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آگهـــــی مزایــــده
)سالن مرعشی نجفی(

مراسم  امور  جهت  سازمان  محوطه  در  سالن  باب  یک  دارد  نظر  در  قم  شهرداری  آرامستانها  سازمان 
سوگواری و تشریفات متوفی را با مشخصات و مقررات به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی 

به اشخاص واجد شرایط بصورت استیجاری      به مدت یکسال واگذار نماید: 
مختصر: شرح 

دارای   ، گاز   - آب   – برق  امکانات  با   ) نجفی  مرعشی    ( وتشریفات  سوگواری  مراسم  سالن  باب  یک  
جهت  صندلی  و  میز  و  ،آبدارخانه  تدارکات  اطاق   ، گرمایش  و  سرمایش  سیستم   ، صوتی  سیستم 
متراژ300مترمربع  به  وخانم ها  آقایان  برای  مجزی  خروج  و  ورود  درب  بهداشتی  سرویس  و  مدعوین 
مبلغ  به  ماهیانه  دادگستری  رسمی  کارشناس  پایه  مبلغ  به  معصومه  بهشت  سازمان  محوطه  در  واقع 

می باشد: ریال   45/000/000
شرایط:

سپرده شرکت در مزایده برای سالن به مبلغ 50/000/000ریال می باشد. 
 سازمان آرامستانها مکلف می باشد در صورتی که برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده 
او  به  انجام عقد قرارداد  شرکت در مزایده مشارالیه ضبط می نماید و همچنین نفر دوم هم اگر برای 

مراجعه گردد و از انجام معامله امتناع نماید سپرده شرکت در مزایده ضبط خواهد شد. 
سالن  رسمی  کارشناسی  و  گهی  آ هزینه  و  بوده  مختار  پیشنهادات  قبول  و  رد  در  آرامستانها  سازمان 

باشد. می  مزایده  برنده  برعهده 
به  دوم  نوبت  گهی  آ نشر  از  پس  ها  سالن  روئیت  و  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان 

نمایند. اقدام  روز   10 مدت 
تذکر مهم: بر اساس آیین نامه معامالت شهرداری ها ، مدت ده روز در بند فوق شامل هم اخذ و هم 

تحویل اسناد می باشد.
 مبلغ پیشنهادی از حیث مبلغ ) مشخص، معین، بدون قید و ابهام( بوده ودر پاکت الک و مهر شده 

گردد. تسلیم 
برنده مزایده در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه برگ سوء پیشینه وعدم اعتیاد می باشد.

یک  از  را  مزایده  برنده  ازبررسی،  پس  و  پیشنهادات  بازگشائی  از  بعد  دارد  اختیار  آرامستانها  سازمان 
نماید. تا هفت روز کاری اعالم  روز 

اداری واحد  – تهران کیلومتر4 سازمان بهشت معصومه ساختمان  توزیع اسناد: جاده قدیم قم  محل 
1530 تلفن  وقراردادها-  امورحقوقی 

محل تحویل پاکتهای پیشنهادی: قم، بلوار شهید خدا کرم سازمان میادین وتره بار قم، واحد حراست
 )1431012 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی سازمان آرامستان ها شهرداری قم

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

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

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

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند،  آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل  از 
را  خویش   } شهروندان  تریبون   { ستون  دارد  نظر  در  رسالت،  همین  پایه  بر  گویه  روزنامه 
مجددا فعال نماید. تا بر اساس آن مردم بتوانند مشکالت، پیشنهادات و انتقادات خویش 
را با مقامات ارشد استان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شهری با مسئووالن  در میان 
بگذارند. مقامات مسئوول هم می توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و 
در اختیار گویه قرار دهند تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم برسد. از این رو روزنامه 
گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه 
را منتشر خواهد  باشد  آدرس صحیح  و  با مدارک  و همراه  که مستدل، مستند  هر مطلبی 
ستون  همین  در  نیز  دهند  قرارمی  گویه  روزنامه  اختیار  در  مسئووالن   که  پاسخی  و  کرد 
منعکس خواهد شد. امید است این ستون مورد استقبال مردم و مسئووالن قرار گیرد تا با 
این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظر در ایتا به 

قرار زیر می باشد.     09122524638    

اطالعیـه روزنامــه گویـه
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)س(  معصومه  حضرت  حرم  تولیت      ◄
را  عده ای  دروغ  یک  انتشار  با  دشمن  گفت: 
گروگان گرفت و ما باید با کار فرهنگی این عده 
این  و  کنیم  آزاد  دشمن  اسارت  از  و  جذب  را 

است. شدنی 
با  دیدار  در  سعیدی  سیدمحمد  الله  آیت 

آموزی  دانش  تشکل های  دختر  آموزان  دانش 
معصومه  حضرت  حرم  محراب  سالن  در  که 

و  نظرات  به  باید  کرد:  عنوان  شد،  انجام  )س( 
توجه  دغدغه مند  آموزان  دانش  خواسته های 
حل  برای  آموزان  دانش  ظرفیت های  از  و  شود 

شود. استفاده  کشور  مسائل 
دانش  های  دغدغه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
اعالم  و  سنجی  اولویت  بندی،  دسته  آموزان 

آموزان  دانش  امروز  نقش  کرد:  اظهار  شود، 
داشتند  گذشته  در  که  نقشی  با  نوجوانان  و 

داد  نشان  اخیر  جریانات  این  و  است  متفاوت 
حساب  ما  جامعه  از  قشر  این  روی  دشمن  که 

است. کرده  باز  ویژه 
های  آشوب  در  ای  عده  اینکه  بیان  با  وی 
را گروگان گرفتند،  ما  و جوانان  نوجوانان  اخیر 
گروگانگیری  قبال  در  ما  وظیفه  کرد:  اضافه 
با روش  را  ها  این گروگان  که  این است  دشمن 
کنیم. آزاد  داریم  اختیار  در  که  ابزارهایی  و  ها 

وی با بیان اینکه اقدامات برخی از نوجوانان 
از  و  ریشه ای  اخیر  های  آشوب  در  جوانان  و 
به  خاطر  همین  به  و  نبود  اعتقاد  و  عناد  روی 
باید  گفت:  می کردند،  پشیمانی  ابراز  سرعت 
فریب  قشر  این  با  شناخت  با  و  منطق  روی  از 
و  عقیدتی  ابزارهای  از  و  کنیم  برخورد  خورده 
معنوی خود برای هدایت و راهنمایی نوجوانان 

کنیم. استفاده  خورده  فریب  جوانان  و 
کشور  در  اینکه  بیان  با  سعیدی  الله  آیت 
و  هستند  اکثریت  در  انقالبی  و  مؤمن  افراد  ما 
را در موارد مختلف دیده ایم، گفت:  این کثرت 
گروگان  را  عده ای  دروغ  یک  انتشار  با  دشمن 
را  عده  این  فرهنگی  کار  با  باید  ما  و  گرفت 
این  و  کنیم  آزاد  دشمن  اسارت  از  و  جذب 

► است.    شدنی 

در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس      ◄
به  توجه  با  یزدی  مصباح  الله  آیت  گفت:  قم 
بیشترین  داد  می  انسانی  علوم  به  که  اهمیتی 
جفای  و  گذاشت  راه  این  در  را  خود  فرصت 
آیت  حق  در  انحرافی  های  جریان  که  بزرگی 
که  بود  این  شدند  مرتکب  یزدی  مصباح  الله 
جامعه  به  او  منزلت  و  شخصیت  نگذاشتند 
شناسانده  جامعه  افراد  از  برخی  و  دانشجویی 

. د شو
حجت  حوزه،  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
عراقی  محمدی  محمود  والمسلمین  االسالم 
المللی  بین  کنگره  دومین  از  روز  دومین  در 
عنوان  با  یزدی  مصباح  الله  آیت  بزرگداشت 
موسسه  همایش  سالن  در  که  »استادفکر« 
ادامه  خمینی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی 
پیدا کرد اظهار داشت: مناسبت های دی ماه، 
بسیاری  اهمیت  از  که  هستند  هایی  الله  ایام 
برخوردار بوده و برای همه درس آموز می باشند 
مصباح  الله  آیت  ارتحال  ایام ،  این  از  یکی  و 

است. یزدی 
در  قم  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
که  ای  آیه  ترین  مناسب  و  بهترین  افزود:  ادامه 
مصباح  الله  آیت  توصیف  و  شخصیت  درباره 
»ِمَن  آیه  کرد،  اشاره  آن  به  می توان  یزدی 
 ۖ َعَلیِه  َه  اللَّ عاَهُدوا  ما  َصَدقوا  ِرجاٌل  الُمؤِمنیَن 
َوما   ۖ َینَتِظُر  َمن  َوِمنُهم  َنحَبُه  َقضٰی  َمن  َفِمنُهم 
اصلی  عامل  توان  می  و  است  َتبدیاًل«  لوا  َبدَّ
آیت  معنوی  و  روحی  سطح  ارتقای  و  موفقیت 
انجام  در  وی  صداقت  را  یزدی  مصباح  الله 

دانست. امورات 
نمی  زبانی  و  کالم  هیچ  با  داشت:  بیان  وی 
زبان  به  را  یزدی  مصباح  آیت الله  حق  توانیم 
حق  ما  برای  وی  چراکه  آوریم؛  جا  به  و  آورده 
بر  معنوی  حیات  حق  حق،  آن  و  دارد؛  حیات 

دارد. ما  عهده 
در  او  افزود:  ادامه  در  رهبری  خبرگان  عضو 
که  اسالمی  انقالب  از  قبل   50 و   40 دهه های 
سوی  هر  از  اعتقادی  سهمگین  های  طوفان 
ایران اسالمی می وزید و افراد را نسبت به همه 

ساخت  می  مشتبه  اعتقادات  و  مبانی  اصول، 
یزدی  مصباح  آیت الله  که  بود  هنگام  این  در  و 
پناهگاه افراد بود و بسیاری از افراد با کمک او 

شدند. می  راهنمایی  و  هدایت 
با  قم  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
اشاره به آثار و برکاتی که آیت الله مصباح یزدی 
در جامعه ایران بر جای گذاشت ابراز کرد: آیت 
الله مصباح یزدی آثار بسیار ارزشمندی از خود 
های  نعمت  از  یکی  و  است  گذاشته  برجای 
آیت الله  افرادی همچون  ما وجود  بین  در  بزرگ 
مصباح یزدی است که خداوند نعمت خود را بر 

است. کرده  تمام  ما 
یزدی  مصباح  آیت الله  افزود:  ادامه  در  وی 
انقالب  درخشان  های  ستاره  همه  بین  در 
در  و  داشت  خاصی  جاذبه  و  بو  و  رنگ  اسالمی 
و  انسانی  علوم  از  حوزه ای  هر  در  علمی  دانش 
اسالمی ممتاز دوران بود و در بسیاری از جهات 
نیز بی نظیر بود. از جهات  کم نظیر و در برخی 

عراقی  محمدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
علوم  در  یزدی  مصباح  الله  آیت  داشت:  اظهار 
امروزه  که  مکتبی  بود؛  مکتب  صاحب  قرآنی 
حوزه  در  هایی  مکتب  چنین  کمبود  وضوح،  به 
های علمیه احساس شده و واقعا کم می باشد؛ 
ثمر  با  و  راهگشا  گشا،  گره  بتواند  که  مکتبی 

باشد.
یزدی  مصباح  الله  آیت  افزود:  ادامه  در  وی 
ماهری  روانشناس  مستعده  نفوس  تربیت  در 
و  داشت  ها  زمینه  این  در  خاصی  تبحر  و  بوده 
نسخه  افراد،  روحی  های  گرفتاری  با  متناسب 
های شفابخش تجویز می کرد؛ چراکه آیت الله 
معرفت شناسی،  و  اخالق  یزدی سرآمد  مصباح 

بود. سرآمد  و  نظر  صاحب  خداشناسی، 
عراقی  محمدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مصباح  الله  آیت  اهتمام  به  اشاره  با  پایان  در 
آیت الله  ابراز کرد:  انسانی  ترویج علوم  به  یزدی 
علوم  به  که  اهمیتی  به  توجه  با  یزدی  مصباح 
در  را  خود  فرصت  بیشترین  داد  می  انسانی 
این راه گذاشت و جفای بزرگی که جریان های 
الله مصباح یزدی مرتکب  آیت  انحرافی در حق 

شدند این بود که نگذاشتند شخصیت و منزلت 
افراد جامعه  از  او به جامعه دانشجویی و برخی 

شود. شناسانده 
ساز  گفتمان  یزدی«  مصباح  الله  »آیت 

بود اسالمی  انقالب  تمدن 
المسلمین  و  االسالم  حجت  همچنین 
آیت  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  عباسی 
شاخص  چهره های  جمله  از  یزدی  مصباح  الله 
بوده است  انقالب اسالمی  از  حوزه علمیه پس 
و عالمه مصباح یزدی به گردن حوزه علمیه حق 

دارد. بزرگی 
بیان  العالمیه  المصطفی  جامعه  رئیس 
مصباح  الله  آیت  همانند  شخصیتی  داشت: 
انسانی  علوم  عرصه  در  نیروها  تربیت  در  یزدی 
نقش مؤثری داشت و تالش های ایشان در این 
خسته  هرگز  که  بود  مجاهدی  مصداق  عرصه 

می نشست. پا  از  و  نمی شد 
آیت  داشت:  بیان  عباسی  االسالم  حجت 
نیز  اسالمی  انقالب  از  قبل  یزدی  مصباح  الله 
و  چپ  جریان های  اعتقادی  هجوم  برابر  در 
یک  عنوان  به  و  می کرد  ایستادگی  مارکسیسم 
نظریه پرداز گفتمان انقالب اسالمی، در صحنه 

داشت. حضور 
تمام  با  یزدی  مصباح  الله  آیت  افزود:  وی 
عشق  اسالمی  انقالب  به  وجود  و  اعتقاد 
تاریخ بشریت  در  نقطه عطفی  را  آن  و  می ورزید 

. نست ا می د
ابراز  العالمیه  المصطفی  جامعه  رئیس 
سایر  با  اسالمی  انقالب  تفاوت  داشت: 
یک  از  انقالب  این  که  است  آن  جریان ها 
است. برخوردار  خاصی  فرهنگ  و  گفتمان 

انقالب اسالمی یک تمدن  اینکه  بیان  با  وی 
آیت  همانند  شخصیت هایی  افزود:  است 
تمدن  این  سازی  گفتمان  یزدی  مصباح  الله 

. هستند
انقالب  دشمنان  داشت:  عنوان  عباسی 
الله مصباح یزدی بسیار  اسالمی نسبت به آیت 
حساسیت داشتند و همواره ایشان مورد هجوم 

► می گرفتند.    قرار  دشمنان 
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ارتباط با مدیرمسئول  
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آیت الله سعیدی:

دشمن با انتشار یک دروغ دانش آموزان ما را گروگان گرفت

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم مطرح کرد:

جفای بزرگ جریان های انحرافی در حق آیت الله مصباح یزدی

غافلگیری دو اداره دولتی در 
قم توسط معاون استاندار

از  سرزده  بصورت  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کرد. بازدید  استان  بازنشستگی  صندوق  و  فاضالب  و  آب  شرکت 
تعدادی  حضور  با  دی ماه  یازدهم  یکشنبه  عصر  که  بازدید  این  در 
روند  شاهد  نزدیک  از  استاندار  معاون  شد،  برگزار  استان  مدیران  از 
خصوص  در  مراجعین  با  و  گرفت  قرار  مردم  به  شده  ارائه  خدمات 

کرد. گفتگو  خدمات  ارائه  نحوه  و  رضایتمندی  میزان 
فاضالب  و  آب  شرکت   1۲۲ سامانه  در  حضور  با  قریشی  مهدی  سید 
این  از  گذشته  هفته  طی  که  شهروندان  از  برخی  با  تماسی  طی 
خدمت  ارائه  چگونگی  از  بودند،  نموده  دریافت  خدمات  سامانه 

شد. جویا  را  مردم  نظرات  و  گردید  مطلع  دریافتی 
تاکید نمود  به مسائل مبتالبه مردم  بیشتر  بر توجه  بازدید  این  وی در 
و  است  بازنگری  نیازمند  خدمت  ارائه  فرآیندهای  از  برخی  گفت:  و 
مورد  اصالحات  و  مطرح  استان  فرایندهای  اصالح  کارگروه  در  باید 

گردد. اعمال  نیاز 
ناشی  مردم  از  مشکالت  برخی  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار  معاون 
از عدم اطالع درست از ضوابط است افزود: گاهی نیاز است تا دقیقا 
اخطاریه  ارسال  به جای  و  شود  گفته  مردم  به  هست  ضوابط  که  آنچه 
تا  دهیم  قرار  امور  پیگیری  چگونگی  جریان  در  را  مردم  متعدد  های 

نگردد. ایجاد  ابهام  برایشان  و  نشوند  سردرگم 
این  به  خدمات  نیز  استان  بازنشستگی  صندوق  از  بازدید  در  قریشی 
همه  برای  بازنشستگی  افزود:  و  دانست  ستودنی  را  جامعه  از  قشر 
بهترین  از  سال   30 از  بیش  که  کسانی  به  باید  و  بود  خواهد  نیز  ما 
توجه  اند  نموده  مردم  به  خدمت  صرف  را  خود  زندگی  سال های 

نمود. حفظ  را  کرامتشان  و  داشته  بیشتری 

معاون راه و شهرسازی قم:
محدوده ۴۸ و ۳۲ هکتاری 
پردیسان به بافت فرسوده 

اختصاص یافت

قم  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
منطقه  در  هکتاری   3۲ و  هکتاری   4۸ محدوده  با  زمین  دو  گفت: 
پردیسان به عنوان پشتوانه پروژه های بافت های فرسوده در نظر گرفته 

است. شده 
فهیمه فتاحی دوشنبه 1۲ دی ماه در جمع خبرنگاران در قم اظهارکرد: 
بخش  که  است  هکتار   5۸۷ و  هزار  قم،  شهر  فرسوده  بافت  محدوده 
عمده ای از این بافت فرسوده در هسته مرکزی شهر قم و اطراف حرم 

مطهر و مناطق یک، سه و بخش هایی از منطقه دو قرار دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
در  هکتاری   3۲ و  هکتاری   4۸ محدوده  با  زمین  دو  کرد:  عنوان  قم 
منطقه پردیسان به عنوان پشتوانه پروژه های بافت های فرسوده در نظر 

گرفته شده است.
آغاز  قبل  سال   ۷ از  قم  فرسوده  بافت  بهسازی  اینکه  بیان  با  فتاحی 
شده است افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته؛ 14 محور 
تاریخی و فرهنگی در هسته مرکزی شهر و پیرامون حرم مطهر حضرت 
شده  انجام  بوده،  بسیار  آن  در  زائران  تردد  که  )س(  معصومه  فاطمه 

است.
تاریخی  محورهای  بهسازی  راستای  در  که  اقداماتی  داد:  ادامه  وی 
بهسازی  سازی،  کف  شامل  شامل،  گرفته  صورت  قم  فرهنگی  و 
محدوده  آن  تاریخی  بناهای  معرفی  نیز  و  ساخت ها  زیر  و  جداره ها 
می باشد و اساسًا حوزه فعالیت اداره کل راه و شهرسازی در بافت های 
و  شبکه ها  اصطالح  جمله  از  عمومی  پروژه های  به  پرداختن  فرسوده 
زیرساخت های این مناطق است و در مالکیت های خصوصی نمی تواند 

باشد. داشته  دخالتی 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
و  بهسازی  راستای  در  مردم  رغبت  و  مشارکت   ۹۶ سال  از  افزود:  قم 
نوسازی بناها در بافت فرسوده به دلیل آنکه مشوق های در نظر گرفته 
شده با تورم کشور همراه نبوده کم شده است و قم در این زمینه نسبت 
به سایر شهرها عقب ماندگی هایی دارد که کمبود اعتبارات را می توان 
دلیل عمده آن برشمرد و با این اعتبارات محدود در نظر گرفته شده که 
به صورت قطره چکانی است و از سویی دیگر با موازی کاری هایی که 

صورت می گیرد نمی توان انتظار تحول در این بخش داشت.
فتاحی با بیان اینکه بهسازی منطقه چهل اختران قم بیش از ده سال 
شده  آغاز  آن  بهسازی  اجرایی  عملیات  اکنون  هم  افزود:  بود  متوقف 
شهری  مدیریت  همچنین  و  مردم  مشارکت  نیازمند  زمینه  این  در  که 

. هستیم
امام  بلوار  تقاطع  فاصل  حد  در  هکتاری   4۸ اراضی  است  گفتنی 
علی)ع( و بلوار امام صادق)ع(  و اراضی 3۲ هکتاری در انتهای بلوار 

دارد. قرار  پردیسان  امامت 

خبـر

علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رییس      ◄
قم  استان  در  سواد  بی  هزار   104 گفت:  قم 
در  دارد  ضرورت  که  است  شده  شناسایی 
ریشه  به  نسبت  عملیاتی  های  برنامه  قالب 
اقدام  افراد  این  بین  در  سوادی  بی  کنی 

. د شو
هاشم  سید  الله  آیت  ایرنا،  گزارش  به 
دیدار  در  دوشنبه  روز  بوشهری  حسینی 
بیان  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رییس 
فقر  واقعی  مصداق  سوادی  بی  اینکه 
باید  شد:  یادآور  است،  اجتماعی  و  فرهنگی 
شرایط  بهبود  برای  خیرین  توان  و  ظرفیت  از 

شود. حداکثری  استفاده  سوادآموزی 
مسیر  در  حرکت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مجاهدانه  و  جهادی  اقدام  یک  سوادآموزی 
و  خواندن  که  افرادی  از  برخی  گفت:  است، 
کردند  آغاز  سوادآموزی  نهضت  از  را  نوشتن 
ح  سطو و  علمی  باالی  مراتب  به  اکنون  هم 

اند. رسیده  دانشگاه  استادی 
اظهار  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
واالی  اهداف  و  ها  فعالیت  در  باید  داشت: 
جهت  الزم  بازنگری  سوادآموزی  نهضت 

بگیرد. صورت  اقدامات  ارتقای 
گذشته  سال  یک  طی  بیسواد  هزار   150

شدند سواددار 
در  نیز  آموزی  سواد  نهضت  سازمان  رییس 

افزون  این دیدار گفت: طی یک سال گذشته 
طرح  های  قالب  در  سواد  بی  هزار   150 بر 

شدند. سواددار  سازمان  این  های 
باسوادی  درصد  افزود:  عبدی  علیرضا 
انقالب  پیروزی  ابتدای  4۸ درصد در  از  مردم 
اسالمی به ۹۷ درصد در سال جاری رسیده و 
کشورهای  با  همگام  سواد  سطح  نظر  از  ایران 

دارد. می  بر  گام  توسعه  حال  در  و  پیشرفته 
میلیارد   300 از  اینکه  بیان  با  ادامه  وی در 
 150 سازمان  این  گذشته  سال  بودجه  تومان 

ادامه  یافت،  نهایی  تخصیص  تومان  میلیارد 
نهضت  مربیان  و  دهندگان  آموزش  داد: 
دستگاه  الزم  های  حمایت  از  سوادآموزی 

شوند. نمی  برخوردار  متولی  های 
اولیه  نیاز  سوادآموزی  کرد:  اضافه  عبدی 
باسوادی  ضرورت  اکنون  هم  و  است  جامعه 
رسانه،  سواد  مانند  مباحث  برخی  در  مردم 

به  عاطفی  و  تربیتی  سواد  ارتباطی،  سواد 
فکری  بنیه  تقویت  و  شود  می  احساس  شدت 
 ► است.    ضروری  ها  عرصه  این  در  مردم 

رییس جامعه مدرسین: بیسوادی در قم باید ریشه کن شود

شناسایی ۱۰۴ هزار بی سواد در استان قم! مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم:
تمامی مدارس مقطع ابتدایی 

شهر قم روز سه شنبه تعطیل است
غیرحضوری  و  تعطیلی  از  قم  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
ماه  دی   13 شنبه  سه  روز  در  قم  شهر  ابتدایی  مقطع  مدارس  شدن 

داد. خبر 
ظهر  از  بعد  اروجی  محسن  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
انباشت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  دوشنبه 
آلودگی  اضطرار  کارگروه  مصوبه  به  بنا  و  قم  شهر  در  هوا  آلودگی 
ماه  13 دی  روز سه شنبه  قم  و کودکستان های  کلیه مهدکودک  هوا، 

بود. خواهند  تعطیل 
فعالیت های  داشت:  بیان  قم  استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
سه  فردا  نیز  قم  شهر  در  مدارس  ابتدایی  دوم  و  اول  دوره  آموزشی 

می باشد. حضوری  غیر  صورت  به  شنبه 
بخش های  و  شهرستان ها  سایر  مدارس  داشت:  عنوان  همچنین  وی 
روزهای  همانند  خود  فعالیت  به  و  داشت  نخواهد  تغییری  قم  استان 

می دهند. ادامه  گذشته 

انباشت آالینده های جوی تا صبح 
چهارشنبه در قم ادامه دارد

و  جوی  های  آالینده  انباشت  گفت:  قم  استان  هوئاشناسی  مدیرکل 
ادامه  جاری  هفته  چهارشنبه  صبح  تا  قم  شهر  برای  هوا  غبارآلودگی 

دارد.
تحلیل  اساس  بر  داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  حیدری  مهران 
پایدار  جو  استقرار  با  هواشناسی  یابی  پیش  و  بینی  پیش  نقشه های 
باد  وزش  با  و همراه  ابری  تا کمی  آسمان صاف  امروز  قم،  استان  در 

بود. خواهد  مالیم 
ثبات  ادامه  با  و  ماه  دی   14 چهارشنبه  روز  صبح  تا  داد:  ادامه  وی 
شهر  برای  هوا  غبارآلودگی  و  جوی  آالینده های  انباشت  هوا،  نسبی 

می شود. بینی  پیش  استان  صنعتی  مناطق  و  قم 
مالحظه  قابل  دمایی  تغییرات  آینده  روزهای  طی  کرد:  بیان  وی 

بود. نخواهد 
مدیرکل هواشناسی قم افزود: از روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی 
و  باد  ابر، وزش  افزایش  به صورت  ناپایداری هایی  و رخداد  استان  به 

بارش باران و برف، کیفیت هوا بهبود خواهد یافت.

