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اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای      ◄
محکومیت  در  بیانیه ای  صدور  با  قم  استان 
مقدسات  علیه  فرانسوی  نشریه  اهانت آمیز 
حرکات  این  بی تردید  کرد:  اعالم  اسالم 
در  غربی،  فکر  اتاق های  شده  طراحی  شنیع، 
رسانه ای  و  شناختی  ترکیبی،  جنگ  راستای 

است. مسلمان  علیه 
هماهنگی  شورای   ، ایکنا  گزارش  به 
اهانت آمیز  اقدام  پی  در  اسالمی  تبلیغات 
اسالم  مقدسات  علیه  فرانسوی  نشریه 
شرح  این  به  آن  متن  که  کرد  صادر  بیانیه ای 

: ست ا
الرحیم  الرحمن  الّله  »بسم 

و  وهن آمیز  زنجیره ای  اقدامات  سلسله 
روزنامه های  و  نشریات  چندین باره  اصرار 
اسالم،  مقدسات  ساحت  به  اهانت  برای  غربی 
دینی،  بزرگان  و  مرجعیت  اعظم)ص(،  پیامبر 
دیگر  علیه  زشت  و  تحریک آمیز  رویکردی  به 
ضربه  برای  مقدسات  و  آسمانی  الهی  ادیان 
اعتقادی  و  دینی  ارزش های  و  باورها  به  زدن 
مکتب  حقه  معارف  از  عمومی  افکار  انحراف  و 
سقوط  از  نشان  و  شده  بدل  اسالم  نورانی 
اخالقی  انحطاط  و  اعتقادی  فکری،  شدید 

دارد. آنان 
دوره ای  عمدی  حقارت آمیز  اقدامات 
غرب  زنجیره ای  نشریات  و  روزنامه ها  برخی 
پلید  و  مجرمانه  اقدامات  دادن  نسبت  در 
سلفی  وهابی  و  تروریستی  تکفیری  گروه های 
دیگر  و  فرانسه  آمریکا،  نامشروع  فرزندان  این 
استکبار  ساخته  دست   و  غربی  کشورهای 
تالشی  اکرم)ص(،  پیامبر  و  اسالم  به  جهانی، 
عمومی  افکار  کردن  گمراه  برای  مذبوحانه 
جهانی و بزرگترین ظلم به ساحت سید و سرور 
و  مقدسات  و  رسول الّله)ص(  حضرت  بشریت، 
مستضعفان  ملجأ  و  پناهگاه  این  مرجعیت 

است. جهان 
شاهد  سو  یک  از  روزها  این  جهان، 
و  اشغالی  فلسطین  بی حرمتی  و  هنجارشکنی 
قبله  اولین  االقصی  مسجد  ساحت  به  تعرض 
هتک  شاهد  دیگر  سویی  از  و  است  مسلمین 
مذهبی  عالی  مرجعیت  و  اسالم  حریم  حرمت 
مبتذل  و  رسوا  نشریه  یک  توسط  سیاسی  و 

است. فرانسوی 
در  فرانسوی  نشریه  موهن  اقدام  پی  در 
ارزش های  و  مقدسات  مرجعیت،  به  توهین 
مسلمان  میلیون ها  قلب  ملی،  و  دینی 

به  آنان  پاک  احساسات  و  شده  جریحه دار 
انزجار  و  نفرت  بروز  موجبات  و  آمده  در  غلیان 
اقدام  این  از  جهان  مسلمین  انقالبی  خشم  و 

است. شده  نفرت آمیز 
شده  طراحی  شنیع،  حرکات  این  بی تردید 
اتاق های فکر غربی، در راستای جنگ ترکیبی 

است. مسلمان  علیه  رسانه ای  و  شناختی  ـ 
و  تمدن  مهد  را  خود  دروغ  به  که  فرانسه 
زنان  و  کودکان  بشر،  حقوق  مدافع  و  آزادی 
شرم آوری  و  ننگین  سوابق  می کند،  معرفی 
دارد،  خود  کارنامه  در  بشر  حقوق  نقض  از 
الجزایر  انقالب  شهدای  جمجمه  هزاران  هنوز 
مسلمان  بی گناه  کودکان  مردان  و  زنان  از 
فرانسوی  اشغالگران  دست  به  که  الجزایری 
مردم شناسی  موزه  در  رسیده اند  شهادت  به 

می شود. نگهداری  پاریس 
و  انزجار  اعالم  ضمن  ایران  مسلمان  ملت 
نفرت آمیز،  اقدامات  این گونه  از  شدید  خشم 
اهانت  این  عواقب  مسئول  را  فرانسه  دولت 
جهان  مسلمانان  مقدسات  علیه  بی شرمانه 

ند. می دا
استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 

قم«    ►

فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو      ◄
نسبت  اهتمام  کرد:  تصریح  اسالمی  اندیشه  و 
الزامات  ترین  مهم  جمله  از  تبیین  جهاد  به 

است. ترکیبی  جنگ  در  دشمن  بر  غلبه 
سجاد  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
با  قم  استان  از  شبستان  با  گفتگو  در  ایزدهی 
پیچیده  از  یکی  شاهد  امروز  که  این  به  اشاره 
فرهنگی  و  عقیدتی  فکری،  نبردهای  ترین 
ایران  اسالمی  انقالب  علیه  استکبار  دنیای 
در گذشته جنگ های  اظهار داشت:  هستیم، 
مخصوص  عوارض  و  مختصات  و  ابعاد  نظامی، 
جنگ  گر  نظاره  امروزه  اما  داشت  را  خود  به 
از  هستیم  دنیا  در  هیبریدی  یا  ترکیبی  های 
بارها  که  اسالمی  نظام  و  انقالب  علیه  جمله 
رهنمودهای  و  بیانات  در  رهبری  معظم  مقام 

اند. فرموده  اشاره  موضوع  این  به  خویش 
و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو    
در  دشمن  واقع  در  افزود:  اسالمی  اندیشه 

طرفه  یک  و  سویه  یک  جنگ  به  فعلی  وضع 
منظرهای  و  جهات  از  بلکه  کند  نمی  بسنده 
و  است  خود  اهداف  تحقق  دنبال  به  گوناگون 
موضوعات  و  مختلف  موارد  از  ای  مجموعه  لذا 
طرف  شکست  به  تواند  می  که  را  گوناگون 
آن  از  که  کند  می  احیا  شود،  حاصل  مقابل 
افکار  بر  تاثیرگذاری  بحث  به  توان  می  جمله 
با  مجازی  فضای  در  فریب  و  دروغ  عمومی، 
تشدید  اجتماعی،  های  شبکه  و  رسانه  ابزار 
مربوط  اهرم های  از  استفاده  اقتصادی،  فشار 

کرد. اشاره   ... و  اجتماعی  فشار  به 
خاطرنشان  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این    
دشمن  نبردی  چنین  در  سخن،  دیگر  به  کرد: 
با  زمان  یک  در  مختلف  و  عرض  هم  ابزارهای 
را مورد استفاده قرار می  یک فرماندهی واحد 
که  را  نظامی  و  کشور  بتواند  نهایت  در  تا  دهد 
نمی  شکست  یکسویه  و  بسیط  جنگ  یک  با 
یا حداقل  ترکیبی شکست دهد  با جنگ  خورد 

نماید. وارد  جدی  ضربه  آن  به  بتواند 
توجه  باید  دیگر  سوی  از  داشت:  بیان  وی 
جنگ  یک  ترکیبی  جنگ  که  جا  آن  از  داشت 
نام  به  واحدی  ابزار  از  و  نیست  طرفه  یک 
استفاده  آن  در  و...  تفنگ  شمشیر،  و  سالح 
جنگ  این  با  مواجهه  در  باید  شود،لذا  نمی 
یک  از  یعنی  داشت  ترکیبی  مواجهه  یک  نیز 
های  حوزه  در  متمرکز  و  واحد  فرماندهی 
استفاده  مورد  ابزارهای  با  متنوع  و  مختلف 

ُبرد. بهره  دشمن 
در  ایزدهی  والمسلمین  االسالم  حجت    
بحث  روی  باید  ما  خاص  طور  به  گفت:  خاتمه 
تمرکز  افزایی  بصیرت  نهضت  و  تبیین  جهاد 
نیز  عزیزمان  رهبر  که  طور  همان  که  چرا  کنیم 
فوری  فریضه  یک  امروز  تبیین  جهاد  فرمودند 
هر  در  کس  هر  و  رود  می  شمار  به  قطعی  و 
نباید  هست  که  مسئولیتی  و  جایگاه  و  لباس 

► کند.     غفلت  مهم  این  از 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

اهتمام نسبت به جهاد تبیین از الزامات غلبه بر دشمن 
در جنگ ترکیبی است

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه حرکت شنیع نشریه فرانسوی طراحی شده اتاق های فکر غربی است
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

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

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

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

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.     09۱22۵24638    

اطالعیـه روزنامــه گویـه



پرونده   ۲۳ تکلیف  تعیین  از  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس      ◄
همت  به  متهم  یا  خوانده  نفر   ۱۵۰ و  هزار  یک  از  بیش  با  کثیرالشاکی، 

داد. خبر  سال جاری  نخست  نیمه  در  استان  قضات 
حجت االسالم  قم،  استان  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
خصوص  در  دادگستری  اقدامات  تشریح  در  مظفری  علی  والمسلمین 
پرونده ها  اظهارکرد:  کثیرالشاکی،  پرونده های  تکلیف  تعیین 
دارای  معمواًل  متعدد،  شاکی  یا  خواهان  وجود  دلیل  به  کثیرالشاکی 
مستلزم  نیز  آن ها  به  رسیدگی  بنابراین  هستند،  پیچیدگی  و  اهمیت 

است. الزم  تخصص  و  کافی  فرصت 
تجدیدنظر  و  نخستین  دادگاه  یا  دادسرا  شعب  تمامی  افزود:  وی 
پرونده  ها  قبیل  این  تکلیف  تعیین  و  دقیق  منظور رسیدگی  به  قم  استان 
 ۲۳ سال جاری  نخست  نیمه  در  اساس  برهمین  و  دارند  ویژه  اهتمام 
شده اند. تکلیف  تعیین  استان  قضایی  مراجع  در  کثیرالشاکی  پرونده 

این  از  هرکدام  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
بر  کرد:  اضافه  بوده اند،  متهم  یا  خوانده   ۵۰ از  بیش  دارای  پرونده ها 
ها  پرونده  این  تکلیف  تعیین  که  کرد  ارزیابی  توان  می  اساس  همین 
از  امر  این  که  کرده  فصل  و  حل  را  مراجعان  از  زیادی  تعداد  مشکالت 

است. برخوردار  بسیاری  اهمیت 
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده هایی که تعداد شاکی یا خواهان 
برای  استان  قضات  از  نیست،   آسان  است  معمول  حد  از  بیش  آن 
► کرد.     تشکر  و  تقدیر  پرونده ها  نوع  این  به  سریع  و  دقیق  رسیدگی 

◄    وزیر آموزش و پرورش گفت: توطئه های 
ادامه  گذشته  دهه  چهار  همچون  دشمن 
و  مدارس  کردند  سعی  که  همانطور  و  دارد 
با  اما  بکشانند  تعطیلی  به  را  ما  دانشگاه های 
این  پرورش  و  آموزش  کادر  و  مردم  هوشیاری 
خنثی  نیز  توطئه ها  دیگر  شد  خنثی  توطئه 

. د می شو
افتتاح  آیین  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
ستاد  دبیرخانه  همت  به  دیده بان  طرح 
پرورش  و  آموزش  و  علمیه  حوزه  همکاری های 
شاد  برنامه  بستر  از  استفاده  با  دی ماه   ۱۷

شد. برگزار 
این  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف 
بارها  رهبری  معظم  مقام  کرد:  اظهار  مراسم 
و  داشته  تاکید  تبیین  جهاد  موضوع  پیرامون 
وجودی  و  قطعی  فریضه  یک  عنوان  به  را  آن 

نموده اند. مطرح 
وی افزود: آموزش وپرورش به دو دلیل بستر 
مهمی برای جهاد تبیین است. اول اینکه نقش 
نظام  دستاوردهای  تبیین  در  پرورش  و  آموزش 
این  اینکه  دوم  است.  پررنگی  بسیار  نقش 

آینده  نسل  به  باید  را  ها  موفقیت  و  پیشرفت ها 
ساز منتقل کنیم تا نسل دانش آموز در معرض 
این پیشرفت ها قرار گیرند، تا مبادا تحت تأثیر 
جریان رسانه ای نظام سلطه قرار گرفته و دچار 

