و تکه تکه شدن آسفالت 
باری  و  سنگین  خودروهای  عبور  را  مسیر 
ورود  مسیر  محدوده  این  افزود:  و  دانست 
خودروهای سنگین به معبر شهری بوده و به 
علت کاهش ناگهانی سرعت و ترمز خودروها 
دیدن  آسیب  حال  در  مدام  مسیر  آسفالت 

است.
تصریح  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
کرد: ترمزهای زیاد با سرعت باال و سنگینی 
عامل  گرم  هوای  در  به خصوص  خودروها 
وجودترمیم  با  و  بوده  مشکل  این  ایجاد 
بعد  مستمر  و  دوره ای  به صورت  آسفالت 

ایجاد  مشکل  این  دوباره  کوتاهی  مدت  از 
می شود.

 ۱40۱ سال  در  را  شهرداری  برنامه  وی 
 ترمیم مجدد آسفالت این مسیر اعالم کرد و 
گفت: با اعالم برنامه اجرایی سال ۱40۱ به 
مناطق، زیرسازی و آسفالت مسیر آغازشده و 

می شود. بهسازی  مسیر 
زمان  از  بعد  کرد:  تأکید  قراچورلوی 
با شروع گرمای هوا حتمًا دوباره  و  کوتاهی 
مانع  نمی توانیم  و  ایجادشده  مشکل  این 
ایجاد چنین مشکالتی در مسیرهای ورودی 
شهر  محدود  به  باری  و  سنگین  خودروهای 

► شویم.  

◄     سرپرست منطقه هشت شهرداری قم از بودجه 
در  پردیسان  در  شهرداری  ریالی  450میلیارد  عمرانی 

سال 1401 خبر داد.
قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
این  برنامه های  به  اشاره  با  علی اکبری  محمدحسین 
شهری  پروژه های  و  زیرساخت ها  توسعه  برای  منطقه 

اظهار داشت: 450 میلیارد ریال بودجه عمرانی توسط 
است. برنامه ریزی شده  هشت  منطقه  در  شهرداری 

وی با بیان اینکه این مبلغ تنها بودجه عمرانی منطقه 
 450 مبلغ  این  از  جدای  منطقه  جاری  بودجه  و  بوده 
منطقه  درآمدهای  هرساله  افزود:  است،  ریال  میلیارد 
مرکز  شهرداری  و  است  آن  هزینه های  میزان  از  کمتر 

می کند. مالی  کمک  منطقه  به  هزینه ها  تأمین  برای 
سرپرست منطقه هشت شهرداری قم ادامه داد: از 
عوارض  به موقع  پرداخت  با  تا  داریم  تقاضا  شهروندان 
مناسب تر  خدمات دهی  برای  را  شهری  مدیریت  خود 

نمایند. یاری 
سال  در  احداث  دست  در  پروژه های  از  برخی  وی 

۱40۱ را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان کرد: روکش 
سوله  تکمیل  غدیر،  بلوار  مخصوصًا  معابر  آسفالت 
فرهنگی ورزشی، تکمیل بوستان ترنج، تکمیل فاز دوم 
این  از  برخی  ابوطالب  بلوار  تکمیل  و  مصلی  بوستان 
اختیار  در  جاری  سال  در  امیدواریم  که  بوده  پروژه ها 

► گیرد.   قرار  شهروندان 

◄     مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به ضرورت 
و  شغلی  عوارض  نقدی  پرداخت  گفت:  کسبی  و  شغلی  عوارض  پرداخت 

بود. پایان خردادماه مشمول ۱5 درصد تخفیف خواهد  تا  کسبی 
پرداخت  به ضرورت  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  وحیدنیا  محمد 
و  شغلی  عوارض  نقدی  پرداخت  داشت:  اظهار  کسبی  و  شغلی  عوارض 

بود. خواهد  تخفیف  درصد   ۱5 مشمول  خردادماه  پایان  تا  کسبی 
کلیه  از  داد:  ادامه  قم  شهرداری  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیرکل 
صاحبان مشاغل و کسبه تقاضا می شود جهت بهره مندی از این تخفیفات 

نمایند پرداخت  را  خود  عوارض  وقت  اسرع  در 

شامل  وابسته  حرف  کلیه  و  پزشکان  را  شغلی  عوارض  مشمولین  وی 
پلیس  و  بیمه، دفاتر خدمات قضایی  وکال، کارشناسان دادگستری، دفاتر 
+۱0، دفتر کارگزاری بورس، دفاتر مسافرتی و سایر مشاغل ماده ۱۱ تعرفه 
پرداخت  جهت  است  الزم  افزود:  و  برشمرد  شهر  اسالمی  شورای  مصوب 
این عوارض به اداره کل درآمد شهرداری واقع در خیابان خاکفرج مراجعه 

نمایند.
خاطرنشان  اصناف  اتاق  با  قم  شهرداری  قرارداد  به  اشاره  با  وحیدنیا 
پرداخت  جهت  می شود  درخواست  نیز  کسب  واحدهای  و  کسبه  از  کرد: 

► نمایند.    مراجعه  مربوطه  اتحادیه های  به  عوارض 

و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل       ◄
ایجاد  از  قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
سال  در  مستقیم  به صورت  شغلی  فرصت   5000
سطح  در  سازمان  این  منصوبات  طریق  از  و   1400

داد. خبر  هشت گانه  مناطق 
به گزارش واحد خبر سازمان میادین میوه و تره بار 
علیرضا  قم،  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  و 
توسط  شغل  هزار  پنج  ایجاد  به  اشاره  با  مظفری 
سازمان  داشت:  اظهار  گذشته  سال  در  سازمان  این 

شهرداری،  اجرایی  بازوان  از  یکی  به عنوان  میادین 
اهداف  و  داشته  تعیین شده ای  پیش  از  وظایف  شرح 
می بایست  و  گردیده  ترسیم  آن  برای  کالنی  و  ُخرد 
وظایف  شرح  با  متناسب  اهداف،  این  تحقق  برای 

کند. اقدام  تعریف شده 
زمینه  این  در  سازمان  اقدامات  تشریح  به  وی 
سعی  سازمان  مجموعه  در  کرد:  عنوان  و  پرداخت 
پایدار به صورت تدریجی  ایجاد درآمدهای  شده هدف 
باشد تا منجر به افزایش درآمدها و هزینه کرد منطقی، 

پذیرد. صورت  سرمایه گذاری ها  با  متناسب 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری قم گفت: سازمان میادین با 
احداث ۱۶ باب فروشگاه همشهری، ۶۱ باب بازارچه 
 ۱0 داشتن  اختیار  در  ریحان،  تره بار  و  میوه  عرضه 
کیوسک های   ،CNG سوخت  عرضه  جایگاه  باب 
مطبوعات  تنقالت،  کیوسک های  از  اعم  شهر  سطح 
بزرگ  شهرک  از  بهره برداری  بهداشتی،  یخ  عرضه  و 
غرف  استقرار  صنوف،  شهرک  و  خودرویی  خدمات 

روزها  بازار  ساماندهی  همچنین  و  مناسبتی  و  فصلی 
و …، جمعًا برای 5000 نفر ایجاد اشتغال ایجاد کرده 

است.
و  خدمات  عادالنه  توزیع  برای  تالش  مظفری 
مهمترین  از  را  هشت گانه  مناطق  تمام  در  امکانات 
اولویت های کاری سازمان برشمرد و ابراز کرد: اعتماد 
آن ها  سرمایه  باالترین  شهرداری ها  اقدامات  به  مردم 
اتکا  و  گسترده  را  اعتماد  این  عمق  می بایست  و  بوده 

► دهیم.    افزایش  را  مردم  اعتماد  به 

◄      مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری قم از ثبت 3000 درخواست 
و  تفریحی  مجموعه های  از  استفاده 
نوروز خبر داد. ایام  گردشگری سازمان در 
و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
جوادیان  پیام  قم،  شهرداری  سبز  فضای 
ستاد  جلسات  مستمر  برگزاری  به  اشاره  با 
اظهار  پارک ها  سازمان  مناطق  هماهنگی 
جلسات  این  محورهای  از  یکی  داشت: 
بحث آمادگی برای استقبال از بهار بود و در 
خصوص هفته درختکاری و برنامه های این 
جلسات  این  در  الزم  برنامه ریزی  نیز  هفته 

گرفت. صورت 
تبادل نظر  و  برنامه ریزی  به  اشاره  با  وی 

کود  و  چوب  چیپس  از  استفاده  برای 
اظهار  شهر  سبز  فضای  در  کمپوست 
سبز  فضای  کیفیت  ارتقاء  به  کار  این  کرد: 
مناطق  شده  بنا  و  می کند  کمک  شهر 
کنند. استفاده  موارد  این  از  بیش ازپیش 

فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
شهر  در  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  سبز 
متولی  شهرداری  اینکه  به  توجه  با  قم 
هست،  هم  گردشگری  مباحث  برخی 
کیفیت  ارتقاء  بر  عالوه  پارک ها  سازمان 
فضای سبز، فعالیت هایی را نیز برای ایجاد 
برخی  که  داشته  گردشگری  رفاهی  اماکن 
امکانات ایجادشده در سطح ملی نیز خاص 

است. شاخص  و 

این  از  می بایست  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
در  اطالع رسانی  و  شود  استفاده  ظرفیت  
خصوص این امکانات به زائرین و مجاورین 
صورت گیرد افزود: کمیته ای در این راستا 
اطالع رسانی  محوریت  که  تشکیل شده 
اماکن  به  گردشگر  جذب  برنامه ریزی  و 
بهره برداران  حضور  با  و  دارد  را  گردشگری 
این  تبلیغ  برای  برنامه ریزی  اماکن  این 

می گیرد. صورت  فضاها 
جوادیان گفت: با استقرار ایستگاه هایی 
تفریحی  مراکز  شهر  ورودی  مبادی  در 
زائرین  به  پارک ها  سازمان  گردشگری  و 
استفاده  آن ها  از  بتوانند  تا  شد  معرفی 

► کنند.  