طرح بسیج ملی 
واکسیناسیون تکمیلی اتباع در 

استان قم آغاز شد
اهمیت  به  اشاره  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
ملی  طرح  گفت:  واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  در  واکسیناسیون 
سراسر  با  همزمان  خارجی  اتباع  بیماریابی  و  تکمیلی  واکسیناسیون 

شد. آغاز  قم  استان  در  ماه  دی  دهم  از  کشور 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه قم، سیامک محبی در گفت وگویی 
اتباع  بیماریابی  و  تکمیلی  واکسیناسیون  آغاز  به  اشاره  با  خبری 
که  شد  خواهد  انجام  مرحله  دو  در  طرح  این  کرد:  اظهار  خارجی 
و  اطفال  فلج  واکسن  شامل   تکمیلی  واکسیناسیون  اول،  مرحله 
A ویژه کودکان زیر  سرخک برای افراد زیر 15 سال و تجویز ویتامین 
داشت.  خواهد  ادامه  ماه  بهمن  دهم  تا  و  آغاز  گذشته  روز  از  سال   5
در  ساکن  غیرایرانی  جمعیت  در  سل  بیماریابی  قالب  در  دوم  مرحله 

بود. خواهد  ماه   3 مدت  به  ماه  بهمن   10 از  استان  
در  طرح  این  گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
سطح  در  بهداشت  های  خانه  و  سالمت  های  پایگاه  و  مراکز  تمامی 
شهر و روستا در ساعات اداری در حال انجام است اما جهت افزایش 
دارند،  بیشتری  ایرانی  غیر  جمعیت  که  مناطقی  در  اتباع  دسترسی 
اکرم-عبداللهی  پیامبر  صادق-  امام  جی-  پنبه  الله-  بقیه  مرکز   10
تا ساعت  آینده  وزهای  نیز درر  لنگرود  و  قنوات- جعفریه  – جمکران- 

شد. خواهند  فعال   17
بر  لزوم کنترل  و پیشگیری  با تاکید  رئیس مرکز بهداشت  استان قم 
واکسن  با  پیشگیری   قابل  بیماریهای  بویژه  دار  واگیر  بیماریهای  از 
تمامی خانواده های  : الزم است  اطفال گت  فلج  و  از جمله سرخک 
اتباع غیر ایرانی  ساکن در استان در جهت حفظ و ارتقاء سالمت خود 
خانه  یا  و  سالمت  پایگاه  نزدیکترین  به  فرصت  اولین  در  عزیزانشان  و 
واکسیناسیون  انجام  به  نسبت  و  مراجعه  روستا  و  شهر  در  بهداشت 

کنند. اقدام  تکمیلی 
به  دسترسی  امکان  که  شهر  حاشیه  از  مناطقی  در  افزود:  محبی 
مرکز  سیار  های  تیم  است  محدود  بسیار  سالمت  پایگاههای  و  مراکز 
اقدام  واکسیناسیون  انجام  به  نسبت  حضوری  مراجعه  با  بهداشت 

کرد. خواهند 

خبـر



اشراق  و  خالق  خانه  عامل  مدیر       ◄
رویداد  برگزاری  از  اسالمی  تبلیغات  دفتر 
قم،  شهرداری  همت  به  محور  مسئله  ملی 

داد. خبر  شیراز  و  مشهد 
قطبی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مسئله  ملی  رویداد  خبری  نشست  در 
همایش  سالن  در  که  محور)سقاخانه( 
برگزار  اسالمی  تبلیغات  دفتر  غدیر  های 
سه  در  رویداد  این  کرد:  عنوان  شد، 
و  می شود  برگزار  شیراز  و  مشهد  قم،  شهر 
شهرداری های این سه شهر در این زمینه 

دادند. انجام  را  الزم  ریزی  برنامه 
وی با اشاره به اینکه پرسش این رویداد 
همچون  بزرگی  شهر  در  که  است  این 
مشهد، قم و شیراز که حرم و نگینی وجود 
تواند  می  خالقیت  و  نو  اتفاقات  چه  دارد 
شعاع  حرم  هوای  و  حال  که  بخورد  رقم 
بیشتری پیدا کند، گفت: این رویداد باید 
سوی  به  ایده  و  کند  کمک  شهرداری  به 
شهرهای  زیارت  به  و  برود  کار  و  کسب 
در  بدهد،  ارائه  خدمات  جهان  و  ایران 
وجود  آن  در  معصومین  حرم  که  شهری 
آن  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم  دارد 
و  باشد  داشته  حرم  هوای  و  حال  باید 
ِالمان شهری نیز تفاوتی با شهرهای دیگر 
آن  در  میزبانی  فرهنگ  و  باشد  داشته 

است. متفاوت 
فرهنگ  و  میزبانی  کرد:  بیان  وی 
و  قم  و  مشهد  شهرهای  در  زائر  با  ارتباط 
این  و  تفاوت دارد  با شهرهای دیگر  شیراز 
موضوع نیازمند ایده است، ورودی به این 
تفاوت  شهرها  دیگر  با  باید  نیز  شهر  سه 
طرح  نیازمند  موضوع  این  و  باشد  داشته 

است. ابتکار  و 
دفتر  اشراق  و  خالق  خانه  عامل  مدیر 
نقل  و  اظهار کرد: حمل  تبلیغات اسالمی 
از  دیگر  نهادهای  با  که  زائر  اسکان  و  زائر 
با  باید  است  ارتباط  در  شهرداری  جمله 
نوآوری همراه باشد و فراخوان و زمینه ای 
یکدیگر  کنار  در  ها  نوآوری  تا  شود  ایجاد 
قرار بگیرد و در این زمینه نیازمند حمایت 

است. اداری  پشتیبانی  و  مالی  های 
حرم  نورانیت  شعاع  کرد:  تصریح  وی 
و  کند  پیدا  توسعه  شهری  پهنه  در  باید 
شیراز  و  قم  و  مشهد  های  شهرداری  از 
تشکر می کنیم، در شهرداری قم بیشنهاد 
دادند تا رویداد به صورت ملی برگزار شود 
شهرداری  میان  خوبی  همکاری  امروز  و 
این  تا  شده  ایجاد  شهر  سه  این  های 

شود. برگزار  خوبی  به  رویداد 
محور  مسئله  ملی  رویداد  گفت:  قطبی 
بر  عالوه  و  است  سازی  انگیزه  نیازمند 
اینکه اصحاب رسانه باید فعالیت رسانه ای 
انجام دهند باید رسانه آن ها رضوی و اهل 
و  بجوشد  و خالقیت  معنویت  و  بیتی شود 

بخورد. رقم  به خوبی  ملی  رویداد  این 
ادامه  باید  ها  ایده  اینکه  بیان  با  وی 
نهادهای دیگر که  و  و شهرداری  پیدا کند 
با برنامه ریزی مناسب  باید  مرتبط هستند 
کرد:  اضافه  شوند،  مند  بهره  ها  ایده  از 
ایده  است  ممکن  می شود  داوری  ایده ها 
قابلیت  اگر  و  باشد  سازنده  بیشنهادی 
از  تقدیر  کنار  در  باشد  داشته  خوبی 
شخصی که ارائه کرده از آن ایده استفاده 

شود. می 
وی با تاکید بر لزوم تداوم این رویدادها 

باید حداقل سالی یک  رویداد  این  افزود: 
اندیشی  جمع  سرآغاز  تا  شود  برگزار  بار 
و  نخبگان  و  باشد  المللی  بین  و  ملی 
سهیم  آن  در  نخبگان  و  فکر  اصحاب 
شوند، حرف های تازه و نو مطرح می شود 

و در این بین ایده ها قد می کشد و تبدیل 
شود. می  نوآوری  محصول  به 

ایجاد می شود  محدوده فرهنگی حرم 
طباطبایی  احمد  سید  االسالم  حجت 
فرهنگی،  سازمان  عامل  مدیر  نژاد، 
در  قم،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
انسانی  علوم  در  کرد:  عنوان  نشست  این 
می  قم  در  که  است  شده  ایجاد  ظرفیتی 
داشته  را  دهی  شتاب  و  رشد  بحث  توانیم 

. شیم با
حرم  نعمت  از  قم  شهر  افزود:  وی 
است،  برخوردار  معصومه)س(  حضرت 
از  باید  و  است  پذیر  زیارت  شهری  قم 
خوبی  به  زیارتی  و  فرهنگی  های  ظرفیت 
جغرافیایی  محدوده  شد  قرار  ببرد،  بهره 
در نظر گرفته شود و در این فضا محدوده 

بگیرد. شکل  حرم  فرهنگی 
ارسال  مهلت  آخرین  ماه  بهمن   30

سقاخانه ملی  رویداد  به  ها  ایده 
کمیته  مسئول  نادری،  حمید 
کشور،  شهرهای  کالن  مجمع  گردشگری 
دو  قم  شهر  کرد:  عنوان  نشست  این  در 
ریزی ها  برنامه  از  برخی  که  دارد  مزیت 
ریزی  برنامه  قم  در  شهرداری ها  حوزه  در 

عملیاتی  شهر  کالن   ۲0 در  و  شود  می 
در  باید  گردشگری  مدیریت  می شود، 
برنامه  زمینه  این  در  و  شود  ایجاد  شهرها 

داده ایم. انجام  ریزی 
ظرفیت  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 

مختلف  های  گروه  و  نخبگان  و  ایده ها 
زیارتی  شهر  سه  در  زائران  ماندگاری  برای 
استفاده  خوبی  به  شیراز  و  مشهد  قم، 
رویداد  این  شهری  تبلیغات  گفت:  شود، 
سردار  بزرگداشت  مراسم  برگزاری  از  پس 
شیراز  و  مشهد  قم،  شهر  سه  در  سلیمانی 

شود. می  انجام 
وی ادامه داد: در راستای ایده پرداری 
شویم،  می  مند  بهره  مردم  نظرات  از 
موضوع میزبانی و خدمات رسانی نیازمند 
و  اطالع رسانی  در حوزه  و  است  خالقیت 
فرهنگی،  برنامه های  و  زائران  از  استقبال 
هنری و گردشگری اقدامات قابل توجهی 

است. نیاز 
سازمان  گردشگری  واحد  مسئول 
قم  شهرداری  ورزشی  و  هنری  فرهنگی 
ایده  ارسال  مهلت  ماه  بهمن   30 گفت: 
بین  داوران  نهایی  مرحله  در  و  است  ها 
داشت  خواهند  حضور  مشهد  در  المللی 
مدت  به  شوند  می  برگزیده  که  افرادی  و 
و  می پردازند  رقابت  به  مشهد  در  روز  دو 
استفاده  قابلیت  که  تجاری  های  ایده 
و  برداری  بهره  دارد  شهری  مدیریت  در 

شود. می  استفاده 

وی با اشاره به اینکه در 1۷ شهر اطالع 
از  شهروندان  تا  شود  می  انجام  رسانی ها 
رویداد ملی شرکت  این  شهرهای دیگر در 
اولین  میزبان  قم  کرد:  اظهار  کنند، 
و  بود  مقاومت  و  گردشگری  کارگروه  دوره 

همچنین در حوزه گردشگری تاریخی یزد 
است.   ریزی  برنامه  حال  در 

کالن  مجمع  گردشگری  کمیته  مسئول 
گردشگری  کرد:  تصریح  کشور  شهرهای 
برگزار  زنجان  شهر  محوریت  با  کودک 
باحضور  امروز  جشنواره  پوستر  شود،  می 
از  و  شود  می  رونمایی  گردشگری  مدیران 
سطح  در  شهری  تبلیغات  چهارشنبه  روز 

شود. می  انجام  شهر 
از  دلواری  رئیسعلی  شد:  یادآور  نادری 
جنگلی  خان  کوچک  میرزا  بوشهر،  شهر 
شهر  از  سلیمانی  سردار  رشت،  شهر  از 
نماد  قم  شهر  از  صفوی  نواب  و  کرمان 
در  شهرها  از  برخی  هستند،  مقاومت 
هستند  شاخص  ایثار  و  مقاومت  حوزه 
جامعه  برای  مقاومت  محورهای  باید  که 

شود. تشریح 
با  که  طرح  این  در  است  گفتنی 
قم،  شهر  سه  های  شهرداری  مشارکت 
های  ایده  شود  می  برگزار  مشهد  و  شیراز 
شرکت کنندگان در این جشنواره به شکل 
مختلف  های  قالب  در  کلی  و  ای  نقطه 
نیز  برتر  های  ایده  از  و  شود  می  ارایه 

 ► شد.    خواهد  حمایت 
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استاندار قم از دانشکده های 
فنی و حرفه ای استان بازدید 

کرد

استان،  حرفه ای  و  فنی  های  دانشکده  از  بازدید  ضمن  قم  استاندار 
شد. آموزشی  مراکز  این  مشکالت  حل  پیگیر 

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمد تقی شاهچراغی 
قم  استان  ای  حرفه  و  فنی  دانشکده های  از  بازدید  در  دوشنبه  ظهر 
از گذشته  مانده  به جا  ماندگی های  برای جبران عقب  اظهار داشت: 
در بخش های مختلف، از جمله مراکز آموزشی نیازمند همت مضاعف 

هستیم. مسئوالن 
استاندار قم در این بازدید در خصوص مشکالت دانشکده های فنی و 
وزیر  فناوری و همچنین  و  وزیر علوم، تحقیقات  با  حرفه ای استان قم 

آموزش و پرورش به صورت تلفنی گفتگو کرد.
خود  مناسب  و  شایسته  جایگاه  به  باید  مرکز  این  داشت:  عنوان  وی 
به  باید  زمینه  این  در  اجرایی  دستگاه های  از  برخی  و  یابد  دست 

کنند. عمل  خود  وظایف 
به  رسیدن  برای  داشت:  بیان  نیز  قم  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس 
مهارت  آموزشی  واحد  عنوان  به  حرفه ای  و  فنی  مرکز  کالن  اهداف 
محقق  آن  عالی  اهداف  تا  داریم  استان  ویژه  توجهی  به  نیاز  محور، 

شود.
و  فنی  دانشگاه  رسالت  به  توجه  با  داشت:  بیان  فاضلی  محمدرضا 
پرورش  و  تربیت  اشتغال،  حوزه  در  مرکز  این  اثرگذاری  و  حرفه ای 
جانبه  همه  حمایت  نیازمند  استان،  سطح  در  متخصص  کار  نیروی 

هستیم. مختلف  دستگاه های 

مدیرکل میراث  فرهنگی قم خبر داد:
اختصاص زمین کارگاهی در 
شهرک ثامن به صنعتگران 

هنرهای چوبی قم
اختصاص  از  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل 
استان  چوبی  هنرهای  صنعتگران  به  ثامن  شهرک  در  کارگاهی  زمین 

داد. خبر 
اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  دوشنبه  صبح  ارجمندی  علیرضا 
و  صنعتگران  به  مختلف  متراژهای  در  کارگاهی  زمین  داشت: 
یافت. خواهد  اختصاص  چوبی  هنرهای  رشته های  هنرمندان 

ادامه  قم  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
چوب،  معرق  چوب،  خراطی  چوب،  منبت  شامل  رشته ها  این  داد: 
محرق چوب، خاتم کاری، پیکرتراشی چوب، کنده کاری روی چوب، 
چوب  به  وابسته  رشته های  دیگر  و  چوب  کاری  نازک  چوب،  مشبک 

اند. کرده  دریافت  فعالیت  اداره کل مجوز  این  از  که  است 
دست  در  با  می توانند  صنعتگران  و  هنرمندان  افزود:  ارجمندی 
اختصاص  اولیه جهت  نام  ثبت  برای  فعالیت خود  داشتن اصل مجوز 
خانه   ،1۷ کوچه  انقالب،  خیابان  به  ثامن  شهرک  در  کارگاهی  زمین 

کنند. مراجعه  قم  استان  صنایع دستی  معاونت  زند  تاریخی 

طرح درمان دارویی بیماران 
SMA در استان قم آغاز شد

پوشش  راستای  در  قم  استان  در   SMA بیماران  دارویی  درمان  طرح 
است. شده  آغاز  بیماران  حداکثری 

شده اند  شناسایی  قم  استان  در   SMA به  مبتال  بیمار   15 تاکنون 
حضرت  بیمارستان  در  واعصاب  مغز  تخصص  فوق  پزشک  توسط  و 
داروی  و  بیماری  تیپ  نوع  و  انجام  آنها  ویزیت  معصومه)س(  فاطمه 
شربت  خوراکی  داروی  شامل  که  است  شده  مشخص  پیشنهادی 

است. اسپینرازا  تزریقی  داروی  و  ریسدیپالم 
داروی  بهداشت  وزیر  ابالغی  دستورالعمل  طبق  اول  مرحله  در 
که  شد  تامین  سال   10 زیر  سن  با   3 و   ۲ و   1 تیپ   SMA بیماران 
روش  به  تزریقی  داروی  و  بیمار  تحویل  منزل  درب  خوراکی  داروی 
آنها  به  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  بیمارستان  در  نخاعی  داخل 

شود. می  تزریق 
به  تزریقی  و  خوراکی  داروهای  و  فراخوان  ترتیب  به  بیماران  تمامی 
و  تعیین  بیمار  وزن  به  توجه  با  خوراکی  داروی  و  می شود  ارائه  آن ها 
داروی تزریقی در فاصله روزهای صفر، 14، ۲۸ و ۶3 تزریق می شود 

می یابد. ادامه  بار  یک  ماه  چهار  آن هر  از  پس  و 
عصبی  بیماری  یک  نخاعی(  عضالنی  )آتروفی   SMA بیماری 
گذشت  با  که  است  پیشرونده  و  ژنتیکی  بیماری  این  است.  عضالنی 
بیماری  شدت  حرکتی  اعصاب  سلول های  رفتن  بین  از  علت  به  زمان 

می شود. عضالنی  قدرت  کاهش  به  منجر  و  می یابد  افزایش 

خبـر

◄    سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان 
رئیس  سفر  شده  داده  اختصاص  مبالغ  هزینه کرد  قم 

جمهور به قم را تشریح کرد.
با  ایسنا  با  گفتگو  در  میرعبدالحسینی  زهرا  سیده 
اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان در راستای 
سال  کرد:  اظهار  قم،  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات 
گذشته همزمان با سفر رئیس جمهور به قم مبلغ ۲40 
میلیارد ریال توسط معاون اول ریاست جمهور به منظور 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  مراکز  تکمیل  و  تجهیز  توسعه، 

پیدا کرد. این سازمان اختصاص  به  استان قم 
محل  از  نیز  ریال  میلیارد   50 اینکه  بیان  با  وی 
درنظر  سازمان  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  اعتبارات 
میلیارد   ۲0 همچنین  کرد:  مطرح  است،  شده  گرفته 
در سال  یارانه ها  اعتبارات هدفمندی  از محل  نیز  ریال 
اعتبارات  محل  از  نیز  ریال  میلیارد   ۸0 مبلغ   و   1400
سال  بودجه  قانون  هزار   530 ردیف   31 جز  تملک 
1401 برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قم 

است. کرده  پیدا  اختصاص 
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست 
در خصوص هزینه  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  قم 
تجهیز  کرد:  عنوان  شده،  داده  اختصاص  مبالغ  کرد 
و  آفرینی  کار  آموزش  تخصصی  مرکز  راه اندازی  و 

مهارت های کسب و کار سازمان در این راستا بوده است.
از   1401 سال  نام گذاری  موجب  به  داد:  ادامه  وی 
بنیان  دانش  "تولید،  نام  به  رهبری  معظم  مقام  سوی 
مراکز  ایجاد  دستورالعمل  ابالغ  و  آفرین"  اشتغال  و 
تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و 

کار و رویکرد جدید سازمان مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار 
کارهای  و  کسب  راه اندازی  جهت  بسترسازی  طریق  از 
به کسب و کارهای  ارائه مشاوره های تخصصی  پررشد، 
سنتی، کسب و کارهای نوپا و تربیت افراد و بنگاه های 

است. شده  انجام  کارآفرین 
گیاهان  کارگاه  اینکه  بیان  با  میرعبدالحسینی 
است،  شده  راه اندازی  نیز  تبدیلی  صنایع  و  دارویی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۶۶ هزار هکتار 
دارویی  گیاهان  کشت  به  کشور  کشاورزی  اراضی  از 
انواع  از  تن   500 تولید  با  قم  استان  و  دارد  اختصاص 
یکی  هکتار   50 حدود  کشت  سطح  و  دارویی  گیاهان 
و  دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  مستعد  استان های  از 

است. آن  تبدیلی  صنایع 
آموزش  اداره کل  است  شایسته  لذا  کرد:  اضافه  وی 
در  مجهز  کارگاه  یک  دارای  قم  استان  حرفه ای  و  فنی 
زمینه کشت گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی وابسته به 

باشد. آن 
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست 
و  سنجش  مرکز  سایت  تجهیز  و  تکمیل  به  اشاره  با  قم 
ارزشیابی مهارت، تصریح کرد: با عنایت به قانون نظام 
جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و استقرار 
نظام صالحیت حرفه ای، این اداره کل نسبت به تجهیز و 
راه اندازی کارگاه آزمون های آنالین با ظرفیت 100 نفر 
به منظور پاسخ گویی به نیاز متقاضیان سنجش مهارت 

نموده است. اقدام 
سرور  تجهیزات  وتکمیل  ارتقاء  اینکه  بیان  با  وی 

یادآور  است،  شده  انجام  نیز  تابعه  مراکز  و  کل  اداره 
توسعه  راستای  در  الزم  زیرساخت  نیاز  به  توجه  با  شد: 
تقویت  و  مهارتی  آموزش های  نفوذ  ضریب  افزایش  و 
امنیت  و  مجازی  آموزش های  با  مرتبط  زیرساخت های 
شبکه و پدافند غیرعامل و ... این اقدام در دستور کار 

بود. گرفته  قرار 
میرعبدالحسینی با اشاره به تامین نیازهای تجهیزات 
با  کرد:  بیان  مراکز،  سایر  آموزشی  کارگاه های  ضروری 
خصوص  در  عزیز  همشهریان  عمومی  اقبال  به  عنایت 
آموزش  و کارگاه های  نیاز دائمی مراکز  و  کسب مهارت 
فنی و حرفه ای به تجهیزات به روز و مطابق با بازار این 

پذیرفت. نیز صورت  اقدام 
مراکز  تاسیسات  و  ابنیه  تعمیرات  اینکه  بیان  با  وی 
شده  انجام  نیز  موجود  الویت های  اساس  بر  آموزشی 
است، ابراز کرد: پیرو فهرست برآورد تعمیرات مورد نیاز 
اداره کل و مراکز تابعه مبلغ 5۹5۶5 میلیون ریال است 
استانی  سفر  در  یافته  تخصیص  اعتبار  به  توجه  با  و 
ریاست جمهور در سال 1400 و مبلغ اختصاص داده 
طی  موضوع  موجود  مالی  محدودیت  به  نظر  و  شده 
بندی  اولویت  به  نسبت  و  بررسی  کارشناسی  جلسات 
تاسیسات  و  ابنیه  تعمیرات  اعتبارات  کرد  هزینه  موارد 

► اقدام گردید.  