ادامه کار شوند. از  ناامیدی  و  یأس 
حوزه های  همکاری های  ستاد  رئیس 
براساس  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  و  علمیه 
آنست  به دنبال  تحقیقات صورت گرفته دشمن 
ساز  آینده  نسل  و  جامعه  مردم  نگاه  در  که 
های  حوزه  در  علمی  های  پیشرفت  مملکت، 
حالی که  در  دهد،  نشان  تصنعی  را  مختلف 
اسالمی  ایران  مختلف  پیشرفت های  آنها  خود 
را در عرصه های بین الملل دیده و حتی تالش 

کنند. تعطیل  را  مدارس  کردند 
به  زیادی  لطمه  چه  اگر  کرونا  گفت:  وی 
دیگر  سوی  از  اما  زد  ما  تربیت  و  تعلیم  بحث 
دست  واکسن  به  ۶روش  از  ما  دانشمندان 
خوبی  خیلی  وضعیت  امروز  ما  و  کردند  پیدا 
نسبت به کشورهای دیگر جهان داریم. در این 
ما  داریم.  قرار  جهانی  های  قله  در  هم  مقوله 
که  مفاخری  با  کنیم  آشنا  را  آموزان  دانش  باید 

یم. داشته ا
در  کرد:  خاطرنشان  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برای  پرورش  و  آموزش  سرانه  انقالب  ابتدای 
توجه  با  امروز  و  بود  متر   ۱.۵ آموز  دانش  هر 
و  اخیر  دهه  در  ویژه  به  جمعیت  افزایش  به 
آموزشی  مشکالتی که وجود دارد سرانه فضای 

است. رسیده  متر   ۵.۲ به 
وی گفت: توطئه های دشمن همچون چهار 
یکی  در  که  و همانطور  دارد  ادامه  دهه گذشته 
دو ماه اخیر شاهد بودیم، سعی کردند مدارس 
با  اما  بکشانند  تعطیلی  به  را  ما  دانشگاه های  و 
پرورش  و  آموزش  کادر  بصیر،  مردم  هوشیاری 

توطئه هم خنثی شد. این  تببین رسانه ای  و 
که  دیده بان  طرح  کرد:  خاطرنشان  نوری 
آموزش  و  حوزه  همکاری های  ستاد  همت  به 
یک  عنوان  به  است،  گرفته  شکل  پرورش  و 
به  مدارس  مدیران  مشارکت  با  شبکه ای  طرح 
برنامه های جهادتببین  انتقال  و  آشنایی  منظور 
شکل  محورها  سایر  به  آن  مصادیق  و  مبانی  و 
آثار  به  زودی  به  امیدواریم  و  است  گرفته 

► برسیم.   آن  ارزشمند 

گفت:  قم  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس      ◄
ماه   ۹ در  استان  این  در  ترافیکی  حوادث  از  ناشی  فوتی های  تعداد 
نشان  افزایش  درصد   ۲۴ پارسال،  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 

. هد می د
نفر   ۱۰۳ امسال  ماه   ۹ در  افزود:  گودرزی فر  جلیل  ایرنا،  گزارش  به 
سال  حالی که  در  دادند،  دست  از  را  خود  جان  ترافیکی  حوادث  اثر  بر 

باختند. جان  نفر   ۷۹ مدت  همین  در  گذشته 
نفر   ۱۲ گذشته  سال  و  فوتی ها  از  نفر   ۱۸ امسال  کرد:  اضافه  وی 

می دهد. نشان  افزایش  درصد   ۳۴ که  بوده  موتورسواران  به  مربوط 
درصد   ۱۵ نیز  مصدومان  و   ۱۳ ها  تصادف  تعداد  این که  بیان  با  وی 
و در   ۱۱۴ و  ۱۶ هزار  امسال  ماه   ۹ در  داد:  ادامه  یافته است،  افزایش 
۱۴ هزار و ۱۱۷ تصادف رخ داده و تعداد  مدت مشابه سال گذشته نیز 
 ۱۸ و   ۲۸۶ و  هزار   ۲۱ ترتیب  به  نیز  گذشته  سال  و  امسال  مصدومان 

است. بوده  نفر   ۱۷۵ و  هزار 
های  تصادف  تعداد  امسال  مدت،  همین  در  کرد:  بیان  گودرزی فر 
موتورسیکلت سواران هشت درصد و مصدومان ناشی از این حوادث نیز 

است. یافته  افزایش  درصد   ۱۰
درآمد  پرواز  به  بار   ۴۴ اورژانس  بالگرد  گذشته  سال  وی،  گفته  به 
مشابه  مدت  در  کرد،  منتقل  بیمارستانی  مراکز  به  را  مصدوم   ۱۱۲ و 
که  نمود  منتقل  بیمارستان  به  را  مصدوم   ۱۳۸ پرواز،   ۶۷ با  امسال 

می دهد. نشان  افزایش  درصد   ۳۵ پروازها  تعداد 
پایگاه   ۱۸ شهری،  پایگاه   ۲۲ دارای  قم  استان   ۱۱۵ اورژانس 
دستگاه   ۱۰ آمبوالنس،  دستگاه   ۶۱ هوایی،  پایگاه  یک  جاده ای، 
 ۲۷۰ با  بالگرد  آمبوالنس و یک فروند  اتوبوس  موتورالنس، یک دستگاه 

► است.   انسانی  نیروی 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

رئیس کل دادگستری:

23پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان قم تعیین تکلیف شدند

وزیر آموزش و پرورش: 

توطئه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها خنثی شد

رییس مرکز اورژانس ۱۱۵: 

فوتی های حوادث ترافیکی قم نسبت به پارسال ۲۴ درصد افزایش یافت

معاون شهردار قم خبر داد:
۱۵۰ میلیارد تومان هزینه 

عمرانی پروژه تونل جمهوری 
اسالمی قم

هزینه  تومان  میلیارد   150 از  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
داد. خبر  اسالمی  جمهوری  تونل  پروژه  عمرانی 

به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
اسالمی  جمهوری  تونل  افتتاح  شرف  در  پروژه  وضعیت  آخرین 
اظهار  امام)ره(  یادگار  بلوار  تا  حسین)ع(  امام  خیابان  حدفاصل 
پیمان شروع شد. اولیه  تومان مبلغ  میلیارد  با۸۷   پروژه  این  داشت: 
 ۱۰۰ تملک حدود  اجرا  ابتدای  در  را  پروژه  این  وی مهم ترین چالش 
پالک مسکونی در مسیر پروژه دانست و افزود: در حین انجام پروژه 

باشد. داشته  را  تملک  کمترین  تا  شد  بازبینی  طرح 
تأسیسات  بهسازی  داد:  ادامه  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
افزایش  به  توجه  با  و  شد  انجام  مسیر  این  در  نیز  شهر  زیربنایی 
داشته  عمرانی  هزینه  تومان  میلیارد   ۱۵۰ حدود  پروژه  این  قیمت ها 

است.
تومان  میلیارد   ۱۷۰ نیز  پروژه  این  تملکات  برای  کرد:  اضافه  وی 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  آینده  روزهای  در  که  شده  هزینه 

جاده پردیسان- ورجان قم ۵۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان 
به  قم  ورجان  پردیسان-  ای  جاده  محور  اجرایی  عملیات  گفت:  قم 
آغاز شده بود، هم اکنون  از خرداد سال جاری  ۱۳ کیلومتر که  طول 

دارد. فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵۰
داود طلوعی، شنبه ۱۷ دی ماه طی جلسه ای اظهار کرد: با استقرار 
اتصال  مسیر  که  آن  دلیل  به  ورجان  پردیسان-  محور  سیزدهم  دولت 
قم به منطقه گردشگری استان است و از طرفی توسعه قم نیز به این 
۱۲ ساله شهروندان بوده در  از مطالبات  آنجا که  از  و  سمت می باشد 
اولویت استان قرار گرفت و با پیگیری های استاندار قم و اداره کل راه 
و شهرسازی استان، این پروژه در سفر رئیس جمهور به قم مطرح شد 

و خوشبختانه از جمله مصوبات سفر نیز بوده است.
می  آغاز  اراک  جاده  سالم  تپه  از  کهک  بزرگراهی  محور  افزود:  وی 
و  به ورجان، کهک  پردیسان  از  و عبور  از رودخانه  از عبور  بعد  و  شود 

شد. خواهد  ختم  دستگرد  روستای 
بود،  خواهد  کیلومتر   ۲۸ محور  این  که  این  به  اشاره  با  طلوعی 
قطعه  مسیر،  اولویت  به  توجه  با  طرح،  این  اول  فاز  در  داد:  توضیح 
با  که  شود  می  خطه  چهار  کیلومتر   ۱۳ طول  به  ورجان  پردیسان- 
به  بعد  سال  امیدواریم  پروژه،  درصدی   ۵۰ فیزیکی  پیشرفت  به  توجه 

برسد. برداری  بهره 
سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان 
پردیسان-  سالم-  تپه  بزرگراهی  محور  برای  نیاز  مورد  اعتبار  قم 
ورجان- روستای دستگرد را ۷۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد که هزینه 
احتساب  با  تومان  میلیارد   ۲۸۰ ورجان  پردیسان-  یعنی  اول  فاز 

بود. خواهد  آهن  راه  پل  دستگاه  یک  احداث 
طلوعی اظهار کرد: در این محور باید برای دسترسی و اتصال به بلوار 
آیت الله بروجردی یک دستگاه پل بر روی راه آهن ساخته شود تا این 

پروژه برای عبور وسایل نقلیه به بهره برداری برسد.
و  و شهرسازی  راه  وزیر  موافقت  با  پروژه  این  اعتبارات  طلوعی گفت: 

تأمین شده است. با وزارت نفت  تهاتر  از محل  وزارت نفت 
وی به اقدامات انجام شده در این محور اشاره کرد و توضیح داد: در 
حال حاضر عملیات روسازی راه، تکمیل پل ها و ابنیه و آماده سازی 

برای اجرای آسفالت در دست اقدام است.

خبـر

استاندار قم گفت: آمارهای باالی طالق    ◄
پسندیده  و  شایسته  قم،  در  جنین  سقط  و 
ظرفیت های  از  استفاده  با  باید  که  نیست 

دهیم. کاهش  را  اتفاقات  این  مردمی 
قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 

دی ماه   ۱۷ شنبه  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
و  خانواده  از  حمایت  ملی  ستاد  جلسه  در 
امام  جلسات  سالن  در  که  جمعیت  جوانی 
اظهار  شد،  برگزار  قم  استانداری  )ع(  جواد 
گروه های  و  انسانی  نیروی  نظر  از  قم  کرد: 

دارد. کم نظیری  ظرفیت  مردمی 
گروه ها  این  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باشند،  اثربخش  ملی  سطح  در  می توانند 
استان  مدیریت  مجموعه   در  کرد:  مطرح 
تشکل های  و  گروه ها  این  از  داریم  آمادگی 

کنیم. حمایت  مردمی 
گروه ها  این  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
دغدغه مندتر  و  جلوتر  مسئولین  از  همیشه 
بوده اند، عنوان کرد: باید تالش شود تشکل ها 
آینده  سال  در  هستند  فعال  که  گروه هایی  و 

بگیرند. قرار  بیش تری  حمایت  مورد 
و  جمعیت  موضوع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  حیاتی  و  خاص  موضوع  یک  خانواده 
سال  در  می تواند  قم  استان  کرد:  خاطرنشان 
نیز  تشکل ها  این  از  حمایت  حوزه  در  آینده 

باشد. الگو  و  نمونه  استان 
از  قم  در  نظارت  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
تصریح  نیست،  پیچیده  و  سخت  مساحتی  نظر 
در  جنین  سقط  و  طالق  باالی  آمارهای  کرد: 
با  باید  که  نیست  پسندیده  و  شایسته  قم، 
را  اتفاقات  این  از ظرفیت های مردمی  استفاده 

 ► دهیم.     کاهش 

استاندار قم عنوان کرد:

آمارهای باالی طالق و سقط جنین در قم، 
شایسته و پسندیده نیست

با صدور بیانیه ای؛
دفتر تبلیغات اسالمی اقدام 
موهن نشریه شارلی ابدو را 

محکوم کرد
اقدام  ای  بیانیه  صدور  با  قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر 

کرد. محکوم  را  ابدو  شارلی  نشریه  موهن 
تبلیغات  دفتر  بیانیه  متن  تبلیغات،  دفتر  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی حوزه علمیه قم در محکومیت اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی 

است: این شرح  به  رهبری  معظم  مقام  به  بی شرمانه  اهانت  در 
تعالی بسمه 

پیامبر  ساحت  به  وقاحت  با  پیش  چندی  که  ابدو،  شارلی  نشریه 
درد  به  را  آزاده  انسان  میلیون ها  قلب  و  کرد  توهین  )ص(  مهربانی 
را به سخره  انسان  باور میلیون ها  بیان،  آزادی  بهانه  به  بار دیگر  آورد، 
را هدف  ایران  ملت شریف  و  اسالمی  انقالب  و حریم  توهین گرفت  و 