6 خبر

قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو      ◄
از  یکی  شهری،  مدیریت  حوزه  گفت: 
شرکت های  که  بوده  عرصه هایی  مهم ترین 
می توانند  استارت آپ ها  و  دانش بنیان 
خالقیت  با  و  بپردازند  نقش آفرینی  به 
و  شهر  به  خدمات  کیفیت  افزایش  باعث 

شوند. شهروندان 
تأکیدات  به  اشاره  با  آمره  معصومه 
از  مناسب  استفاده  در  انقالب  معظم  رهبر 
نخبگان در عرصه های مختلف و خاصه در 
سال جاری توجه ویژه به ظرفیت شرکت های 
مدیریت  حوزه  داشت:  اظهار  دانش بنیان، 
شهری، یکی از مهم ترین عرصه هایی بوده 
که شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
با  و  پرداخته  نقش آفرینی  به  می توانند 
به  خدمات  کیفیت  افزایش  باعث  خالقیت 

شوند. شهروندان  و  شهر 
و  حمل ونقل  حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
استارت آپ ها  برای  بزرگی  عرصه  پسماند، 
ابراز  است،  شهری  فعالیت های  حوزه  در 
شهر  اساسی  مسائل  از  موارد  این  کرد: 
شرکت های  از  حوزه  این  در  که  است 

کرد. استقبال  می توان  دانش بنیان 
افزود:  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
و  خالقیت  خانه های  استقرار  مثال  به طور 
نوآوری در فرهنگسراها از طرف شهرداری 
برای کمک به این شرکت ها می تواند انجام 
گیرد و عالوه بر این، چنین اقداماتی سبب 
هم  شهرداری  سازمان های  تا  می شود 

شوند. چابک تر 
نگاه  عمق  به  توجه  بر  تأکید  با  وی 
سال،  شعار  نامگذاری های  در  رهبری 

گفت: توجه به شعار سال نباید تنها در حد 
دستگاه ها  در  تبلیغاتی  اقدامات  و  شعار 
شهری  مدیریت  اقدامات  امیدواریم  باشد؛ 
ظرفیت  از  بهره گیری  در  شهر  شورای  و 
و  احسن  نحو  به  دانش بنیان  شرکت های 
در واقعیت و در جهت اشتغال زایی پایدار و 

باشد. کشور  در  قدرت  ایجاد 
آمره با اشاره به آمادگی شورای اسالمی 
کرد:  تصریح  مهم،  این  انجام  در  شهر 
جدی  به صورت  باید  قم  شهری  مدیریت 
موجود  توانایی  و  کند  ورود  عرصه  این  در 
را به میدان آورده تا بتواند در این موقعیت 
تاریخی مهم از انقالب اسالمی، کارنامه ای 
و  مهم  جایگاه  در  را  دفاعی  قابل  و  روشن 
به  از خود  تأثیرگذاری که در اختیار داشته 

 ► بگذارد.    یادگار 

نقش مهم استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در افزایش کیفیت خدمات به شهر و شهروندان؛

●  آمادگی شورای شهر قم برای همکاری با استارت آپ ها   ●

آگهی مزایده تلفن همراه
آگهی مزایده خط همراه اول شماره 09۱255۱7۸32 مربوط به پرونده شماره ۱400040300۱۱004075 
متعهد:   )۱40004299 بایگانی  شماره  )با   ۱400040300۱۱004075 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
مهین  و  قهرمانی  نبی  و  قهرمانی  حمید  و  قهرمانی  فاطمه  و  قهرمانی  )محبوبه  قهرمانی  نبی  مرحوم  ورثه 
محدثه  و  قهرمانی  سکینه  و  قهرمانی  حسن  و  قهرمانی  حسین  و  قهرمانی  مریم  و  قهرمانی  داود  و  قهرمانی 
قهرمانی  و زینب مرادی و فریدون قهرمانی و مدینه بهرامی فرد و منصوره قهرمانی و علی قهرمانی و معصومه 
 ۱3۸2/۱2/2۸ سند:  تاریخ   ،  234 سند:  شماره  ازدواج:  سند  مستند   ، مرادی  زینب  متعهدله:  قهرمانی( 
به  اول  خط همراه  قم  استان  قم  7 شهر  طالق شماره  و   44 ازدواج شماره  دفترخانه  صادرکننده:  دفترخانه 
شماره 09۱255۱7۸32 متعلق به مرحوم نبی قهرمانی )ورثه مذکور( بازداشت شده است و از طریق مزایده 

میرسد:  بفروش 
خط کارکرده همراه اول به شماره 09۱255۱7۸32 که قیمت فروش آن توسط اتحادیه صنف تعمیرکاران و 

فروشندگان تلفن ثابت و همراه قم به مبلغ  ۱۱0/000/000 )یکصد و ده میلیون ریال( ارزیابی شده است 
و از طریق مزایده به فروش میرسد. 

مزایده خط تلفن همراه مذکور از ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر روز شنبه ۱40۱/02/۱0 در اداره اجرای اسناد 
رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 - طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش 

یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
به  و  شروع  ریال(   میلیون  ده  و  )یکصد   ۱۱0/000/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  همراه  تلفن  خط  مزایده 
مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 9۸0۱0000407۶0۱3207۸95۶93 با شناسه واریز 
در جلسه  او  قانونی  نماینده  یا  و حضور خریدار  باشد  9۶5۱0۸57۶۱00000002۱7۱3235۱200۶ می 
مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری 

مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز 
الحراج  تجدید می گردد. حق  مزایده  و  اعتبار ساقط  از درجه  فروش  این صورت عملیات  در  و  خواهد شد. 
مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن کلیه بدهی های مربوط به خط مذکور و حق 
واریز  بر  توافق  بود. در صورت  برنده مزایده خواهد  به عهده  ارزیابی  بر مبلغ  نیم عشر دولتی مازاد  و  الحراج 
غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می 

شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. )م الف ۱5۱37( 
تاریخ انتشار آگهی: ۱40۱/0۱/2۱

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش 

بهسازی مسیر بلوار خلیج فارس قم در سال 1۴01؛

●  حجم باالی تردد خودروهای سنگین علت مشکالت آسفالت بلوار   ●

سرپرست منطقه هشت شهرداری خبر داد:

●  بودجه عمرانی ۴50 میلیارد ریالی شهرداری برای پردیسان در سال 1۴01   ●

●  لزوم پرداخت عوارض شغلی و کسبی تا پایان خرداد برای بهره برداری از تخفیف 15 درصدی   ●

●  ایجاد 5000 فرصت شغلی به صورت مستقیم در سال 1۴00 توسط سازمان میادین شهرداری قم   ●

●  ثبت ۳000 درخواست استفاده از مجموعه های تفریحی و گردشگری سازمان در ایام نوروز در سامانه »تخفیفات تفریحات«   ●

عملیات بزرگ تعمیر خط انتقال 
آب قم آغاز شد

بزرگ  عملیات  که  این  به  اشاره  با  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصالح و تعمیر شیر های خط انتقال قدیمی آب از سد ۱5 خرداد به قم 
آغاز شد گفت: گذشت زمان باعث فرسودگی و نقص کارایی شیر های 
تخلیه آب وهوای موجود بر روی این خط لوله 70 کیلومتری شده است.