ارزش  مدیرکل گمرکات قم گفت:      ◄
شده  تولید  صندل  و  کفش  انواع  صادرات 
از  جهان  مختلف  کشورهای  به  قم  در 
 1۸ به  آذرماه  پایان  تا  سال جاری  ابتدای 

رسید. دالر   344 و  هزار   ۲5۶ و  میلیون 
گمرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
دوشنبه  روز  دریکوندی  اسفندیار  قم، 
نیز  امسال  کرد:  بیان  درگفتگویی 
و  کفش  گذشته،  سال های  همچون 
صادراتی  کاالهای  مهمترین  جز  صندل 
این  در  استان  صنعتگران  و  بوده است  قم 
محصول  ُتن   10 حدود  صادرات  با  بخش 
کشور  برای  خوبی  ارزآوری  توانسته اند 

باشند. داشته 
وی با بیان این که کفش و صندل تولید 
شده در قم به دلیل کیفیت باال از قابلیت 
افزود:  است،  برخوردار  مطلوبی  صادراتی 

شناخت  و  تجاری  نام های  از  استفاده 
عوامل  جمله  از  هدف  بازارهای  مناسب 
موفقیت در زمینه صادرات این محصول و 
است. آن  به  بین المللی  مشتریان  اعتماد 
ابتدای  از  که  این  به  اشاره  با  وی 
سال جاری تا پایان آذرماه، 35 نوع کاال از 
جهان  مختلف  کشورهای  به  قم  گمرکات 
صادر شده است، گفت: کفش و صندل از 
نظر ارزش در رتبه پنجم جدول محصوالت 
که  دارد  قرار  قم  گمرکات  از  شده  صادر 
توسعه  در  کاال  این  ظرفیت  دهنده  نشان 

است. استان  تجارت 
قم  گمرکات  کرد:  تاکید  دریکوندی 
صنعتگران  از  بیشتر  هرچه  حمایت  برای 
فرآیند  به  بخشیدن  سرعت  و  استان 
توسط  شده  تولید  محصوالت  صادرات 
آنان ، از ظرفیت های قانونی برای تسهیل 

سامانه های  همچنین  و  اداری  امور 
غیر  خدمات  ارائه  به منظور  الکترونیکی 
حضوری به فعاالن اقتصادی بهره می برد.
برنامه ریزی  اساس  بر  ایرنا،  به گزارش 
 30 سال جاری  پایان  تا  گرفته  صورت 
پایپوش درقم  و  انواع کفش  میلیون جفت 
می شود،  عرضه  مصرف  بازار  به  و  تولید 
واحدهای  در  شده  تولید  کفش های 
به  پاسخ  بر  عالوه  استان  این  صنعتی 
بین المللی  دربازارهای  داخلی،  بازار  نیاز 
طی  و  دارد  را  خود  خاص  جایگاه  نیز 
توجهی  قابل  اقدام های  اخیر  سال های 
کشورهای  به  محصول  این  صادرات  برای 

شده است. انجام  جهان  مختلف 
جمله  از  ماشینی  کفش  خوشه  
است  درقم  موفق  صنعتی  خوشه های 
از  استفاده  با  حوزه  این  فعاالن  و 

در  استان  توجه  قابل  ظرفیت های 
خود  تولیدی  محصوالت  کفش،  صنعت 
صادر  بین المللی  و  داخلی  بازارهای  به  را 
در  تولیدی  واحد   300 حدود  می کنند؛ 

همچنین  است،  فعال  قم  کفش  صنعت 
شغل  هزار  پنج  از  بیش  صنعت  این 
به  غیرمستقیم  شغل  هزار   ۲0 و  مستقیم 

► آورده است.   وجود 

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تشریح کرد:

● فنی و حرفه ای قم اعتبارات سفر رئیسی به قم را کجا خرج کرد؟   ●

مدیرکل گمرکات قم:

● ۱۸ میلیون دالر کفش و صندل از قم صادر شد   ●

گزارشی از جشنواره ملی زیارت و گردشگری؛

●  رویداد ملی سقاخانه به همت شهرداری قم، مشهد و شیراز چگونه اجرا می شود؟   ●
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یادداشتی از شوقی عواضه درباره حاج قاسم سلیمانی
سایه سردار از غزه تا کرانه 

باختری و وحشت دائمی برای 
صهیونیست ها

قاسم  ژنرال  نوشت:  البناء  خبری-تحلیلی  پایگاه  در  عواضه  شوقی 
تأسیس  را  الشعبی  حشد  بغداد،  در  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی 

شکست. هم  در  را  آمریکایی-داعشی  تروریسم  تندیس  که  کردند 
و  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سردار  ترور  عملیات  از  پس 
معروف  التمیمی  جعفر  جمال  الشعبی  حشد  نیروهای  رییس  نایب 
اعالم  ترامپ  دونالد  آمریکا  جمهور  رییس   ، المهندس  ابومهدی  به 
قتل  به  را  سلیمانی  قاسم  ایرانی  نظامی  فرمانده  متحده  ایاالت  کرد 
دوران  کرد  اضافه  همچنین  او  کند.  جلوگیری  جنگ  بروز  از  تا  رساند 
از  پس  بوده  آن  گسترش  دنبال  به  سلیمانی  که  تروریستی  اقدامات 
هدف  شد  مدعی  پنتاگون  که  حالی  در  شده  تمام  ترور  عملیات  این 
ایران در منطقه  آتی  و حمالت  تهدیدات  از  این عملیات جلوگیری  از 

است. بوده 
اطالعاتی  سازمان  سابق  رییس  هیمان  تامیر  که  است  حالی  در  این 
فرمانده  ترور  در عملیات  اسراییل هم  بود  اعالم کرده  اسراییل  ارتش 
سپاه قدس نقش آفرینی کرده و این عملیات را در کنار ترور فرمانده 
شده  انجام  اقدامات  مهمترین  از  غزه  در  ابوالعطا  بها  اسالمی  جهاد 

کرد. توصیف  خودش  مسئولیت  دوره  در 
ایاالت  جانب  از  جنایت  این  ارتکاب  از  که  سالی  سومین  به  ورود  با 
و  عملیات  این  است  الزم  گذرد  می  صهیونیستی  رژیم  و  متحده 
اهداف عامالنش مجددا مورد بررسی قرار گرفته و به سواالتی در این 

شود. داده  پاسخ  خصوص 
اهداف  به  نتانیاهو  دولت  همکاری  با  ترامپ  دولت  آیا  اینکه  اول 
یافتند؟ دست  داشتند  سر  در  عملیات  این  انجام  از  که  متعددی 
در  را  عملیات  این  ها  صهیونیست  چرا  که  است  این  سوال  دومین 
کنار ترور فرمانده جهاد اسالمی یکی از مهمترین اقدامات خودشان 

کردند؟ ارزیابی 
خواسته  به  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  دولت  آیا  اینکه  سوم  سوال  و 
خودشان رسیدند و محور مقاومت پس از این اقدامات مجبور به عقب 

شد؟ نشینی 
به هیچ کدام  و رژیم صهیونیستی  آمریکا  این است که دولت  حقیقت 
کردند  می  دنبال  سلیمانی  سردار  ترور  عملیات  در  که  اهدافی  از 

خوردند. شکست  بخش  این  در  و  نیافتند  دست 
نه  و  کنند  فراهم  را  ایران  در  داخلی  تغییرات  زمینه  توانستند  نه  آنها 
ایرانی که  حتی در معادالت و نقش منطقه ای ایران تاثیرگذار بودند، 
و  حمایت  خمینی  امام  رهبری  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 
همراهی با ملت فلسطین را آغاز کرده و با شکل گیری سپاه قدس به 

ادامه می دهد. مسیر خودش 
بغداد  همین  در  المهندس  ابومهدی  حاج  و  سلیمانی  قاسم  ژنرال 
آمریکایی  تروریسم  تندیس  که  کردند  تاسیس  را  الشعبی  حشد 
هم  آنجا  در  که  سوریه  جبهه  بر  اضافه  شکست  هم  در  را  داعشی 
های  پیروزی  و  کردند  وارد  متحدانش  و  آمریکا  به  سختی  ضربات 
ارزشمندی به دست آوردند. تا لبنانی که افسانه ارتش شکست ناپذیر 
نابود کرد. را  تروریسم تکفیری  امپراطوری  و  له کرد  پا  زیر  را  اسراییل 
قاسم  ژنرال  حضور  و  ها  اندیشه  از  هرگز  که  فلسطینی  همینطور 
حضور  هایش  معرکه  و  میادین  همه  در  که  او   ، نبود  خالی  سلیمانی 
از گروه های مبارز فلسطینی در  را  داشت و هرگونه کمک و حمایتی 

داد. می  انجام  مقاومت  دفاعی  توان  پیشرفت  و  رشد  راستای 
امنیت  علیه  مستقیم  تهدید  دلیل  همین  به  سلیمانی  قاسم  شهید 
او  های  تالش  لطف  به  و  رفت  می  شمار  به   صهیونیستی  رژیم 
هواپیماهای  و  ها  موشک  از  ای  مجموعه  میان  در  ها  صهیونیست 
فرماندهان  که  است  چیزی  این  و  شدند  محاصره  سرنشین  بدون 
نخست  بنت  نفتالی  ازجمله  اند  کرده  اعتراف  آن  به  اسرائیل  نظامی 
حمالت  سایه  بود  شده  مدعی  که  صهیونیستی  رژیم  سابق  وزیر 
کند. می  تهدید  را  اشغالی  های  سرزمین  استراتژیک  عمق  موشکی 
گفته  که  کوخافی  اوفیو  اسراییل  ارتش  رییس  اظهارات  همچنین 
درگیری  نتیجه  صهیونیستی  رژین  علیه  ها  تهدید  افزایش  دلیل  بود 
و  نظامی  قدرت  پیشرفت  و  بیشتر  دشمنان   ، بیشتر  های  جبهه  در 
است. مقاومت  محور  سرنشین  بدون  هواپیماهای  و  دقیق  موسکی 
همان محوری که با حضور ایران، یمن، عراق، سوریه لبنان و فلسطین 
با  و  گسترده  صورت  به  ها  جبهه  و  میادین  تمامی  در  و  گرفته  شکل 

است. حاضر  بیشتری  انگیزه  و  صالبت 
امروز و با گذشت سه سال از شهادت یکی از فرماندهان و ارکان محور 
بر  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  دولت   ، سلیمانی  قاسم  ژنرال  مقاومت 
از  که  استراتژیکی  اهداف  به  یابی  دست  در  روی  پیش  دالیل  اساس 

ترور دنبال می کردند عاجز ماندند. این 
ها،  چالش  تمامی  از  عبورش  و  ای  هسته  ایران  ثبات  استمرار  اول 
همچنان  اما  آوردند  پدید  برایش  داخل  در  که  ماجراهایی  ها،  بحران 

است. کرده  حفظ  را  مقاومت  محور  در  خودش  فرماندهی  جایگاه 
در  آنها  ناتوانی  و  صهیونیستی  رژیم  و  متحده  ایاالت  شکست  دوم 
محور  موشکی  و  نظامی  توان  ارتقاء  و  پیشرفت  ادامه  از  ممانعت 

. مت و مقا
تحمیل  در  محور  این  روی  پیش  و  مقاومت  محور  جایگاه  تثبیت  سوم 

صهیونیستی. رژیم  و  پیمانانش  هم  آمریکا،  به  ای  منطقه  معادالت 
معرکه  از  توانست  ایران  سلیمانی  ژنرال  ترور  از  سال  سه  گذشت  با 
بود عبور کند. در  افتاده  راه  به  بزرگ و گسترده  با بحرانی  داخلی که 
شرایط  تحقق  و  کرده  پافشاری  خودش  مواضع  بر  ای  هسته  موضوع 
مورد نظر خودش را دنبال می کند. در یمن همچنان موضع انصارالله 
دشمن  به  را  خودش  شرایط  الله  حزب  لینان  در   ، کند  می  تقویت  را 
به  خودش  نفتی  حقوق  بازگرداندن  با  و  کرده  تحمیل  صهیونیستی 
سلیمانی  ترور  از  پس  سال  یک  تنها  فلسطین  در  رسد.  می  پیروزی 
در  را  صهیونیستی  رژیم  جبروت  القدس  سیف  عملیات  در  مقاومت 
و مقاومت در میزان  ترور فلسطین  از  تنها دو سال پس  و  هم شکست 
نتوانسته  هنوز  ها  صهیونیست  و  شدند  پیروز  یکپارچگی  و  وحدت 
عملیات  جلوی  یا  شوند  مقاومت  نظانی  توان  و  پیشرفت  از  مانع  اند 
رژیم  اهداف  بگیرند.  رسیده  آنها  خاک  داخل  به  که  را  آنها  های 
حاضر  سلیمانی  قاسم   ، نشد  محقق  فرمانده  ترور  با  صهیونیستی 
است در فلسطین از غزه تا کرانه باختری تا نابلس در کنار هر مجاهد 
و شهیدی ، با هر گلوله شلیک می کند به سوی دشمن و با هر غرشی 
شدن  نزدیک  از  و  میاورد  در  لرزه  به  را  صهیونیستی  رژیم  های  پایه 

دهد. می  خبر  رژیم  این  نابودی  دوره 

یادداشت

بی بازگشت  پرواز  آن  از  سال  سه  درست  حاال      ◄
ایران  برای  آنچه  بهشت.  مقصد  به  پروازی  می گذرد، 
اما از آن پرواز ماند مکتب و راهی بود که به نام سردار 
پیوندی  است.  خورده  پیوند  سلیمانی  قاسم  شهید 
شهید  سردار  از  است.  شده  ایران  یک  راه  نقشه  که 
نیست  اغراق  اما  است،  نشده  گفته  کم  سلیمانی 
جا  به  هنوز  او  مکتب  از  بسیاری  ناگفته های  بگوییم 
از چشم  او هنوز  بسیار  مانده است. وجوه شخصیتی 
هوش  و  توان  از  فارغ  اینکه  است،  مانده  دور  برخی 
در  او  بود  آشکار  بر همه جهانیان  که  او  نظامی  باالی 
ساحت یک اسطوره ملی چه برای این سرزمین به جا 
فقدانش هم چتری  که حتی  بود  او چگونه  گذاشت؟ 
از نگاه و  ایرانیان فارغ  و وفاق، که  نام همدلی  با  شد 
آیین و فرهنگش زیر آن گرد هم آمدند؟ او چگونه بود 
که حتی در شرایط کنونی توانست سرمایه اجتماعی 
با  گفتگویش  در  فردا  دهد؟  افزایش  را  سرزمین  این 
ـ  بخشی  کرده  سعی  جامعه شناس  کلهر  سینا  دکتر 
شخصیتی  واالی  وجوه  این  از  ـ  کم  و  کوتاه  چند  هر 

کند. واکاوی  را  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار 
احیای  در  سلیمانی  شهید  شخصیت  چقدر 

بود؟ موثر  ملی  وفاق  نام  به  مفهومی 
و  چیزی که در شهید سلیمانی بسیار برجسته بود 
او را به نوعی منحصر به فرد هم کرده بود این بود که 
بین قول و فعل او یگانگی وجود داشت. میان چیزی 
همگرایی  یک  می داد  انجام  که  کاری  و  می گفت  که 
با  باید  اینکه  و  گفتار  در  صداقت  این  می شود.  دیده 
شخصیت  در  بارز  نکته ای  باشید  همراه  گروه ها  همه 
که  قومی  تنوع های  همه  با  ایران  مردم  اینکه  بود.  او 
گرایش ها،  با  جامعه  یک  و  هستند  ایران  مردم  دارند 
گرفته  شکل  که  است  متفاوت  عقاید  و  دیدگاه ها 
می گرفتنند.  نظر  در  یکپارچه  کلیت  یک  را  آن  اما 
هم  دیگر  خیلی های  که  ـ  می گفتند  که  چیزی  بین 
که  چیزی  ـ  می کردند  عمل  که  چیزی  با  ـ  می گویند 
که  داشت  وجود  یکدستی  ـ  نمی کنند  عمل  برخی 
این صداقت  مردم  دارد.  بودن شهید  از صادق  نشان 

می کردند. هم  باور  و  داشتند  دوست  و  می دیدند  را 
هم  داشت  وجود  مردم  در  که  باوری  همین 

دارد؟ رفتار  یک  از  نشان 
می کند  عمل  گفته هایش  به  که  کسی  ببینید 
عنوان  به  اوست.   برای  هزینه هایی  با  همراه  قطعا 
عمل  گفتارش  به  که  کسی  سیاست  حوزه  در  مثال 
می گیرد،  صورت  او  علیه  هزینه تراشی هایی  می کند 
سلیمانی  شهید  اما  می کنند  اعتراض  گروه هایی 

راسخی  اعتقاد  البته  و  بود  صادق  باورش  در  چون 
این  و  می کرد  متمایز  نوعی  به  را  او  داشت  عملش  به 

می شد. درک  کامال  مردم  عموم  باور  در  رفتار 
اشاره  ایران  در  قومیتی  باالی  تنوع  به  اشاره ای 
وجود  با  سلیمانی  شهید  نگاه  اینکه  و  داشتید 
نام  به  یکپارچه  کلیتی  در  احتمالی  تفاوت نظرهای 
می توانست  چقدر  ویژگی  این  بود،  شده  جمع  ایران 
آن  باشد؟  کننده  اجتماعی کمک  افزایش سرمایه  در 
هم در شرایط کنونی که شاید بسیار بیشتر از گذشته 

می شود. حس 
یکی  فرهنگی  گوناگونی  و  رنگارنگی  همین 
که  است  سرزمین  این  منحصر  ویژگی های  از 
اقوام  می دهد.  نشان  ملت  یک  قالب  در  را  خودش 
برجسته سازی  برای  قصدی  آنکه  از  پیش  مختلف 
عنوان  به  را  خودشان  باشند  داشته  تفاوت هایشان 
قومیتی شان  ویژگی  آن  و  می کنند  تعریف  ایرانی  یک 
وقتی  می کنند.  لحاظ  کلیت  همین  چارچوب  در  را 
بین المللی  و  ملی  تراز  در  شخصیت  یک  می بینند 
اقوام  این  کنار  عمل  در  کلیدی  بزنگاه های  همه  در 
ایستاده و در رفتارش تمام این تفاوت ها را به رسمیت 
فرد  این  به  آنها  عالقه  و  احترام  طبیعتا  می شناسد 
به  چیزی  دلبستگی  این  و  می کند.  پیدا  افزایش 
اجتماعی  سرمایه  نیست.  اجتماعی  سرمایه  از  غیر 
به  شما  اینکه  نیست.  خاطر  تعلق  جز  چیزی  هم 
باشید.  عالقمند  و  بگذارید  احترام  درونی  چیزی 
کلیتی  می تواند  یا  باشد  سیاسی  نظام  می تواند  این 
این  کلیت  کشوری  مردم  وقتی  باشد.  کشور  نام  به 
به  این  دارند  دوست  شخصی  واسطه  به  را  سرزمین 
است.  جامعه  آن  اجتماعی  سرمایه  بودن  باال  معنای 
قلب  اما  دارد  مفهوم  این  هم  دیگری  مولفه های 
همه  وجود  با  که  است  این  اجتماعی  سرمایه  مساله 
عالقمندی  و  داشتن  دوست  این  گوناگونی ها  و  تنوع 
بوده  مساله  کانونی  نقطه  این  اتفاقا  و  می افتد  اتفاق 

کنید. لحاظ  را  کثرت  این  شما  که  است 
محدود  سلیمانی  شهید  مورد  در  مساله  این 
به  باور قلبی  ایشان  به نظر  به قومیت هم نیست. 

داشتند. هم  سیاسی  نظرهای  تفاوت 
اجتماعی  زمینه های  در  احترام  این  قطعا.  بله 
زمان  در  مصداقش  می آید.  چشم  به  هم  سیاسی  و 
مختلف  بخش های  از  می توانیم  ایشان  پیکر  تشییع 
که  حیاتشان  زمان  در  هم  ایشان  ببینیم.  را  جامعه 
به شهادت رسیدند  زمانی که  در  و هم  بودند  محبوب 
که  افرادی  در  حاال  هم  و  آمدند.  همه  که  دیدید  شما 

این  می توانیم  می شوند   حاضر  ایشان  مزار  سر  بر 
که  اینهاست  ببینید.  چشم  به  هم  را  دیدگاهی  تنوع 
سیاستمداران  برای  هم  می سازد.   الگو  شهید  این  از 
افرادی  برای  عمومی  حوزه  در  هم  و  الگوست  یک  ما 

می کند. زیست  ایران  نام  به  کشوری  در  که 
شهید  نام  به  الگویی  به  داشتید  اشاره ای 
اسطوره های  این  توانسته ایم  چقدر  سلیمانی، 

کنیم؟ مطرح  الگوسازی  با  را  ملی 

باید  را  سلیمانی  شهید  بودن  بعدی  چند  ببینید 
تنها  داریم  او  از  که  روایت هایی  در  نباید  کرد.  حفظ 
با روایت های گروه خودمان باشد. به این معنا  همسو 
نکنیم  غالب  را  ن  خودما  حزب  و  قوم  روایت های  که 
هر  باشیم.  کرده  ترسیم  او  از  تک بعدی  تصویر  یک  تا 
چندوجهی  شده  تالش  اخیر  سال  سه  دو  در  چند 
به گروه های مختلف  و تعلقش  ایشان  بودن شخصیت 
و به طور خالصه فراجناحی بودن و فراخرده فرهنگی 
موارد  از  برخی  در  ما  بدهیم.  نشان  را   او  بودن 
یک  خواسته  دلمان  ناخواسته  یا  خواسته 
می کنیم  گمان  که  بدهیم  انجام  خالص سازی هایی 
تجلیل  خودمان  فرهنگی  و  سیاسی  جریان  نگاه  از 
این  با  است  ممکن  لحظه  همان  نمی دانیم  اما  است 
قهرمان  شخصیت  بودن  جامع  و  فراگیری  آن  کارمان 
به  را  این  اگر  بدهیم.  تقلیل  را  خودمان  نظر  مورد 
شهید  که  همانطور  بدهیم  اجازه  و  بشناسیم  رسمیت 
که  همانطور  و  کردند  بیان  کردند،  زیست  سلیمانی 

کردند  فدا  مردم  این  خاطر  به  را  جانشان  هم  آخر  در 
بگیرد. قرار  مردم  دید  در  همان 

وجوه  تبیین  نیازمند  چقدر  اوصاف  این  با 
مورد  مولفه های  این  هستیم؟  ایشان  شخصیتی 
شخصیتی  کانونی  نقطه  باورتان  به  که  شما  نظر 
رسمی  رسانه های  در  حداقل  است  هم  ایشان 
تبیین  به  نیاز  چقدر  است،  شده  دیده  کمتر 

داریم؟ ایشان  شخصیتی  وجوه  درست 

سلیمانی  شهید  همچنان  نظرم  به  من  ببینید 
وجوه  از  برخی  که  معنا  این  به  هستند.  مظلوم 
آنکه  ویژه  به  است.  نشده  شناخته  ایشان  شخصیتی 
نظامی  شخصیت  یک  عنوان  به  را  ایشان  بیشتر 
همچنان  ایشان  نظامی گری  وجه  آن  و  می شناسند 
ایشان  اینکه   در  نماند  ناگفته  چند  هر  است.  غالب 
نیست  شکی  بودند  بی نظیری  و  یک  درجه  فرمانده 
را  او  فعالیت های  و  ایشان   وصیت نامه  وقتی  اما 
انسانیت  و  و روح لطیف  رئوف  این قلب  به   می بینید 
وجه  هم  می زند  حرف  وقتی  می برید.  پی  او  وارسته 
او کاربردی است.  عرفانی و عاطفی دارد و هم کالم 
می تواند  حتی  شخصیتی  وجوه  این  شدن  برجسته 
این  باشد.  موثر  هم  ما  تک  تک  روزمره  زندگی  در 
بی نظیرش  کارآمدی  الشعاع  تحت  نباید  وجوه 
نادیده  نباید  وجوه  این  شود.  گم  نظامی  حوزه  در 
شفیع  هم  بزرگوار  شهید  انشاءا...  تا  شود  انگاشته 

 ► باشد.    ما  همه 

ابعاد جامعه شناختی سردار قاسم سلیمانی در گفتگو با سینا کلهر؛

●  حاج قاسم احیاگر وفاق ملی    ●

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده      ◄
بدون  سیاست  و  است  سیاست  همزاد  قدرت  گفت: 
قدرت بی اثر است. کار اصلی سردار سلیمانی ساخت 

بود. ما  خارجی  سیاست  برای  قدرت 
مراسم  در  سالمی  حسین  سرلشکر  مهر،  گزارش  به 
وزارت  محل  در  که  سلیمانی  قاسم  شهید  گرامیداشت 
امور خارجه برگزار شد، اظهار داشت: در دنیای امروز 
یک درهم تنیدگی و ادغام بین جنگ و صلح وجود دارد.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دستگاه سیاست 
خارجی یک کشور نهادی برای تعامل است، اما گاهی 

گفتگوهای مخاصمه بر تعامل غلبه می کند.
داریم،  متحدی  متعهدان  اندک  ما  داد:  ادامه  وی 
لذا مجبور هستیم در فضای آرامش سخت جهانی یک 

پیکار مستمر دیپلماتیک را در قاعده یک جنگ جهانی 
کنیم. مدیریت 

سرلشکر سالمی افزود: شهید سلیمانی یک سیمای 
قرآنی دارد و می توان با الهام از آیات قرآن تصویری دل 
ایجاد  را  بزرگ  انسان  این  حقیقی  شخصیت  از  انگیز 

کرد.
وی ادامه داد: بیش از 40 سال است که با او آشنایی 
ماندنی  اسطوره  این  پنهان  زوایای  از  بخشی  و  داشتم 
یک  واقعًا  او  دانم.  می  را  بزرگ  اسالم  و  عزیز  ایران 

بود. پذیر  تکثیر  کاماًل  شخصیت 
فرمانده کل سپاه افزود: بهترین آرامگاه او در میدان 
با  تراز  هم  درست  یعنی  بود  نبرد  مقدم  خط  جنگ، 
را  خطوط  می خواستند  که  تیراندازی  تک  رزمندگان 

. بشکنند
از  اگر سردار سلیمانی  اینکه  بیان  با  سردار سالمی 
او  گفت:  بود،  آموخته  قرآن  از  می گفت  سخن  عدالت 
با دشمن هم با عدالت رفتار می کرد. جهان بینی او از 
قدرت الهی بود و گمان نمی کنم هرگز قلب او در مقابل 
هیچ قدرتی به تپش افتاده باشد، یعنی در قلب حوادث 

او آرام ترین مرد بود.
با  سلیمانی  شهید  عملکرد  ارتباط  به  اشاره  با  وی 
سیاست  همزاد  قدرت  کرد:  عنوان  خارجه،  وزارت 
داشتن  است.  اثر  بی  قدرت  بدون  سیاست  و  است 
اصلی  کار  نیست.  کافی  قدرت  بدون  سیاسی  تدبیر 
سردار سلیمانی ساخت قدرت برای سیاست خارجی 

► ما بود.    