داد. قرار  خود  اسالمی  ضد  کینه 
ضد  رفتارهای  این  در  بیان  آزادی  و  تمدن  مدعیان  دشمنی  و  کینه 
انقالب  امامین  و  اسالمی  جمهوری  قد  تمام  دفاع  از  ناشی  اخالقی، 

است. جهان  در  مظلومان  و  مستضعفین  از 
انقالب اسالمی همواره در طول عمر پربرکتش  بی شک شجره طیبه 

خار چشم ظالمان و مدافع مظلومان بوده است.
و  باورها  به  توهین  و  تمسخر  چون  وقیحانه ای  و  مذبوحانه  اقدامات 
ارزش های انسان ها، رفتاری دور از عقل و انصاف، مخالف با اصول و 
موازین حقوق بین الملل و آزادی بیان است که گویای عجز و ناتوانی 

است. جهانی  صهیونیسم 
توهین های نشریه شارلی  تبلیغات اسالمی ضمن محکوم کردن  دفتر 
ابدو و هدایت و حمایت دولت فرانسه و دستگاه های امنیتی این کشور 
جمهوری  محترم  دولت  از  وقیحانه،  و  هتاکانه  اقدامات  این  انجام  در 
اسالمی و سایر دولت های اسالمی مستقل و آزاده و دستگاه قضائی، 
دارد  انتظار  المللی  بین  و  اسالمی  نهادهای  تمامی  و  خارجه  وزارت 
بروز چنین  از  با آن نشریه و حامیانش،  با برخورد محکم و شایسته  تا 

کنند. جلوگیری  رفتارهایی 

در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان شد؛
قیام ۱۹دی مردم قم غیرت دینی 
را در حافظه تاریخی ملت ایران 

ثبت کرد
 ۱۹ کرد:  تصریح  ای  بیانیه  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  قم- 
را در حافظه  به هنگام  و عمل  پیام دشمن شناسی، غیرت دینی  دی 
آن  موفقیت  تجلی  امروز  قوی  ایران  و  کرد  ثبت  ایران  ملت  تاریخی 

است. گاهانه  آ حضور 
حماسه  گرامیداشت  مناسبت  به  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
زیر  به شرح  بیانیه ای صادر کرد که   ۱۳۵۶ ۱۹ دی سال  مردم قم در 

است: شرح 
الرحیم الرحمن  الله  بسم 

قیام مردم قم در نوزدهم دی ماه سال ۵۶ در محکومیت هتک حرمت 
به مرجعیت به عنوان نماد دین، یک خیزش هوشیارانه و مؤمنانه بود 
یوم  شد.  اسالمی  انقالب  پیروزی  مسیر  در  بزرگی  تحوالت  منشأ  که 
الله نوزدهم دی؛ پیام دشمن شناسی، غیرت دینی و عمل به هنگام 
تجلی  امروز،  قوی  ایران  و  کرد  ثبت  ایران  ملت  تاریخی  حافظه  در  را 

است. گاهانه  آ و  بصیرانه  حضور  آن  موفقیت 
شهدای  یاد  و  نام  گرامیداشت  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
دی،  نوزدهم  خونین  قیام  شهدای  ویژه  به  اسالمی  انقالب  گرانقدر 
تأکید  انقالب اسالمی  و غنی  و منطق محکم  قوی  تبیین محتوای  بر 

می کند: اعالم  و  ورزد  می 
دینی،  معرفت  تقویت  و  ترویج  و  اسالمی  عمیق  مفاهیم  تبیین 
رسانه ای  مزدوران  جعلیات  و  شبهات  سیل  برابر  در  مستحکم  سدی 
َالِسَنِتُکم  َو  َانُفِسُکم  َو  ِبَامَواِلُکم  الِجَهاِد  ِفی  الَلَه  الَلَه  »َو  است.  دشمن 
را  ما  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  وصیت  از  فراز  این  الَله«  َسِبیِل  ِفی 
از  که  علمیه  حوزه های  و  قم  مردم  و  می خواند  فرا  تبیین  جهاد  به 
میدان  این  در  هستند  الله  سبیل  فی  جهاد  پیشتازان  و  پیشکسوتان 
را  دیماه  نوزدهم  شهدای  و  سره  قدس  خمینی  امام  راه  نیز،  مبارزه 

داد. خواهند  ادامه 
در جنگ ترکیبی دشمنان؛ هدف، دور کردن مردم از اسالم و انقالب 
توطئه  این  هاست  سال  ایران  ملت  یکپارچگی  و  وحدت  است. 
انقالب  مسیر  در  استقامت  با  مردم،  است.  گذاشته  ناکام  را  دشمنان 
اسالمی و با عمِل صالِح پشتیبانی از »والیت فقیه« و تبعیت از فرامین 
یعنی  انقالب  اصلی  هویت  العالی-،  -مدظله  انقالب  فرزانه  رهبر 
اسالم را صیانت و پاسداری کرده اند و هیچ گاه مشکالت اقتصادی و 
دغدغه های به حق معیشتی، آنان را از صبر و استقامت در این راه باز 
ملت  المتیِن  حبل  معنویت،  به  توجه  و  خواهی  اسالم  است.  نداشته 
ما بوده است و فشار حداکثری علیه ملت ایران برای شکستن همین 

است. پرستی  خدا  و  دینداری  روحیه 
مدیریت  همچنین  و  آن ها  مهار  و  تهدیدها  با  هوشمندانه  مواجهه ی 
کننده  خنثی  باید  اقتصادی  و  فرهنگی  امور  حکیمانه ی  و  معقول 
و  افکار  و  خانواده  روایت ها،  جنگ  امروز  باشد.  دشمنان  هجمه های 
اندیشه، افراد را زیر حمالت سنگین شبهه و دروغ برده است. ناامید 
و  ضعف ها  نمایی  بزرگ  همچنین  و  ناکارآمدی  القای  مردم،  سازی 
متولیان  که  است  دشمنان  برنامه های  از  پیشرفت ها،  نمایی  کوچک 
منافذ  و  بسترها  برنامه ها،  بازآفرینی  و  بازآرایی  با  باید  مسؤوالن  و 

کنند. اصالح  را  آسیب زا 
نصرت  نزول  شرایط  انقالبی؛  صالح  عمل  داشتِن  و  بصیرت  ایمان، 
وعده ی  الُمؤِمنیَن«  َنصُر  َعَلینا  ا  َحقًّ »َوکاَن  می کند.  فراهم  را  الهی 
سمت  به  را  کشور  و  شد  خواهد  محقق  که  است  ناپذیری  تخلف 
در  مجاهدت  از  که  کسانی  رساند.  خواهد  اقتدار  و  عزت  قله های 
غیر  انتقادهای  با  و  می کنند  خالی  شانه  اسالمی  انقالب  اهداف  راه 
اسالمی  نظام  پیکره  بر  دشمن،  با  مشترک  مخرج  دارای  و  منصفانه 
زخم می زنند؛ بدانند این پرچم در اهتزاز باقی خواهد ماند و اگر در 
همراهی با صدای حقیقی مردم که همان حرکت در مسیر اراده الهی 
است؛ سستی و غفلت کنند در غبار فتنه ها اسیر حیرت و سرگردانی 

شد. خواهند 

خبـر



موش  جمعیت  چشمگیر  افزایش       ◄
و  شده  مردم  گالیه  سبب  قم  شهر  در  ها 
سریع  اندیشی  چاره  خواستار  شهروندان 
خاطر  به  آفت  این  مدیریت  به  نسبت 
بیماری های  انتقال  از  ناشی  خطرات 

اند. شده  حیوان  این  واگیردار 
روزها  این  ها  موش  شهبازی:  اصغر 
دیده  وفور  به  شهر  خیابانهای  در  دوباره 
ورود  از  توجهی  قابل  آمار  و  شوند  می 
نیز گزارش  به داخل خانه های مردم  آنها 
عالقه  با  موذی  حیوانات  است،  شده 
کارشناسان  گفته  به  که  ولد  و  زاد  به  وافر 
بیماری   ۳۰ انتقال  قابلیت  بهداشتی 
از  یکی  به  دارند  را  انسان  به  مشترک 
تبدیل  مردم  مهم  نگرانی های  و  معضالت 
شهر  در  آنها  روزی  شبانه  جوالن  و  شده 
کسبه  و  مردم  از  بسیاری  از  را  آرامش 

است. کرده  سلب 
در  شهروندان  که  مباحثی  از  یکی 
جثه  کنند  می  بیان  ها  موش  خصوص 
خاص  جسمانی  شرایط  که  آنهاست  بزرگ 
هراس  و  ترس  موجب  موذی  جانور  این 
و  شود  می  زنان  خصوص  به  شهروندان 
رود  می  پیش  نحوی  به  شرایط  رفته  رفته 
با  مواجهه  از  حیوانات  این  از  برخی  که 

دهند. نمی  راه  دل  به  ترسی  انسان 
شهر  در  دقایقی  دقت  با  است  کافی 
ببینیم  خودمان  چشم  به  تا  بزنیم  قدم 
کنار  از  سرعتی  چه  با  حیوانات  این  که 
زباله  های  سطل  یا  خوراکی  پسماندهای 
فرو  آب  های  جوی  و  فاضالب  داخل  در 
این  های  ویژگی  و  زیست  نوع  روند.  می 
از افراد  جانور به گونه ای است که خیلی 
هراس  و  بیایند  کنار  آن  با  توانند  نمی 

دارند. آن  با  شدن  رو  روبه  از  شدیدی 
در  ها  موش  جوالن  بحرانی  نقطه   ۲۶

قم
شهری  امور  مدیرکل  ملکی  ابراهیم 
همین  در  قم  استانداری  شوراهای  و 
معضل  ایرنا،  با  گفتگو  در  خصوص 
را  موذی  جوندگان  این  جمعیت  ازدیاد 
یک  داشت:  بیان  و  داد  قرار  توجه  مورد 

گذشته  ماه  چند  آفت  این  با  مبارزه  دوره 
که  شد  انجام  شهرداری  سه  منطقه  در 
نبودن  مناسب  خاطر  به  رسد  می  بنظر 
نشده  کسب  موفقیتی  رفته،  بکار  سموم 
است. نیامده  بوجود  در شرایط  تغییری  و 
تصاعدی  ازدیاد  بر  تاکید  با  وی 
اخیر  ماه  چند  طی  ها  موش  جمعیت 
نقطه   ۲۶ اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان 
ها  موش  جوالن  و  پرسه  نظر  از  بحرانی 
مناطق  تمام  که  شده  شناسایی  قم  در 

گیرد. می  بر  در  را  شهری  هشتگانه 
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
اینکه  برای  شد:  یادآور  قم  استانداری 
الزم  شود  کنترل  جوندگان  این  جمعیت 
طی  مبارزه  دوره   ۵ کم  دست  تا  است 
سایر  و  پاشی  سم  قالب  در  آینده  ماه  سه 

بگیرد. انجام  رایج  های  شیوه 
منابع  اختصاص  با موش معطل  مبارزه 

از سوی شهرداری است
را  با موش ها  مبارزه دوباره  آغاز  ملکی 
شورای  سوی  از  بودجه  اختصاص  معطل 
داد:  ادامه  و  برشمرد  قم  شهر  اسالمی 
شهرداری ها  قانون   ۵۵ ماده  براساس 
اعتبار  تامین  شوراها،  قانون   ۱۸ بند  و 
ها  موش  مانند  معضالتی  با  مبارزه 
کم  دست  و  است  شهرداری  برعهده 
میلیارد   ۶ باید  شهری  مدیریت  مجموعه 

دهد. تخصیص  مرحله  این  در  تومان 
این  اجرای  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
 ۹۰ تا  ها  موش  جمعیت  با  مبارزه  دوره   ۵
یک  در  قم  شهر  در  آنها  تعداد  از  درصد 

شود. کاسته  ماهه  سه  زمانی  بازه 
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
قالب  نژاد  کرد:  اضافه  قم  استانداری 
که  است  مکزیکی  نوع  از  قم  در  ها  موش 
زاد  برای  باال  بسیار  تمایل  آنها  بارز  ویژگی 
ماده  موش  هر  که  نحوی  به  است  ولد  و 
می  متولد  توله  زیادی  تعداد  ماهانه  بالغ 
کند که از این نظر کامال متفاوت از موش 

است. بومی  و  معمولی  های 
دیگر  بخش  یک  کرد:  خاطرنشان  وی 
برعهده  موذی  جوندگان  آفت  با  مبارزه  از 