حسن بختیاری با اشاره به قدمت حدود 30 ساله خط انتقال قدیمی 
آب ۱5 خرداد به قم، افزایش هدر رفت، کاهش کیفیت آب و مشکالت 
ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل فرسودگی شیر ها را از جمله 
در  گفت:  و  برشمرد  انتقال  خط  در  پیشگیرانه  تعمیر  ضرورت های 
همین راستا برنامه ریزی و هماهنگی های الزم به منظور اصالح و تعمیر 

گرفت. صورت  موجود  شیر های 
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم با اشاره به این که تعویض 44 فقره 
شیر تخلیه فرسوده آب و هوا و نصب 20 شیر جدید در دستور کار قرار 
گرفت، گفت: عملیات اجرایی اصالح و تعمیر از صبح امروز آغازشده 
خواهد  طول  به  روز   ۱0 حدود  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق  و 

انجامید.
بختیاری با بیان اینکه تأمین آب روستا های مسیر، مجتمع آبرسانی ۸0 
قدیمی  لوله  توسط خط  و صفاشهر  بلوار غدیر، شهرک قدس  و  روستا 
فنی،  گسترده  اقدام های  با  گفت:  می شود،  انجام  قم  به  آب  انتقال 
مهندسی و پشتیبانی و تالش شبانه روزی و همه جانبه، برنامه ریزی الزم 
و  یاد شده در طول مدت عملیات اصالح  به مناطق  آبرسانی  به منظور 

گرفته است. صورت  تعمیر 
مدت  این  طول  در  اینکه  بیان  با  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
آبرسانی  سیار  و  ثابت  تانکر  به صورت  مسیر  روستا های  از  برخی 
می شوند، از صبر و شکیبایی مردم در طول اجرای این پروژه قدردانی 

کرد.
بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر سه پیمانکار با ۱2 اکیپ در نقاط 
هستند،  شیر ها  نصب  و  تعویض  عملیات  حال  در  انتقال  خط  مختلف 
به علت  لوله است که  تخلیه آب موجود در خط  ما  تنها مشکل  گفت: 

انجام می شود. به کندی  از کارافتادگی شیر ها  و  فرسودگی 
شده  پیش بینی  زمان  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
روز   ۱0 را  انتقال  خط  شیر های  تعمیر  و  اصالح  عملیات  اجرای  برای 
تالش  تمام  وگفت:  کرد  اعالم  ریال  میلیارد   35 بالغ بر  بااعتباری  و 
همکاران ما این است با کار و تالش مضاعف، خط انتقال زودتر از زمان 

شود. بهره برداری  مدار  وارد  شده  برنامه ریزی 

ذخائر خونی کشور وضعیت 
مناسبی دارد

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در حاشیه سفر به قم، گفت: در 
 23 پارسال  با مدت مشابه  مقایسه  حال حاضر ذخایر خونی کشور در 

افزایش داشته است. درصد 
دکتر مصطفی جمالی، مدیرعامل انتقال خون ایران در حاشیه بازدید 
دوم  نیمه  در  جراحی  اعمال  افزایش  وجود  با  گفت:  قم  دوم  مرکز  از 
اسفندماه و تقارن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان ذخایر خونی کشور در 

دارد. قرار  مناسبی  وضعیت 
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: در این ایام میزان اهدای 

خون در برخی مناطق کشور تا 25 درصد افزایش داشته است.
او گفت: میانگین ذخایر خونی کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

23 درصد رشد را نشان می دهد.
با مدت  اهدای خون در قم هم در مقایسه  دکتر جمالی گفت: میزان 

است. بیشتر شده  ۱5 درصد  قبل  مشابه سال 
در حال حاضر عالوه  قم  اینکه  بیان  با  ایران،   انتقال خون  مدیرعامل 
بر تامین نیاز استان به تامین فرآورده های خونی مورد نیاز استان های 
و  مراکز  گفت:  می کند،  کمک  نیز  بلوچستان  و  سیستان  و  تهران 
به  ها،  ساختمان  بودن  قدیمی  وجود  با  قم  خون  اهدای  پایگاه های 

دارند. خوبی  وضعیت  استاندارد ها  و  تجهیزات  لحاظ 

خبـر
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از هشتمین  ماه  اولین  در  و  بن سلمان سرانجام       ◄
سال تجاوز به یمن "هادی" و معاونش "محسن االحمر" را 
مجبور به کناره گیری و واگذاری اختیاراتشان به شورایی 
به "شورای رهبری ریاست جمهوری "کرد. 7نفره موسوم 
"رئیس  عنوان  تحت  سعودی  را  هادی  منصور  عبدربه 
با  مبارزه  مسئولیت  و  کارآورد  روی  یمن"  قانونی  جمهور 
انصارالله را بر دوش این رئیس جمهور فراری قرار داد اما 
نصیب  آنچه  7ساله  حمایت های  و  کمک ها  همه  علی رغم 
پی  تنها شکست های  اقدام شد  این  از  ائتالف  و  سعودی 
ملی  نجات  دولت  پهبادهای  و  موشک ها  حضور  و  پی  در 
یمن در عمق خاک سعودی و امارات بود. بنابراین بدیهی 
تاریخ  اعالم  برای  فرصتی  مترصد  سلمان  بن  که  است 

باشد. بوده  مصرف  بی  عنصر  این  انقضای 
مابین  اساسی  اختالف  محل  ابتدا  از  هادی  منصور   -
سعودی و امارات به عنوان دو رکن اساسی تحمیل جنگ 
سفید  کودتای  سایه  در  این اساس  بر  است؛  بوده  یمن  بر 
جمهوری  ریاست  رهبری  شورای  تاسیس  و  گذشته  شب 
فی  اختالفات  حجم  از  دارد  انتظار  سلمان  بن  جدید 

بکاهد. زاید  بن  محمد  با  مابین 

- ترکیب شورای 7 نفره نشان می دهد که چربش افراد 
وابستگان  حضور  و  هاست  اماراتی  بنفع  بار  این  منتخب 
امارات نسبت به وابستگان سعودی در شورا 4 به 3 است 
این یعنی آنکه اگرچه بن سلمان کوشیده است تا با کنار 
اماراتی ها  نظر  جلب  جهت  در  قدرت  از  هادی  گذاشتن 
از  خود  جدید  شورای  در  دیدگاه ها  تنوع  اما  کند  عمل 
این قابلیت برخوردار است که به اختالفات جدید و البته 
باتالق  از  سعودی  آبرومندانه  رفت  برون  برای  الینحلی 

بزند. دامن  یمن 
علی  نزدیکان  از  که  العلیمی"  محمد  "رشاد  انتخاب   -
و  یمن  دهه ای  سه  و  اسبق  رئیس جمهور  صالح  عبدالله 
عضو برجسته حزب کنگره ملی یمن است نشان می دهد 
بازگشتی  با  تا  می کوشند  اماراتی ها  البته  و  بن سلمان 
شانس  انصارالله،  انقالب  از  قبل  شرایط  به  شده  حساب 
مورد  قالبی  هر  در  یمن  باتالق  از  خروج  برای  را  خود 

دهند. قرار  آزمایش 
ریاست  رهبری  شورای  وظیفه  ترین  مشخص  اینکه   -
صلح  تحقق  برای  الله  انصار  با  گفتگو  جدید  جمهوری 
شروط  از  یکی  که  معناست  بدان  است  شده  معرفی 

هادی  برکناری  متوجه  که  انصارالله  نظر  مورد  اساسی 
تایید  صورت  در  و  حساب  این  با  است،  شده  محقق  بود 
که  بود  مذاکراتی  به راه  چشم  می توان  سعودی  صداقت 
فرودگاه  یمن،  از  حصار  رفع  بر  را  خود  اساسی  توجه 
صنعا، بنادر این کشور و ... خواهد گذاشت. البته چنین 
آینده ای حتما و یقینا رهین اعالم حسن ظن انصارالله به 
اقدام دیشب بن سلمان در کنار گذاشتن هادی واالحمر 

بود. خواهد 
علیه  کودتا  ماجرای  در  سلمان  بن  شناسی  رفتار   -
خروج  برای  سعودی  ولیعهد  می دهد  نشان  هادی 
جلوس  مقدمات  تمهید  و  یمن  بحران  از  آبرومندانه 
کلیه  و  ندارد  تعارف  کس  هیچ  با  پادشاهی  تخت  بر 
تاریخ  با  مهره هایی  جز  اساسا  همراهانش  و  دستیاران 
مروری  نیستند.  معین  ویژه هایی  کار  و  مشخص  انقضایی 
نشان  بن سلمان  والیتعهدی  و  وزارت دفاع  کارنامه  بر 
می دهد بن سلمان نه اهل مروت با دشمنانش است و نه 

دوستانش. با  مدارای  به  وفادار 
اما  شد  بسته  رسما  دیشب  یمن  در  هادی  -پرونده 
پرونده هایی مختلف در سایه سهم خواهی های  همزمان 

خواهد  باز  یمن  در  پس  این  از  قدرت  جدید  اصحاب 
صالح  عبدالله  علی  هواداران  و  کنگره ای ها  آیا  شد. 
میزان  می دانند؟  کافی  را  خود  به  یافته  اختصاص  سهم 
)بن  سعودی  رهبر  دو  از  یک  کدام  از  شورا  فرمانبرداری 
و  اینها  بود؟  خواهد  بیشتر  زاید(  )بن  اماراتی  یا  سلمان( 
استفهام دیگر حتما عملکرد شورای  و عالمت  آیا  چندین 
ابهام  با  را  جمهوری  ریاست  رهبری  شده  تاسیس  تازه 