مسائل  تحلیل گر  الریجانی  جواد  محمد      ◄
شهادت  پرونده  حقوقی  پیگیری  باید  گفت:  سیاسی 
100 سال هم طول  اگر  را حتی  حاج قاسم سلیمانی 
این پیگیری موضوعیت  ادامه دهیم زیرا نفس  بکشد، 

دارد.
و  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  الریجانی  محمدجواد 
خبرگزاری  سیاسی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بین الملل 
فارس، درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی پرونده 
این  پیگیری  گفت:  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت 
آن  باید  بکشد  طول  هم  سال   100 اگر  حتی  پرونده 
را ادامه بدهیم. نفس این پیگیری حقوقی موضوعیت 
دادگاه  آن  برای  سریعًا  که  کنیم  فکر  نباید  و  دارد 

می شود. تشکیل 
پرونده  سال   ۶0 صهیونیست ها  اینکه  بیان  با  وی 
رژیم  کرد:  تشریح  کردند،  دنبال  را  بنز  کمپانی 
صهیونیستی مدعی بود که کمپانی بنز در زمان هیتلر 
از اسرای یهودی به عنوان کارگر استفاده کرده و این ها 
میلیارد  پیگیری موفق شدند که چند  ۶0 سال  از  بعد 
دالر از این کمپانی بگیرند؛ این معنای سمجی است. 
به شهادت رساندن شهید سلیمانی جنایت علیه همه 
ما  ملت  علیه  جنایاتی  که  مواردی  در  ما  و  بود  ملت 
آخر  تا  امکانات  همه  با  باید  است،  ما  با  حق  و  شده 

بکشد. طول  سال   100 اگر  حتی  کنیم،  پیگیری 
الریجانی افزود: دولت مردان ما باید در هر مالقاتی 
صحنه های  در  کنند.  عنوان  را  مسئله  این  غربی ها  با 
بین المللی باید کار تبلیغاتی بر روی این موضوع شود 
مطالب  الحمدالله  دارد.  موضوعیت  کار  این  نفس  و 
گفته  سلیمانی  قاسم  حاج  شخصیت  مورد  در  زیادی 
خوبی  کار  این  و  است  ارزش  با  آنها  همه  که  می شود 

می دهند. انجام  رسانه ها  سایر  و  صداوسیما  که  است 
پژوهشگران  با  قاسم  حاج  دیدار  ماجرای 

بنیادین دانش های  مجموعه 

تشریح  در  بنیادی  دانش های  پژوهشگاه  مدیر 
خاطره ای از حضور شهید سلیمانی در این پژوهشگاه 
قاسم،  حاج  شهادت  از  قبل  ماه  دو  تقریبا  گفت: 
پژوهشگران  که  وقتی  آمدند؛  ما  پژوهشگاه  به  ایشان 
دارد،  حضور  ما  دفتر  در  ایشان  که  شدند  متوجه  ما 
ما  گفتند  و  شدند  جمع  نفرشان   40 الی   30 حدود 
می خواهیم با ایشان دیدار کنیم. من یک مقدار نگران 
هم شده بودم ولی در عین حال به ایشان اطالع دادم 
که  هستند  شما  دیدار  مشتاق  همکاران  از  جمعی  که 
بین آن ها حزب اللهی های متدین هستند، شاید افراد 
آن ها  همه  ولی  باشد،  میانشان  هم  اللهی  حزب  غیر 

هستند. علمی  شخصیت های 

اگر  که  گفتم  قاسم  حاج  به  من  داد:  ادامه  وی 
وگرنه   کنیم  برقرار  را  دیدار  این  می توانیم  دارید  وقت 
دیدار  ایشان  کنم.  رد  را  درخواست شان  می توانم  من 
ایشان  دیدار  به  پژوهشگران  وقتی  کردند.  قبول  را 
انتظار داشتند که سردار سلیمانی یک صحنه  آمدند، 
بحث  ایشان  ولی  دهد  توضیح  آنها  برای  را  جنگی 
بسیار جالبی مربوط به روابط بین الملل و امور مربوط 
بیافتد  اتفاق  می خواهد  یا  افتاده  اتفاق  که  منطقه  به 

کردند. ارائه  را 
یک  مثل  کامال  ایشان  کرد:  اضافه  الریجانی 
به  اشاره  بدون  و  تسلط  و  سادگی  با  و  خبره  دیپلمات 
صحنه های نبرد برای آنها فضای بین المللی را توضیح 
را  بین المللی  پدیده های  کاماًل  سلیمانی  شهید  داد. 
می شناخت و نتیجه بحث آن روز این شد که 40-30 
شدند  ایشان  مجذوب  شدت  به  بودند،  آنجا  که  نفری 
را  نبرد  صحنه  چند  شما  داشتیم  انتظار  ما  گفتند  و 
مباحث  جدی  خیلی  شما  ولی  کنید  ترسیم  ما  برای 

دادید. توضیح  را  بین المللی 
پس  افزود:  بنیادی  دانش های  پژوهشگاه  مدیر 
درخواست  قاسم  حاج  از  بچه ها  جلسه  این  پایان  از 
تعدادی  که  دادند  دستور  ایشان  و  کردند  یادگاری 
برای  برای خودشان و هم  و بچه ها هم  آوردند  انگشتر 
نفری   4-3 آن  حتی  گرفتند.  یادگاری  خانم هایشان 
که گرایش غیر حزب اللهی هم داشتند، بعد از جلسه 
را  نظامی  حوزه  در  استراتژیستی  چنین  ما  که  گفتند 
در دنیا نداریم که به این شکل وقتی بحث بین المللی 

شود. وارد  تخصص  و  بادقت  می کند، 
وی بیان کرد: وقتی که سردار سلیمانی به شهادت 
نزدیک  از  را  ایشان  که  جلسه  این  در  حاضران  رسید، 

دیده بودند، هفته ها درگیر بودند و می گفتند ما شبی 
کلمه  نفوذ  این  البته  نمی خوابیم.  ایشان  یاد  بدون  را 
وقتی  خداوند  که  است  خاصی  الطاف  بصیرت  این  و 
ظرف  در  را  نعمات  این  ببیند،  مستعد  را  انسان  یک 
شخصیتی  سلیمانی  شهید  می دهد.  قرار  او  وجودی 
و  می درخشد  آفتاب  مثل  ما  کشور  تاریخ  در  که  است 
نسل های بعدی ما باید با وجوه مختلف زندگی و تفکر 

باشند. آشنا  او 
خط و ربط حاج قاسم شفاف است

الریجانی خاطرنشان کرد: برخی هم می خواهند از 
برخی  از  ویژه  به  کنند،  ایشان سوءاستفاده  شخصیت 
عبارات ایشان که گفته اند من به هیچ جناح و گروهی 
وابسته نیستم، این حرف درستی است و ایشان عضو 
است؛  بوده  مشخص  او  خط  اما  نبوده  جناحی  هیچ 
خط او، خط اسالم، نظام، رهبری و جمهوری اسالمی 
را  نظام  از  دفاع  و  می کند  معرفی  حرم  را  نظام  و  بوده 
مثل دفاع از حرم می داند. ایشان آنقدر مطلب در این 

حوزه دارد که کسی نمی تواند سوءاستفاده کند.
پایان  در  بنیادی  دانش های  پژوهشگاه  مدیر 
حتی  داشت  سعی  قاسم  حاج  کرد:  خاطرنشان 
برخی از افراد که لغزش هایی در گرایش های سیاسی 
داشتند،  محبت  ایشان  به  که  علت  این  به  را  داشتند 
برای  را  خودش  اجتماعی  سرمایه  یعنی  کند،  جذب 
صحبت  آن ها  با  حوصله  با  و  می کرد  استفاده  نظام 
خود  غفران  و  کند  رحمت  را  ایشان  خداوند  می کرد. 
اسالم  صدر  از  اسالم  شهدای  تمام  و  ایشان  بر  را 
از  که  دهد  توفیق  ما  همه  به  و  کند  روزافزون  تاکنون 
و  کنیم  محافظت  اسالمی  جمهوری  دستاوردهای 

► باشد.     والیت  مدافع 

سرلشکر سالمی:

● کار اصلی شهید سلیمانی ساخت قدرت برای سیاست خارجی بود   ●

محمدجواد الریجانی:

● پرونده حقوقی شهید سلیمانی ۱۰۰ سال طول بکشد باید ادامه دهیم    ●
خط و ربط حاج قاسم شفاف است
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مکانیسم قیمت و مسئله 
عدالت ارزی

جبرائیلی یاسر  سید 
منابع عمومی باید به چه کسانی تخصیص داده شده و به چه مصارفی 
را  منابع  توزیع  روش  عادالنه ترین  نئولیبرال،  سیاسی  اقتصاد  برسد؟ 
به  منابع  روش،  این  در  است  معتقد  و  می داند  قیمت«  »مکانیسم 
بهترین مصرف ممکن نیز خواهد رسید. بر اساس نگرش پیروان این 
در  پیشنهادی  قیمت  باال ترین  به  باید  عمومی  محدود  منابع  مکتب، 
بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف، مداخله ای نکند؛ چه، 
باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب ترین نقطه 

رساند. خواهد  ممکن 
است  این  قیمت  مکانیسم  اساس  بر  عمومی  منابع  توزیع  نتیجه  اما 
یعنی  ببرند.  بهره  منابع محدود  این  از  ثروتمندان می توانند  که صرفًا 
تأمین  را  عمومی  منافع  عمومی،  منابع  این  توزیعی،  نظام  چنین  در 
»مصرف  همین  و  می رسد  اختصاصی  مصارف  به  بلکه  نمی کند، 
ایجاد  در جامعه شکاف طبقاتی  که  منابع عمومی« است  اختصاصی 
علی  امیرالمؤمنین  حضرت  که  است  فرآیندی  همان  این  می کند. 
حق  جانب ها  فی  و  اال  موفوره  نعمه  رایت  »ما  معروف  حدیث  در  )ع( 
مشهور  دریافت  می کنند.  یاد  حق«  شدن  »پایمال  به  آن  از  مضیع« 
دزدی  نتیجه  هست،  زیادی  نعمت  هرجا  که  است  این  حدیث  این  از 
حضرت  نیست.  این  حدیث  معنای  اما  است،  عده  یک  از  غصب  و 
ایشان  دارند.  حدیث  این  از  دقیقی  تفسیر  خامنه ای  آیت الله العظمی 
زیادی  ثروت  که  آنجایی  که  است  این  حدیث  معنای  می فرمایند 
هست، خود این ثروت، فرصت بهره مندی از امکانات را برای صاحب 
را  ثروت  این  که  مردم  اکثریت  از  فرصت  این  و  می کند  ایجاد  ثروت 
مکانیسم  با  را  عمومی  منابع  شما  وقتی  یعنی  می شود.  دریغ  ندارند، 
منابع  این  از  بهره مندی  به  قادر  ثروتمندان  تنها  کنید،  توزیع  قیمت 
به  شد؛  خواهند  محروم  موهبت  این  از  مردم  اکثریت  و  بود  خواهند 
طبقاتی  شکاف  و  بی عدالتی  به  منابع،  توزیع  نظام  دیگر،  عبارت 
از  صیانت  زمینه  در  حاکمیت  وظایف  از  یکی  لذا  زد.  خواهد  دامن 
عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی به شکلی عرضه شود 
صرفًا  و  شوند،  محروم  آن  از  مندی  بهره  فرصت  از  مردم  اکثریت  که 

باشند. داشته  را  فرصتی  چنین  ثروت  صاحبان 
مصارف  به  نباید  عمومی  منابع  اگر  که  اینجاست  سؤال  حال 
اگر  کجاست؟  منابع  این  عادالنه  مصرف  محل  برسد،  اختصاصی 
مطلوب  روش  نیست،  توزیع  برای  مناسبی  روش  قیمت  مکانیسم 
توزیع  بر  باید  که  را  قاعده ای  اسالمی  انقالب  حکیم  رهبر  چیست؟ 
بیانات  طبق  فرموده اند.  بیان  روشنی  به  باشد،  حاکم  عمومی  منابع 
است،  ارزش  یک  ملی«  ثروت  »تولید  اواًل  اسالم  نگاه  در  ایشان، 
و  منابع  ثالثًا  است،  ارزش  یک  نیز  ملی«  ثروت  عادالنه  »توزیع  ثانیًا 
که  شود  تالش  باید  رابعًا  و  شود  توزیع  عادالنه  باید  عمومی  امکانات 
برسد.  بیشتر  همه  به  تا  شود  بیشتر  موجود  عمومی  امکانات  و  منابع 
که  نیست  کمونیستی  مساوات  نیز،  عادالنه«  »توزیع  از  ایشان  مراد 
و »باال  بلکه مراد »برخورداری عمومی«  نه مطلوب،  و  نه ممکن است 
رفتن سطح رفاه عمومی جامعه« است. ایشان نتیجه می گیرند که اگر 
نمی آید؛  پیش  طبقاتی  »شکاف  شود،  توزیع  عادالنه  عمومی  منابع 
تفاوت  نمی کند.  پیدا  تحقق  دیگر  طبقاتی  دره های  آن  و  شکاف  آن 
می توان  که  نیست.«استفاده ای  دیگر  طبقاتی  شکاف  آن  اما  هست، 
از این بیانات کرد، این است که منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت 

شوند. برخوردار  منابع  این  از  باید  مردم  همه  اینکه  یا  شود  کشور 
دنبال  سیاسی  اقتصاد  در  را  اسالمی  اصل  این  امتداد  بخواهیم  اگر 
کرده و برای نمونه تکلیف ارز را به عنوان یکی از منابع عمومی روشن 
الگوی  ارتقای  صرف  باید  یا  ارزی  درآمد های  بگوییم  باید  کنیم، 
واردات  صرف  یا  تولید(  عوامل  و  فناوری  )تحصیل  شود  کشور  تولید 
الگوی  و  است  مردم  عموم  اساسی  نیاز های  جزو  که  شود  کاال هایی 
از  ندارد.  را  عمومی  نیاز  این  به  پاسخ دهی  توان  کشور  جاری  تولید 
دیگر  و  ارز  است  معتقد  که  طبقاتی  شکاف  مولد  و  غلط  نگاه  این 
منابع عمومی، باید به باال ترین قیمت به صاحبان ثروت فروخته شده 
و عایدی آن صرف طبقات محروم شود نیز باید به شدت بر حذر بود. 
چه، درآمدی که از این محل حاصل شده و میان فقرا توزیع می شود، 
طبقاتی  شکاف  از  ناشی  خسارات  که  ندارد  را  آن  توان  وجه  هیچ  به 
جبران  را  ثروتمندان  متمایز  و  لوکس  مصارف  نتیجه  در  شده  ایجاد 

. کند
امکان  باید یک  از اجزای منابع عمومی،  به عنوان یکی  ارز  بنابراین، 
و ابزار در اختیار حاکمیت باشد و حاکمیت نیز در یک سطح با هدف 
مصارف  برای  آن  تخصیص  اجازه  اجتماعی«،  عدالت  از  »صیانت 
اختصاصی را ندهد و در سطحی دیگر برای »افزایش رفاه اجتماعی«، 
مصرف ارز در جهت ارتقای توان تولید ملی یا تأمین نیاز های عمومی 
حاصل  ارز   -1 است:  این  اهداف،  این  تحقق  الزمه  کند.  مدیریت  را 
اختیار  در  عمومی،  منابع  همچون  صادرکنندگان،  همه  صادرات  از 
مصارف  و  مجاز  مصارف  از  هوشمند  ۲-لیستی  باشد.  حاکمیت 
ارتقای  با  )مرتبط  مجاز  مصارف  برای  صرفًا  ارز  و  شده  تهیه  غیرمجاز 
نیاز اساسی عمومی( تخصیص داده شود  تأمین  یا  تولید ملی  الگوی 
واردات  که  شود  وضع  صددرصدی  چند  بازدارنده  تعرفه های  اینکه  یا 
کاالی غیرضرور را از حالت مقرون به صرفه خارج سازد. 3- از آنجایی 
با سیاست ارتقای الگوی  که واردات کاال های مشابه داخلی در تضاد 
ارز تخصیص داده نشود  این کاال ها  برای  به هیچ عنوان  تولید است، 
پروژه های  به  ارز  4- در مواردی که  )در لیست غیرمجاز قرار گیرند(. 
تکالیف  می شود،  داده  تخصیص  تولید  الگوی  ارتقای  با  مرتبط 
)بدون  شود  رصد  تکالیف  این  انجام  و  شده  مشخص  تولیدکننده 
داشتن سیاست صنعتی چنین امری محال است(. 5- در مواردی که 
پاسخگوی  کشور  تولید  الگوی  که  عمومی-  نیاز های  تأمین  برای  ارز 
در  باید  شده  وارد  کاالی  اوال  می شود،  داده  تخصیص  نیست-  آن ها 
گزافی  قیمت  به  نهایی  مصرف کننده  تا  شود  رهگیری  توزیع  سیستم 
کاال  باشد،  واردکننده  گزاف  سود  کسب  انگیزه  از  ناشی  می تواند  که 
را مصرف نکند؛ ثانیًا به موازات ایجاد ظرفیت تولید داخل، از سهمیه 

شود. حذف  سهمیه  این  نهایتًا  و  شده  کاسته  واردات 

یادداشت

◄     اوایل تابستان 13۹0 بود، در حالی که بیداری 
شکل  و...  تونس  مصر،  نظیر  کشورهایی  در  اسالمی 
تالش  آن  دنباله های  و  استکبار  اردوگاه  بود،  گرفته 
کردند تا با مهندسی معکوس این موج مردمی و البته 
مناطق  در  تکفیری  تروریستی  گروه های  تجهیز  با 
مرزی سوریه و میدان داری آنها در اعتراضات مردمی 
را  مردمی  حرکت های  این  ناکارآمدی ها،  برخی  علیه 
به انحراف کشانده و شورشیان از نقاط مختلف جهان 
را با گرایشی از جنس اسالم آمریکایی و با ابزار تکفیر 
به کشورهای حامی مقاومت گسیل  و خشونت عریان 
گروه های  تشکیل  به  که  مزورانه  حرکت  این  کنند. 
به  مقطعی  از  شد،  منجر  داعش  جمله  از  تروریستی 
هم  عراق  از  بخش هایی  وارد  سوریه،  بر  عالوه  بعد، 
و  عام  قتل  و  کشتار  با  می کرد  تالش  داعش  شد؛ 
در منطقه  را  تلسطش  آشام خود،  نمایش چهره خون 
تثبیت و جسارت و جرات مقاومت را از دیگران بگیرد.

 داعش و جنگ افروزی وحشیانه
هیچ  از  که  داعش  تکفیری-آمریکایی  گروهک 
با  و  درندگی  با  نمی کرد،  پیروی  مرامی  و  قانون 
انواع  و  به روز  تسلیحات  به  مسلح  و  وحشیانه  رفتار 
دیگری،  از  پس  یکی  را  شهرها  زرهی،  خودروهای 
می کرد  نصب  آنجا  در  را  خود  سیاه  پرچم  و  تسخیر 
خطبه  البغدادی  ابوبکر  خود،  سرکرده  نام  به  و 
کرده  پیشروی  آنقدر  اما  عراق  در  داعش  می خواند!  
اگر  که  داد  هشدار  ایران  اسالمی  جمهوری  که  بود 
ضرب  شوید،  نزدیک  ایران  مرزهای  کیلومتری   40 به 
خواهید  را  ایران  مسلح  نیروهای  مستقیم  شست 
را  خود  که  نکرد  جرات  هیچگاه  داعش  اگرچه  دید. 
رهبر  تعبیر  به  اما  کند  ایران  با  مستقیم  جنگ  درگیر 
با  رفتند  حرم[  ]مدافع  »شهدای  اسالمی:  انقالب 
نمیکردند،  مبارزه  اینها  اگر  که  کردند  مبارزه  دشمنی 
جلویش  اگر  کشور...  داخل  می آمد  دشمن  این 
همدان  و  کرمانشاه  در  اینجا  باید  ما  نمیشد،  گرفته 
اینها  جلوی  و  میجنگیدیم  اینها  با  استانها  بقیه ی  و 
جان  ما  عزیز  شهدای  این  واقع  در  میگرفتیم.  را 
خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین، انقالب 
شهرهای  به  داعش  یورش  کردند.«  فدا  اسالمی 
مختلف سوریه و عراق آنقدر سنگین بود که لکه های 
سیاه بر روی نقشه جغرافیایی عراق و سوریه، وضعیت 
نشان  را  امنیتی  و  سیاسی  حاکمیت  در  بحرانی  فوق 
می داد! وضعیتی که تحلیل محاسباتی را از بسیاری 
بهانه تراشی هایی  از  و  بود  گرفته  منفعل  سیاسیون  از 
همچون اینکه جنگ در این کشورها به ایران ارتباطی 
اما  دادند.  پیشنهاد می  را  با داعش!  تا مذاکره  ندارد 

بود...! دیگری  چیز  تدبیر 
ایران و انقالب اسالمی نشانه بود

تحلیل عمیق وضعیت منطقه، نشان می داد هدف 
تروریسم  نفوذ  دامنه  گسترش  مخرب،  جریان  این 
در  و  آسیا  غرب  در  مقاومت  جبهه  تضعیف  و  تکفیری 
بود،  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  جنگ  کالم،  یک 
شد...  روبه رو  نمیشود  ایران  با  که  ها[دیدند  »]غربی 
کشورهای  در  را  انقالب  راهبردی  عمق  میدیدند 
به  آنکه  از  قبل  که  افتادند  این  فکر  به  لذا  منطقه... 
ایران بشود حمله کرد... باید رفت کشورهای ُدور و َبر 
را، آنجاهایی که عمق راهبردی ایران است و هر کدام 
اینها  مرتبطند،  اسالمی  جمهوری  با  نحوی  یک  به 
توطئه  این  را،  نقشه  این  کرد...  فلج  اّول  بایستی  را 
قرن  این  اّول  سالهای  آمریکایی ها....در  خود  هم  را 
کردند.«  افشا  آن  از  بعد  و   ۲00۶ سال  در  میالدی، 
سودان  لیبی،  لبنان،  سوریه،  عراق،   5/۹/1401
راهبردی  »عمق  که  بودند  کشوری  شش  سومالی  و 
کشور  شش   این  ها[  آنها]آمریکایی  نظر  به  ایران 
قرار  استعمار  و  آمریکا  اختیار  در  بایستی  اینها  بود؛ 

ایران.« سراغ  می آمدند  بعد  میگرفتند، 
در  دشمن  محاسباتی  دستگاه  شکست    

مقاومت با  آوردگاه 
فکر  اتاق های  در  منطقه  ریختن  هم  به  نقشه 
غربی  کشورهای  تسلیحات  و  کشیده  آمریکایی 
ملیت های  از  تروریست هایی  بود،  شده  ارسال 
و  سوریه  مردم  علیه  مستقیم  جنگ  برای  مختلف 
و  شده  گسیل  کشورها  این  به  و  ساماندهی  عراق 
برای درمان  رژیم صهیونیستی  بیمارستان های  حتی 
دستگاه های  بود،  شده  تجهیز  مجروحان  مداوای  و 
قابل  در  را  خود  حساسیت  نشانگرهای  بشری  حقوق 
غیرنظامیان،  و  زنان  و  کودکان  علیه  داعش  جنایات 
بر  مدام  غربی  رسانه های  عوض  در  و  کرده  خاموش 
طبل از دست رفتن مشروعیت سیاسی حاکمیت این 
تکنیک های  با  داعش  برای  و  می کوبیدند  کشورها، 
می  کوک  نظامی  مارش  رسانه ای،  اغوای  مختلف 

کردند.
واقعیت های  اسالمی  جمهوری  شرایطی  چنین  در 
درخواست  از  بعد  و  شناخت  درستی  به  را  میدان 
کمک   عراق،  و  سوریه  قانونی  دولت های  رسمی 
در  را  جدیدی  فرهنگ  و  کشورها  این  به  مستشاری 
از  »دفاع  به  به تدریج،  که  داد  قرار  خود  کار  دستور 
شد.  معروف  حرم«  از  »دفاع  و  اسالمی«  مقدسات 
و تعصب دینی  با غیرت  و مجاهدتی  ایمانی  مقاومتی 
زد  بر هم  به صورت سلسله وار  را  که جورچین دشمن 