این  در  که  است  فاضالب  و  آب  شرکت 
در  ها  گذاری  طعمه  و  سم پاشی  خصوص 

شود. می  انجام  مختلف  های  دوره 
سموم  باالی  قیمت  بر  تاکید  با  ملکی 
اجرای  اظهار داشت:  ها،  با موش  مبارزه 

با موش ها که آسایش  مبارزه  دوره جدید 
و آرامش شهروندان را به مخاطره انداخته 
شورای  سوی  از  منابع  اختصاص  معطل 

است. قم  شهرداری  و  شهر 
با موش ها از رویارویی  واهمه مردم 

در  دار  خانه  زنان  از  شهبازی  محترم 
از  انتقاد  با  ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت 
بیان  شهر،  در  ها  موش  جوالن  وضعیت 
از  موش  یک  قبل  ماه  یک  حدود  کرد: 
ما  منزل  وارد  آشپزخانه  فاضالب  داخل 
با  شدن  مواجه  لحظه  ترس  هنوز  که  شد 

کنم. می  احساس  را  آن 
جمعیت  چنان  گاهی  داد:  ادامه  وی 
که  شود  می  زیاد  شهر  در  حیوانات  این 
انسان احساس تنهایی می کند و به شک 
آنهاست  زندگی  محل  اینجا  که  افتاد  می 

ها. انسان  یا 
زخم  که  نیز  پورطباطبایی  سیدعلی 
خورده ورود موش ها به مغازه اش است، 
بود  نحوی  به  شرایطی  گذشته  در  گفت: 
موش  غذا  کمبود  خاطر  به  ها  گربه  که 

کردند  می  تغذیه  آنها  از  و  تعقیب  را  ها 
دسترسی  بخاطر  اکنون  هم  که  حالی  در 
ها  گربه  شهری،  های  زباله  به  ای  لحظه 
کامال  و  دهند  نمی  خود  به  را  زحمت  این 
گذرند  می  ها  موش  کنار  از  تفاوت  بی 

ترسد. می  آنها  از  نیز  دلشان  ته  که  گویی 
از دیگر شهروندان قمی  حسن عطایی 
مسووالن  مقابله  نحوه  از  انتقاد  با  نیز 
ها،  موش  روزافزون  جمعیت  با  متولی 
بارها  بهداشتی  کارشناسان  کرد:  بیان 
این  مدفوع  و  ادرار  که  کردند  تاکید 
انتقال  در  مهم  عوامل  از  یکی  حیوانات 
شرایط  این  در  و  است  انسان  به  بیماری 
در  استانی  و  شهری  مدیران  اینقدر  نباید 
خصوص به خطرافتادن سالمتی و آرامش 

بدهند. نشان  خونسردی  مردم، 
از زنان خانه دار قمی  خدیجه احمدی 
را  شهر  در  ها  موش  پرسه  وضعیت  نیز 
شهروندان  از  و  کند  می  توصیف  ترسناک 
ورود  زیاد  مشاهده  بخاطر  خواهد  می 
های  دریچه  خانه،  داخل  به  موش 
اطمینان  ابزارهای  بوسیله  را  فاضالب 
احتمال  از  کم  دست  تا  کنند  ایمن  بخش 
زندگی  حریم  به  جوندگان  این  نفوذ 

شود. کاسته 
در  نیز  انسانها  نقش  از  نباید  البته 

شد،  غافل  ها  موش  جمعیت  ازدیاد 
که  نشود  باورشان  شاید  مردمی  از  خیلی 
با دفع غیراصولی پسماندها،  چه خدمتی 
ها  زباله  موقع  بی  قراردادن  و  رهاسازی 
جمعیت  ازدیاد  به  معابر،  و  ها  کوچه  در 
که  است  مشخص  و  کنند  می  ها  موش 
افراد  از  قبیل  این  قدردان  باید  ها  موش 

. شند با
کنترل  با  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
می  خانگی  های  زباله  اصولی  رفع  و 
ترین  هزینه  کم  به  را  آنها  جمعیت  توان 
عوامل  از  یکی  چراکه  کرد  مدیریت  روش 
آنها،  تصاعدی  جمعیت  ازدیاد  در  مهم 
و پسماندهای  به غذا  دسترسی لحظه ای 
حساسیت  آن  بر  عالوه  و  است  خانگی 
انتخاب  در  حیوان  این  در  نیز  چندانی 
زباله  اغلب  از  و  ندارد  وجود  غذا  نوع  یک 

کنند. می  تغذیه  خوراکی  های 
معتقدند  همچنین  اندرکاران  دست 
های  الیه  در  جانور  این  زندگی  خاطر  به 
آنها  جمعیت  از  مشحصی  برآورد  زیرین 
آنها  پرتعداد  حضور  اما  داشت  توان  نمی 
در سطح زمین، جوی های آب، فاضالب 
تصاعدی  ازدیاد  از  نشان  سبز  فضای  و 
آنهاست که در صورت بروز برخی حوادث 
توانند  می  سیل  یا  زلزله  مانند  غیرمترقبه 
شرایط  مدیریت  در  واقعی  بحران  یک  به 

شوند. تبدیل 
موش  مالحظه  قابل  جمعیت  ازدیاد 
در  آنها  روزی  شبانه  تردد  و  شهر  در  ها 
و  کار  و  کسب  محل  و  محالت  از  بسیاری 
روش  که  دارد  این  از  نشان  مردم  زندگی 
های  دستگاه  اخیر  های  اقدام  و  ها 
برآورده  را  الزم  انتظارات  نتوانسته  متولی 
سازد و شهروندان گالیه به حقی از کندی 
مدیریت  به  نسبت  اندیشی  چاره  و  مقابله 

دارند. جوندگان  این  وضعیت 
مدیران  از  ها  پیگیری  است  گفتنی 
و  ها  اقدام  خصوص  در  قم  شهرداری 
برنامه های آتی برای مبارزه با این معضل 
نتیجه  بی  گزارش  این  انتشار  لحظه  تا 

 ► ماند.   
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آیین بزرگداشت شهدای قمی 
حادثه هواپیمای اوکراینی در 
حرم حضرت معصومه برگزار شد

هواپیمای  حادثه  قمی  شهدای  سالگرد  سومین  گرامیداشت  آیین 
خانواده  و  مردم  مختلف  قشرهای  حضور  با  شب  جمعه  اوکراینی، 
معظم شهدا در شبستان امام خمینی)ره( حرم حضرت معصومه )س( 

شد. برگزار 
و  استانی  مسئوالن  برخی  حضور  با  که  آیین  این  در  ایرنا،  گزارش  به 
سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه علی بن ابیطالب )ع( قم ترتیب 
گرامی  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  سانحه  شهیدان  نام  و  یاد  یافت، 

شد. داشته 
ذکر  و  مجید  کالم الله  از  چند  آیه هایی  تالوت  از  پس  آیین  این  در 
استاد  ام البنین )س(،  حضرت  جانسوز  وفات  مناسبت  به  مصیبت 
معرض  در  همواره  ما  داشت:  اظهار  سخنانی  طی  قم  علمیه  حوزه 
افراد در بال  به وسیله گرفتار کردن  الهی قرار داریم، خداوند  امتحان 

می دهد. قرار  آزمایش  مورد  را  آنها  مصیبت  و 
پاداش  به  رسیدن  اینکه  بیان  با  مومنی  حسین  سید  حجت االسالم 
الهی  امتحان های  از  آمدن  بیرون  سربلند  با  تنها  بزرگ  نعمت های  و 
سخنان  و  کالم  در  دینی  بزرگان  و  بیت  اهل  گفت:  می باشد  ممکن 
خود، بالهایی که خدا نازل کرده را حاکی از توجه خداوند به بندگان 

می دانستند. خود 
وی در ادامه با اشاره به سیزدهم جمادی الثانی سالروز وفات ام البنین 
اسوه  و  الگو  اسالم،  بزرگ  بانوی  این  مادران شهیدان گفت:  تکریم  و 
شهادت  خبر  وقتی  چون  است،  استقامت  و  بردباری  صبر،  از  کاملی 
فرزندانش را شنید، فرمود همه هستی خود را فدای امام حسین)ع( 

می کنم.
گرفته اند  درس  ام البنین  مکتب  از  شهیدان  مادران  اینکه  ذکر  با  وی 
گفت: مادران شهدا در دوران دفاع مقدس، همچنین در جریان دفاع 
فدایی  را  فرزندانشان  و  خود  کشور،  امنیت  و  نظم  از  دفاع  و  حرم  از 
تامل در  با  باالیی است که  والیت می دانند، که نشان دهنده بصیرت 

کرده اند. کسب  ام البنین  سیره  
مومنی همچنین با تجلیل از ایثار و صبر مثال زدنی خانواده شهیدان 
بسیار  ایران  ملت  همه  برای  حادثه  این  کرد:  خاطرنشان  اکراینی 

بود. ناگوار 
الزم به ذکر است، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت 
هواپیمایی بین المللی اوکراین با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مسافر و ۹ 
خدمه پرواز، ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ دی  ماه ۹۸ از 
فرودگاه امام )ره( به مقصد کی یف پرواز کرد که ۶ دقیقه بعد به دلیل 
تهران  استان  توابع  از  پدافند هوایی حوالی صباشهر  شلیک غیرعمد 

سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.
اویسی  امیرحسین  سعدی،  حسنی  زهرا  همسرش  و  صالحه  محمد 
محمدامین  اویسی،  عسل  فرزندشان  و  حمزه ای  سارا  همسرش  و 
اصغر  عفیفه  و  تربحی  مرتصی  الینا  کدخدایی،  محمدرضا  و  بیروتی 

بودند. اوکراین  هوایی  سانحه  قمی  شهیدان  تربانی  علی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:
جزای نقدی میلیاردی سزای 

قاچاقچی پارچه در قم
قاچاقچی  میلیاردی  مجازات  از  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 

پارچه در قم خبر داد.
۱۷دی  امروز  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر  ریاضی  مهدی 
کنترل  حین  در  ناجا  مامورین  و  عوامل  گفت:  سخنانی  طی  ماه 
خودروهای عبوری در مبادی ورودی استان به یک دستگاه خودروی 
خودرو  راکب  مدارک  بررسی  از  پس  که  مظنون  پارچه  حامل  سنگین 
فلذا  باشد  می  قاچاق  پارچه(  )انواع  محموله  بار  گردید  مشخص 
حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  به  رسیدگی  مراحل  سیر  جهت  مراتب 

گردید. ارسال  قم  استان 
پرونده، شعبه  با تشکیل  افزود:  قم  استان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
رسیدگی کننده ضمن احضار متهم،  به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته 
گمرکی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را عالوه بر ضبط 
میلیارد   ۳۵ مبلغ  پرداخت  به  دولت،  نفع  به  قاچاق  مکشوفه  محموله 
دولت  حق  در  نقدی  جزای  ریال   ۲۰۸ و  هزار   ۴۶۸ و  میلیون   ۳۶۵ و 

نمود. محکوم 
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: براساس قانون، محموله مکشوفه 
اموال  فروش  و  جمع آوری  اداره  تحویل  کاشف،  مرجع  توسط  قاچاق 

گردید. استان  تملیکی 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲76۲۵۹87   

نشان  آمارها  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل      ◄
این استان  اقتصادی  می دهد طی سال جاری فعاالن 
میلیون   ۳۰ میانگین  طور  به  ماه  هر  در  توانسته اند 

باشند. داشته  صادرات  دالر 
اسفندیار  قم،  گمرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماه های  از  برخی  در  که  این  به  اشاره  با  دریکوندی 
از گمرکات قم  انجام شده  ارزش صادرات  سال جاری 
بیان  شده است،  نزدیک  نیز  دالر  میلیون   ۴۰ به  حتی 
این  در  شده  تولید  محصوالت  صادرات  روند  داشت: 
توجهی  قابل  رشد  با  گذشته  سال  به  نسبت  استان 

است. همراه 
در  استان  صادراتی  وضعیت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  به صورت مستمر رصد می شود،  ابعاد مختلف 
طریق  از  شده  انجام  صادرات  ارزش  رابطه  همین  در 
گمرکات قم در ماه گذشته ۳۲ میلیون و ۵۱۵ هزار و 
۵۲۳ دالر به ثبت رسید؛ این میزان صادرات در قالب 
انجام  ُتن   ۳۱۷ و  هزار   ۳۵ وزن  به  و  اظهارنامه   ۷۶۵

شده است.