کرد. خواهد  مواجه  جدی  هایی 
منصور  ربه  عبد  دولت  از  حمایت  بهانه  به  سلمان  -بن 
که  کرده  تحمیل  یمن  مردم  بر  را  ساله   7 جنگی  هادی 
با  حاال  و  است،  شده  خود  سال  هشتمین  وارد  اکنون 
خود  ادعایی  و  اصلی  بهانه  هادی  منصور  کردن  برکنار 
بن  دادن  تن  و  مساله  این  مفهوم  است  داده  ازدست  را 
بهانه ای  از سویی هیچ  این خفت آن است که  به  سلمان 
ندارد  دست  در  یمن  با  جنگ  ادامه  برای  بعد  به  این  از 
است  یمن  از  فرار  اش  دغدغه  ترین  مهم  سو  دیگر  از  و 
را  خود  نگرانی  مراتب  اقدام  این  با  عمل  در  و  باالخره  و 
هشتم  سال  که  این  بر  مبنی  ها  یمنی  هشدار  به  نسبت 
داده  نشان  است،  کننده  غافلگیر  موارد  از  سرشار  جنگ 
خواهد  پایان  یمن  در  جنگ  هشتم،  سال  در  آیا  است. 
خروج  داد  خواهد  مهلت  سلمان  ملک  به  اجل  یافت؟آیا 
مشاهده  را  یمن  بر  تحمیلی  بحران  از  پسرش  آبرومندانه 
دلخواه  نتیجه  به  جدید  اتفاق  این  چنانچه  آیا  و  کند؟ 
ادامه جنگ  برای  را  بهانه  سعودی نرسد بن سلمان کدام 
این  پاسخ همه  دریافت  برای  کرد؟  دریمن مطرح خواهد 

► العالم    دید./  و  ماند  منتظر  باید  نیز  سواالت 

بین الملل7

تحلیلگر  مجلسی«  »فریدون      ◄
آخرین  تشریح  در  بین الملل  مسائل 
ریاست جمهوری  انتخابات  وضعیت 
عنوان  ایلنا  با  گفت وگو  در  فرانسه 
انتخابات  نتایج  پیش بینی  کرد: 
کنونی  در شرایط  فرانسه  ریاست جمهوری 
در  که  است  تٔاسف  باعث  و  بوده  مشکل 
که  دموکرات  سوسیال  احزاب  از  فرانسه 
این  اقتصادی  و  سیاسی  کار  و  ساز  روزی 
زده  حرفی  بودند،  داده  شکل  را  کشور 
افراطی  گروه های  متٔاسفانه  نمی شود. 
این  در  پیش  سال  چند  از  دست راستی  و 
به  اوضاع  و  شدند  کار  به  دست  کشور 
حدی دگرگون شده است که حاال امانوئل 
عنوان  به  فرانسه  رئیس جمهوری  ماکرون، 
می شود.  ارزیابی  معقول  گزینه  یک 
سیاست  حیث  از  کشور  این  در  وضعیت 
سویی  و  سمت  به  حزبی  مسائل  و  داخلی 
را جناح  فعلی  رئیس جمهور  رفته است که 
و  می کنند  تلقی  مثبت  مهره  یک  و  میانه 
به  افراطی  راست  ترس  از  مردم  اینجا  در 
رأی  پیش«  به  »جمهوری  حزب  و  ماکرون 

داد. خواهند 
نظرسنجی های  آنچه  داد:  ادامه  وی 
امانوئل  که  است  این  می دهد  نشان  اخیر 
از  انتخابات  نخست  دور  در  ماکرون 
و  گرفت  خواهد  پیشی  لوپن«  »مارین 
حتی گفته می شود در دور دوم هم شاهد 
مردم  اینکه  بود.  خواهیم  اتفاق  همین 

به ماکرون رأی خواهند داد،  فرانسه غالبًا 
در  افراطی  راست  جناح  تقویت  در  ریشه 
این  که  گفت  باید  البته  و  دارد  پاریس 
نیست،  فرانسه  مختص  صرفًا  موضوع 
از کشورهای  و برخی دیگر  آلمان  بلکه در 
موضوعی  چنین  شاهد  هم  اروپایی 
نوعی  به  افراطی  راست های  و  هستیم 
چرا  اینکه  دارند.  دست  در  را  اوضاع 
را  اوضاع  فرانسه  در  جریان هایی  چنین 
آن  ریشه  عماًل  زده اند  رقم  خود  نفع  به 
جهان  در  آمده  وجود  به  دگرگونی های  در 
سیطره  تأللو  فعلی  وضعیت  است.  کنونی 
غرب بر منابع جهانی است که از دهه ها و 
قرن ها پیش تاکنون ادامه دارد و حاال این 
رفاهی  ساختار  تا  شده اند  مجبور  کشورها 

دهند. تغییر  را  خود 
تصریح  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
جلیقه زردها  خیزش  مثال  عنوان  به  کرد: 
وضعیت  همین  نمایانگر  دقیقًا  پاریس  در 
اوضاع  که  نشان می دهد  نوعی  به  و  است 
ماکرون  نفع  به  اگرچه  کنونی  شرایط  در 
ترس  از  احتمااًل  فرانسه  مردم  اما  نیست 
خواهند  رأی  وی  به  افراطی  جناح های 
پناهجویان  بحث  دیگر،  موضوع  داد. 
 20۱5 سال  از  که  است  مهاجرانی  و 
بحران  موج  برخاستن  دلیل  به  و  میالدی 
اروپا  راهی  افغانستان  و  سوریه  عراق،  در 
هم  حاال  شدند.  فرانسه  خصوص  به  و 
سوی  از  بار  این  آوارگان  از  جدیدی  سیل 

خصوص  به  و  قاره سبز  سمت  به  اوکراین 
دلیل  همین  به  و  شده  جاری  فرانسه 
ماکرون  امانوئل  که  هستیم  آن  شاهد 
قبل  خودش  برای  نمی خواهد  نوعی  به 

در  جدید  چالش  انتخابات،  برگزاری  از 
اینکه  بیاورد.  وجود  به  خارجی  سیاست 
به  لهستان  وزیر  نخست  اخیرًا  می بینیم 
وی  از  پوتین  با  ماکرون  گفت وگوی  دلیل 
بدون  که  است  موضوعی  می کند،  انتقاد 
دیگر  نامزدهای  و  مخالفان  توسط  شک 
علیه ماکرون مورد استفاده قرار می گیرد.

مجلسی افزود: با توجه به شرایط فعلی 
فعلی  رئیس جمهور  که  می شود  تصور 

دست  نیروی  دو  با  مقایسه  در  فرانسه 
رهبر  لوپن،  مارین  یعنی  کشورش  راستی 
رهبر  زمور«،  »اریک  و  ملی  اجتماع  حزب 
بهتری  وضعیت  مجدد«،  »تسخیر  حزب 

برای  میان  این  در  آنچه  داشت.  خواهد 
یک  عنوان  به  تحلیل گران  از  بسیاری 
لوپن  آیا  که  است  این  مانده  باقی  پرسش 
یا  کرد  خواهند  ائتالف  یکدیگر  با  زمور  و 
برای  شاید  پرسش  این  به  پاسخ  خیر؟ 
از تحلیل گران و مفسران سیاسی  بسیاری 
نیست  مشخص  واقعًا  اما  باشد  آسان 
با  سیاسی  تقاطع  کدام  در  طرف  دو  که 
ائتالف  به  یا  می کنند  برخورد  یکدیگر 

با  محورها  از  برخی  در  آنها  می پردازند. 
یکدیگر اختالف دارند اما در کل نیروهای 
را  خود  صدای  می کنند  سعی  راستگرا 
دلیل  همین  به  و  کنند  بلند  ماکرون  علیه 
میان  نهایی  و  علنی  ائتالف  که  معتقدم 
است. ذهن  از  دور  زیادی  حد  تا  دو،  این 

این  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
می خواهند  که  دارند  وجود  کسانی  بین 
گذشته  همانند  فرانسه  کنونی  وضعیت 
این  ائتالف  حتی  ولی  باشد  داشته  ادامه 
گروه های دست راستی بدون تردید منجر 
به روی کار آمدن یک دولت ناسیونالیست 
کنونی  شرایط  در  معتقدم  شد.  نخواهد 
زیادی  چالش های  با  ماکرون  امانوئل 
می تواند  آنها  از  یکی  که  است  رو به رو 
بر  متٔاسفانه  باشد.  جلیقه زردها  پرونده 
می شود  گفته  ایران  در  که  آنچه  خالف 
دارد،  قرار  محافل  از  برخی  تٔایید  مورد  و 
مشخص  ایدئولوژی  یک  جلیقه زردها 
به  از  بسیاری  ما  کشور  در  ولی  ندارند 
متخصصان  و  تحلیل گران  اصطالح 
جریان  یک  را  جنبش  این  اروپا  مسائل 
در  می کنند  معرفی  ضدسرمایه داری 
ترتیب  هر  به  نیست.  اینگونه  که  صورتی 
را  ماکرون  آرای  بتواند  شاید  جنبش  این 
به  اما  کند  مخدوش  را  او  چهره  و  متزلزل 
تاثیری  چندان  نمی کنم  فکر  ترتیب  هر 
فرانسه  انتخابات  کلیت  روی  بتواند 

► باشند.   داشته 

یافتن جنگ بوسنی  پایان  از  ◄    "پس 
کردیم  توافق  دیتون،  توافق نامه  موجب  به 
حافظ  نیروهای  به  روسیه  نیروهای  که 
اضافه  داشت،  بوسنی  در  ناتو  که  صلحی 
شوند. در سال ۱997، ما از قانون تاسیس 
در سال  ناتو-روسیه حمایت کردیم.  روابط 
دفاع  وزرای  کوزوو،  جنگ  پایان  در   ۱999
نیروهای  پیوستن  درباره  روسیه  و  ما  وقت 
به  وابسته  صلح  حافظ  نیروهای  به  روس 
ما  فرآیند،  این  کل  در  کردند.  توافق  ناتو 
در  روسیه  نهایی  عضویت  برای  را  درها 
برای  را  مساله  این  من  و  گذاشتیم  باز  ناتو 
برای جانشین  بعدًا  و  روشن کردم  یلتسین 
والدیمیر  یعنی  جمهوری  ریاست  در  او 