پیشین  رئیس جمهور  که  را  دالری  ۷تریلیون  همه  و 
این  در  آمریکا  نقشه  برای  آن  اختصاص  به  آمریکا 
پردازان  نظریه  اعتبار  و  نابود  کرد،  اعتراف  منطقه 
و  داد  باد  بر  دیگر  بار  را  سفید  کاخ  امنیتی  سیاسی 
آمریکا  نظامی  شکست  سخت  خاطرات  بر  دیگر  برگی 
اینها،  آری»نقشه ی  کرد.  اضافه  جهانی  عرصه ی  در 
جمهوری  کارآمد  و  عظیم  نیروی  با  اینها  توطئه ی 
نیروی  این  پرچم  و  مظهر  که  شد  خنثی  اسالمی 

عظیم، شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. حاال 
برای  سلیمانی  قاسم  حاج  اسم  چرا  که  میشود  معلوم 
دشمنان  برای  و  است  محبوب  قدر  این  ایران  مّلت 
اسمش  آوردن  از  که  است  مغضوب  قدر  این  ایران 

میشوند.«  خشمگین  میشوند،  عصبانی 
شکسِت  قهرماِن  سلیمانی؛  قاسم  حاج 

ر ستکبا ا
و  سلیمانی  قاسم  حاج  نام  از  آمریکا  عصبانیت  راز 
شکست های  و  ناکامی  مقاومت،  جریان  فرماندهی 
تصور  آمریکا  بود.  مقاومت  مکتب  و  او  از  درپی  پی 
سالح  خلع  با  و  چندالیه  نقشه  این  با  این بار  می کرد 
کار  می تواند  اسالمی،  مقاومت  حامی  کشورهای 
را  خود  یکه تازی  دیگر  یکبار  و  کند  یکسره  را  ایران 
نشان  جهان،  قطبی  تک  مدیریت  و  نظامی  عرصه  در 
جز  چیزی  آورد،  دست  به  که  نتیجه ای  اما  دهد 
گرفتند  تصمیم  »آمریکایی ها  نبود.  ناکامی  و  شکست 
هم  مطمئن  بَکنند،  آسیا  غرب  در  را  مقاومت  ریشه ی 
ما  ایستادیم،  ما  کرد؛  خواهند  را  کار  این  که  بودند 
شده  ثابت  دنیا  همه ی  برای  امروز  نمیگذاریم.  گفتیم 
و  خواستیم  ما  و  نتوانست،  و  میخواست  او  که  است 

فهمیده اند.«  دنیا  در  همه  را  این  توانستیم؛ 
پیروز فرمانده  مرد میدان، 

بود.  پیچیده  و  سخت  میدان  های  مرد  حاج قاسم 
ـ  امنیتی  جنگ  یک  توانست  نظامی،  رزم  میدان  در 
زمینی،  ابعاد  در  منطقه  جغرافیای  کل  در  را  نظامی 
و  سازماندهی   ... و  موشکی  هوایی،  دریایی،  فنی، 
تدبیرش،  و  شجاعت  و  هوش  با  و  کرده  فرماندهی 
در  کند.  تحمیل  عواملش  و  دشمن  بر  را  شکست 
در  سلیمانی  قاسم  حاج  فرماندهی  سالهای  طول 
عقب نشینی  لبنان  از  صهیونیستی  رژیم  قدس،  سپاه 
نظامی  قدرت  معادالت  در  شگرفی  تغییرات  و  کرد 
در  مقاومت  افتاد.  اتفاق  لبنان  در  اسالمی  مقاومت 
در  تحوالت،  این  بود.  بزرگی  تحول  شاهد  فلسطین 
رژیم  و  پیدا کرد  نمود   ۲00۶ 33 روزه در سال  جنگ 
بعد  شد.   سنگینی  شکست  متحمل  صهیونیستی 
یعنی  آمریکا  توسط  نیز  دیگری  نقشه های  این،  از 
مسئله  و  طراحی  رایس  کاندولیزا  و  پسر  بوش  جورج 
زمینه  این  در  آمریکا  شد.  مطرح  جدید«  »خاورمیانه 
هم  عراق  در  خورد.  شکست  مقاومت  محور  از  هم 
مقاومت،  گروه های  و  جوانان  مبارزه  دلیل  به  آمریکا 
نتوانست در بلند مدت، اشغالگری خود را به ساختار 
پروژه  مقاومت،  نیز  یمن  در  کند.  تحمیل  سیاسی، 
این  نتیجه  به شکست کشاند.   را  ـ سعودی  آمریکایی 
تولید  همه جانبه،  و  مخلصانه  مستمر،  مجاهدت های 
راهبردی  عمق  و  ظرفیت  ایجاد  و  کشور  برای  قدرت 
فرمانده  و  نماد  قاسم  حاج  و  بود  قوی«  »ایران  برای 

است. آفرینی  افتخار  و  مقاومت  این 
ابد زنده است تا  قاسم سلیمانی، 

بزرگ  سردار   ،13۹۸ دی ماه   13 بامداد  در  وقتی 
شهیدان  آغوش  در  و  شد  آسمانی  اسالم،  پرافتخار  و 
جریان  به  تازه ای  جان  او  خون  بار  این  گرفت،  جای 
محبت  حاج قاسم،  اخالص  و  صدق  بخشید.  مقاومت 
او را در دل ملت ایران و دیگر آزادگان منطقه و جهان 
قاسم سلیمانی  میلیونی حاج  تشییع  و  بود  داده  قرار 
و ابومهدی المهندس و یارانشان، پاسخ دندان شکنی 
به آمریکایی ها و طرفداران آنها بود و »مّلت ایران نشان 
مّلت  می ورزد،  عشق  مقاومت  نمادهای  به  که  داد 
ایران نشان داد که طرف دار مقاومت است، طرف دار 
سلیمانی،  »شهید   ۲۷/10/13۹۸ نیست«  تسلیم 
هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، هم 
که  مسیری   ۲۶/۹/13۹۹ داد«  شکست  شهادتش  با 
جان  را  اسالم  جهان  در  مقاومت  مکتب  کرد  ایجاد  او 
ماندنی  سلیمانی  »شهید  رو  این  از  و  بخشید  دوباره 

است، تا ابد زنده است.«      ► 

نگاهی به جهاد بزرگ حاج قاسم سلیمانی و ثمرات آن در سومین سالگرد شهادت جانفدای ملت ایران

●  قهرمان؛ سلیمانی    ●

شهید  گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس  یک      ◄
که  است  مهم  ویژگی  دارای سه  قاسم سلیمانی  حاج 
ساخته  متمایز  خود  اقران  و  همتایان  بین  را  ایشان 
محور  نفع  به  منطقه  معادالت  توانسته  و  است 

دهد. تغییر  فلسطین  مردم  و  مقاومت 
سلیمانی  شهید  ترور  سالگرد  سومین  در 
ابعاد  پیرامون  مختلفی  مراسم های  و  نشست ها 
نقش  اما  بین  این  در  می شود.  برگزار  او  شخصیتی 
دهه  یک  در  منطقه  معادالت  و  مقاومات  محور  در  او 
نقشی که حتی  بسیاری است.  اخیر محل بحث های 
 ۹۸ ماه  13 دی  فرمانده سپاه قدس در  ترور  از  پس 
پیامدهای  و  تاثیرات  همچنان  و  نرفت  بین  از  نیز 

داشت. را  خود 
مسائل  تحلیل گر  و  کارشناس  هانی زاده  حسن 
که  گفت  آنالین  همشهری  به  زمینه  این  در  منطقه 
است  باقی  میدان  بر  همچنان  سلیمانی  سردار  تاثیر 
اوست.  شخصیتی  ممتاز  ویژگی های  دلیل  به  این  و 
فرمانده  ویژگی های  گفت وگو  این  در  زاده  هانی 

کرد.  تبیین  و  تشریح  نیز  را  قدس  سپاه  شهید 
می خوانید.  را  گفتگو  این  مشروح  ادامه  در 

گفته  مختلف  بحث های  در  سال  سه  این  در 
هر  سلیمانی  شهید  شهادت  و  حیات  که  شد 
این  بود.  قدرت ساز  اسالمی  جمهوری  برای  دو 
باعث  مولفه هایی  چه  و  دارد  معنایی  چه  مفهوم  

است؟ شده  آن 
ویژگی مهم  دارای سه  قاسم سلیمانی  شهید حاج 
متمایز  خود  اقران  و  همتایان  بین  را  ایشان  که  است 
نفع  به  منطقه  معادالت  توانسته  و  است  ساخته 

دهد. تغییر  فلسطین  مردم  و  مقاومت  محور 
نبوغ  سلیمانی  شهید  ممتاز  ویژگی  نخستین 
کمتر  میدانی  عرصه های  در  بود.  ایشان  نظامی 
شده  مشاهده  معاصر  تاریخ  طول  در  فرمانده ای 
و  بگیرد  برعهده  را  عملیات ها  هدایت  شخصا  که 
باشد.  حاضر  نبرد  جبهه  در  رزمندگان  پیشاپیش 
لبنان شاهد  روزه   33 را در جنگ  این موضوع  نمونه 
مقاومت  محور  کنار  در  سلیمانی  شهید  که  بودیم 
علیه  را  منطقه  تاریخ  پیروزی  بزرگ ترین  اسالمی 
کشور  چندین  مقطع  آن  در  داد.  شکل  اسرائیل 
حضور  صهیونیستی  رژیم  کنار  در  جهان  و  منطقه 
تمام  این جنگ سرنوشت ساز  که  بود  قرار  و  داشتند 
فعاالنه  حضور  اما  بدهد.  تغییر  منطقه  ژئوپلتیک 
روزه   33 جنگ  میدان های  در  سلیمانی  سردار 
موجب رقم خوردن یک پیروزی بزرگ بود. به گونه ای 
با  هاآرتص  صهیونیستی  روزنامه  زمان  همان  در  که 
ژنرال های  اشک  الله  »حزب   که  نوشت  درشت  تیتر 
سوی  از  صریحی  اعتراف  این  درآورد«.  را  اسرائیل 
روزه   33 جنگ  پیامدهای  به  نسبت  صهیونیست ها 
از پیروزی در این جنگ مرهون  بود که بخش زیادی 

بود. سلیمانی  قاسم  حاج  رشادت های  و  نبوغ 
همین  به  نیز  سوریه  بحران  در  ایشان  حضور 
شکل بود. از ابتدای سال ۲011 که این بحران آغاز 

ابتدا  در  داشت.  حضور  آن  در  سلیمانی  سردار  شد 
پیش بینی  کارشناسان  و  تحلیل گران  بزرگ ترین 
سقوط  ماه  شش  ظرف  سوریه  دولت  که  می کردند 
موجب  سلیمانی  سردار  حضور  اما  کرد.  خواهد 
تروریستی  عنصر  هزار   1۶0 و  شد  معادالت  تغییرات 
فرماندهی  با  سوریه  در  بودند  دیده  آموزش  که 
به  آن ها  اکثر  و  خوردند  شکست  قاسم  حاج  میدانی 
اندازه ای  تا  سوریه  ترتیب  این  به  رسیدند.  هالکت 
در سال  که  در حالی  گیر خارج شد.  نفس  بحران  از 
۲01۲ بیش از ۸0 درصد اراضی سوریه تحت اشغال 
این  درصد   ۹5 از  بیش  امروز  بود  تروریستی  عناصر 
و  سلیمانی  سردار  حضور  و  شد  پاکسازی  اراضی 
تغییر  موجب  حرم  مدافعان  مجموعه  شکل گیری 

شد. معادالت 
شکل گیر  همین  به  ایشان  حضور  نیز  عراق  در 
نشان  که  موضوعی  بود.  سرنوشت ساز  و  تاثیرگذار 
آمریکا  معادالت  داشت  حضور  ایشان  جا  هر  داد 
و  شد  خواهد  خنثی  هم پیمانانشان  و  اسرائیل  و 

می شود. سرکوب  نیز  تروریستی  گروهک های 
تحلیل  قدرت  سلیمانی  سردار  دیگر  ویژگی 
قاسم  حاج  بود.  مختلف  مسائل  از  ایشان  باالی 
به  که  دیگری  تحلیل های  نظامی  نبوغ  بر  عالوه 
دقیق،  بسیار  می داد  ارائه  مختلف  مناسبت های 
بسیار  پیش بینی های  حتی  بود.  موشکافانه  و  عمیق 
ساختار  تغییر  برای  آمریکا  حرکت های  از  دقیقی 
بر  مبتنی  کامال  تحلیل هایشان  و  داشتند  منطقه 
شهید  بنابراین  بود.  ایشان  سیاست  علم  نگرش های 
سیاسی  مسائل  میدانی  حضور  بر  عالوه  سلیمانی 

می کرد. درک  خوبی  به  را  جهان  و  منطقه 
بود.  او  بودن  مردمی  قاسم  حاج  سوم  ویژگی 
دنبال  و  نمی گرفت  قرار  رسانه  فضای  تاثیر  گاه  هیچ 

مردم  از  هرگز  حال  این  با  نبود.  رسانه ای  حضور 
در  حادثه ها  و  بزنگاه ها  در  همواره  و  نگرفت  فاصله 
هنگامی   ۹۸ فروردین  در  می شد.  حاضر  مردم  میان 
درگیر  را  خوزستان  از  زیادی  بخش  خوزستان  سیل 
شتافت.  مردم  کمک  به  مراحل  تمام  در  ایشان  کرد 
بنده در آن زمان حضور ایشان را در شادگان، شعبیه 
و  مردم  کنار  در  می دادم.  پوشش  سیل زده  مناطق  و 
و  می داد  روحیه  همه  به  و  می کرد  کار  سایرین  مثل 
سیل  از  ناشی  آسیب های  کاهش  برای  راهکارهایی 
محبوبیت  بود  خوزستان  که  مدتی  در  می داد.  ارائه 
پیدا  خوزستان  بومی  مردم  میان  در  باالیی  بسیار 
کرد. به گونه ای که در تشییع ایشان بیش از دو سوم 
حضور  قومیت ها  و  قبایل  همه  از  خوزستان  جمعیت 
بوده است. تاریخ خوزستان بی سابقه  داشتند که در 

استداللی  چه  با  آمریکا  می کنید  فکر 
پذیرفت؟ را  سلیمانی  شهید  ترور  هزینه های 
باالیی  مردمی  جایگاه  سلیمانی  شهید  عملکرد 
جای  ایرانی  جوانان  قلب  در  که  طوری  به  داد  او  به 
خوبی  به  نیز  دشمن  شرایطی  چنین  در  بود.  گرفته 
حاج  وجودی  اهمیت  به  و  بود  شناخته  را  ایشان 
از چند سال رصد  بود. پس  برده  پی  قاسم سلیمانی 
رییس  ترامپ  دونالد  قاسم  حاج  فعالیت های  دقیق 
شهید  ترور  دستور  آمریکا  جنایتکار  و  سابق  جمهور 

داد. را  مهندس  ابومهدی  و  سلیمانی 
گرفت  صورت  این  اعتبار  به  آمریکا  اقدام  واقع  در 
برای  آمریکا  نقشه های  تمام  سلیمانی  شهید  که 
همین  به  و  کرد  خنثی  را  ملت ها  مقدرات  بر  تسلط 
شهید  این  و  کرد  تقبل  ترامپ  را  ریسک  این  دلیل 

کرد. ترور  را 
و  پیامدها  چه  سلیمانی  سردار  شهادت 
داشت؟ جهان  و  منطقه  معادالت  بر  تاثیراتی 

تحلیل  در  مصری  برجسته  اندیشمندان  از  یکی   
تاریخ  در  هرگز  من  که  می گوید  عاشورا  رخداد 
باعث  در ظاهر شکست خورده  که خون طرف  ندیدم 
سال ها  از  پس  و  نشود  متعددی  قیام های  و  جوشش 
به  حسین  امام  اگر  نشود.  پیروزی  یک  به  منجر 
باعث  ایشان  خون  اما  خورده  شکست  طرف  ظاهر 
مقوله  همین  شد.  تاریخ  مسیر  تغییر  و  پیروزی 
مسیر  او  است.  منطبق  سلیمانی  قاسم  حاج  درباره 
عاشورا  حادثه  در  )ع(  حسین  امام  که  کرد  طی  را 
جوشش  اما  شد  فیزیکی  حذف  اگرچه  او  کرد.  طی 
و  سیاسی  فرآیندهای  در  که  تاثیری  و  ایشان  خون 
موثر  معادالت  تغییر  در  همچنان  گذاشت  میدانی 
که  است  بزرگ   مکتب  یک  صاحب  ایشان  است. 
به عنوان عامل خیزش و جوشش ملت های  می تواند 
ارتباط  نیز در فلسطین که ایشان  منطقه شود. امروز 
قاسم  حاج  تاثیر  که  می بینیم  داشت  آن  با  تنگاتنگی 
واقع  در  و  است  مشهود  اسرائیل  شکست های  در 

است. تاریخی  و  میدان  ایشان  تاثیر 
از  پرونده  این  حقوقی  پیگیری  می کنید  فکر 
نتایجی  چه  و  است  اثربخش  چقدر  دولت  سوی 

باشد؟ داشته  می تواند 
دستگاه  وظیفه  موضوع  این  حقوقی  پیگیری 
دیپلماسی و قوه قضاییه است اما نباید فراموش کرد 
بین  روابط  بر  جنگل  قانون  غلبه  پدیده  با  جهان  که 
سیطره  و  هژمونی  شاهد  جهان  است.  درگیر  المللی 
الهه  دادگاه  از  است.  بین المللی  نهادهای  بر  آمریکا 
همگی  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  تا  گرفته 
به همین دلیل  و  اسرائیل است  و  آمریکا  تحت سلطه 
این  حقوقی  پیگیری  برای  اسالمی  جمهوری  حرکت 
می شود.  مواجه  کندی هایی  و  مشکالت  با  پرونده 
حاکم  بین المللی  روابط  بر  جنگل  قانون  زیرا 
مصونیت  از  صهیونیست ها  و  آمریکایی ها  و  است 
حق  حال  این  با  هستند.  برخوردار  باالیی  سیاسی 
را  سلیمانی  شهید  خون  انتقام  که  ایرانی هاست 
تقابل  و  میدانی  عرصه های  در  انتقام  این  و  بگیرند 
کرد. خواهد  تجلی  بیشتر  آمریکا  با  ایران  رودروی 

درباره  بحث هایی  دوازدهم  دولت  اواخر  در 
فکر  امروز  شد.  مطرح  دیپلماسی  و  میدان  رابطه 

است؟ چگونه  رابطه  این  می کنید 
و  فعلی  شرایط  با  که  است  کرده  ثابت  تجربه 
تاثیر  تحت  بین المللی  روابط  جهانی  جامعه  وضعیت 
است  طبیعی  بنابراین  است.  غرب  و  آمریکا  هژمونی 
را  قدرت  جهان  و  دارد  غلبه  سیاست  بر  میدان  که 
قدرت  با  ایران  هرگاه  می دهد.  ترجیح  سیاست  به 
خواهد  مجبور  آمریکا  و  غرب  است  کرده  پیش روی 
گوش  ما  ایده های  و  ایران  واقعی  حرف  به  که  شد 
بزرگی  نیز هرگاه عملیات  فرادهد. در جنگ تحمیلی 
می شد.  دیده  غرب  در  نرمشی  می گرفت  صورت 
در  سیاست  داده  نشان  را  خود  برتری  میدان  هرگاه 
به  لذا  می دهد.  نشان  نرمش  میدانی  پیروزی  مقابل 
نقش سیاست ها کمرنگ شده  امروز  که  نظر می رسد 
و میدان حرف اول و آخر را می زند و تاثیر مستقیمی 

دارد. سیاسی  فضای  بر 
سردار  شهادت  سالگرد  آستانه  در  می رسد  نظر  به 
ایشان  رزم  هم  و  سلیمانی  شهید  اسالمی  رشید 
این  شخصیتی  ابعاد  باید  مهندس  ابومهدی  شهید 
گران  تحلیل  و  جامعه  نخبگان  سوی  از  شهید  دو 
راه  عنوان  به  سلیمانی  شهید  راه  باید  شود.  تبیین 
قرار  بررسی  و  تجزیه  مورد  مقاومت  محور  پیروزی 
محرم  ماه  در  سال   1400 از  بعد  که  همچنان  گیرد. 
ابعاد  تبیین  به  و  می داریم  گرامی  را  عاشورا  حادثه 
نباید  نیز  سلیمانی  شهید  درباره  می پردازیم،  آن 
مناسبت های  به  باید  کرد.  اکتفا  ایشان  سالگرد  به 
مورد  او  نبوغ  و  ایشان  شخصیتی  ابعاد  مختلف 

► بگیرد.    قرار  تحلیل  و  تجزیه 

حسن هانی زاده کارشناس مسائل منطقه در گفتگویی تحلیل کرد:

● رابطه میدان و دیپلماسی پس از سردار    ●
چرا آمریکا هزینه های ترور فرمانده سپاه قدس را پذیرفت؟



متخصصان زوج درمانی می گویند بی توجهی      ◄
ازدواج  و  مقابل  طرف  با  جهان بینی  در  تشابه  به 
جنسی  نیازهای  به  پاسخگویی  و  اجبار  روی  از  صرفًا 
زندگی  در  جدی  مشکالتی  ایجاد  باعث  می تواند 

شود. مشترک 
احتمال  و  سازگاری  عدم  که  عواملی  از  یکی 
یک  برای  را  مرد  و  زن   ِ بودن  مغایر  یا  بودن  مناسب 
جهان بینی  می کند،  تعیین  پایدار  و  موفق  ازدواج 
خود  از  که  همان طور  است.  افراد  ذهنی  دنیای  و 
از جهان  کلمه پیداست، جهان بینی یک دیدگاه کلی 
بلکه  نیست  جهان  از  فیزیکی  دیدگاه  یک  این   است. 
وجود  که  چیزی  هر  مورد  در  است  فراگیر  دیدگاهی 

است. اهمیت  حائز  ما  برای  و  دارد 
برخوردار  باالیی  اهمیت  چنان  از  ویژگی  این 
مشاور  و  روانشناس  عباسی،  عاطفه  دکتر  که  است 
زندگی  می خواهید  »اگر  می گوید:  ازدواج  از  پیش 
است  الزم  باشید،  داشته  تنشی  بدون  و  آرام  مشترک 
عقاید  دیدگاه ها،  تشابه  نظر  از  همسر  انتخاب  هنگام 
صورت  این  غیر  در  شوید؛  مطمئن  باورهایتان  و 
اختالف در جهان بینی با طرف مقابل می تواند باعث 

شود.« زوجین  بین  در  تنش  و  فاصله  ایجاد 
شناخت جهان بینی در ازدواج را جدی بگیرید
زندگی  در  تعیین کننده  و  اصلی  نقش  جهان بینی 
باورها  عقاید،  مجموعۀ  جهان بینی ها  می کند.  ایفا  ما 
اجتماعی  فلسفی،  دینی،  مسائل  مورد  در  تصورات  و 
دقیقًا  نفر  دو  به ندرت  می دهد.  شکل  را  سیاسی  و 
اما ممکن است  جهان بینی مشابهی خواهند داشت، 

باشند. داشته  مشترکی  جهان بینی  اساسی  نوع 

جهان بینی  اهمیت  خصوص  در  عباسی  دکتر 
در  انتخاب  مهم ترین  »ازدواج  می گوید:  ازدواج  در 
همدیگر  روی  به شدت  آدم ها  چراکه  است  زندگی 
تاثیر می گذارند؛ حتی روحیات، خلق و رفتار ما قابل 

دیدگاه،  شناخت  ازدواج  در  لذا  است،  الگوبرداری 
موضوعات  در  مقابل  طرف  معیارهای  و  ارزش ها 
است  الزم  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  مختلف 
درزمینٔه  تشابهی  وجه  موفق  و  پایدار  ازدواج  به منظور 

باشد.« داشته  وجود  مقابل  طرف  با  جهان بینی 
اوقات،  »متاسفانه خیلی  روانشناس می گوید:  این 
نمی دانند  حتی  و  نمی شناسند  را  خودشان  آدم ها 
بدون  گاهی  افراد  این  هستند؛  چیزی  چه  دنبال 
با  جهان بینی  در  تشابه  ازجمله  مسائلی  به  توجه 
و...  نیازها  رفع  اجبار،  خاطر  به  تنها  مقابل،  طرف 
می تواند  این چنینی  انتخاب های  اما  می کنند  ازدواج 

شود.« مشترک  زندگی  در  مشکالتی  ایجاد  باعث 
مورد  باید  ازدواج  در  که  مهمی  مالک های 

بگیرد قرار  ارزیابی 
تشخیص  بتوانیم  اینکه  برای  عباسی،  گفته  به 
دارند  سازگاری  باهم  ازدواج  برای  نفر  دو  که  دهیم 
قرار  سنجش  مورد  را  مالک هایی  است  الزم  خیر،  یا 
مواردی  به  می توان  مالک ها  این  ازجمله  دهیم؛ 
وضعیت  فرهنگی،  سطح  تحصیالت،  سن،  ازجمله 
دیدگاه  اعتقادی،  مسائل  شغلی،  تناسب  اقتصادی، 