به  کاالها  واردات  روند  همچنین  داد:  ادامه  وی 
اقالم  تامین  برای  قم  استان  گمرکات  طریق  از  کشور 
مورد  تجهیزات  و  اولیه  مواد  نیز  و  مردم  نیاز  مورد 
دارد  جریان  خوبی  به  تولیدی  واحدهای  در  استفاده 
و در همین راستا در آذرماه ۴۷ میلیون و ۷۷۶ هزار و 
۲۲۷ هزار دالر کاال به وزن هفت هزار و ۲۲۹ ُتن و در 

شد. کشور  وارد  اظهارنامه   ۳۷۱ قالب 
قم  گمرکات  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  دریکوندی 
در  گفت:  استان،  اقتصاد  بیشتر  هرچه  رونق  در 
آذرماه سالجاری درآمد کل گمرکات قم ۱۴۸ میلیارد 
قبل  سال   مشابه  مدت  به  نسبت  رقم  این  بود،  تومان 
مناسب  رشد  بیانگر  و  یافته  افزایش  درصد   ۵۸۴

است. سال جاری  در  استان  تجاری  فعالیت های 
گمرکات  کل  اداره  فعالیت های  به  ادامه  در  وی 
و  پرداخت  قاچاق  به  مقابله  موضوع  در  قم  استان 
مظنون  پرونده   ۵۵ سال جاری  آذرماه  در  تنها  افزود: 
تومان  میلیون   ۳۳۴ و  میلیارد   ۹ ارزش  به  قاچاق  به 
مدت  با  مقایسه  در  که  شده   تشکیل  اداره کل  این  در 

داشته است. رشد  درصد   ۱۲۰ قبل  سال  مشابه 
گمرکی  مسیرهای  درصد   ۵۰ از  بیش  گفتنی است 
در قم در مسیر سبز و زرد است که امور اداری مربوط 

به آن در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون توقف انجام 
سهولت  با  استان  اقتصادی  فعاالن  تا  می پذیرد 

► بپردازند.   تجارت  به  بیشتری 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری      ◄
قم از اجرای طرح همیاران بازیافت در مدارس قم خبر 
ابتدای  از  که  بازیافت  همیاران  طرح  در  گفت:  و  داد 
آذرماه در مدارس ابتدای شهر قم اجراشده، 39 هزار 

و 174 دانش آموز در 184 مدرسه در یک ماه گذشته 
آموزش دیده اند.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  میرابراهیمی  عبدالله  سید 
شهرنیوز، به اجرای طرح همیاران بازیافت در مدارس 

ابتدایی شهر قم اشاره کرد و اظهار داشت: در  مقطع 
تا  سوم  سال  از  ابتدای  مقطع  دانش آموزان  طرح  این 

می شوند. آشنا  پسماند  مدیریت  راهکارهای  با  ششم 
وی افزود: در این طرح که از ابتدای آذرماه آغازشده 

پسماندهای  والدین،  کمک  با  دانش آموزان  است، 
بازیافت  غرفه های  به  و  کرده  تفکیک  را  خود  خشک 
بیشترین  که  دانش آموزانی  به  و  می دهند  تحویل 
تقدیر  آن ها  از  و  اهداشده  جوایزی  دارند  را  مشارکت 

می شود.
قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
و  کرد  تشریح  را  بازیافت  همیاران  طرح  اجرای  نحوه 
گفت: آموزشگران با مراجعه به مدارس به دانش آموزان 
سه  این  و  داده  آموزش  ششم  و  پنجم  چهارم،   مقطع 
عهده  بر  را  پایان تر  مقطع  سه  به  آموزش  وظیفه  گروه 

می گیرند.
ماه  یک  در  آموزش دیده  دانش آموزان  تعداد  وی 
گذشته را  ۳۹ هزار و ۱۷۴ نفر اعالم کرد و گفت: این 
گذشته  ماه  یک  در  مدرسه   ۱۸۴ از  دانش آموز  تعداد 
و فرهنگ سازی  آموزش  با  امیدواریم  و  آموزش دیده اند 
را  قم  شهر  در  پسماند  جمع آوری  مشکالت  از  بخشی 

کنیم. حل 
میرابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: روزانه بیش 
سایت  به  و  جمع آوری  شهر  سطح  از  زباله  تن   ۶۵۰ از 
البرز تحویل داده می شود که بخشی از این زباله ها در 
منزل  از  تفکیک  این  اگر  ولی  می شود  تفکیک  سایت 
کاهش  بسیار  را  شهر  مدیریت  هزینه های  شود  انجام 

می دهد.
وی در پایان تأکید کرد: امروز زباله و پسماند به نام 
طالی کثیف شناخته می شود و باید نسبت به مدیریت 
با  تنها  کار  این  و  کنیم  تالش  آن  از  بهینه  استفاده  و 
► بود.    امکان پذیر خواهد  مشارکت همه شهروندان 

مدیرکل گمرکات قم:

● قم ماهانه ۳۰ میلیون دالر صادرات دارد   ●

اجرای طرح همیاران بازیافت در مدارس قم

● آموزش ۳۹ هزار و ۱7۴ دانش آموز در این طرح   ●

جوالن شبانه روزی موش ها در قم

●  مبارزه با موش معطل اختصاص منابع از سوی شهرداری است   ●
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مدال های قهرمانی آسیا به 
خانواده شهید مظفری نیا اهدا 

شد

مراسم غبارروبی مزار شهید شهروز مظفری نیا سرتیم حفاظت سردار 
سلیمانی، با حضور رؤسای فدراسیون های بدنسازی و تکواندو برگزار 
خانواده  به  کشور  ورزشکاران  قهرمانی  مدال های  مراسم  این  در  و 

شد. اهدا  شهید 
به گزارش فارس، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام و هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو صبح امروز در 
جریان سفر به شهر مقدس قم به آستان حضرت فاطمه معصومه)س( 

مشرف شدند.
دهه  مناسبت  به  ورزشکاران،  از  دیگر  جمعی  همراه  به  افراد  این 
مراسم  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهادت  سالروز  و  بصیرت 
افشانی مزار شهید مدافع حرم و همرزم سردار دلها  غبارروبی و عطر 

کردند. شرکت  مظفری نیا"  شهروز  "شهید 
هادی  ساعی،  هادی  سوی  از  آسیا  قهرمانی  مدال  مراسم  این  در 
پرورش  و  بدنسازی  ورزش  آوران  مدال  از  ساالری  محسن  و  تلخابی 
حفاظتی  "سرتیم  مظفری نیا  شهروز  شهید  خانواده  به  استان  اندام 

شد. اهدا  سلیمانی"  سردار 

قهرمانی تیم شهرداری قم در 
مسابقات والیبال کارکنان دولت

کارکنان  والیبال  مسابقات  نخست  عنوان  قم،  شهرداری  والیبال  تیم 
از آن خود کرد. دولت را 

معرفی  با  دولت  کارکنان  والیبال  رقابت های  شهرنیوز،  گزارش  به 
رسید. پایان  به  برتر  تیم های 

زندان ها  کل  اداره  تیم  برابر  شهرداری  تیم  رقابت ها،  این  فینال  در 
را  قهرمانی  جام  نخست،  سکوی  بر  گرفتن  قرار  با  و  رسید  برتری  به 

برد. سر  باالی 
در دیدار رده بندی هم تیم اداره برق با غلبه بر تیم اداره کل آموزش 

و پرورش عنوان سومی را از آن خود کرد.
و  ادارات  از  تیم   ۱۵ حضور  با  دولت  کارکنان  والیبال  مسابقات 
شد. برگزار  )ص(  اعظم  پیامبر  سالن  در  استان  اجرایی  دستگاه های 

شکایت پرسپولیس از بازیکن 
نساجی و پیگیری پرونده ترابی 

در کمیته انضباطی
باشگاه پرسپولیس از بازیکنی که در جریان بازی به صورت مکرر و موکد 

ترابی را مورد هتاکی و توهین قرار داد، شکایت می کند.
برابر  بازی  در  پرسپولیس  بازیکن  پرسپولیس،  باشگاه  گزارش سایت  به 
توجه  با  پیکار محروم گردید.  آن  ادامه  از  و  از زمین اخراج شد  نساجی 
کمیته  اعضای  برای  مسائل  شدن  روشن  از  بعد  امیدواریم  امر  این  به 
انضباطی و این که شروع کننده آن اتفاقات فرد دیگری بود، ترابی را برای 

باشیم. داشته  اختیار  در  آتی  بازی های 
از  بعد  فدراسیون  انضباطی  کمیته  تا  بود  منتظر  باید  باره  این  در  البته 
اطالع از مسائلی که روی داد نظر خود را اعالم دارد. به هر حال مهدی 
ترابی، همواره بازیکنی بوده که از برخوردها و درگیری پرهیز می کند و 
سابقه او در این ارتباط روشن و مشخص است و در این ماجرا هم نه تنها 
ندیده  و  نشنیده  با  کرد  در طول مسابقه تالش  بلکه  نبود  کننده  شروع 
گرفتن صحبت ها و اقدامات بازیکن تیم مقابل، از بروز اتفاقات جلوگیری 
کند و شاید اگر داور متوجه هتاکی و توهین ها شده بود و بازیکن خاطی 

را از زمین اخراج می کرد، حوادث بعدی رخ نمی داد.
و  گرفت  خواهد  صورت  که  دفاعی  کنار  در  پرسپولیس  باشگاه  البته 
نساجی  تیم  بازیکن  موسوی،  احمد  از  می دهد  ارائه  که  مستنداتی 
پرسپولیس  بازیکن  به  نسبت  که  فوتبالی  غیر  رفتار  خاطر  به  مازندران 
انضباطی  کمیته  به  برد  پیش  اتفاقات  آن  سمت  به  را  بازی  و  داشت 
شکایت خواهد برد. البته در این بین باید به رفتار جوانمردانه و اخالق 
مدارانه سرمربی نساجی مازندران نیز اشاره و بابت آن تشکر کنیم. او به 
بازیکن مورد  بر این است متوجه رفتارهای  جای داور مسابقه که فرض 
نظر نشد، بازیکن خاطی را از زمین بیرون کشید و در زمان بیرون آمدن 
موسوی از زمین دلیل تعویضش را خطاب به خود بازیکن همین موضوع 

کرد. عنوان 
مهدی ترابی که تا تصمیم بعدی کمیته انضباطی محروم است، از نظر 
شخصیتی، آن قدر بازیکن ماخوذ به حیایی است که حتی بعد از مسابقه، 
از پاسخ به سوال بعضی همبازیان خود که در جریان توهین های مطرح 
شده نسبت به وی نبودند طفره می رفت. در این بین تاسف بار این است 
را  فیزیکی  برخورد  و در آن صحنه هم  را شنید  توهین ها  ترابی همه  که 
با جریمه داور  باز  بازیکن مقابل به گواه شاهدان و حاضران آغاز کرد و 
مهدی  صحبت  و  نبود  مخاطب  اصال  هم  داور  بین  این  در  شد.  روبه رو 

ترابی با بازیکنی بود که وی را آماج توهین قرار داده بود.
از  پرسپولیس  باشگاه  ویدئوی اختصاصی  اینکه، در  و مهم  پایانی  نکته 
حرکت  یک  تکرار  از  بعد  او  اخراج،  از  بعد  نساجی  خاطی  بازیکن  رفتار 
شنیع و دور از اخالق مقابل دوربین عکاسان، به صراحت می گوید شروع 
کننده درگیری ها او بوده است. این ویدئو در کنار سایر مستندات باشگاه 
پرسپولیس، ضمیمه این شکایت شده و تقدیم کمیته انضباطی می شود.