کردم." تأیید  هم  پوتین 
اسبق  جمهوری  رئیس  کلینتون،  بیل 
در  آتالنتیک  نشریه  در  مطلبی  در  آمریکا 
خصوص مواضع و تالش ها و سیاست های 
مساله  قبال  در  اسبقش  دولت  و  خودش 
نوشت:  روسیه  با  تعامل  و  ناتو  گسترش 
رئیس  بار  اولین  برای  من  که  »زمانی 
جمهور شدم، گفتم که از بوریس یلتسین، 
رئیس جمهور وقت روسیه در تالش هایش 
یک  و  خوب  اقتصاد  یک  ایجاد  برای 
اتحاد  فروپاشی  از  پس  کارآمد  دموکراسی 
اما   – کرد  خواهم  حمایت  شوروی  جماهیر 
راستای  در  ناتو  گسترش  از  حال  عین  در 
و  سابق  ورشوی  پیمان  اعضای  ورود 
حمایت  نیز  شوروی  پسا  دوران  کشورهای 
عین  در  بود  این  من  سیاست  می کنم. 
کنم،  کار  بهترین ها  زدن  رقم  برای  اینکه 
شوم.  آماده  بدترین ها  برای  حال  عین  در 
کمونیسم  به  روسیه  بازگشت  نگران  من 
بازگشت  مورد  در  من  نگرانی  بلکه  نبودم، 
جایگزین  و  افراطی  ملی گرایی  به  روسیه 
مطالبه  با  همکاری  و  دموکراسی  ساختن 
کاترین  و  کبیر  پتر  مانند  امپراتوری هایی 
کبیر بود. من معتقد نبودم که یلتسین این 
کار را انجام دهد، اما چه کسی می دانست 

شد؟ خواهد  چه  او  از  بعد  که 
و  دموکراسی  مسیر  در  روسیه  اگر 
در  ما  همه  می ماند،  باقی  همکاری 
ما،  دوران  امنیتی  چالش های  با  مقابله 

و  مذهبی  قومی،  درگیری های  تروریسم، 
هسته ای،  سالح های  گسترش  و  قبیله ای 
شیمیایی و بیولوژیکی کنار هم بودیم. اگر 
امپریالیسم  به  بازگشت  به  تصمیم  روسیه 
ناتو  گسترش  بگیرد،  افراطی  ملی گرای 

را  قاره  این  امنیت  اروپا  اتحادیه  رشد  و 
تقویت می کند. در اواخر دوره دوم ریاست 
لهستان،   ،۱999 سال  در  من،  جمهوری 
وجود  با  چک  جمهوری  و  مجارستان 
این  پیوستند.  ناتو  به  روسیه  مخالفت 
در  مجددا  بعدی،  دولت های  در  ائتالف 
عضو   ۱۱ روسیه،  مخالفت های  با  مواجهه 

آورد. دست  به  دیگر 
بابت  از  ناتو  گسترش  مساله  اخیرًا، 
برای  زمینه سازی  حتی  و  روسیه  تحریک 
در  اوکراین  به  پوتین  والدیمیر  حمله 
گرفته  قرار  انتقاد  مورد  محافل  برخی 
تصمیم  یک  مطمئنًا  ناتو  گسترش  است. 
استنتاجی بود، تصمیمی که من همچنان 

معتقدم. آن  درستی  به 
من به این درک رسیدم که احتمال بروز 
به  اما  است.  مطرح  مجدد  درگیری  یک 
نظر من، اگر قرار بود این اتفاق بیفتد، رخ 
دادنش کمتر به ناتو و بیشتر به این بستگی 
باقی  دموکراسی  یک  روسیه  آیا  که  داشت 
خود  عظمت  چگونه  اینکه  و  خیر  یا  بماند 
اینکه  تعریف کند.  و یکم  را در قرن بیست 
اقتصاد  به سراغ ساخت یک  این کشور  آیا 

مدرن بر اساس استعداد انسانی برآمده از 
علم، فناوری و هنر برود یا به سراغ بازسازی 
نسخه ای از امپراتوری قرن هجدهم خود با 
محوریت برخورداری از منابع طبیعی برود 
با  قوی  مستبد  دولت  یک  آن  مشخصه  و 

باشد؟ قدرتمند  ارتشی 
به  تا  دادم  انجام  را  تالشم  تمام  من 
داشته  درستی  انتخاب  کنم  کمک  روسیه 
باشد و به یک دموکراسی بزرگ قرن بیست 
به  من  سفر  اولین  شود.  تبدیل  یکمی  و 
به  جمهور  رئیس  مقام  در  آمریکا  از  خارج 
مالقات  یلتسین  با  آنجا  در  تا  بود  ونکوور 
روسیه  برای  را  دالر  میلیارد   ۱.۶ و  کرده 
از  را  خود  سربازان  بتواند  او  آنکه  برای 
بازگرداند  به خانه  بالتیک  کشورهای حوزه 
کنم. تضمین  کند،  تامین  را  آنها  مسکن  و 
کشوری  اولین  روسیه   ،۱994 سال  در 
برای  مشارکت  به  موسوم  برنامه  به  که  بود 
گرفته  نظر  در  برنامه ای  پیوست،  صلح 
که  دوجانبه  عملی  همکاری  برای  شده 
ناتو  شامل مانورهای آموزشی مشترک بین 
در  می شد.  ناتو  غیر  اروپایی  کشورهای  و 
بوداپست  تفاهم نامه  آمریکا  سال،  همان 
کرد؛  امضا  انگلیس  و  روسیه  همراه  به  را 
تمامیت  و  حاکمیت  که  تفاهم نامه ای 
اوکراین  موافقت  ازای  در  را  اوکراین  ارضی 
عنوان  به  زمان  آن  در  آنچه  تحویل  برای 
بزرگ هسته ای در جهان  زرادخانه  سومین 

کرد. تضمین  بود،  مطرح 
یافتن  پایان  از  پس   ،۱995 سال  از 
جنگ بوسنی به موجب توافق نامه دیتون، 
به  روسیه  نیروهای  که  کردیم  توافق  ما 
بوسنی  در  ناتو  که  صلحی  حافظ  نیروهای 
 ،۱997 سال  در  شوند.  اضافه  داشت، 
ناتو-روسیه  روابط  تاسیس  قانون  از  ما 
در  روسیه  به  که  قانونی  کردیم؛  حمایت 
وتو  حق  آن  به  اما  داد  رای  حق  ناتو  امور 
نداد و از ورود روسیه به گروه هفت و تبدیل 
کرد.  حمایت  هشت  گروه  به  گروه  این 
کوزوو،  جنگ  پایان  در   ،۱999 سال  در 
دفاع  وزیر  با  وقت،  دفاع  وزیر  کوهن،  بیل 
روسیه به توافقی دست یافت که بر اساس 
نیروهای  به  نیروهای روسی می توانند  آن، 
مجوز  که  ناتو  به  وابسته  صلح  حافظ 
سازمان ملل را دریافت کرده اند، بپیوندند. 
در کل این فرآیند، ما درها را برای عضویت 
من  و  گذاشتیم  باز  ناتو  در  روسیه  نهایی 
و  کردم  روشن  یلتسین  برای  را  مساله  این 
بعدًا برای جانشین او در ریاست جمهوری 

کردم. تأیید  هم  پوتین  والدیمیر  یعنی 
در مجموع، من ۱۸ بار با یلتسین و پنج 
این  از  بار  دو   ( کردم  مالقات  پوتین  با  بار 
دولت  در  او  که  زمانی  به  مربوط  بار  پنج 
نیز  آن  بار  سه  و  بود  وزیر  نخست  یلتسین 
در مدت بیش از ۱0 ماهی که دوره ریاست 
کرد  پیدا  تالقی  هم  با  نفر  دو  ما  جمهوری 
از تمام  تنها سه جلسه کمتر  این رقم  بود( 
شوروی  اتحاد  و  آمریکا  رهبران  دیدارهای 
این  بود.   ۱99۱ تا   ۱943 سال  از  سابق 
آن  به  نادیده گرفتیم،  را  ما روسیه  ایده که 
روسیه  کردیم  سعی  یا  کردیم  بی احترامی 
ناتو  بله،  است.  نادرست  کنیم،  منزوی  را 
گسترش  روسیه  مخالفت های  علی رغم 
از  فراتر  مساله ای  آن  گسترش  اما  یافت، 

بود. روسیه  با  آمریکا  روابط 
در  نتوانستند  ناتو  نه  و  اروپا  اتحادیه  نه 
سال  در  استالین  که  مرزهایی  چارچوب 
بمانند. بسیاری  بود،  ۱945 تحمیل کرده 
آهنین"  "پرده  پس  در  که  کشورهایی  از 
بیشتر  امنیت  و  رفاه  آزادی،  داشتند،  قرار 
رهبری  تحت  ناتو  و  اروپا  اتحادیه  نزد  را 