کرد. اشاره  و...  سیاسی 
در  پسر  و  دختر  اختالف  می گوید  عباسی 
کند:  ایجاد  را  مشکالتی  می تواند  فوق  مالک های 
تعارض  هرچقدر  یعنی  هستند؛  نسبی  مالک ها  »این 
به  اختالفات  باشد،  بیشتر  طرفین  مالک های  بین 
روانشناس  این  بود.«  خواهد  بیشتر  مراتب  همان 
از انعطاف پذیری باالیی  ادامه می دهد: »برخی افراد 
حتی  می تواند  فرد  گاهی  که  به گونه ای  برخوردارند؛ 

ازدواج  از یک فرقه دیگر  یا  از یک دین دیگر  با فردی 
برای  باشد  داشته  مشخصه ای  چنین  فردی  اگر  کند. 
او  با  متفاوتی  جهان بینی  سطح  که  فردی  با  ازدواج 

شد.« نخواهد  مشکل  دچار  دارد، 

تأثیر تفاوت عقاید سیاسی در ازدواج
سیاسی  گرایش های  و  سیاست  می گوید  عباسی 
دارند:  ازدواج  و  روابط  ثبات  بر  زیادی  تأثیر  اغلب 
باشند  داشته  پایینی  سازگاری  سطح  افراد  »اگر 
این  باشند،  تضاد  در  یکدیگر  با  سیاسی  بعد  در  و 
آورد.  وجود  به  را  اختالفاتی  می تواند  به تنهایی  مورد 
ازدواج  نباشد  تعارض  در  افراد  دیدگاه  اگر  بنابراین، 
بالمانع است اما چنانچه دیدگاه ها در تعارض باشد و 
تعارض  باشد،  پایین  افراد  انعطاف پذیری  و  سازگاری 
نیز  سیاسی  مسائل  ازجمله  مالک ها  از  دریکی  حتی 
شود.« مشترک  زندگی  در  مشکل  به  منجر  می تواند 
یکدیگر  خانواده  اعضای  سیاسی  تفکرات  به 

کنید توجه 
همسو  سیاسی  مسائل  ازنظر  پسر  و  دختر  گاهی 
از اعضای  یا یکی  از طرفین  اما خانواده یکی  هستند 
دارند؛  متفاوتی  سیاسی  عقاید  پسر  یا  دختر  خانواده 
مسائل  در  خانواده ها  نقش  به  اشاره  با  عباسی  دکتر 
می دهد:  توضیح  سیاسی  مسائل  ازجمله  مختلف 
است؛  قومی-قبیله ای  به نوعی  ایران  در  »ازدواج 
بلکه  نمی کنند  ازدواج  باهم  نفر  دو  که  معنا  این  به 
در  می کنند.  ازدواج  باهم  فامیل  دو  و  خانواده  دو 
شده  کمرنگ  خانواده  نفوذ  و  تأثیر  بزرگ  شهرهای 
فرهنگی- مالک های  و  تفکرات  حال  هر  به   اما  است 

تاثیرگذار  ازدواج  در  خانواده ها  سیاسی  و  اعتقادی 
شود.« گرفته  نظر  در  باید  مسائل  این  و  بود  خواهد 
به  مربوط  مختلف  مسائل  می گوید  عباسی 
خانواده ها نظیر مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 
افراد  زندگی  کیفیت  در  زیادی  میزان  به  اجتماعی  و 
بین  »اختالفات  است:  تاثیرگذار  ازدواج  از  پس 
از  بعد  آن ها  و  می شود  دعوا  به  منجر  گاهی  زوجین 
با  همچنان  خانواده ها  اما  می کنند  آشتی  مدتی 
یکدیگر در عناد و دشمنی قرار می گیرند و فشاری که 
گزینه  بهترین  که  است  این  می کنند  وارد  زوجین  به 

است.« جدایی  مشکالت،  رفع  برای 
عقاید  »اگرچه  می کند:  تأکید  ازدواج  مشاور  این 
در  پسر،  و  دختر  با  خانواده ها  متعارض  سیاسی 
است  الزم  مورد  این  در  اما  است  تأثیرگذار  ازدواج 
مورد  نیز  خانواده ها  انعطاف پذیری  و  پذیرش  سطح 

بگیرد.« قرار  بررسی 
باال  سن های  در  که  »زوجینی  می دهد:  ادامه  او 
رسیده  الزم  بلوغ  و  پختگی  به  و  می کنند  ازدواج 
باشند، تأثیر و نفوذ خانواده ها خیلی کمرنگ می شود 
می کنند  ازدواج  پایین  سنین  در  که  زوجینی  اما 
خانواده  نقش  ندارند،  مشخصی  حدومرزهای  و 
است  الزم  شرایطی  چنین  در  و  است  تأثیرگذار  بسیار 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  مسائل 
خانواده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.«
حل اختالفات در سطح جهان بینی بعد از ازدواج

به هم  ازدواج  ابتدای  گاهی جهان بینی زوجین در 

نزدیک است اما به مرور زمان، ایدئولوژی و جهان بینی 
افراد در مسائل دینی، مادی و سیاسی تغییر می کند 
عباسی  می شود؛  اختالف  بروز  باعث  عوامل  این  و 
می گوید:  اختالفات  این  حل  و  مدیریت  به منظور 
مختلف  دهه های  در  است  ممکن  افراد  از  »برخی 
بر اساس  و تفکراتشان  زندگی شان دچار بحران شوند 
افزایش اطالعات، دانش و تجربه درزمینه های دینی، 
مادی و سیاسی دچار تغییر شود، لذا چنانچه زوجین 
جهان بینی  سطح  در  اختالف  دچار  زمان  باگذشت 
حوزه  روانشناس  به  مراجعه  با  تا  است  الزم  شدند، 
را مدیریت کنند.« مقابل  با طرف  سازگاری خودشان 
نمی توانیم  »ما  می کند:  تأکید  روانشناس  این 
"تو  بگوییم  و  کنیم  کاری  انجام  به  مجبور  را  آدم ها 
زندگی  من  به  شبیه  تفکری  طرز  با  سال  چندین 
باشی!"؛  این گونه  هم  بعد  به  این  از  باید  پس  کردی، 
فشار  و  کنترل گرایانه  رفتارهای  این گونه  کنید  دقت 
مقابل  طرف  سلیقه  و  عقاید  انتخاب،  به  کردن  وارد 
بین  محبت  و  مهر  رفتن  بین  از  برای  عاملی  می تواند 

شود.« زوجین 
دوران آشنایی، یک فرصت طالیی

آشنایی  دوران  مدت   و  شناخت  عباسی،  دکتر 
اختالفات  بروز  از  پیشگیری  در  عامل  مهم ترین  را 
دوران  »در  می گوید:  و  می داند  جهان بینی  درزمینٔه 
نظر  در  را  ماه(   ۶ تا   3( الزم  مدت   حتما  آشنایی 
بگیرید و شتاب زده عمل نکنید چراکه اغلب زوجینی 
و  سریع  هستند،  ناسازگاری  و  اختالف  دچار  که 

گرفتند.« تصمیم  احساسی 
با  ارتباط  آشنایی  دوران  »در  می دهد:  ادامه  او 
نگاه  می توانند  زوجین  و  می شود  بیشتر  خانواده ها 
کلی تری به طرف مقابل داشته باشند؛ در این دوران، 
دختر و پسر اگر نتوانند با مسائل و اختالفات پیش رو 
کنار بیایند، بدون طی کردن مراحل پراسترس طالق 
ادامه مراحل  از  آن می توانند  از  ناشی  و ضربه روحی 

کنند.« امتناع  رسمی  عقد  و  ازدواج 
دوران  در  »زوجین  می کند:  تأکید  عباسی 
درباره  باید  آشنایی  دوران  همچنین  و  خواستگاری 
طرف  و  کنند  صحبت  ارزش هایشان  و  قرمز  خط 
با  تا  بزنند  با پرسیدن سؤاالت مختلف محک  را  مقابل 

نشوند.« ازدواج  مقوله  وارد  گاهی  ناآ
از  قبل  مشاوره  اهمیت  به  اشاره  با  روانشناس  این 
به  حتمًا  فردی،  شناخت  کنار  »در  می گوید:  ازدواج 
قبل  مشاوره  کنید.  مراجعه  ازدواج  از  پیش  مشاوره 
دهد  نظر  مشاور  که  نیست  این  برای  صرفًا  ازدواج  از 
در  بلکه  خیر،  یا  هستند  یکدیگر  مناسب  نفر  دو  که 
شخصی  مشکالت  برخی  ازدواج  از  قبل  مشاوره 
انجام  با  نیست،  قابل شناسایی  اشخاص  توسط  که 
دور  و  می شود  داده  تشخیص  روانشناسی  تست های 
تفاهم  عدم  یا  تناسب  میزان  و  مرد  و  زن  رابطه  نمای 

 ► ایرنا        می شود.«/  زده  تخمین  آن ها 
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دوران آشنایی برای ازدواج، یک فرصت طالیی 

● شناخت جهان بینی در ازدواج را جدی بگیرید    ●

یا  تورم  از  است  عبارت  مننژیت      ◄
عفونت پرده های مغز که از موارد اورژانس 
پر جمعیت  و در مناطق  به حساب می آید 
بهداشتی کم  و در جایی که رعایت موارد 

می شود. دیده  بیشتر  است، 
و  باکتریایی  صورت  دو  به  مننژیت 
تشخیصی  نظر  از  که  دارد  وجود  ویروسی 
مننژیت  دارند.  بسیاری  تفاوت  هم  با 
از  خطرناک تر  معمول  طور  به  باکتریایی، 
بسیار  موارد  در  و  است  آن  ویروسی  نوع 
و  مغز  در  ثانویه  مشکالت  بروز  باعث 
بیماری  این  می شود.  عصبی  سیستم 
بویژه در اطفال زیر دو سال و سنین باالی 
با کفایت  و  ایمنی بدن کامل  ۶0 سال که 

می کند. بروز  نیست 
مننژیت بیماری  علت 

میکروب ها  ویروس ها،  از  بعضی 
آمدن  وجود  به  باعث  قارچی  وعوامل 
اثر  بر  گاهی  می شوند.  بیماری 
نیز  سل  بیماری  یا  خونی  بیماری های 
قابل  نکته  می آید.  وجود  به  مننژیت 
مناطق  در  مننژیت  که  است  این  توجه 
موارد  رعایت  که  جایی  در  و  جمعیت  پر 
دیده   بیشتر  است،  کم  بهداشتی 
سل،  بیماری  به  مبتال  کودکان  می شود. 
بیشتر در  و کم خونی  ریه  و  عفونت گوش 

دارند قرار  خطر  معرض 
مننژیت نشانه های 

مننژیت،  بیماری  نشانه های  و  عالئم 
شامل سر درد، تب باال،  استفراغ،  تغییر 
در سطح هوشیاری شامل خواب آلودگی، 
گردن  حرکت  عدم  و...،  بیهوشی  گیجی، 
بیش  حساسیت  گردن،  حرکت  در  درد  و 
وقتی  خصوص  به  تشنج  نور،  به  حد  از 
ضایعات  موارد  بعضی  در  باشد،  باال  تب 

است. کبودی،  صورت  به  پوستی 
از  پیشگیری  برای  که  کرد  توجه  باید 
ناشنوایی،  مانند  مننژیت  ثانویه  عوارض 
چه  هر  باید  مرگ،    و  مغزی  ضایعات 
و  شود  داده  تشخیص  بیماری  سریع تر 
اقدام  بیمارستان  در  آن  درمان  به  نسبت 
تشخیص  برای  نخاع  مایع  آزمایش  شود. 

است. ضروری  بسیار  بیماری 
برای  آزمایشی  چه  دانید  می  آیا 
است؟ کمک کننده  مننژیت  تشخیص 
بدحال  عادی  غیر  طور  به  کودک  اگر 
فوق  عالئم  از  عالمت  دو  حداقل  یا  است 
بالفاصله  باشد،  شده  پدیدار  وی  در 
به  را  کودک  یا  کنید  مشورت  پزشک  با 
کودک  برسانید.  بیمارستان  نزدیک ترین 
نخست  و  می شود  بستری  بیمارستان  در 
نمونه گیری  آزمایش،  جهت  وی  نخاع  آب 
می توان  آزمایش  این  کمک  با  و  می شود 
مننژیت  ایجادکننده  عامل  و  مننژیت 
است  ممکن  همچنین  کرد.  مشخص  را 
تعیین  و  کشت  جهت  نیز  خون  نمونه 

آزمایشگاه  به  آن  نوع  و  باکتری  وجود 
شود. فرستاده 

مننژیت درمان  نحوه 
از  پس  مننژیت،  به  شک  صورت  در 
پیش  حتی  و  الزم  آزمایش های  انجام 
باید  آزمایش ها  جواب  شدن  آماده  از 

آنتی بیوتیک ها شروع شود.  با  فورًا  درمان 
که  کند  مشخص  آزمایش ها  جواب  اگر 
شده،  ویروسی  مننژیت  به  مبتال  کودک 
هیچ  و  می شوند  قطع  آنتی بیوتیک ها 
نیست.  الزم  مسکن  جز  به  دیگری  درمان 
تا   5 از  پس  معمواًل  ویروسی  عفونت های 
به خود  ویروس خود  نوع  به  روز بسته   14

می شوند. طرف  بر 
باکتریال  مننژیت  تشخیص  اگر   
باید  آنتی بیوتیک  مصرف  شود،  تأیید 
لزوم  صورت  در  است  ممکن  یابد.  ادامه 
شده،  داده  تشخیص  باکتری  برحسب 
همچنین  کند.  تغییر  آنتی بیوتیک  نوع 

داخل  مایعات  کودک  برای  است  ممکن 
شود.  تجویز  تشنج  ضد  داروی  و  وریدی 

تشنج. وجود  صورت  در  البته 
مننژیت های  که  کرد  توجه  باید 
باقی  عارضه ای  ندرت  به  ویروسی 
مناسب  درمان  همچنین  می گذارند. 
سبب  اغلب  آنتی بیوتیک  با  موقع  به  و 

تعداد  در  می شود.  بیماری  کامل  بهبود 
عوارضی  است  ممکن  کودکان  از  اندکی 
یا  تشنج  بینایی،  اختالل  ناشنوایی،  مثل 

شود. ایجاد  یادگیری  مشکالت 
عالئم  مشاهده  صورت  در  باید  والدین 
برای  زوتر  هرچه  را  کودک  مننژیت، 
بخش  به  یا  کودکان  متخصص  نزد  معاینه 
در  همچنین  ببرند.  پزشکی  فوریت های 
در  تشنج،  با  همراه  تب  مشاهده  صورت 
را  خود  کودک  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
پزشک  یا  پزشکی  فوریت های  بخش  به 
برسانند.  در صورتی که کودک  متخصص 
بیمار  با شخص  نزدیک  تماس  دارای  شما 
کنید  مراجعه  پزشک  به  زوتر  چه  هر  بود، 
آنتی بیوتیک  تجویز  ضرورت  مورد  در  تا 

بگیرد. تصمیم 
دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
خود  کودک  تب  تهران،  پزشکی  علوم 
و  سردرد  با  همراه  زمانیکه  به ویژه  را 
به  سریعا  و  گرفته  جدی  است،  استفراغ 
توجه  حال  عین  در  کنید.  مراجعه  پزشک 
نخاعی  مایع  گرفتن  که  باشید  داشته 
کودک تان  برای  جدی  عارضه  هیچ گونه 
با  وی  که  منفعتی  و  کرد  نخواهد  ایجاد 
آن  از  مننژیت  زودرس  درمان  و  تشخیص 
و  درد  از  بیش  بسیار  می شود،  بهره مند 
 / است.  نمونه گیری  از  ناشی  ناراحتی 

 ► ایسنا    

نشانه های مننژیت   

●  علت بیماری مننژیت چیست؟     ● مجلس تر از جمهوری اسالمی ؟ 

اجتماعی   و  زنگانه فعال فرهنگی  علی اصغر 
یادداشتی  در  اجتماعی    و  فرهنگی  فعال  زنگانه  اصغر  علی 
واهمیت  جایگاه  به  اشاره  با  گویه«  »روزنامه  برای  اختصاصی 
به  وقتی  نویسد:  می  اساسی  درقانون  اسالمی  شورای  مجلس 
وزیری براساس موارد فوق اعتماد شد ؛ دیگر دخالت در چینش 
اداری  کارمندان  حتی  و  شهرستانی   ، استانی   ، میانی  مدیران 
قوا  مداخله  عدم  ضرورت  به  توجه  )با  ؟  دارد  معنایی  چه   ... و 
از  نوع  این   ، اسالمی  انقالب  امامین  تاکیدات  و  یکدیگر  امور  در 
دخالت نه تنها در شان نمایندگان نیست ؛ بلکه از شاخصه های 
یاد  متن   .  ) بود  خواهد  اساسی  قانون  و  والیت  به  التزام  عدم 

زیراست: شرح  به  داشت 
قرآن کریم ، آنگاه که در ویژگی های دوازده گانه مومنان دارای»برترین 
 ، شوری   /41 تا   3۶ )آیات  خدا  نزد  َابقی(  و  پایدار«)َخیر  زندگی 
َامُرُهم شُوری  را )و  از آن موارد  4۸۷( صحبت می کند ؛ یکی  صفحه 

. است  کرده  بیان  َبیَنُهم( 
و این نشانگرآن است که "شور و مشورت" در امور دنیا ، برنامه ریزی 
مهم  امری  آخرت  ابدی  سعادت  و  دنیا(  زندگی   = خدا  بندگی  )برای 

  . باشد  می 
)جامعه  ایجاد  هدف  با  و  منظر  همین  از  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
ای که زندگی در آن تداوم دنیا تا بقای آخرت( است ؛ با نگاه به 1۲ 
 ، ها  اندیشه   ، آراء  از  گیری  بهره  برای  را  مرکزی   ، الذکر  فوق  گانه 
اعالم   ، بودجه   ، قوانین مدنی  تنظیم  و  مردم  پیشنهادات  و  انتقادات 
»مجلس  عنوان  تحت   ، امور  بر  نظارت  و  ارشد  مدیران  به  اعتماد 

. است  دیده  اساسی  قانون  در  اسالمی«  شورای 
وظایف مجلس شورای اسالمی  

وظایف بدیهی و آشکار مجلس )خارج از تعارفات نگارشی و رسانه ای 
( را به شرح ذیل می توان برشمرد .

1 تدوین ، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز کشور .
۲ اعالم رای اعتماد به وزراء دولت .

3 نهایی کردن بودجه پیشنهادی دولت .
یا طرح های پیشنهادی نمایندگان و رد  لوایح دولتی  4 مطرح کردن 

آنها. تصویب  یا 
5 نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد مدیران اجرایی و قضایی 

کشور .
کوتاه  شرحی 

1 آیا تدوین ، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز کشور )در حوزه های 
نمایندگانی  و...(  قضایی   ، اجرایی   ، اقتصادی   ، سیاسی   ، فرهنگی 

عالم و دانشمند و صاحب تجربه و کارآمد را نمی طلبد ؟ 
به  را  او  خواست  جریانی  یا  شود  نماینده  کرد  هوس  که  کس  هر  آیا 
؟  مردم گذاشته شود  رای  در معرض  و  تایید  باید  ؛  برساند  نمایندگی 

نگهبان چیست ؟ وظیفه شورای 
، داشتن اطالعات  وزرای دولت  اعتماد"به  "رای  : الزمه دادن  اوال   ۲
وزیر  شود  دانسته  تا  آنهاست  کاری  و  تخصصی  درحوزه  کافی 
العلم  فی  )بسطه  مسئولیت  آن  انجام  توان  و  دانش   ، پیشنهادی 

؟ خیر  یا  دارد  را  والجسم( 
ثانیا : وقتی به وزیری براساس موارد فوق اعتماد شد ؛ دیگر دخالت 
کارمندان  حتی  و  شهرستانی   ، استانی   ، میانی  مدیران  چینش  در 
مداخله  عدم  ضرورت  به  توجه  )با  ؟  دارد  معنایی  چه   ... و  اداری 
از  نوع  این   ، اسالمی  انقالب  امامین  تاکیدات  و  یکدیگر  امور  در  قوا 
دخالت نه تنها در شان نمایندگان نیست ؛ بلکه از شاخصه های عدم 

.  ) بود  خواهد  اساسی  قانون  و  والیت  به  التزام 
3 از آنجا که بودجه ، اعتبار الزم برای تحقق اهداف برنامه ، زیرساخت 
از  باید  ها  دولت  اوال   ، است  نظام  شده  تعریف  اندازهای  چشم  و  ها 
تنظیم عوامانه و ثانیا نمایندگان نیز از خواهش های نفسانی و محلی 
در نهایی کردن آن خود داری کنند تا کشور بر ریل اهداف بلند مدت 
پیش برود و آثار ثروت ملی و مدیریت کشور در کف جامعه و عدالت و 

پیشرفت در زندگی مردم مشاهده شود .
راستای  در  اوال  باید  نیز  نمایندگان  های  طرح  و  دولتی  لوایح   4
ثانیا  و  عدالت(  و  پیشرفت  بر  )مبتنی  نظام  اندازهای  چشم  و  اهداف 
با بهره گیری از افکار عمومی ، به ویژه خواص و دانشمندان حوزه و 
از هرگونه  با مطالعه تهیه و پیشنهاد شوند و  دانشگاه ، کامال علمی و 
نه   ، شوند  عمومی  رونق  باعث  که  باشند  بدور  شتابزدگی  و  جهالت 

. خاص  قشری  شدن  چاق 
نظارت  برای  نمایندگی  ذاتی  اختیار  و   ۹0 اصل  کمیسیون  وجود   5
و  مجریه   ، قضائیه  قوه  باید  نمایندگان  که  است  معنی  بدان  این   ،
صورت  در  و  کنند  رصد  قانون  ُمّر  با  را  دیگر  نهادهای  و  ها  سازمان 
هرگونه ، ترک فعل و مسئولیت ، کم کاری ، انحراف و... مورد سئوال 
و  کشور  اجرایی  امور  در  اینکه  نه   ، کنند  استیضاح  الزم  صورت  در  و 

. کنند  دخالت  ها  نصب  و  عزل 
سئوال :

آیا نمایندگان و مجلس در ادوار گذشته تا کنون اینگونه بوده اند ؟ 
قوانینی  و  نو  طرحی  خدا  بخاطر  حاضر  نمایندگان  ؟  اند  نبوده  اگر 
به  چالش  این  از  اسالمی  نظام  و  کشور  که  کنند  مصوب  را  جدید 

 . ببرند  مردم  و  اسالم  را  سودش  و  بیاید  بیرون  سالمتی 
ولو دوباره نمایندگان حال و گذشته رای نیاورند . 

فداکاری و گذشت برای خدا ، نجات مردم و اسالم ، یعنی همین .