خبر

موفقیت  از  قم  استان  تیراندازی  رئیس هیات      ◄
تیم زنان این هیات در کسب دومین قهرمانی متوالی 
خبر  کشور  باشگاه های  بانوان  بادی  تپانچه  برتر  لیگ 

داد.
قم،  در  فارس  با  گفتگو  در  متقیان نژاد  محمدجواد 
زنان  تیراندازی  برتر  لیگ   1401 فصل  کرد:  اظهار 
قالب  در  تیم ها  و  شد  برگزار  تیم   8 حضور  با  ایران 
برای  گانه  جدا  شکل  به  بادی  تفنگ  و  بادی  تپانچه 
آغاز  را  خود  رقابت  ماه  مرداد  از  قهرمانی  مقام  کسب 

کردند.
تیم  مسابقات  از  فصل  این  در  داد:  ادامه  وی 
در  قم  استان  نماینده  زین الدین  شهید  باشگاهی 
توانست  گذشته  فصل  همانند  و  بود  ایران  برتر  لیگ 
رقبا  دیگر  از  باالتر  نیز   1401 برتر  لیگ  مسابقات  در 
با عملکردی بی نظیر و بدون شکست عنوان قهرمانی 

کند. خود  آن  از  را  تپانچه  برتر  لیگ 
این  در  افزود:  قم  استان  تیراندازی  هیات  رئیس 
نرجس  ترکیب  با  قم  زین الدین  شهید  تیم  مسابقات 
لعیا  قدرت آبادی،  فاطمه  حسینی،  فاطمه  صباغی، 
به  پورسرتیپ  آرمیتا  و  پی خسته  نوشین  محمدی، 
مربی  نظامی  مجید  هدایت  با  و  رفت  حریفان  مصاف 
ایران  قهرمانی  مقام  به  تیراندازی  بین المللی  داور  و 

یافت. دست 

وی اضافه کرد: تیم تپانچه بانوان شهید زین الدین 
در این دوره با تیم های فوالد هرمزگان، هیات فارس، 
کرمان  هیات  آتبین،  مقاومت،  باشگاه  البرز،  هیات 
 7 کسب  با  سرانجام  و  کرد  رقابت  مازندران  هیات  و 
بدون شکست مقتدرانه عنوان قهرمانی  و  متوالی  برد 
خانواده  و  قم  ورزش  برای  را  تپانچه  برتر  لیگ 

آورد. ارمغان  به  تیراندازی 
دوره  پانزدهمین  برگزاری  به  اشاره  با  متقیان نژاد 
افزود:   1401 سال  در  ایران  بانوان  تپانچه  برتر  لیگ 
قم  تیراندازی  میزبانی هیات  به  رقابت ها  پایانی  هفته 
تیم  که  شد  برگزار  آزادی  ورزشی  مجموعه  سایت  در 
و  کرد  عبور  فارس  هیات  سد  از  قم  زین الدین  شهید 
قهرمان  و  امتیازی   35 خود  متوالی  برد  هفتمین  با 
فوالد  و  فارس  هیات  تیم های  اینکه  ضمن  شد،  ایران 
سوم  و  دوم  رده های  در   ۲۷ مشابه  امتیاز  با  هرمزگان 

ایستادند. تپانچه  برتر  لیگ 
وی در ادامه به عملکرد تیم تفنگ شهید زین الدین 
قم در لیگ برتر 1401 اشاره و بیان کرد: پانزدهمین 
به  سپاهان  قهرمانی  با  بانوان  تفنگ  برتر  لیگ  دوره 
نزاجا  و  آزاد  دانشگاه  تیم های  و  داد  پایان  خود  کار 
زین الدین  شهید  تیم  اینکه  ضمن  شدند،  سوم  و  دوم 
این  در  بود،  رسیده  سوم  مقام  به  قبل  فصل  که  قم 

آورد. دست  به  را  پنجم  رتبه  امتیاز   ۱۹ با  فصل 

قهرمانی  افزود:  قم  استان  تیراندازی  هیات  رئیس 
در  قم  زین الدین  شهید  تیم  توسط  تپانچه  برتر  لیگ 
با کمترین هزینه و بدون  حالی رقم خورد که این تیم 
و  رفت  خود  قدرتمند  رقبای  مصاف  به  مالی  حامی 
خود  اعضای  و  کادر  تالش  و  همت  با  و  خدا  لطف  به 
از  که  زد  رقم  را  برتر  لیگ  در  متوالی  قهرمانی  دومین 

می کنیم. قدردانی  تیم  این  مجموعه 

استان  تیراندازی  هیات  انتظار  کرد:  تصریح  وی 
توسط  آمده  دست  به  موفقیت های  که  است  این  قم 
مسووالن عزیز استان قم دیده شده و این رشته مورد 
دوره   و  آینده  فصل  در  زیرا  گیرد،  قرار  بیشتر  حمایت 
قطعا  ارزشمند  دستاورد  این  از  دفاع  برتر  لیگ  بعدی 
و جوانان  اداره کل ورزش  مالی  ویژه  نیازمند حمایت 

 ► است.   قم  ورزش  دلسوز  دیگر مسووالن  و 

دومین قهرمانی متوالی در لیگ برتر تپانچه بادی ایران؛

●  زنان تیرانداز قم دوباره افتخارآفرین شدند    ●

◄    تیم فوتسال آناصنعت پاسارگاد قم 
در ادامه شکست های متوالی خود در این 
نتیجه  با  پیش  دقایقی  رقابت ها،  از  فصل 
شکست  گیتی پسند  تیم  مقابل   ۲ بر   ۴

خورد.
به گزارش فارس، روز دوم هفته بیستم 
باشگاه های  فوتسال  لیگ برتر  رقابت های 
پایان  به  حالی  در  جمعه  عصر  کشور 
پاسارگاد  آناصنعت  فوتسال  تیم  که  رسید 
در  اصفهان  گیتی پسند  تیم  مقابل  قم 
صف آرایی  قم  حیدریان  شهید  ورزشگاه 
 ۲ اول  نیمه  در  اینکه  به  توجه  با  و  کرد 
با  نهایت  بود،در  جلو  تیم  این  از  صفر  بر 

خورد. شکست   ۲ بر   ۴ نتیجه 
دیدار   ۳ در  کشاورز  فرهاد  شاگردان 

عملکرد  اینکه  به  توجه  با  خود  اخیر 
به نمایش می گذارند  از خود  را  درخشانی 
گل های  از  نمی توانند  بدشانسی  با  اما 
حریف  مغلوب  و  کنند  محافظت  خود  زده 

. ند می شو
علی اصغر  عروجی،  ابوالقاسم 
بازیکن   ۳ وفایی  علی رضا  و  حسن زاده 
دیدار  این  در  گیتی پسند  تیم  قمی 
حضور  زادگاهشان  شهر  تیم  مقابل  در 
توانستند  حسن زاده  و  عروجی  داشتند؛ 
دروازه نماینده فوتسال قم را در این دیدار 

کنند . باز 
انجام  با  کار  اینجای  به  تا  آناصنعتی ها 
رده  در  امتیاز   ۱۸ کسب  و  بازی   ۲۰
تیم های  و  ایستاده اند  جدول  دوازدهم 

گیتی پسند  ورزقان،  سونگون  مس 
اصفهان و کراپ الوند قزوین به ترتیب رده 
به  را  فوتسال  لیگ برتر  جدول  سوم  تا  اول 

داده اند. اختصاص  خود 
شاگردان فرهاد کشاورز در هفته بیست 
به  دی ماه   ۲۳ جمعه  روز  مسابقات  یکم  و 

رفت. تیم سن ایچ ساوه خواهند  مصاف 
با توجه به حضور  هواداران فوتسال قم 
روی  کشاورز  فرهاد  مانند  دانشی  با  مربی 
در  تا  دارند  امید  شهرشان  تیم  نیمکت 
مسابقات  پیروز  بتوانند  آینده  بازی های 
شوند. کشاورز در چند هفته حضورش در 
آناصنعت  تیم  تاکتیک  و  نظم  توانسته  قم 
به  قمی  فوتسالی های  و  دهد  ارتقا  را 
► امیدوارند.    کشاورز  با  خوب  روز های 

با  دیدار  در  قم  بدمینتون  نماینده      ◄
برتر  لیگ  های  رقابت  در  کرمان  کادمی  آ

یافت. دست  قاطع  برتری  به  کشور 
در  قم  انقالب  باشگاه  بدمینتون  تیم 
دوازدهمین هفته رقابت های فصل ۱۴۰۱ 
چهارشنبه  کشور  باشگاه های  برتر  لیگ 
موحد  فرهمند  تاالر  در  ماه  دی   ۱۴ شب 
کادمی کرمان بود و در نهایت  قم میزبان آ

داد. شکست  را  خود  حریف   ۰ بر   ۵
از  حیاتی  علی  اول  انفرادی  دیدار  در 
پوریا نجیب  بر صفر   2 نتیجه  با  انقالب قم 

زاده را شکست داد و در بازی انفرادی دوم 
سد  از  صفر  بر   ۲ نتیجه  با  بابیانی  سعید 

گذشت. تدین  سجاد 
اول  دونفره  های  دیدار  در  همچنین 
و  رضایی  مهدی  و  حیاتی  علی  دوم  و 
قاسمی  علیرضا  و  نورعلیان  امیرحسین 
سد  از  صفر  بر   ۲ نتایج  با  قم  انقالب  از 
پوریا  و  معتمدیان  یاسین  و  کرمی  علیرضا 
در  گذشتند.  ذولفعلی  امیر  و  زاده  نجیب 
انقالب  از  نیز مهدی رضایی  انفرادی سوم 
شکست  با  را  صورتی  عادل  صفر  بر  قم۲ 

کرد. بدرقه 
به  قم  انقالب  بدمینتون  تیم 
سرپرستی  شبانیان،  حامد  سرمربیگری 
سیدمهدی برقعی و مدیریت مهدی فرجی 
در  خود  سومی  مقام  نتیجه  این  کسب  با 
را  ایران  بدمینتون  برتر  لیگ   ۱۴۰۱ فصل 
بازی  در  پیروزی  صورت  در  و  کرد  قطعی 
پایانی این رقابت ها در روز پنجشنبه  هفته 
۲۲ دی ماه در قم برابر رعد پدافند هوایی 
سیستان و بلوچستان عنوان نایب قهرمانی 
فصل را به خود اختصاص خواهد داد.   ►

هیات  رئیس  رأی   ۱۵ کسب  با  آهنی  علی      ◄
شد. قم  استان  تکواندو 

که  قم  استان  تکواندو  هیات  انتخابات  مجمع 
تکواندو،  فدراسیون  رئیس  ساعی  هادی  حضور  با 
و  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  خانی  سانی  ابراهیم 
سایر اعضا مجمع، در سالن جلسات اداره کل ورزش 
اکثریت  کسب  با  آهنی«  »علی  شد،  برگزار  جوانان  و 
انتخاب  قم  استان  تکواندو  هیات  رئیس  عنوان  به  آرا 

. شد
کاندیدا   ۷ حضور  با  بود  قرار  انتخاباتی  مجمع  این 
نامزدها  از  نفر   ۴ جلسه  آغاز  از  پیش  که  شود  برگزار 
انصراف خود را اعالم کرده و در نهایت انتخابات با ۳ 

شد. انجام  کاندیدا 
عبدالله  و  حسینی  سیدجواد  آهنی،  علی  ابتدا  در 
در  و  پرداختند  خود  برنامه های  ارائه  به  بینایی 
 ۲۱ مجموع  از  رای   ۱۵ کسب  با  آهنی  علی  نهایت 
تکواندو  هیات  رئیس  عنوان  به  سال   ۴ مدت  به  رای 
سیدجواد  نام  با  رای   ۶ همچنین  شد،  انتخاب  قم 

بینایی  عبدالله  و  شد  خارج  آرا  صندوق  از  حسینی 
نکرد. کسب  رای  هیچ 

محبوب  مهر،  کریمی  فرشته  جلسه  این  در 

و  کالنترزاده  مهدی  احمدآبادی،  احمد  نصیروند، 
عنوان  به  مجمع،  اعضای  رای  با  چوبین  فردوس 
قم  استان  تکواندوی  هیات  رئیسه  هیات  اعضای 

شدند. انتخاب 
این  در  تکواندو  فدراسیون  رئیس  ساعی  هادی 
هدف  یک  برای  امروز  ما  همه  داشت:  اظهار  جلسه 
خواسته ی  تکواندو  پیشرفت  شده ایم،  جمع  هم  دور 
جدید  رئیس  است،  مجمع  اعضای  همه  مشترک 
اعضای  و  ورزشکاران  تمام  پاسخگوی  باید  هیأت 

باشد. استان  ورزش 
وی افزود: مدیری موفق است که عالوه بر دوستان 
افراد  از حذف  و  کار کرده  نیز  منتقدین خود  و  رقبا  با 
حاصل  پیشرفت  جویی  انتقام  با  کند،  خودداری 
نخواهد شد. از همه خانواده تکواندو قم می خواهم تا 
نگیرند  فاصله  یکدیگر  از  و  گذاشته  کنار  را  اختالفات 

باشیم. قم  استان  در  ورزش  این  رشد  شاهد  تا 
تکواندوکار  بانوان  پررنگ  به حضور  اشاره  با  ساعی 
تکواندو  جمعیت  درصد   ۵۰ کرد:  بیان  قم  استان  در 

نیز  قم  استان  در  می دهند،  تشکیل  بانوان  را  کشور 
ولی  دارند،  ورزشی  این رشته  در  فعالی  بانوان حضور 
نکرده  استفاده  خود  ظرفیت های  از  تاکنون  متاسفانه 

نیز برای  اتفاقی بی سابقه امسال  است. همچنین در 
از  زنده  بصورت  بانوان  تکواندو  برتر  لیگ  بار  اولین 

می شود. پخش  تلویزیون 
نزدیک  به  توجه  با  قم  استان  کرد:  عنوان  ساعی 
بودن به تهران می تواند از پتانسیل پایتخت بهره برد. 
استان  نماینده  عنوان  به  جمشیدی  محمد  همچنین 
استان  این  به  مربوط  پیگیر مسائل  فدراسیون،  در  قم 