هاول  واتسالف  مانند  الهام بخش  رهبرانی 
لهستان،  والسا در  لخ  و  در جمهوری چک 
حامی  جوان  اوربان  ویکتور  البته،  صد  و 
کردند.  طلب  مجارستان  در  دموکراسی 
هزاران شهروند عادی در میادین شهرهای 
صوفیه  بخارست،  بوداپست،  ورشو،  پراگ، 
آنجا  در  من  که  زمان  هر  آن  از  فراتر  و 

می کردند. تجمع  کردم،  سخنرانی 
نخست وزیر  بیلت،  کارل  که  همانطور 
دسامبر  در  سوئد  پیشین  خارجه  وزیر  و 
نبود  ناتو  "این  کرد،  توییت   202۱
و  اقمار  بلکه  رفت،  شرق  سمت  به  که 
که  بودند  سابق  شوروی  جمهوری های 

بروند." غرب  سمت  به  می خواستند 
 ۱۶ رضایت  مستلزم  ناتو  گسترش 
دوسوم  موافقت  آن،  در  عضو  متحد  کشور 
مخالف  موضع  گاها  که  آمریکا  سنای 
اعضای  با  نزدیک  رایزنی  می داد،  نشان 
اصالحات  اینکه  از  اطمینان  برای  آینده 
نظامی، اقتصادی و سیاسی آنها مطابق با 
اطمینان  و  ناتو است  باالی  استانداردهای 
بود. روسیه  به  دائمی  طور  به  تقریبًا  دادن 

و  قبلی  تحریک  بدون  حمله  اکنون 
آنکه  از  دور  اوکراین،  به  روسیه  غیرموجه 
تردید  با  را  ناتو  گسترش  بودن  خردمندانه 
سیاست  این  که  می کند  ثابت  سازد،  روبرو 
ضروری بوده است. روسیه در زمان پوتین 
وضع  به  راضی  قدرت  یک  روشنی  به 
این  است.  نبوده  توسعه  فاقد  و  موجود 
ناتو  به  اوکراین  فوری  پیوستن  احتمال 
در  یکی   - بار  دو  پوتین  باعث شد  که  نبود 
 - گذشته  فوریه  در  دیگری  و   20۱4 سال 
نفع  به  تغییر  بلکه  کند،  حمله  اوکراین  به 
کشور  این  در  دموکراسی  سمت  به  رفتن 
که قدرت استبدادی او را در داخل تهدید 
دارایی های  کنترل  به  او  میل  و  می کرد 
موجب  که  بود  اوکراین  خاک  زیر  ارزشمند 
قدرت  این  همچنین  شد.  اتفاق  این 
نیروی  از  ناشی  و تهدید معتبر  ناتو  ائتالف 
که  این  از  شد  مانع  که  بود  آن  دفاعی 
کشورهای  از  اعم  دیگری  اعضای  پوتین 
را  شرقی  اروپای  تا  بالتیک  حوزه های 

► /ایسنا     کند.«  تهدید 

مجلسی:

●  آیا لوپن و زموردرفرانسه با یکدیگر ائتالف خواهند کرد یا خیر   ●

ارتباط با مدیرمسئول  
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 دلخوشـی مـا معمولی هـا و 
ارابه های نعش کش!          

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
این روزها که خدا رو شکر کرونا در حال رخت بر بستن است 
و باد بهاری چون نفس مهرویان از هر سو وزان، نشاط و پویایی 
ندارم  خبر  شما  از  است.  دیگری  زمان  هر  از  بیش  جامعه  در 
تا  داریم  فراوان  و  َفت  دلخوشی  روزها  این  ها  معمولی  ما  ولی 
پروتکل های بهداشتی در  با رعایت  این دلخوشی ها  جایی که 
فالکت،  ضریب  فقر،  خط  منفی  تبعات  و  اثرات  شستن  حال 
گرانی، تورم، بیکاری، افزایش اجاره بها و ... آن هم به صورت 

هستند! اجمعین  کلهم  و  یکجا 
 .... فرهنگیان  بندی  رتبه  داستان  نمونه خروار همین  مشت 
نشده  روشن  تکلیفش  هنوز  که  طرح  این  خصوص  در  دوستان 
و به قولی نه بار است و نه به دار، وعده داده اند معوقه اش را 
از 31 شهریور 1400 پرداخت خواهند کرد! دلخوشی و کیفور 
شدن از این باالتر ... یعنی از ریش می کنند و به سبیل پیوند 

کنند! می 
و درمان دلخوشی ها  دارو  در حوزه  اینکه خوب است.  حاال 
رئیس سازمان غذا  است.  تر  امید بخش  و  تر  رنگ  پر  مراتب  به 
تورم  از  دارو  گرانی  اند  فرموده  دارو  گرانی  در خصوص   دارو  و 

است. کمتر 
با بیان اینکه سال گذشته تورم حوزه دارو 30 درصد  دارایی 
بوده  این  از  بیش  کشور  رسمی  تورم  درحالیکه  گفت:  بود، 
تورم کشور کمتر  از  دارو همیشه  افزایش قیمت  بنابراین  است. 
بیمه ای  پوشش  است،  مهم  آنچه  کرد:  تاکید  وی  است.  بوده 
مردم  جیب  از  پرداختی  مطلق  قدر  شود  باعث  که  داروهاست 

نکند پیدا  افزایش 
حتی  دوستان  که  بیشتر  این  از  خوشی  فرمودید؟!  مالحظه 
مراقب قدر مطلق پرداختی از جیب ما هم هستند که یک وقت 

خدای ناکرده آب در دل ما تکان نخورد!
حقیقتًا با اوضاع دارو و حمایت از مردم آدم دلش می خواهد 
تورم  نرخ  از  تر  پائین  قیمت  با  دارو  و  شود  مریض  راه  به  راه 

کند! مصرف 
و اما دلخوشی بزرگ تر یا به قولی گل سر سبد دلخوشی این 
است  خارجی  های  خودروی  واردات  سازی  آزاد  وعده  ها،  روز 
که نمی دانیم آن را با این همه خوشی کجای دلمان بگذاریم؟! 
خارجی  خودروی  دستگاه  چند  است  قرار  سال  در  اینکه  حاال 
خریداری  را  آنها  توانند  می  کسانی  چه  و  شود  مملکت  وارد 
کنند، به ما ربطی ندارد. فقط سوالی که اینجا مطرح می شود 
های  ارابه  تکلیف  خودروها،  این  واردات  از  بعد  که  است  این 
مرگ به قول رئیس پلیس راهور ناجا و یا ارابه های نعش کش به 
اوراق می  را  آنها  نوروزی نماینده والیت ما چه می شود؟!  قول 
و سنگال  افغانستان  به  فروشند؟!  تومن می  تا صد  کنند؟! سه 
آتش  سینمایی  های  فیلم  در  کنند؟!  می  صادر  پاکستان  و 
واردات  سازی  آزاد  با  اینکه  یا  اندازند؟!  می  دره  ته  و  زنند  می 
زه  و  آیند  می  خودشان  به  یکهو  سایپا  و  خودرو  ایران  مسئوالن 
باد  را  هوا  های  کیسه  و  گذارند  می  سرجایش  را  پراید  در  بغل 

کنند؟! می 
شاید هم ننه من غریبم بازی دربیاورند که 

»تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی
 نم ندهی به کشت من آب به این و آن دهی!« 

آن وقت ممکن است مسئوالن دوباره دلشان بسوزد و واردات 
خودرو از خارجه ممنوع شود!

ر ـُ َتَلنگ

 بیل کلینتون در نشریه آتالنتیک: 

●   به پوتین پیشنهاد دادم روسیه به ناتو بپیوندد   ●

● کودتای سفید بن سلمان علیه منصور هادی   ●
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امام محله ای که شهید بود و 
شهید شد

روایتی کوتاه از امام محله ای که شهید زیست و بر دامن علی بن موسی 
الرضا)ع( به خون خود غلتید و شهید شد.

ساده زیست، مؤمن، عامل، از خود گذشته… کلیدواژه  هایی است که 
اطرافیان، دوستان و آشنایان شهید حجت االسالم محمد اصالنی برای 

توصیف او به کار   می برند.
برای  را  خود  عمر  از  زیادی  سال  های  که  مشهد  سیدی  محله  امام 
خدمت به مردم صرف کرد. چه در روزهای جنگ تحمیلی و در جبهه و 
الزمان)عج( مشهد مقدس. عاقبت  این سال  ها در مسجد صاحب  چه 
حرم  در  و  الرضا)ع(  موسی  ابن  علی  دامن  در  و  گرفت  را  مزدش  هم 

روزه. زبان  و  تشنه  و  لب  با  هم  آن  غلتید؛  پاکش  خون  به  رضوی 
به گفته خودش 30 سال بود که در مسجد صاحب الزمان)عج( مشغول 

به خدمت به مردم است. مردمی مؤمن اما فرودست.
برگردیم به روایت  های دوستان و هم قطاران شهید. او در جبهه همراه 
و  رسیدند  شهادت  به  آن  ها  دوتای  که  داشت  حضور  دیگرش  برادر   3

است. روان  و  اعصاب  جانباز  برادرانش  از  دیگر  یکی 
مراقبت از جانباز اعصاب و روان کار ساده ای نیست اما او این مسئولیت 
را خو دش به عهده گرفت و برای برادر اتاقی را در منزل خودش محیا 