یادداشت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به   
له  گردیده  ثبت  ۲/۹5ج/۹۷4  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه 
پرداخت  به  علیه محکوم است  نیا محکوم  علیه حسین شایان  رهبان  اله  حبیب 
3/۶54/۹۸۶/۲۹5 ریال در حق محکوم له و مبلغ 1۸۲/۷0۹/314 ریال نیم 
عشر در حق صندوق دولت، شخص ثالث )امیرهوشنگ مهدیار( در قبال بدهی 
محکوم علیه پالک ثبتی ۸0 فرعی از ۹۹۶ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب درخواست مالک کل 

رسید. خواهد  فروش  به  فوق  پالک  ششدانگ 
پرونده  شماره  و   14010۲100005۷1۲511 ابالغیه  شماره  پیرو  احتراما، 
۹50۹۹۸۲51۲۹0000۶ و شماره بایگانی شعبه ۹50۹۷4 مورخ 1401/۶/5 
از  مجزی شده  و  مفروز   ۹۹۶ اصلی  از   ۸0 فرعی  ثبتی  پالک  ارزیابی  جهت  که 
۲ بخش ثبتی دو منطقه دو قم به اینجانب ارجاع شده بود از محل مورد نظر به 
که  امد  به عمل  بازدید   ۲ فرعی مهدیار پالک   3۸ امام کوچه  قم خیابان  آدرس 
اعالم  ذیل  شرح  به  را  خود  کارشناسی  نظریه  گرفته  انجام  های  بررسی  از  پس 

دارم. می 

مساحت  به  زمینی  در  معاینه  مورد  محل  نظر:  مورد  ملک  ثبتی  مشخصات 
پالک  به  مترمربع   133/15 اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سند  مطابق  عرصه 
آقای  مالکیت  به   ۹۹ ب   31۸15۲ سند  تصدیق  شماره  به   ۹۹۹/0۸/۲ ثبتی 

باشد. می  مهدیار  امیرهوشنگ 
مشخصات شهرسازی ملک موردنظر: ملک مورد نظر به صورت دو نبش و دارای 
پایه های اجری و  با اسکلت  به مساحت مجموع 1۲0 مترمربع  اعیان  دو طبقه 
سقف طاق ضربی خشتی با استحکام بنای ثقلی و عمر بنانی بیش از 50 سال 

می باشد.
انجام گرفته: ارزیابی 

مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   133/15 مساحت  و  موقعیت  و  ابعاد  به  توجه  با 
از  طبقه  دو  در  خشتی  قدیمی  اعیان  متر   1۲0 حدود  و  ریال   ۸0/000/000
قرار هر مترمربع 15/000/000 ریال و انشعابات و حیاط سازی جمعا در کل 
و  ارزیابی  ریال  میلیارد  سیزده  ریال   13/000/000/000 مبلغ  مذکور  پالک 

گردد. می  اعالم 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/11/11 ساعت ۸/30 الی ۸/45 

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

نمایید. مراجعه  مزایده  واحد  به  بیشتر  اطاالعات  جهت  گردد  می  درج 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



گفت:  آسیا  غرب  مسائل  تحلیلگر  یک      ◄
رژیم  جدید  نخست وزیر  شخص  با  دموکرات ها 
خیلی  و  دارند  مشکل  لیکود  حزب  و  صهیونیستی 
تمایل ندارند این حزب و احزاب دست راستی افراطی 
اسرائیل به قدرت برسند ولی به هر حال وی در انتظار 
شاید  تا  ماند  خواهد  متحده  ایاالت   ۲0۲4 انتخابات 

بازگردند. قدرت  به  خواهان  جمهوری 
تحلیل  در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  هانی زاده  حسن 
آغاز  پی  در  اشغالی  فلسطین  در  حاضر  حال  شرایط 
به  پاسخ  در  و  نتانیاهو  بنیامین  جدید  کابینه  کار  به 
چالش هایی  چه  با  ائتالفی  کابینه  این  که  پرسش  این 
کابینه  گفت:   بود،  خواهد  مواجه  خود  مسیر  در 
های  کابینه  ترین  افراطی  از  یکی  نتانیاهو  بنیامین 
با  رژیم صهیونیستی در طول چند دهه گذشته است. 
توجه به اینکه بنیامین نتانیاهو با یک ائتالف شکننده 
احزاب  از  برخی  به  امتیازاتی  اعطای  با  و  مواجه شده 

افراطی  چهره  پنج  داد.  تشکیل  را  کابینه  این  افراطی 
گویر  بن  ایتامار  مانند  سرکوبگری  پیشینه  دارای  و 
وارد کابینه جدید اسرائیل شده و پست های کلیدی و 

گرفتند. اختیار  در  را  کلیدی  خانه های  وزارت 
با  کابینه  این  می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  وی 
که  چرا  است  مواجه  جدی  چالش های  از  مجموعه ای 
و در  اقبال عمومی در داخل، منطقه  این کابینه مورد 
سطح جهان به دلیل ورود اشخاص بدنام و افراطی قرار 
به دورنمای کابینه  اروپا نسبت  اتحادیه  نگرفته و حتی 
ابراز بدبینی کرده است.  همچنین در  جدید اسرائیل 
حال حاضر شرایط مناطق اشغالی نیز شرایط چالشی 
و جنگی است چرا که بعد از پیروزی بنیامین نتانیاهو 
ورود  و  داشته  دینی  با حزب صهیونیسم  که  ائتالفی  و 
از  رزمایش مشترک  کابینه، یک  افراطی در  چهره های 
با  مقابله  برای  غزه  در  اسالمی  جهاد  و  حماس  سوی 
یک  اکنون  بنابراین  گرفت.  شکل  احتمالی  تهاجم  هر 

مبارز  گروه های  همه  شرکت  با  مشترک  جنگ  اتاق 
افراطی  کابینه  این  با  احتمالی  تقابل  برای  فلسطینی 

است. آمده 
در  جبهه  دو  اشغالی  اراضی  در  اکنون  افزود:  وی 
مقابله  جبهه  یکی  که  گرفته  شکل  جداگانه  مسیر  دو 
جهاد  و  حماس  آن  اعضای  که  است  میدانی  نظامی 
حال  در  حماس  اینکه  به  توجه  با  و  هستند  اسالمی 
حاضر برتری میدانی را در اختیار دارد و موشک هایی 
با برد باال تولید کرده می تواند در آینده هرگونه عملیات 
کند.  مواجه  شکست  با  را  صهیونیستی  رژیم  نظامی 
اشغالگران  علیه  سایبری  جنگ  جبهه  بعدی  جبهه 
زیرساخت های  نفوذ در  با  توانسته  این جبهه  است که 
به  را  رژیم  این  سری  فوق  اطالعات  تمام  اسرائیلی 
با  را  اسرائیل  نظامی  زیرساخت های  و  بیاورد  دست 
در  حتی  که  کابینه  این  نتیجه  در  کند.  مواجه  مشکل 
درون اراضی اشغالی نیز با مخالفت مواجه است راه به 

برد. نخواهد  جایی 
این  به  پاسخ  در  خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  این 
رابطه  نتانیاهو  بنیامین  اینکه  به  توجه  با  که  پرسش 
خوبی با دموکرات های آمریکایی ندارد و حتی اینگونه 
یائیر  آوری  رای  خواهان  بایدن  جو  که  می شد  تحلیل 
جدید  کابینه  است،  اسرائیل  انتخابات  در  الپید 
کرد،  خواهد  تعامل  سفید  کاخ  با  چگونه  اسرائیل 
حزب  و  نتانیاهو  شخص  با  دموکرات ها  واقع  در  گفت: 
لیکود مشکل دارند و خیلی تمایل ندارند این حزب و 
احزاب دست راسطی افراطی اسرائیل به قدرت برسند 
 ۲0۲4 انتخابات  انتظار  در  نتانیاهو  حال  هر  به  ولی 
جمهوری خواهان  شاید  تا  ماند  خواهد  متحده  ایاالت 
سال  دو  به  نزدیک  طول  در  لذا  و  بازگردند  قدرت  به 
خواهد  سرد  خیلی  آمریکا  و  اسرائیل  مناسبات  آینده 
حمایت  اسرائیل  جدید  کابینه  از  واشنگتن  بودو 

 ► کرد.    نخواهد 

ناتو در مورد  در حال حاضر، کشورهای عضو      ◄
استثنای  به  دارند.  نظر  اختالف  اوکراین  در  جنگ 
ناتو  اعضای  از  یک  هیچ  رومانی،  شاید  و  لهستان 
فرسایشی  جنگ  یک  برای  خود  نیروهای  بسیج  برای 
عجله  اوکراین  در  روسیه  با  فرسا  طاقت  و  طوالنی 
نمی  برلین  یا  و  پاریس  لندن،  در  کس  هیچ  ندارند. 
راه  به  مسکو  با  را  ای  هسته  جنگ  خطر  خواهد 

اندازد.
در  روسیه  با  جنگ  فکر  در  امریکا  پراوادا: 

است زمستان 
برای  اوکراین  جمهوری  رئیس  زلنسکی،  والدیمیر 
کرد.  سفر  کشور  این  به  امریکا  کنگره  در  سخنرانی 
امریکا و  او، تحریک عموم مردم  از سفر  هدف واقعی 
از کی یف در جنگ  جامعه غربی برای ادامه حمایت 
»این  سخنرانی  که  بود  دلیل  همین  به  بود.  روسیه  با 
های  شبکه  تمام  از  ورزشی«  لباس  با  اوباش  اراذل 
را  او  بار  چندین  کنگره  و  شد  پخش  بزرگ  ای  رسانه 

کرد. تشویق 
حمله  با  همزمان  کاپیتول  به  زلنسکی  سفر 
روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر  زمستانی 
هم  در  را  اوکراین  نظامی  نیروهای  است  قرار  که  بود 
جو  دولت  دهد.  پایان  را  جنگ  سرعت  به  و  بشکند 
نیروی  و  سالح  اما  کند،  می  درک  را  شرایط  بایدن 
در  جنگ  نتیجه  بر  تاثیرگذاری  برای  الزم  نظامی 

معنا  آن  به  این  وجود،  این  با  ندارد.  وجود  اوکراین 
کردن  طوالنی  برای  ای  برنامه  واشنگتن  که  نیست 
جنگ ندارد. اتفاقا در واشنگتن و دیگر پایتخت های 
به  روسیه  شکست  برای  بسیاری  عزم  و  تمایل  غربی 

دارد. وجود  قیمتی  هر 
باید  امریکا  که  معناست  آن  به  این  عملی،  نظر  از 
تنش  تشدید  برای  ای  بهانه  که  کند  ایجاد  ای  حادثه 
غیر  سفر  به  مربوط  تواند،  می  حادثه  این  باشد. 
یک  انفجار  شاید  یا  و  واشنگتن  به  زلنسکی  منتظره 

باشد. اوکراین  در  جایی  در  ای  هسته  دستگاه 
به  که  کند  نمی  پنهان  را  واقعیت  این  امریکا 
بلند  پروژه  اوکراین  دارد.  نیاز  قیمتی  هر  به  پیروزی 
حتی  یا  و  ها  سال  تواند،  می  که  امریکاست  مدت 
امریکا  که  معناست  آن  به  این  بکشد.  طول  ها  دهه 
پیدا  درگیری  تشدید  برای  دلیلی  که  این  محض  به 
و  کند  می  پیدا  درگیری  تشدید  برای  را  راهی  کند، 

کرد. خواهد  وارد  را  ثالث  کشورهای  نیروهای 
به  رسیدن  برای  واشنگتن  راه  سر  بر  اصلی  مانع 
طرز  به  موضوع  این  در  ناتو  که  است  این  هدفش 
تعدادی  است.  اختالف شده  ای دچار  کننده  ناامید 
یا فشار  به شرایط  توجه  بدون  ناتو  از کشورهای عضو 
نخواهند  شرکت  روسیه  علیه  جنگ  در  سفید  کاخ 

کرد.
زودی  به  بایدن  که  دارد  وجود  احتمال  این 

رهبری  به  داوطلب  نیروهای  ائتالف  اعزام  پیشنهاد 
لهستان  امریکا،  نظامی  نیروهای  از  متشکل  امریکا 
زمینی  معادل  ایجاد  برای  و  اوکراین  به  را  رومانی  و 
خواهد  امریکا  البته،  بدهد.  ممنوع  پرواز  منطقه 
صلح  ماهیت  او،  پیشنهادی  ماموریت  که  گفت 
در  امنیتی  منطقه  یک  ایجاد  هدف  با  و  دارد  آمیزی 
غربی ترین بخش اوکراین برای سربازان و پناهندگان 

جنگند. می  بقا  برای  که  است  اوکراینی 

در حال حاضر، کشورهای عضو ناتو در مورد جنگ 
لهستان  استثنای  به  دارند.  نظر  اختالف  اوکراین  در 
بسیج  برای  ناتو  اعضای  از  یک  هیچ  رومانی،  شاید  و 
و  طوالنی  فرسایشی  جنگ  یک  برای  خود  نیروهای 
هیچ  ندارند.  عجله  اوکراین  در  روسیه  با  فرسا  طاقت 
خطر  خواهد  نمی  برلین  یا  و  پاریس  لندن،  در  کس 

اندازد. راه  به  با مسکو  را  ای  جنگ هسته 
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عزاداریم ولی 
پارتی مختلط می ریم!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
کی  فرهنگی  ماگلومانیای  این  نشدیم  متوجه  باالخره  ما 
اختیاری! چاردیواری  شن  می  متوجه  کی  آدما  و  میشه  تموم 
110 که  ... عزیزی که زنگ زدی  شهروند محترم دماوندی 
نمی دونم توی محله ما پارتی گرفتن دارن مشروب می خورن 
 250 شد  هم  پراید  وقتی  کنن.  می  آسایش  سلب  دارن   ...
ازت  میلیونی   250 پراید  110؟!  زدی  زنگ  تومن  میلیون 
شی؟!  نمی  اذیت  میشه  گرون  پیاز  کنه؟!  نمی  آسایش  سلب 

ده؟!  نمی  قلقک  هاتو  ریه  هوا  آلودگی 
تا  چهار  دست  پیشکسوت  فوتبالیست  چهارتا  حسابی  مرد 
واشه... کجاش  پارتی مختلط دلشون  اومدن  رو گرفتن  جوون 

ایراد داره؟!   
شادی  حال  و  حس  عزادارن...  خدا  بندگان  این  درسته 
جام  واسه  ندارن  حوصله  حتی  ندارن...  قهرمانی  و  گل  پس 
پارتی  وکیلی  خدا  ولی  کنن...  مصاحبه  و  بدن  نظر  جهانی 

اس... دیگه  چیز  یه  مختلط 
این  بابا  نه  باشن...  ندیده  پارتی  عزیزان  این  اینکه  نه  البته 
چن  خدا  بنده  که  میشه  احترامی  بی  میزبان  به  نیست.  طور 
پارتی مختلط همچین آش  بینه... وگرنه  وقته داره تدارک می 

نیست! هم  سوزی  دهان 
زن   ... شماها  دست  از  افتادن  گیر  ها  فوتبالیست  این  واال 
و بچه شون که حق ندارن برن دوبی و هواپیما شون رو میارن 
علیه  انتقادی  مطلب  و  استوری  تا  چهار  بخوان  اگه  پائین... 
و  بفروشن  رو  زندگی  و  زار  و  خونه  یواشکی  باید  بذارن  نظام 

بدن! فحش  اونجا  از  و  آمریکا  برن 
به  آنها  از  تعدادی  نوشته  روزنامه    ... کنار  به  اینا  حاال 
نه  نداشتند!  عادی  حالت  الکلی  مشروبات  مصرف  دلیل 
البد  نگار  روزنامه  آقای  باشن...  داشته  هم  عادی  حالت  بیان 
کنن؟!  سرو  دانه  تک  و  سنیج  مختلط  پارتی  تو  داری  انتظار 
اشرف  نوش  دم  و  شربت  با  پارتی  تو  کنی  می  فکر  هم  شاید 

کنن؟! می  پذیرایی  مهمانا  از  الملوک 
ها  بچه  این  واسه  مختلط  پارتی  یه  بذارین  خدا  رو  تو  فقط 
مردم  غصه  ماه  چند  این  توی  بس  از  پوسید  شون  دل  بمونه! 

کردن! عزاداری  و  پوشیدن  سیاه  لباس  و  خوردن  رو 
بله چی شده ؟ آزاد شدن؟

نیروی  فرماندهی  با مساعدت  اومد  رو شکر خبر  خوب خدا 
این  است  قرار  قضایی  مسئوالن  همچنین  و  دماوند  انتظامی 

آزاد شوند. زودی  به  عزیزان 
پرونده این ماجرا امروز به دادسرا رفت و پس از اخذ تعهد، 

4 نفر در دستور کار قرار گرفت.  روال مربوط به آزادی این 
راحت شد؟ دلت خنک شد؟  ... خیالت  آرامش  آقای سلب 
می  صدا  و  سر  و  گرفتن  پارتی  مون  محله  تو  نزنی  زنگ  دیگه 
بازی  بشین   ... بگیر  تخمه  بذار  وقت  هم  هفته  این  کنن... 
مردم   ... بخدا  واال  ببر...  حالشو  و  کن  تماشا  رو  عزیزان  این 
مختلط  پارتی  برتری  لیگ  بازیکن  مربوط  چه  تو  به   ... بیکارن 
بخواد  شاید  اصاًل  خوره؟!  می  مشروب  و  کنه  می  شرکت 
اجازه  تو  از  باید   ... بکشه  هم  قلیان  بکشه...  هم  سیگار 

شده  ای  زمونه  و  دوره  عجب  بگیره؟! 

ر ـُ َتَلنگ

هانی زاده در گفت وگویی مطرح کرد:

● شکل گیری اتاق جنگ با شرکت مبارزان فلسطینی برای تقابل احتمالی با کابینه افراطی اسراییل     ●

اختالف شدید در ناتو

● پراوادا: امریکا در فکر جنگ با روسیه در زمستان است     ●

◄    در نتیجه توافق مجلس االمه کویت 
بحران های  از  پس  آن  دولت  و  )پارلمان( 
فلج  موجب  که  اخیرشان  سال  دو  شدید 
کامل و بسته شدن افق راه حل های سیاسی 
آرامش و  با  را  شده بود، کویت سال ۲0۲3 

کرد. آغاز  سیاسی  ثبات 
نواف االحمد  الجدید، سخنرانی  العربی 
 ۲۲ تاریخ  در  کویت  امیر  الصباح،  الجابر 
الجابر  االحمد  مشعل  که  گذشته  ژوئن 
او  از  نمایندگی  به  کویت  ولیعهد  الصباح، 
خبر  پارلمان  انحالل  از  آن  در  و  کرده  ایراد 
داد،  فراخوان  انتخابات جدید  برای  و  داده 
قوه  دو  میان  روابط  در  را  جدیدی  مسیر 

کرد. باز  اجرایی  و  قانونگذار 
و  دولت  عسل"  "ماه  نمی رود  انتظار  اما 
بکشد  طول  زیادی  مدت  کویت  اپوزیسیون 
شاهد   ۲0۲3 سال  ابتدای  در  که  چرا 
هستیم،  دو  این  میان  اختالفات  بازگشت 
این کشور همواره در فضایی شبیه به ثبات 
سیاسی هنگام انتصاب رئیس جدید دولت 
انتصاب  زمان  در  که  همانگونه  است،  بوده 
شیخ جابرالمبارک در سال ۲01۲ و سپس 
اتفاق   ۲01۹ سال  در  الخالد  صباح  شیخ 
شکل  عمیقی  اختالفات  ادامه  در  و  افتاد 
از  دو  آن  رفتن  کنار  موجب  که  گرفتند 
را  اساسی  اختالفات  امر  این  و  شد  قدرت 
در رویکردهای سیاسی دو طرف ایجاد کرد.
اقدام  می شود  پیش بینی  همچنین 
که  قوانینی  بررسی  در  کویت  پارلمان 
انتخاباتی  تبلیغات  جریان  در  اپوزیسیون 
به  اما  کند  تصویب  بود  داده  تعهد  خود 
تایید دولت قرار نگرفتند  اندازه کافی مورد 
دستگاه  اختیارات  دامنه  گسترش  همانند 
اصالح  تابعیت،  موضوعات  درباره  قضایی 
لیست های  طبق  انتخاباتی  ساختار  قانون 
کاندیدا  ممنوعیت  قانون  لغو  یا  و  نسبی 
شدن اهانت کنندگان در انتخابات بار دیگر 
بیندازد. خطر  به  را  طرف  دو  میان  روابط 

آرامش قبل از طوفان سیاسی
از  حاصل  نسبی  آرامش  با   ۲0۲۲ سال 
ملی"  "گفت وگوی  به  مشهور  نشست های 
شد  آغاز  اجرایی  و  قانونگذار  قوه  دو  میان 
نواف  درخواست  با   ۲0۲1 سپتامبر  در  که 
االحمد، امیر کویت برگزار شدند، سپس در 
مبنی  کویت  امیر  سوی  از  دستوری  نوامبر 
مجلس  به  ورود  پرونده  محکومان  عفو  بر 
فیصل  البراک،  مسّلم  آنها  راس  در  و  االمه 
نمایندگان  الحربش،  جمعان  و  المسلم 

سابق صادر شده و در دسامبر ۲0۲1 کابینه 
جدیدی تشکیل شد که شامل سه نماینده 
از فراکسیون 31 مخالف در آن مقطع زمانی 
بود و مراسم تحلیف نیز چهارم ژانویه ۲0۲۲ 

شد. برگزار  االمه  مجلس  در 
به این ترتیب کابینه کویت توانست سال 
فراکسیون  که  کند  آغاز  حالی  در  را   ۲0۲۲
در  گروه  سه  به  تقسیم  از  پس  را  مخالف 
فراکسیون  این  اما  ببرد  بین  از  پارلمان 
عهده  بر  را  آن  ریاست  المسلم  فیصل  که 
داشت، به تنش ادامه داد و شعار "برکناری 
دو رئیس" یعنی رئیس مجلس االمه و رئیس 
دولت را سر داد و حکم عفو صادر شده در 
تنها  را  سیاسی  چهره های  از  تعدادی  حق 
ابقای  و  حفظ  برای  سیاسی  باج گیری  یک 

دانست. دو  آن 
نظر  توانستند  فراکسیون  این  اعضای 
به  دوم  گروه  در  ویژه  به  مردد  اعضای 
به دنبال گرفتن  را که  ریاست حسن جوهر 
امتیازهای سیاسی در سایه آرامش به وجود 
گروه  مقابل  در  کنند.  جلب  بودند،  آمده 
الوسمی که هدایت  به ریاست عبید  آخری 
بر عهده  را  نشست های "گفت وگوی ملی" 
داشت، به حمایت خود از دولت ادامه داده 
مردمی"  "دولت  باعنوان  آن  توصیف  بر  و 
اپوزیسیون  ترتیب  این  به  ورزید،  اصرار 
کویت نتوانست وزرا را سرنگون کند و دولت 
اعتماد عبور  از رای عدم  اندکی  با اختالف 

کرد.
عضو  وزیر  دو  مورد  در  استیضاح  دو 
العلی، وزیر  خاندان حاکم یکی حمد جابر 
وزیر  المحمد،  ناصر  احمد  دیگری  و  دفاع 
امور خارجه  انجام شد و در ادامه استیضاح 
در  بود،  کار  وزیر  الموسی،  علی  برای  سوم 
العلی،  استیضاح ها، حمد جابر  این  نتیجه 
وزیر  المنصور،  احمد  و  سابق  دفاع  وزیر 
اعتراض  در  گذشته  فوریه   1۶ سابق  کشور 
از  استفاده  با  نمایندگان  "زورگویی  آنچه  به 
راهکار استیضاح" خواندند، استعفای خود 

کردند. اعالم  را 
را  وزیر  نخست  کویت  اپوزیسیون 

کرد برکنار 
اما آنچه کمر دولت را شکست، چهارمین 
درخواست استیضاح اپوزیسیون برای شیخ 
تضعیف  بود،  وزیر  نخست  الخالد،  صباح 
و  پیاپی  استیضاح های  با  وزیر  تخست 
باعث  او  به  نسبت  عمومی  خشم  انباشت 
شد نتواند آراء کافی را برای حمایت از خود 

مجلس  نمایندگان  تعداد  و  آورد  دست  به 
االمه که خواستار عدم همکاری با او بودند، 
انحالل  معنای  به  این  و  رسید  تن   ۲۶ به 
وزیر  نخست  مساله  این  بود.  دولت  کامل 
روز  یک  گذشته  آوریل  پنجم  کرد  مجبور  را 
مانده به تاریخ رای گیری درمورد درخواست 
برای عدم همکاری، استعفای دولت خود را 

کند. ارائه 

امیر  کابینه،  استعفای  از  پس  ماه  یک 
حکمی  صدور  با  گذشته  مه   10 کویت 
تشکیل  زمان  تا  را  آن  و  پذیرفت  را  استعفا 
به صورت موقت مامور  را  آن  کابینه جدید، 
معرفی  عدم  اما  کرد  کشور  امور  پیشبرد 
باعث  جدید  وزیر  نخست  عنوان  به  فردی 
شد پارلمان به دلیل برگزار نشدن جلساتش 
نخست  استیضاح  بررسی  جلسه  زمان  از 
المال،  صالح  درادامه  و  شود  تعطیل  وزیر 
نماینده سابق در تاریخ ۲5 مه گذشته برای 
اعتصاب فراخوان داد و صدها کویتی از آن 
استقبال کرده و در میدان "االراده" پایتخت 
پارلمان  تعطیلی  به  اعتراض  در  کشور  این 

کردند. تجمع 
یکم  کویت  نفوذ  با  سیاسی  حزب  هفت 
فراخوان ها  درباره  بیانیه ای  انتشار  با  ژوئن 
تعطیلی  و  اساسی  قانون  علیه  کودتا  برای 
وخامت  به  توجه  با  پارلمانی  فعالیت های 
بعد  دوهفته  دادند،  هشدار  سیاسی  بحران 
مجلس  در  اپوزیسیون  ژوئن   14 تاریخ  در 
را  پارلمان  در  نامحدود  تحصنی  آغاز  االمه 
اعالم کرد و آن را "تحصن خانه ملت" و در 
نامید  اساسی  قانون  در  اخالل  به  اعتراض 
که هدف از آن تحت فشار قرار دادن رهبری 

بود. جدید  کابینه  تشکیل  برای  سیاسی 

ده ها حزب سیاسی و جمعیت و اتحادیه 
بیانیه هایی  انتشار  با  دانشجویی  و  کارگری 
و  نمایندگان  تحصن  از  را  خود  حمایت 
کردند،  اعالم  قانونی شان  خواسته های 
برای  نیز  سابق  نماینده   1۹ همزمان 
دفاتر  در  روزانه  مشابه  تحصن های  برگزاری 
نمایندگان(  تحصن  )محل  پارلمان  مجاور 
مردم  گسترده  حضور  با  که  دادند  فراخوان 

کویت همراه شد و آنها همبستگی خود را با 
کردند. اعالم  نمایندگان  تحصن 

پایان  سیاسی  بحران  به  کویت  امیر 
داد

در  کویت  امیر  تحصن،  هشتم  روز  در 
به  ولیعهد  االحمد،  مشعل  که  سخنرانی 
بحران  پایان  کرد،  ایراد  او  از  نمایندگی 
خواسته های  به  رسیدگی  و  سیاسی 
نمایندگان را اعالم کرده و پارلمان را منحل 
سراسری  انتخابات  برگزاری  برای  و  کرده 
تاکید  سخنرانی  این  در  داد.  فراخوان 
و  نمی شود  مختل  اساسی  قانون  که  شد 
نکردن  دخالت  خصوص  در  نیز  تعهداتی 
در انتخاب مردم در مورد نمایندگانشان در 
پارلمان و یا انتخاب رئیس و کمیته های آن 