بود. خواهد 
مجمع  این  در  نیز  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
برای  وزنه ای  این رشته،  پیشکسوتان  از  گفت: هریک 
هم  و  همکاری  با  است  امید  هستند.  استان  ورزش 
همکاری  و  کمک  با  و  تکواندو  خانواده  یکایک  دلی 
قهرمانانی  و  باشیم  به جلو داشته  رو  روند  فدراسیون، 

برند. باال  را  کشور  پرچم  تا  کرده  تربیت 
رییس  آهنی،  علی  به  خطاب  سانی خانی  ابراهیم 
امید  کرد:  خاطرنشان  استان  تکواندو  هیات  جدید 
جامعه تکواندو به عملی شدن وعده های شماست، ما 
نیز در این مسیر کنار شما هستیم و مشکالت پیش رو 

برطرف خواهیم کرد. با کمک هم  را 
آنچه واجب است که ذکر  این مسایل  در کنار همه 
شود آن است که رشته تکواندو به عنوان یکی از رشته 
همه  توجه  مورد  دیرباز  از  المپیک  آور  مدال  های 
دالیل  از  یکی  و  است  بوده  دنیا  مختلف  کشورهای 
بسیاری  به  نسبت  این رشته  ورزشکاران  بودن  پرشمار 
فعالیت  هم  ترکیبی  شکل  به  که  رزمی  های  رشته  از 

است. مساله  همین  کنند  می 
رشته  یک  توان  نمی  را  تکواندو  اینکه  به  توجه  با 
جوانان  گسترده  حضور  اما  دانست،  ترکیبی  رزمی 
ایران  که  شد  باعث  پیش  سالهای  در  رشته  این  در 
در  و  شود  مبدل  جهانی  ابرقدرت  یک  به  سرعت  به 
چون  بی  غول  و  رشته  این  مبدع  که  را  کره  مقاطعی 
را  بود  هم  المپیک  و  جهانی  مسابقات  همه  چرای  و 
المپیک  در  ایران  رنگین  مدالهای  بگذارد.  سر  پشت 
شده  باعث  جهانی  مسابقات  همچنین  و  اخیر  های 
طمع  چشم  نیز  جهان  مختلف  کشورهای  که  است 
ایران  درخشان  استعدادهای  و  مربیان  به  جدی 
را  ایران  که  ورزشکارانی  اند  نبوده  کم  و  باشند  داشته 
مقام  به  البته  و  کرده  ترک  دیگر  کشورهای  مقصد  به 

بازیکنانی  اند.  یافته  دست  نیز  جهانی  برجسته  های 
نیز  ایران  ملی  تیم  رده  به  حتی  آنها  از  بعضی  که 

. ند نرسید
این  در  جدی  فعالیت  اهمیت  که  است  اینجا  از 
ژن  اینکه  نشان می دهد.  پیش  از  بیش  را  رشته خود 
یک  است  مستعد  رشته  این  برای  شدت  به  ها  ایرانی 
سیل  این  از  توان  می  چگونه  اینکه  و  است  مطلب 
مطلب  یک  مفید  استفاده  جوانان  استقبال  گسترده 
دیرباز  از  که  قم  شهر  که  است  این  اصلی  نکته  دیگر. 
در رشته های رزمی جزو استان های قوی کشور بود و 
زمانی تامین کننده بافت اصلی تیم ملی کاراته ایران 
های  مدال  ورزش  این  تاریخ  در  بار  اولین  برای  که 
امروز  نیز  ایران درو می کرد  برای  را  و آسیایی  جهانی 

ندارد. خوبی  وضعیت 
ولی با این وجود در رشته تکواندو هنوز هم باشگاه 
های ورزشی بسیاری در قم فعالیت می کنند و چراغ 
اند. زیرا این رشته قطعی  این رشته را روشن گذاشته 
جوانان  برای  بسیاری  امید  روزنه  نگاه  المپیکی 
بارقه  چند  جز  هنوز  ولی  شود  می  محسوب  ورزشکار 
شاهد  ورزشی  مدیریت  روند  این  دیم  محصوالت  و 
که  ایم  نبوده  قم  درخشان  استعدادهای  شکوفایی 
به همین  اتکا  با  امید است در مدیریت جدید مدیران 
به  و  انگیزه  با  و  استعداد  با  بازیکنان  یعنی  مهم  منبع 
برگزاری  همچنین  و  قمی  مربیان  فنی  توان  کارگیری 
استعدادیابی  و  مختلف  های  رده  مسابقات  مداوم 
فراهم  را  ورزش  این  ترقی  و  رشد  زمینه  مسیر  این  در 

آورند.
قطعا اگر مدیریت قوی در این ورزش حاکم نباشد 
استان  در  ویژه  شکل  با  و  منظم  شکل  به  مسابقات  و 
راهی  قم  خوب  استعدادهای  رفته  رفته  نشود  برگزار 
به  را  رشته  این  عطای  یا  شوند  می  دیگر  های  استان 
لقایش می بخشند. قطعا کم نیستند قهرمانان جهانی 
توانستند  خوب  مدیر  یک  یا  اعتماد  یک  حسب  به  که 
با  بازیکنان  نیستند  هم  کم  و  برسند  عالی  مدارج  به 
در  نتوانستند  ها  ضعف  همین  دلیل  به  که  استعادی 
با  و  حالت  بهترین  در  امروز  و  شوند  موفق  خود  رشته 
که  رفتند  مشاغلی  سمت  به  فعالیت  سوء  عدم  فرض 

► آنها چندان هم موفق نشدند.    در 

● باخت های سریالی آناصنعت قم ادامه دارد    ●

● پیروزی قاطع بدمینتون بازان انقالب قم برابر آکادمی کرمان    ●

● علی آهنی رئیس هیات تکواندو قم شد    ●
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موجب  کشور  اخیر  تحوالت      ◄
نقاب زده  چهره  از  مجدد  رونمایی 
شد.  معارض  و  تروریستی  گروه های 
روز   ۱۰۰ از  بیش  در  کشور،  هرچند 
شده  داخل  در  مشکالتی  دچار  گذشته 
گردنه  این  از  سالمت  به  که  حال  اما  بود، 
طبیعی  شرایط  به  و  کرده  عبور  خطرناک 
با  که  است  آن  زمان  است،  رسیده 
بازخوانی آنچه که گذشت رفتار گروه های 
معارضی که به ظن خود با ارائه شعارهای 
مردم  از  برخی  اغوا  دنبال  به  عوام فریبانه 

کنیم. بررسی  را  بودند، 
بدون  انقالب  اوایل  در  که  آنهایی 
تأمل  اندکی  حتی  و  کشور  مصالح  رعایت 
و تعامل با حکومت جدید، سالح برداشته 
شلیک  با  را  خود  خواهی های  زیاده  و 
چند  در  و  اکنون  می بردند،  پیش  گلوله 
مخرب  اندیشه های  دوباره  اخیر  وقت 

گذاشتند. نمایش  به  را  خود 
طلب  تجزیه  کُرد  احزاب  از  صحبت 
اعتراضات  رهبر  را  خود  حاال  که  است، 
سیمای  تروریستی  مقر  و  می دانند  ایران 
است.  شده  آمدشان  و  رفت  محل  ریاض، 
گروه  دیگر  به  نسبت  آقایی  ادبیات 
را  آنان  و  دارند  نشین  خارج  اپوزیسیون 

می نامند. فارس«  »اپوزیسیون 
و  هستند  گرایی  قوم  ترویج  دنبال  به 
خطاب  ایران«  های  »ملت  را  ایران  مردم 
ایران  برای  شأن  نسخه  و  می کنند 
»شاه«  نه  شعارشان  است.  »فدرالیسم« 
تاجائیکه  است  »شیخ«  نه  می خواهیم 
آشکارا  صورت  به  نیز  رضاپهلوی  با  اخیرًا 
از  نشان  که  موضوعی  کرده اند.  مرزبندی 
آن دارد که مشکل آنان جمهوری اسالمی 
ایران  و  ایران شهری  بلکه مخالف  نیست؛ 
نمادی  که  چیزی  هر  و  هستند  یکپارچه 
تخریب  را  باشد  داشته  گرایی  ملی  از 

کرد. خواهند 
اصلی  موضوع  باز  دیر  از  احزاب  این 
دلیل  همچنانکه  بود.  فدرالیسم  شأن 
علیه  محمد  قاضی  و  کوموله  که  اصلی 
اعتقاد  که  بود  آن  می جنگیدند  پهلوی 
مشروطه  قانون   ۲۰ اصل  به  باید  داشتند 
حکومت های  از  نوعی  اصل  این  برگردیم. 
ایالتی و والیتی را به رسمیت می شناخت.

دو  اغتشاشات،  شروع  از  قبل  کمی 
کردستان  دموکرات  حزب  منشعب  حزب 
حزب  و  )حدک(  دموکرات  حزب  اسم  به 
با  که  )حدکا(  ایران  کردستان  دمکرات 
داشتند،  هم  زیادی  اختالفات  یکدیگر 
غربی  سرویس های  میانی  در  پا  با 
در  کردند.  برگزار  کنان  آشتی  مراسم 
گروهک  شاخه  دو  نیز  اغتشاشات،  میانه 
مهتدی  کوموله  یعنی  کوموله  معارض 
کردستان  زحمتکشان  انقالبی  )کوموله 
با  که  زاده  ایلخانی  کوموله  با  ایران( 
داشتند  هم  زیادی  اختالفات  یکدیگر 
به  تا  کردند  برگزار  کنان  آشتی  مراسم 
به  یکدست  و  متحد  دیگر  خود  خیال 
شبیخون  کشور  آرامش  و  امنیت  قافله 

. نند بز
شده اند  مدعی  مشترکشان  بیانیه  در 
برقراری  و  نیستند  تجزیه  خواستار  که 
ایران  در  را  فدرالیستی  سیستم 
متن  تمام  در  کافیست  اما  خواستارند! 
بیانیه مشترک صادر شده آنان تأمل شود. 
هیچیک  در  ایران  ملت  از  نامی  که  جایی 
در  نیست.  شده  رفته  کار  به  واژه های  از 
ملت  از  مالحظه ای  قابل  دفعات  به  عوض 
کشور  داخل  در  ملت ها  دیگر  و  کردستان 

است. شده  برده  نام 
عراق  و  ایران  جنگ  میانه  در   ۶۵ سال 
می شوند  درگیر  یکدیگر  با  کرد  حزب  دو 
با  سال  سه  دموکرات-  و  کوموله  یعنی   -
یک  هر  آن،  از  بعد  و  می جنگند  یکدیگر 
در  و  شدند  انشعاب  دچار  احزاب  این  از 
با  را  اختالفات  شدیدترین  نیز  مدت  این 
ائتالف  در  که  هرچند  داشتند.  یکدیگر 
اما  شدند  متحد  یکدیگر  با  ظاهری 
با یکدیگر اخالف دارند و حاضر  همچنان 
به همکاری با یکدیگر حتی در رؤیای بعد 

نیستند. هم  فروپاشی  از 
از  متهدی  عبدالله  همچنانکه 
نامه ای می نویسد:  در  کوموله  بنیانگذارن 

باید  رژیم  سقوط  مرحله  تا  تنها  »ما 
که  گروه هایی  و  احزاب  توانمندی  از 
او  کنیم.«  برداری  بهره  شمردیم  بر 
که  می کند  تاکید  نامه  این  در  همچنین 
ها،  سلبیرتی  اینترنشنال،  ظرفیت  از  باید 
ورزشکاران و مذهبیون جنوب شرق ایران 
ببرند.  بهره  هدفشان  به  رسیدن  برای 
این اعتراضات  را رهبر  او که کوموله  البته 
»تنها  که  است  گفته  هم  را  این  می داند 
کافی  و  کامل  صالحیت  که  است  کوموله 
مسئله  حل  و  کردی  جنبش  رهبری  برای 