کرد و او را زیر بال و پر خود گرفت و خودش پرستار او شد.
وقتی نگاه   می کنی به زندگی این طلبه خاکی   می بینی به قول سردار 
دل  ها او سال  ها است که شهید بوده است و حاال سوم رمضان پس از 

باید رسید. سال  ها شهید بودن شهید شد و به آنچه 
مسیر  و  راه  به  او  که  ببینند  که  می شوند  پدر    راه  روهرو  فرزندان  وقتی 
خود ایمان دارد. عاشقانه و صادقانه طی طریق   می کند. این   می شود 
دخترانش  هم  می دهندو  ادامه    را  او  طلبگی  مسیر  پسرانش  هم  که 

اند. برگزیده  را  طلبه  همسران 
تحصیل و تدریس تنها کار شهید اصالنی نبود؛ کشاورزی هم   می کرد. 
گران  ماشین  خرید  توان  حتی  داشت.  هم  خوبی  مالی  وضع  قضا  از 

بود. برگزیده  را  زیستی  اما ساده  قیمت هم داشت 
بسیار  داشت.  العاده ای  فوق  اخالق  دوستان  و  اطرافیان  شهادت  به 
و  مدیر  با  او  برخاست  و  نشست  بود.  راحت  مردم  با  بود.  مزاح  اهل 

شود. عوض  مردم  با  رفتارش  تا  بود  نشده  باعث  مسئول 
یکی از دوستانش از فعالیت  های همین روزهای عید نوروز او   می گفتند 
که سیل مسافرت  ها به مشهد مقدس کار را برای مسافران دشوار کرده 

بود. باز هم او بود به کمک آمد و زمینه اسکان مسافران را فراهم کرد.
از  عکس  کلی  »ما  می گفت:  جوان  ها    از  یکی  بود.  جوان  ها  طرفدار 
مسجد،  توی  جهادی  اردوی  توی  داریم،  وسیستم  گوشی  تو  آقا  حاج 
کنارمون  آقا مثل خودمون  در همه عکس  ها حاج  ورزش وسالن.  توی 

بود.« لبهاشون  همیشه گی  مهمان  همیشه  هم  لبخند  و  نشسته 
برادر همسر شهید   می گوید: »او نه تنها قوم وخویش ما بود که مشاور 
من وبرادرم و برادر بزرگتر ما بود،این جمله او از ذهنم   نمی رود که گفت: 
در همه کارها با ایشان مشورت میکردم و هیچ وقت هم ضرر نکردم. ما 
ناراحتیم که برادر بزرگترمان را از دست دادیم اما واقعا شهادت روزی او 
بود، لیاقتش را داشت و برایش خوشحالیم که به مزد کارهایش رسید.«
این امام محله در ایام کرونا هم به داد مردم حاشیه نشین شهر مشهد   
بود مساجد  و معتقد  بلندگوی مردم   می دانست  را  او مسجد  می رسید. 
مردم  و  دوستی  مردم  انگار  کنند.  مطالبه  را  مردم  خواسته  های  باید 

نمی آید. بوم خوش    و  مرز  این  مذاق دشمنان  به  محوری 
رسید.  خود  مزد  به  مجاهدت  سال  ها  از  پس  مشهد  سیدی  محله  امام 

کارند.« پر  راه خدا مزد کسانی است که  در  چرا که شهادت 

قصه عمامه و خون!

نیست.  جدیدی  حکایت  خون،  و  عمامه  قصه  رضاپور:  حجت االسالم 
و خون،  که عمامه  کوفه؛  و محراب مسجد  است  رمضان شاهد  همین 
در  که  عمامه ای  شدند.  رستگار  رمضان   ۱9 سحرگاه  در  باهم  چگونه 

می شناسد. را  عروج  قصه  خوب  رفت،  غارت  به  خونین  گودال 
شیخ شمس الدین محمد نبطی جزینی و زین الدین بن علی بن احمد 
با  از نخست  تا فقاهت  نهاده اند  نام  ثانی  و  اول  را شهید  ُجَبعی  عاملی 

باشد. همنشین  شهادت 
از شیخ فضل الله نوری تا نواب صفوی، از یونس استاد سرایی یا همان 
خمینی  مصطفی  سید  از  مدرس،  سیدحسن  تا  جنگلی  کوچک  میرزا 
از  پور،  ردانی  مصطفی  تا  قنوتی  شریف  از  صدر،  محمدباقر  سید  تا 
اشرفی  و  دستغیب  و  مدنی  از  باهنر،  تا  بهشتی  از  مطهری،  تا  مفتح 
از  ذوالفقاری،  هادی  و   کریمیان  و  ماالمیری  تا  صدوقی  و  اصفهانی 
محمدباقر حکیم تا شیخ نمر، از سید مصطفی موسوی تا شیخ راغب و 
بیش از 3500 شهید طلبه دفاع مقدس شاهدند که این نهضت مدیون 

است. نشسته  خون  در  عمامه های 
عبدالحمید  مال  االسالم،  شیخ   ماموستا  زهی،  جنگی  مولوی  از  بگذار 
فیض  مولوی  ربانی،  الدین  برهان   عالی،  برهان  ماموستا  فرقانی، 
نیز  کشور  سنت  اهل  شهید  روحانی   ۱00 همراه  به  بر  محمدحسین 
سخن بگویم، ایشان نیز شاهد این مدعا هستند که برای دشمن تکتف 
در نماز یا غیرآن مهم نیست، دشمن مخالف عالمان مجاهد است و در 

ندارد. تفاوتی  سنی  و  شیعه  او  برای  مسیر  این 
کافی بخوانی یا صحیح، او با قرائت جهادی از اسالم مخالف است، در 
این  خون  و  بدمد  اختالف  طبل  بر  گاهی  که  نمی آید  بدش  میانه  این 

دسته را به گرده آن یکی بیاندازد و به ریش قم و قاهره بخندد.
حکایت  رضوی،  امن  صحن  در  نشسته  خون  در  عمامه های  حادثه 
است. مجاهدت  سبیل  بر  دینی  علوم  حوزه های  استقامت  استدامت 
و چه  بر عاشقان مسیر وصل  باد شربت شیرین شهود و شهادت  گوارا 

فقاهت. اندام  بر  خونین  عروج  جامه  زیباست 
چه خوش فرمود آقا روح الله بزرگ، آن احیاگر اسالم جهادی در عصر 
ما  زندگی  را؛  خونها  بریزید  مطهری:    عالمه  شهادت  از  پس  حاضر، 
از     مرگ  ما  می شود.  بیدارتر  ما  ملت  را؛  ما  بُکشید  می کند.  پیدا  دوام 

ندارید. صرفه  ما  مرگ  از  هم  شما  و  نمی ترسیم؛ 

یادداشتیادداشت

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

● ابعاد امنیتی و استکباری حادثه تروریستی مشهد   ●

ملک زاده،  والمسلمین  حجت االسالم    ◄
اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیأت   عضو 

اسالمی:
به  تروریستی  و  وحشیانه  حادثه  وقوع 
از  تن  سه  کردن  مجروح  و  رساندن  شهادت 
حرم  در  مردم  به  خدمتگزار  و  جهادی  طالب 
دو  شهادت  از  کوتاهی  فاصله  به  رضوی  مطهر 
تن از طالب اهل سنت در حوزه علمیه گلستان 
عوامل  و  جنایت  وقوع  محل  به  توجه  با  را 
و  ریزی  برنامه  به  توجه  بدون  نمی توان  دیگر 
بیگانه  امنیتی-جاسوسی  نهادهای  پشتیبانی 
تحلیل نمود. این حادثه را باید از ابعاد مختلف 
مورد  استکباری  و  امنیتی  قومیتی،  مذهبی، 

داد: قرار  بررسی 
هدف  با  سنی  و  شیعه  میان  افکنی  اختالف 
نظام  تضعیف  و  مسلمانان  میان  تنش  ایجاد 
در  قبل  مدتها  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
صهیونیستی  و  استکباری  عوامل  کار  دستور 
فتنه  این  اصلی  بازیگران  است.  داشته  قرار 
انگلیس  و  آمریکا  جاسوسی  سرویس های  غالبا 
رژیم  مالی  همکاری  با  صهیونیستی  رژیم  و 
حادثه  بوده اند.  سعودی  عربستان  در  وهابیت 
مشهد نیز از پشت صحنه شکل گیری یک فتنه 
مذهبی جدید از سوی بازیگران مذکور حکایت 
دارد. در طول این مدت عوامل فتنه مذهبی با 
به  سنی  و  شیعه  میان  اختالفات  به  زدن  دامن 
این  بوده اند  آن  از  سیاسی  برداری  بهره  دنبال 
قرن ها  سنت  اهل  و  شیعه  که  است  حالی  در 
هیچگاه  و  کرده اند  زندگی  برادرانه  هم  کنار  در 
استفاده  سوء  اجازه  خود  مشترک  دشمنان  به 
اینکه  کما  نداده اند.  دینی  درون  اختالفات  از 
مختلف  صحنه های  در  سنت  اهل  برادران 
به  خود  شیعه  برادران  کنار  در  اسالمی  انقالب 