شد. داده 
استقبال  مورد  کویت  امیر  سخنرانی 
اپوزیسیون قرار گرفت و آنها اقدام بعدی در 
تاریخ ۲4 ژوئیه گذشته برای ماموریت احمد 
کابینه  تشکیل  برای  حاکم  فرزند  النواف، 
امیدی  مساله  این  و  کردند  تایید  را  جدید 
بحران های  از  کشور  این  رهایی  برای  را 
ویژه  به  کرد  ایجاد  اخیر  سال  دو  سیاسی 
از  همواره  خود  زندگی  طول  در  النواف  که 
میان  سیاسی  درگیری های  و  کشمکش ها 

هرگز  و  بود  کرده  دوری  دولت  و  پارلمان 
به  نداشت،  عهده  بر  را  وزارتی  مسؤولیت 
این ترتیب برای اولین بار در مارس گذشته 
وارد دولت شد و به همین دلیل مورد تایید 

گرفت. قرار  سیاسی  احزاب  تمامی 
رسمی  انحالل  برای  کویت  امیر  حکم 
پارلمان در تاریخ دو اوت گذشته صادر شد 
گذشته  سپتامبر   ۲۹ پارلمانی  انتخابات  و 
دهندگان  رای  گسترده  استقبال  میان  در 
کویتی برگزار شد، به این ترتیب اپوزیسیون 
تقویت شده و کنترل آن بر ساختار و ترکیب 
قابل  نکته  و  یافت  افزایش  جدید  پارلمان 
توجه این بود که احمد عبد العزیز السعدون، 
رئیس چهار دوره قبل مجلس األمه توانست 
با 1۲ هزار و ۲3۹ رای در جایگاه اول قرار 
تاریخ  در  رای  تعداد  باالترین  این  که  بگیرد 
اجرای  زمان  از  کویت  پارلمانی  انتخابات 

می شود. محسوب  رای   1 قانون 
انتخابات کویت در کنار حضور السعدون 
تحریم  از  اپوزیسیون  رسمی  انصراف  با 
موثر  سیاسی  جریان های  و  بود  همراه 
همانند جنبش کار مردمی به ریاست مسلم 
البراک و مجمع دموکراتیک کویت به دایره 
انتخابات بازگشتند اما کرسی در پارلمان به 

نیاوردند. دست 
کابینه کویت به تعهداتی که در سخنرانی 
امیر این کشور اعالم شده بود، پایبند ماند، 
پارلمان  افتتاحیه  جلسه  در  که  حالی  در 
آغاز  هنگام  گذشته  اکتبر   1۸ تاریخ  در 
و  پارلمان  رئیس  انتخاب  برای  رای گیری 
سایر پست های دفتری این تعهدات نادیده 
کویت  وزیر  عمارالعجمی،  شدند.  گرفته 
و  سیاسی  رهبر  دستورات  بر  "بنا  گفت، 
ملت  حق  به  توجه  با  و  ایشان  سخنرانی 
مجلس  رئیس  عادالنه  و  شفاف  انتخاب  در 
االمه، دولت خروج خود از پارلمان را اعالم 

می کند".
از  بخشی  عنوان  به  جدید  کابینه 
با  اختالفات  از  عبور  برای  که  اقداماتی 
اپوزیسیون انجام داد و نیز توافق های اخیر 
نوامبر گذشته لغو  پارلمان منتخب، سوم  با 
علیه  شده  اعمال  امنیتی  محدودیت های 
مخالفان را اعالم کرد و در تاریخ ۲1 نوامبر 
نیز حمایت خود را از حکم عفو ویژه جرائم 
محکومان  با  ارتباط  در  بیشتر  که  مشخص 
در  گذشته  سال  چند  سیاسی  پرونده های 
تایید کرد.  پی اعتراضات سال ۲014 بود، 

/  ایسنا     ► 

العربی الجدید : 

●  "ماه عسل" دولت و اپوزیسیون کویت تا چه زمانی تداوم دارد؟    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲59۸7   
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◄    مدیرکل ثبت احوال قم با بیان این که از ابتدای 
شناسنامه  جلد  هزار   50 آذرماه،  پایان  تا  امسال 
مکانیزه برای شهروندان این استان صادر شد، گفت: 
1۹ دی ماه 1304 اولین شناسنامه در شهر قم صادر 

۹۷ سال می رسد. به  آن  شد که قدمت 
منوچهر  قم،  احوال  ثبت  روابط عمومی  گزارش  به 
قدیمی  شناسنامه های  افزود:  گفتگویی  در  تیموری 
مکانیزه  شناسنامه های  به  قرمزرنگ  دست نویس 
این مساله امکان جعل را  ماشینی تبدیل شده اند که 

داده است. کاهش  بسیار 
شناسنامه  جلد  هزار   ۶0 ساالنه  کرد:  اضافه  وی 

می شود. صادر  قم  در  مکانیزه 
مدیرکل ثبت احوال قم بیان کرد: صدور شناسنامه 
زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  به  تابعیت  اعطای  یا 
اتباع  اداره  توسط  نیز  خارجی  مردان  با  ایرانی 
تاکنون  راستا  این  در  که  می گیرد  صورت  استانداری 

صادر  شناسنامه  جلد   100 و  هزار  یک  حدود 
. ست ه ا شد

هویتی  سند  برگ  میلیون   1.۶ کرد:  بیان  تیموری 
اطالعات  پایگاه  در  و  آرشیو  که  دارد  وجود  قم  در 
خدمات  شده  باعث  و  بارگذاری  کشور  جمعیتی 
تبدیل  محوری  پایگاه  به  محوری  مکان  از  ثبت احوال 

شود.
با  کشور  از  نقطه ای  هر  در  فردی  هر  افزود:  وی 
بدون  را  ثبت احوال  خدمات  می تواند  ملی  کد  ارایه 
کند  دریافت  قبلی  سکونت  یا  والدت  محل  در  حضور 
مردم  امور  انجام  در  تسهیل  برای  بستری  امر  این  که 

است.
دفتر   ۲0 کرد:  خاطرنشان  قم  ثبت احوال  مدیرکل 
خدمت   50 که  است  فعال  قم  استان  در  پیشخوان 
واسطه  به عنوان  دفاتر  می دهند،این  ارایه  ثبت احوال 

 ► می کنند.    عمل  ثبت احوال  و  مردم  بین 

مدیرکل ثبت احوال قم:

●  5۰ هزار جلد شناسنامه مکانیزه در قم صادر شد    ●

کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس      ◄
با  این استان  قم گفت: در حال حاضر در 
خاویاری  ماهیان  گوشت  ُتن   5۲ از  بیش 
رتبه  و  محصول  این  تولید  در  ششم  رتبه 
به  را  تولید خاویار پرورشی  هفتم کشور در 

داده است. اختصاص  خود 
یکشنبه  روز  رضا  حاجی  رضا  محمد 
مجموعه  در  مزرعه  روز  مراسم  حاشیه  در 
)از  برخورداری  خاویاری  ماهیان  پرورش 
خاویاری  ماهیان  پرورش  مزارع  برترین 
هشت  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  قم(  در 
این  در  خاویاری  ماهیان  پرورش  مزرعه 
نخست  رتبه  قم  و  است  فعال  استان 
در  خاویاری  ماهیان  پرورش  مزارع  تعداد 
خود  به  را  غیرساحلی  استان های  میان 

داده است. اختصاص 
مهمترین  از  یکی  گفت:  وی 
ظرفیت های کشاورزی استان قم در حوزه 
و  است  خاویاری  ماهیان  پرورش  شیالت، 
سال  توانسته اند  بخش  این  بهره برداران 
ماهی  گوشت  ُتن   5۲ بیش از  گذشته 
تولید  را  خاویار  کیلوگرم   1۲۸ و  خاویار 

. کنند
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
دهندگان  پرورش  موفق  عملکرد  افزود: 
نگاه  با  داد  نشان  قم  در  خاویاری  ماهیان 

تا  دنیا،  دانش روز  از  بهره گیری  و  عالمانه 
از منابع آبی زیرزمینی  اندازه می توان  چه 
تولید  راستای  در  و خشک  مناطق گرم  در 
در بخش کشاورزی  اشتغال  ایجاد  و  ثروت 

بهره برد.
ایجاد  مزایای  به  اشاره  با  وی 
خاویاری  ماهیان  پرورش  مجموعه های 
با  داد:  ادامه  استان،  مزارع  داخل  در 
می توان،  مزارع  در  الزم  بسترهای  ایجاد 
ماهیان  پرورش  برای  شده  استفاده  آب 
محصوالت  سایر  تولید  چرخه  در  دوباره  را 
کشاورزی به کار گرفت و سطح بهره وری را 

در این بخش مهم اقتصادی گسترش داد.
قم  در  خاویاری  ماهیان  پرورش 

است صرفه  به  مقرون 
پرورش  امروز  گفت:  رضا  حاجی 
در  قم،  در  خاویاری  ماهیان  دهندگان 
ماهیان،  این  تکثیر  روش های  با  رابطه 
شرایط  با  مقاوم  گونه های  معرفی 
غذای  تهیه  مختلف،  مناطق  آب وهوایی 
خاویاری  ماهیان  پرورش  برای  نیاز  مورد 
خصوص  این  در  موثر  عوامل  سایر  نیز  و 
را  خود  تجربه های  و  دارند  کافی  آشنایی 
با عالقه مندان به فعالیت در حوزه پرورش 

می گذارند. اشتراک  به  خاویاری  ماهیان 
زمینه  در  قم  که  این  به  اشاره  با  وی 
میان  در  خاویاری  ماهیان  پرورش 
مطلوبی  جایگاه  ساحلی  غیر  استان های 
که  است  سال   ۲0 از  بیش  افزود:  دارد، 
جریان  قم  در  خاویاری  ماهیان  پرورش 
خوبی  بومی  دانش  دلیل  همین  به  و  دارد 
در این حوزه به دست آمده که از آن برای 
آینده استفاده خواهیم کرد. موفقیت های 

در  گذاری  سرمایه  داد:  ادامه  وی 
نظر  از  خاویاری،  ماهیان  پرورش  حوزه 
بوده  به صرفه  و مقرون  آور  اقتصادی سود 
افزایش  شاهد  قم  در  ما  دلیل  همین  به  و 
این  در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
فرصت های  می تواند  که  هستیم  زمینه 
کشاورزی  بخش  در  نیز  شغلی  متعدد 

کند. ایجاد  استان 
پرورش  زمینه  در  گذاری  سرمایه  از 
می شود حمایت  قم  در  خاویاری  ماهیان 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
زیرساخت های  ایجاد  با  داشت:  بیان  قم 
الزم ظرفیت تولید گوشت ماهیان خاویاری 
است  گسترش  حال  در  نیز  استان  این  در 
و در آینده نزدیک ساالنه بیش از 110 ُتن 
به  و  تولید  قم  در  ماهیان خاویاری  گوشت 

شد. خواهد  عرضه  بازار 

برای  الزم  اقدام های  افزود:  وی 
خاویاری  ماهیان  پرورش  سطح  گسترش 
درقم انجام شده است و این استان با وجود 
در  دارد  که  ویژه ای  هوایی  و  آب  موقعیت 
به  خاویاری  ماهیان  انواع  پرورش  زمینه 
تالش های  و  رسیده است  مناسبی  جایگاه 
آینده  سال های  در  جایگاه  این  ارتقا  برای 

می یابد. ادامه 
پرورش  کلی  طور  به  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی  برای  قم  در  خاویاری  ماهیان 
دارد  مناسبی  اقتصادی  مزیت های  استان 
و ما از هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت در 
جمله  از  که  می کنیم  حمایت  بخش  این 
به  نیاز  مورد  بانکی  تسهیالت  پرداخت  آن 

است. متقاضیان 
زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
قم  استان  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال 
 ۸50 سال  در  قم  کشاورزی  بخش  تولید 
هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  
بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
روستاییان  را  بهره برداران بخش کشاورزی 
به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان 
درصد   50 حدود  به تنهایی  کشاورزی 
مختلف  بخش های  در  روستاییان  اشتغال 
► داده است.    اختصاص  خود  به  را  قم 

مستمر  و  هفتگی  جلسات  برگزاری  از  قم  شهردار  حوزه  مدیرکل      ◄
بررسی و کنترل پروژه های عمرانی شهر قم به ریاست دکتر سقائیان نژاد 
فاز  پروژه  خصوص  در  که  ویژه ای  نگاه  با  افزود:  و  داد  خبر  قم  شهردار 
به  را  خود  تالش  تمام  قم  شهرداری  مجموعه  دارد،  وجود  یاسر  عمار   5
به بهره برداری برسد. این پروژه در کوتاه ترین زمان  تا  کار خواهد گرفت 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفتگو  در  صحرایی  جواد  سید 
با  قم  شهر  عمرانی  پروژه های  کنترل  و  بررسی  مستمر  جلسات  برگزاری 
این  داشت:  اظهار  مختلف  بخش های  در  شهری  ارشد  مدیران  حضور 
ارائه  مشکالت،  رفع  پروژه ها،  از  بهره برداری  در  تسریع  به منظور  جلسه 

می شود. برگزار  ویژه  بودجه های  اختصاص  و  راهکارها 
همکاری  به  نیاز  شهری  پروژه های  این  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
راهبری  کرد:  ابراز  دارد،  استان  سطح  در  دستگاهی  بین  هماهنگی  و 
عمومی، سطح همکاری ها و چگونگی رفع مشکالت به ویژه در حوزه های 

می گیرد. قرار  موردبررسی  هفتگی  جلسات  این  در  زیرساختی 
بین  هماهنگی های  کرد:  خاطرنشان  قم  شهردار  حوزه  مدیرکل 

بخشی در مجموعه ستادی و معاونت ها، مناطق هشتگانه و سازمان های 
تابعه مجموعه شهرداری با ورود مستقیم شهردار قم برای تسریع در روند 

اجرایی پروژه ها نیز به صورت مستمر برای رفع مشکالت اجرایی پروژه ها 
می گیرد. صورت 

از  را  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی  پروژه های  اجرای  بر  تمرکز  وی 
راهبردهای شهرداری قم در سال جاری دانست و با اشاره به اینکه پروژه 
اذعان  به شمار می رود،  پروژه های مهم شهری  ازجمله  یاسر  5 عمار  فاز 
کرد: تسریع در تملک امالک در مسیر، هماهنگی روند اجرایی، تسریع 
در عملیات عمرانی احداث ادامه تونل غدیر و… نیز برای این پروژه مهم 

انجام است. شهری در حال 
صحرایی افزود: با نگاه ویژه ای که در خصوص پروژه فاز 5 عمار یاسر 
خواهد  کار  به  را  خود  تالش  تمام  قم  شهرداری  مجموعه  دارد،  وجود 

برسد. بهره برداری  به  زمان  کوتاه ترین  در  پروژه  این  تا  گرفت 
پروژه های در  از  به برخی  با اشاره  پایان  مدیرکل حوزه شهردار قم در 
پروژه  چندین  جاری  سال  پایان  تا  گفت:  قم  شهرداری  افتتاح  آستانه 
در  و  رسید  خواهد  بهره برداری  به  عمرانی  حوزه  در  کالن  و  شاخص 

► گرفت.   خواهد  قرار  شهروندان  اختیار 

رییس جهاد کشاورزی قم:

● قم با تولید بیش از 5۲ تن گوشت ماهی خاویاری در رتبه ششم کشور است   ●

برگزاری جلسات مستمر بررسی پروژه های عمرانی شهر قم؛

● تأکید مدیران شهری بر تسریع اجرای پروژه فاز 5 عمار یاسر   ●

دو فوتسالیست قمی ملی پوش 
رده سنی جوانان شدند

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: دو نفر از ملی پوشان رده سنی 
جوانان این استان موفق به دعوت به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان 

کشور شدند.
سازی  آماده  اردوی  داشت:  اظهار  با،  گفتگو  در  باقری  الله  قدرت 
از  تن  دو  که  می شود  برگزار  حالی  در  ایران  جوانان  فوتسال  ملی  تیم 

اند. شده  دعوت  اردو  این  به  نیز  قمی  فوتسالیست های 
دو  بیات  سجاد  و  غالمی  رضا  افزود:  قم  استان  فوتبال  هیئت  رئیس 
ملی  تیم  اردوی  به  که  هستند  قمی  جوان  فوتسالیست های  از  نفر 

اند. شده  دعوت 
وی ابراز داشت: اعالم نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال 
با عنایت به زیر نظر گرفته شدن عملکرد بازیکنان در بازی های هفته 

گذشته کیش کاپ است که در جزیره کیش برگزار شد.
سه  از  ایران  جوانان  سنی  رده  فوتسال  ملی  تیم  اردوی  گفت:  باقری 

می شود. برگزار  تهران  در  فوتبال  ملی  مرکز  در  آینده  هفته  شنبه 
وی یادآور شد: این اردو تا ۲3 دی ماه ادامه خواهد یافت و در نهایت 
بازیکنان برگزیده برای حضور احتمالی در مسابقات بین المللی سال 

۲0۲3 انتخاب خواهند شد.

داور قمی رهسپار سمینار داوران 
المپیکی در ترکیه می شود

رئیس هیئت کشتی استان قم از اعزام یکی از داوران قمی به سمینار 
داوران المپیکی در ترکیه خبر داد.

هادی علیایی در گفتگو با  اظهار داشت: سعید عباسی داور قمی به 
سمینار داوران المپیکی در ترکیه دعوت شده است.

دی   ۲۸ از  می بایست  عباسی  افزود:  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
آنتالیا ترکیه  المپیکی در  لغایت دوم بهمن ماه در سمینار داوران  ماه 

کند. شرکت 
طی  که  است  قم  کشتی  سابقه  با  داوران  از  عباسی  کرد:  بیان  وی 
و  ملی  مختلف  رقابت های  در  متعددی  قضاوت های  گذشته  سالیان 

است. داشته  المللی  بین 
داوران  از  یکی  بتواند  قمی  داور  این  امیدواریم  داشت:  ابراز  علیایی 

باشد. فرانسه  در  پاریس   ۲0۲4 المپیک  در  قضاوت  برای  برگزیده 

معاون ورزش بانوان قم خبر داد؛
اعزام تیم شمشیربازی بانوان 
قم برای اولین بار به مسابقات 

کشوری
معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان قم از اعزام تیم شمشیربازی 

بانوان این استان برای اولین بار به مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش جوانان قم، سیده لیال عنبری 
قم  استان  فلوره  و  اپه  اسلحه  شمشیربازی  بانوان  تیم  داشت:  اظهار 
برای اولین بار به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی رده سنی 

شد. خواهد  اعزام  بزرگساالن 
بیان کرد: مسابقات  و جوانان قم  اداره کل ورزش  بانوان  معاون ورزش 
شمشیربازی قهرمانی کشور قرار است طی امروز و فردا در تهران برگزار 

شود.
شهید  شمشیربازی  آکادمی  را  تهران  در  رقابت ها  برگزاری  مکان  وی 

کرد. عنوان  کالهدوز 
علیان  حاجی  صفا  و  زنگارکی  هلیا  زاده،  اسدالله  زینب  افزود:  عنبری 

می دهند. تشکیل  را  قم  اپه  تیم  ترکیب 
تیم  ترکیب  همچنین  قم  بانوان  و  ورزش  کل  اداره  بانوان  ورزش  معاون 
فاطمه  نعلبندی،  فاطمه  شجاعی،  مهدیه  شامل  را  قم  استان  فلوره 

کرد. عنوان  جباری  عسل  و  جعفری 

مسابقات کشوری گلوله زنی 
یادواره »شهید سلیمانی«در قم 

برگزار می شود
رئیس هیئت تیراندازی قم از برگزاری سومین دوره مسابقات کشوری گلوله 

زنی جام سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی هیئت تیراندازی قم، محمد جواد متقیان نژاد 
سپهبد  جام  زنی  گلوله  کشوری  مسابقات  دوره  سومین  داشت:  اظهار 
شهید حاج »قاسم سلیمانی« به همت کمیته گلوله زنی هیئت تیراندازی و 
با همکاری تربیت بدنی سپاه امام علی بن ابیطالب )ع( قم برگزار می شود.
رئیس هیئت تیراندازی قم افزود: این مسابقات در روزهای 14 تا 1۶ دی 

ماه سال جاری در شهر قنوات استان قم برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: مسابقات گلوله زنی جام شهید سلیمانی در سه کالس 300 

متر، ۶00 متر و ۹00 متر به انجام خواهد رسید.
رئیس هیئت تیراندازی قم بیان کرد: به نفرات اول تا ششم این مسابقات 
هدیه نقدی داده می شود و در کالس 300 متر به ترتیب نفرات اول تا سوم 

، 15،۲0،30 میلیون تومان جایزه دریافت می کنند.
متقیان نژاد افزود: نفرات اول تا سوم کالس های ۶00 و ۹00 متر نیز به 

ترتیب 10،15،۲5 میلیون تومان جایزه دریافت می کنند.

خبـر

آگهی مزایده اموال منقول نوبت هفتم
کیال  محمدجواد  آقای  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در   03۸1۲1۶34۹ ملی  شماره  با  عباس  فرزند 
از   10 ساعت   1401 /10 /۲4 مورخ  شنبه  روز  در  لبنیاتی  تجهیزات  و  لوازم 

: نماید  اقدام  ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  کتبی  مزایده  طریق 
: مزایده  مورد  اموال  مشخصات   ) الف 

به  تن   1 ظرفیت  به  استیل  مخزن  و  سردکن  شیر  دستگاه  یک   -1
ارزش  به  خاموش(  مربوط)موتور  سردکننده  سیستم  و  همزن  انضمام 

ریال.  ۲00,000,000
زیارتی(  سرما)  ابتکار  برند  درب  سه  ایستاده  یخچال  دستگاه  چهار   -۲
و  موتور  فاقد  دستگاه  یک  خاموش(،  مربوط)موتور  کمپرسور  و  موتور  با 
ریال.  304,000,000 ارزش  به  می باشد  کننده  خنک  سیستم  و  کمپرسور 
ارتفاع  به  سانتی متر   10 ضخامت  به  سردخانه  بدنه  پنل  ساندویج   -3
درب  انضمام  به  مترمربع   31.5 تقریبی  مساحت  به  متر   ۲.۲0 تقریبی 
 ۷۶,000,000 ارزش  به  سرما)زیارتی(  ابتکار  برند  با  سردخانه  لوالیی 

. ل یا ر

کولر  یک دستگاه  انرژی،  برند   ۷000 سلولزی  آبی  کولر  دستگاه  دو   -4
ارزش  به  جمعًا   3500 آبی  کولر  یک دستگاه  درب،  بدون   ۶500 آبی 

ریال.  ۸۸,000,000
انضمام  به  همزن  و  شاسی  با  کیلویی   500 آلومینیوم  پاتیل  دستگاه  سه   -5

ریال.  1۲0,00,000 ارزش  به  مربوط جمعًا  مشعله های 
ریال.  ۸,000,000 ارزش  به  سانتی متر   ۸5 ×100 ابعاد  به  روان  تابلو   -۶

لیتری   150 صندوق  گاو  یک دستگاه  و  چرم  روکش  با  صندلی  عدد  سه   -۷
ریال.  13,000,000 ارزش  به  کاوه  ایران  برند 

با  سانتی متر   ۹0 ×40 ابعاد  به  مستهلک  قفسه  کفی  عدد   30 حدود   -۸
سطلی  لباس شویی  ماشین   یک دستگاه  به انضمام  مربوط  پایه  تعدادی 

ریال.  1۲,000,000 ارزش  به  جمعًا  مستهلک 
ریال.  ۸۲1,000,000 مبلغ  به  اموال  کل  ارزش  جمع 

: مزایده  در  شرکت  شرایط   ) ب 
شماره  حساب  به  ریال   41,050,000 معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -1
به  یا  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان  بنام   010۹۸۹۷۹۸3005

پاکت  در  باید  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  بانکی  بین  تضمینی  چک  صورت 
با  لبنیاتی  تجهیزات  و  لوازم  مزایده  به  مربوط  جمله  و  داده  قرار  مهر  و  ک  ال
صبح   ۹ ساعت  تا  نوشته  پاکت  روی  در  خود  اقامت  محل  و  کامل  مشخصات 
به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  به   1401 /10 /۲4 مورخ  شنبه  روز 
 -۲ شود.  تسلیم  سوم  طبقه   1۸ پ  دادسرا(  )ک   5 کوچه  ساحلی  خ  نشانی 
گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهادات  به 
باز  مزایده  ساعت  و  روز  در  پیشنهادات   -3 شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب 
بالمانع  مزایده  جلسه  در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد.  خواهد  قرائت  و 
 -4 نماید.  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  برنده  است؛ 
مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  مزایده  برنده 
حاضر  تصفیه  اداره  در  اموال  تحویل  جهت  سپس  پرداخت  را  پیشنهادی 
هیات  و  ورشکسته  نفع  به  شده  واریز  درصد  پنج  اینصورت  غیر  در  شود 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -5 شد.  خواهد  ضبط  بستانکاران 

نمایند.          مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند 
قم ورشکستکی  امور  تصفیه  اداره  رئیس   - عطار  علی 