امروز  پرداخته اند.  استکباری  دشمن  با  مبارزه 
–این  تکفیری  وهابیون  حساب  شیعیان،  نیز 
اهل  از  را  انگلیس-  و  آمریکا  نامشروع  فرزندان 
نشان  تکفیری  جریان  زیرا  می دانند  جدا  سنت 
داده اند که نه فقط دشمن شیعه که اهل سنت 
اهل  علمای  گسترده  محکومیت  می باشند.  نیز 
فریب  یک  توسط  که  جنایت  این  علیه  سنت 
خورده تکفیری رقم خورد شاهدی بر هوشیاری 
شیعه و سنی در برابر این فتنه طراحی شده از 

است. اسالم  دشمنان  سوی 
فتنه  گرفتن  شدت  با  اخیر  سالهای  در 
انشقاق  ایجاد  صهیونیستی،  تکفیری-  جریان 
تضعیف  برای  افغانستان  و  ایران  ملت  دو  بین 
قرار  استکبار  کار  دستور  در  مقاومت  جبهه 
نیز چند ماهی است که  گرفته است. در داخل 
شاهد افزایش هجمه های رسانه ای به مهاجران 
زرد  رسانه های  سوی  از  ویژه  به  افغانستانی 
می توان  را  مشهد  تروریستی  حادثه  هستیم. 
طراحی  امنیتی  پازل  یک  کننده  تکمیل  قطعه 
و  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  سوی  از  شده 
سایر زخم خوردگان از جریان مقاومت و انقالب 
جدید  امنیتی  بحران  یک  ایجاد  برای  اسالمی 
دو  که  است  حالی  در  این  دانست.  ایران  در 
ملت ایران و افغانستان در طول سالهای بعد از 
زیسته اند؛  برادرانه  هم  کنار  در  انقالب  پیروزی 
مردم ایران سالهاست به گرمی میزبان مهاجران 
نیز  افغانستانی  مهاجران  و  بوده اند  افغانستانی 
را  ایران  ملت  میزبانی  حق  مدت  این  طول  در 
به خوبی بجا آورده اند. جمهوری اسالمی ایران 
رزمندگان  دالوری های  و  رشادت ها  هیچگاه 
را  مقدس  دفاع  سال   ۸ طول  در  افغانستانی 
تحمیلی  جنگ  طول  در  کرد.  نخواهد  فراموش 
از  دفاع  برای  افغانی  مجاهدان  از  نفر  هزاران 

جمهوری  رسیدند؛  شهادت  به  تشیع  و  ایران 
توانست  افغانی  مجاهدان  کمک  با  اسالمی 
قدرتهای  که  را  در سوریه  فتنه خطرناک داعش 
خاموش  داشتند  قرار  آن  پشت  در  استکباری 
مقدم  خطوط  از  بسیاری  نیز  اکنون  هم  و  کند 
مجاهدان  توسط  سوریه  در  حساس  مناطق  و 
غیور تیپ فاطمیون حفظ و حراست می شود. از 
دمیدن  با  امروز  مقاومت  جبهه  دشمنان  رو  این 
بر آتش اختالف ایرانی – افغانی و شیعه و سنی 
برای  ایران  به داخل  در صدد کشاندن درگیری 

هستند. خود  نجات 
شاهد  مشهد  تروریستی  حادثه  وقوع  از  پس 
جریان  سوی  از  سخیف  تحلیل های  برخی 
که  هستیم  کوردل  منافقین  و  طلب  سلطنت 
مشابه  حوادث  و  حادثه  این  نمودند  تالش 
از  مردم  گرفتن  فاصله  و  دشمنی  مصداق  را 
روحانیت  که  حالی  در  کنند.  قلمداد  روحانیت 
انقالبی هیچ گاه خود را از مردم جدا نداسته اند 
قدردان  داده اند  نشان  همواره  نیز  مردم  و 
بوده اند.  انقالبی  و  مومن  روحانیت  خدمات 
پرونده عملکرد روحانیون مورد حمله در جنایت 
آنان از طالب جهادی  مشهد نشان می دهد که 
محرومیت  برای  سالها  که  بودند  مخلصی  و 
به  مشغول  شهر  این  محروم  مناطق  زدایی 
از  خود  نیز  حادثه  این  شهید  و  بودند  خدمت 
در  بود.  تبلیغ  و  شهادت  و  جهاد  عرصه  فعاالن 
ضارب  دستگیری  برای  خود  مردم  حادثه  این 
امنیتی  نیروهای  اگر  شاید  و  شدند  صحنه  وارد 
مردم  توسط  ضارب  بودند  رسیده   دیرتر  کمی 
قتل  به  صحنه  در  جنایت،  این  از  خشمگین 
در  دشمنان  آشفته  خواب  بنابراین  بود.  رسیده 
انقالبی هیچ  و  از روحانیت مومن  جدایی مردم 

► شد.    نخواهد  تعبیر  گاه 

سنت  طبق  مالزی  مسلمانان       ◄
جشن  را  رمضان  ماه  خود  دیرینه  های 
می گیرند و با حضور در مساجد به تالوت 
قرآن کریم و مناجات می پردازند و از غیر 
می  پذیرایی  ماه  این  در  نیز  مسلمانان 

. کنند
جمعیت  اکثریت  که  مالزی  مسلمانان 
دهند،  می  تشکیل  را  آسیایی  کشور  این 
اجرا  را  خود  های  سنت  رمضان  ماه  در 
به  خاصی  رسوو  و  آداب  با  و  کنند  می 

روند. می  ماه  این  استقبال 
رمضانی بازار 

در  مالزی  مردم  های  سنت  از  یکی 
ماه  در  است  این  رمضان  ماه  از  استقبال 
مایحتاج خود  و  روند  به خرید می  شعبان 
نیز  محلی  بازارهای  و  کنند  می  تهیه  را 
آن  در  که  شود  می  دایر  رمضان  ماه  ویژه 
پر از خوراکی های لذیذ و غذاهای سنتی 

است. مالزیایی 
اکثر  بازارها  این  کنار  در  همچنین 
تا سحر  بزرگ  و  ای  زنجیره  فروشگاه های 
روزه  مردم  از  پذیرایی  مشغول  و  بوده  باز 
داری  روزه  دلیل  به  که  هستند  داری 
بر  حاکم  ای  حاره  و  گرم  هوای  شدت  و 
خود  خریدهای  دهند  می  ترجیح  مالزی 

دهند. انجام  هنگام  شب  را 
شاد  مذهبی  های  موسیقی  پخش 
در  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  شده  ساخته 

بازار  و  کوچه  سرتاسر  و  تلویزیون  رادیو، 
دارد. ادامه 

تکانی خانه  سنت 

از دیگر سنت های مردم مالزی در ماه 
و  تکانی  خانه  به  توان  می  رمضان  مبارک 
آراستن  و  منازل  دکوراسیون  کردن  عوض 

رنگی  های  شمع  و  ها  المپ  نور  با  آنها 
برای  را  عید  فضای  نوعی  که  کرد  اشاره 

کند. می  تداعی  دارن  روزه  و  مردم 

مساجد افطار 
های  کمک  رمضان،  ماه  در  مردم 
خود  غذای  و  کنند  می  اهدا  ای  خیریه 

شریک  مردم  با  و  برند  می  مسجد  به  را 
تراویح در  و  نماز عشا  تا زمان  و  می شوند 
و  گرم  های  وعده  از  و  مانند  می  مساجد 

کنند. می  استفاده  سبک 
مالزی مساجد  در  قرآنی  جلسات 

رمضان  ماه  در  نیز  قرآنی  جلسات 

به  و  شود  می  برگزار  مالزی  مساجد  در 
تالوت آیات قرآن کریم می پردازند و برای 
کنند  می  برگزار  قرآنی  مسابقات  کودکان 
و کودکان را به حفظ و تالوت قرآن ترغیب 

کنند. می 
عید  ماه  یک  مدت  به  مالزی  مردم 
ماه  و  گیرند  می  جشن  را  فطر  سعید 
برای  مناسب  فرصتی  عنوان  به  را  رمضان 
همه  با  دیدار  و  شخصی  روابط  تقویت 
و  دانند  می  خود  نزدیکان  و  دوستان 

دهند. می  صدقه 
مالزی  در  عید  سنت  ترین  نظیر  بی 
که  است  خانه«  باز  »درهای  دیرینه  سنت 

شود. می  برگزار  اقامتگاه  هر  در  تقریبا 
مسلمانان غیر  از  پذیرایی 

ماه رمضان  مالزی در  بیشتر مسلمانان 
خانه  به  افطاری  برای  را  مسلمانان  غیر 
با  را  آنان  ترتیب  این  به  و  برند  می  خود 

کنند. می  آشنا  خود  فرهنگ 
ادارات  کارمندان  است،  گفتنی 
مقایسه  در  رمضان  ماه  در  مالزی  دولتی 
می  کار  کمتری  ساعات  ها  ماه  سایر  با 
خود  کار  دفاتر   16 ساعت  حدود  و  کنند 
به  افطاری  خرید  با  تا  کنند  می  ترك  را 
کنار  در  را  بیشتری  ساعات  و  بروند  خانه 
مراسم  از  بتواند  و  باشند  خود  خانواده 
مند  بهره  نیز  مساجد  در  عبادت  و  دعا 

► شبستان     / شوند. 

●  سنت های رمضانی مسلمانان مالزی در ماه رمضان   ●