دارد.« را  ملی 
حال امروز میان چپ ها، احزاب تجزیه 
استراتژیک  اتحاد  یک  مجاهدین  و  طلب 
برقرار  اسالمی  جمهوری  با  مقابله  برای 
گروههای  دیگر  از  را  سبقت  گوی  و  شده 
البته  که  پیوندی  ربوده اند.  اپوزیسیون 
علنی  ظهور  و  بروز  امروز  و  است  دیرینه 
خاطرات  در  همچنانکه  است.  کرده  پیدا 
سعید شاهسوندی نیز افشا شده است که 
تمام  در  منافقین(  )تریبون  مجاهد  رادیو 
کردستان  کوهستان های  از  جنگ  طول 
می شد. پخش  کردی  احزاب  استتار  در  و 
فرصتی پیش آمد تا با »خسرو معتضد« 
به  تاریخ  کارشناس  و  تاریخ پژوه  نویسنده، 
تاریخی  بازخوانی  با  تا  بنشینیم  گفتگو 
نوع  کرد  طلب  تجزیه  گروهک های  رفتار 
مقطع  در  را  آنان  ورزی  سیاست  و  کنش 
این  در  وی  کنیم.  بررسی  تاریخ  مختلف 
شکل گیری  زمان  و  چگونگی  به  گفتگو 
دسیسه های  با  کرد،  معارض  احزاب 
در  آنان  ناکامی های  و  انگلستان 
پرداخته  معاصر  تاریخ  مختلف  عرصه های 
عموم  نه  است  معتقد  قویًا  معتضد،  است. 
هستند  تجزیه  دنبال  به  کردستان  مردم 
اجرا  قابل  ما  کشور  در  فدرالگرایی  نه  و 
است: شرح  بدین  گفتگو  این  متن  است. 
و  معارض  گروه های  برخی 
که  هستند  مدعی  کرد،  تروریستی 
سیستم  شدن،  فدرالیسمی  خواستار 
ایران می باشند.نظرتان را در  حکومتی 
حکمرانی  سیستم  این  نفس  خصوص 
کشورمان  خاص  مختصات  به  توجه  با 

. ئید ما بفر
فدرالیسم  برقراری  امکان  بگویم  باید 
فدرالگرایی  و  ندارد  وجود  کشورمان  در 
هر  بود.  خواهد  تجزیه  با  برابر  ایران  در 
تا  فدرالیسم  ما  کشور  در  معتقدم  چند 
۵۰۰ سال دیگر هم به وجود نخواهد آمد؛ 
امکان  ایران  به شرایط خاص  توجه  با  زیرا 
اجرای چنین موضوعی قابل اجرا نیست. 
معارضی  گروهک های  جمله  از  عده ای 
مدتی  که  هم  دموکرات  کومله،  مانند 
فدرالیسم  چارچوب  در  شعارهایی  است 
خواسته های  به  می دهند،  سر  خواهی 

رسید. نخواهند  خود 
نبودن  مناسب  علت  است  ممکن 
توضیح  را  ما  کشور  برای  فدرالیسم 
نمایندگان  شد  چه  آنکه  ضمن  دهید. 
جلوی  مجلس  در  مشروطه  دوران 
گرفتند؟ را  ایران  شدن  فدرالی  قانون 
شخصیت های  کنم  اشاره  است  الزم 
شهید  جمله  از  معاصر،  تاریخ  بزرگ 
پیرنیا  مشیرالدوله  مصدق،  دکتر  مدرس، 
فدرال گرایی  موضوع  با  معتمدالملک،  و 
البته در مجلس  ایران مخالفت کردند.  در 
ایالتی  انجمن های  قانون  مشروطه،  اول 
 ۴۳۰ حدود  در  که  داشت  وجود  والیتی  و 
ماده بود و با رأی نمایندگان تصویب شده 
چاپ  به  قانون  این   ۱۳۰۴ سال  در  بود. 
و  سوئیس  مانند  ایران  بود  قرار  و  رسید 
اما  شود؛  اداره  فدرالی  صورت  به  آمریکا 
بعد  مشروطه  مجلس  نمایندگان  همان 
ایران،  شدن  فدرالی  طرح  تصویب  از 
زیرا  گذاشتند؛  مسکوت  آن را  اجرای 
جدا  گذشته  در  ما  کشور  از  زیادی  بخش 
با مناطق  نیز  شده بود. مناطق جدا شده 
مذهبی ،  ریشه های  ما  مرزی  همجوار 
در  داشتند.  زیادی  بسیار  زبانی  قومی و 
عده ای  داشت،  وجود  نگرانی  این  نتیجه 
مدعی  مرزها  اطراف  در  استفاده گر  سو 
تمامیت  و  شده  خود  قومی های  هم 
ساز  و  انداخته  خطر  به  را  کشور  ارضی 
مانند همین کردستان  کنند.  جدایی ساز 

شاه  زمان  در  آن  از  اعظمی  بخش  که 
است شده  جدا  ایران  از  صفی 

شواهد  گویا  معاصر  تاریخ  *بجز 
تجزیه  تمایالت  از  هم  مستندی  تاریخی 
است؟ داشته  وجود  ایران  در  طلبانه 

موضوع  است.  طور  همین  بله 
ایران  تاریخ  طول  در  همواره  تجزیه طلبی 

وجود داشته است. همیشه این طور بوده 
باالخره عده ای  بخورد،  تخته  به  دری  اگر 
به  که  می شوند  پیدا  مناطق  برخی  در 
اقدامات  انجام  و  دردسرسازی  دنبال 
طول  در  همیشه  لذا  هستند.  نظامی 
بوده  تجزیه طلبی  دنبال  به  عده ای  تاریخ 
هم  انقالب  پیروزی  ابتدای  در  هستند.  و 
 ۲۲ از  هفته  سه  هنوز  که  بودیم  شاهد 
کردستان  در  گروه هایی  نگذشته،.  بهمن 
که  کردند  آغاز  را  مسلحانه  حرکت های 

بودند. کمونیست  و  توده ای  عمومًا 
چگونگی  خصوص  در  لطفًا 
ُکرد  معارض  گروه های  شکل گیری 

بفرمائید. توضیح 
نوشته ام  این خصوص  در  که  کتابی  در 
از  که  آورده ام  است؛  نشده  چاپ  هنوز  و 
در  بزرگی  تحوالت  که  اول  جهانی  جنگ 
این تحوالت  از جمله  جهان شکل گرفت؛ 
بود.  عثمانی  امپراتوری  تجزیه  و  انقراض 
در کردستان هم عده ای آمدند و خواستار 
می کردند  محاسبه  آنها  شدند.  استقالل 
و  ترکیه  سوریه،  کردهای  از  بخشی  که 
می توانند  ایران،  در  آنها  کنار  در  عراق 
آورند.  وجود  به  به  را  بزرگ  کردستان  یک 
برای  را  جرقه ها  اولین  انگلیسی ها  البته 
وجود  به  معارض  احزاب  این  شکل گیری 
بهره  آن  از  روس ها  آن  از  بعد  و  آوردند 
جنگ  از  بعد  بود  قرار  حتی  گرفتند. 
ایران  به  را  عراق  کردستان  اول  جهانی 
می کردند  صحبت  فارسی  آنها  بدهند. 
عالقه  با  را  فردوسی  و  مولوی  اشعار 
در  سلیمانیه  پاشا  نظر  زیر  و  می خواندند 
عراق  استان  سه  از  یکی  عثمانی  دوران 
ایران  دولت  متأسفانه  اما  بودند.  عثمانی 
نشانده  دست  الدوله  وثوق  اختیار  در  که 
فرصت  این  از  نتوانست  بود،  انگلستان 
کردستان  نهایت  در  و  کند  استفاده 
از  کردند.  ملحق  عراق  به  زور  به  را  عراق 
مرکزی  دولت  با  آنها  جنگ های  زمان  آن 
محمد  »مأل  و  شد  شروع  بغداد  در  عراق 
مدعی  بارزانی«  »مصطفی  برادر  بارزانی« 

شد. عراق  کردستان 
در جنگ دوم جهانی چطور؟

ایران  که  دوم  جهانی  جنگ  در  ببینید 
به  نیز  انگلستان  بود.  شده  پاشیده  هم  از 
مخالف  جنبش های  شکل گیری  دنبال 
آن  دادن  قرار  سپر  با  تا  بود  کردستان  در 
گونه  هر  از  را  عراق  نفت  شوروی  برابر  در 
قباًل  که  طور  همان  بدارد.  مصون  گزندی 
پاریس  ۱۳۳۰ هم در  هم گفتم،. در سال 
کردستان  نام  به  شدند  درست  عده ای 
می کردند  تبلیغ  و  داشتند  رسانه  آزاد 
گرایی  ایران  موج  برابر  در  نتوانستند  اما 

بدهند. انجام  کاری  مردم 
ربایی  آهن  جاذبه  گفت  می توان 
تمامیت  توانسته  مادری  سرزمین 
شرایط  سخت ترین  در  را  ایران  ارضی 

کند. حفظ  جهانی 
همه  با  خوشبختانه  است.  طور  همین 
جهانی  دوم  و  اول  جنگ  در  چالش ها 
جنگ  در  نشد.  جدا  ایران  از  کردستان 
ارتش  اینکه  علیرغم  نیز  دوم  جهانی 
کرده  فرار  همه  و  بود  شده  مضمحل 

جدا  ایران  از  کردستان  هم  باز  بودند، 
نشد. در کتاب »هدایت الله حکیم الهی« 
آمده  بیایید«  ارتش  به  من  »با  نام  با  که 
کردستان  لشگر  و  مریوان  هنگ  است؛ 
پاشیده شده  از هم  در جنگ دوم جهانی 
و  حرکت ها  برخی  وجود  با  حتی  بود، 
نهایت  در  مهاباد،  جمهوری  گرفتن  شکل 

ماند. باقی  ایران  جز  کردستان 
شکل  چگونه  مهاباد  جمهوری 

؟ فت گر
که  محمد«  »قاضی  نام  به  شخصی 
مجلس  در  بستگانش  بود.  ساده دلی  فرد 
رئیس  خودش  بودند؛  نماینده  زمان  آن 
هم  شاه  رضا  و  بود  مهاباد  شهر  فرهنگ 
علیرغم  بود.  داده  مرصع  عصای  او  به 
اما  داشت،  وطن پرستی  خانواده  اینکه 
آنجا  در  رفت.  باکو  به  نتیجه  در  شد.  اغوا 
تحت  را  او  و  نشسته  پایش  زیر  روس ها 
یک  تشکیل  دنبال  به  که  قراردادند  تأثیر 
دولت خودمختار و آزاد در کردستان بزرگ 
کردهای  شامل  که  کردستانی  هستند. 
ایران، ترکیه، عراق و سوریه باشد. احزاب 
از  کردستان  در  غیره  و  ژیان  کومله، 
مهاباد،  جمهوری  تشکیل  از  قبل  کمی 
نام  به  شخصی  بودند.  شده  تشکیل 
کتابی  است،  انگلیسی  که  اگلتن«  »جیل 
در  که  مهاباد«  »جمهوری  نام  به  نوشته 
خصوص  این  در  مفصلی  توضیحات  آن، 
کرد،  اشاره  باید  همچنین  است.  داده 
کردستان  انگلیسی ها،  دسیسه  رغم  علی 
تحت  جهانی  دوم  جنگ  در  آذربایجان  و 
در  هم  تلخی  جنایت  بود.  روس ها  نفوذ 
کردستان  در  جهاتی  دوم  جنگ  زمان 
»حمه  نام  به  فردی  آنکه  جمله  از  افتاد. 
به  عراق  از   ۱۳۲۰ شهریور   ۳ در  رشید« 
»مأل  زد.  آتش  را  بانه  شهر  و  آمد  ایران 
کردهای  از  که  هم  بارزانی«  مصطفی 
و در  ایران دعوت شد  مهاباد  به  بود  عراق 
کرد.  ایفا  نقش  مهاباد  جمهوری  تشکیل 
و  ارتش  صاحب  مهاباد  جمهوری  در  آنها 
ژنرال بودند و حتی رژه نظامی هم برگزار 
مصطفی  مأل  همان  بعدها  اما  کردند. 
شد  ایران  صدیق  خدمتگزاران  از  بارزانی 
ببرند. پیش  از  کاری  نتوانستند  عماًل  و 

ایرانی  را  خود  نوعی  به  کردها 
هیچگاه  کرد  مردم  و  می دانند 
نیستند. ایران  از  جدایی  خواستار 

این صحبت هایی  این طور است.  دقیقًا 
در  اخیر  اتفاقات  این  طی  و  اخیرًا  که 
کشورمان توسط برخی مطرح شده است، 
تمایلی  کردستان  مردم  اینکه  خصوص  در 
قبول  اصاًل  بنده  را  دارند،  تجزیه طلبی  به 
دوم  جهان  جنگ  از  بعد  اینکه  کما  ندارم. 
در قائله آذربایجان، ارتش پس از آزادسازی 
آذربایجان به مهاباد رفت و بدون هیچ گونه 
که  حالی  در  شد.  مستقر  آنجا  در  مشکلی 
تشکیل  را  مهاباد  جمهوری  که  عده ایی 
شدت  به  روس ها  سوی  از  بودند،  داده 
من  بودند.  قدرتمند  و  می شدند  حمایت 
مورد خاطرات  در  کتابم  از  در بخشی  خود 
آن  نظامی  دادستان  فیوضی«،  »سرهنگ 
نفر  سه   ،۱۳۲۶ فرودین  در  آورده ام  زمان، 
از  و  دار کشیدند  به  برای عبرت سایرین  را 
کنار  کردستان  در  کومله  حزب  موقع  آن 
است  آمده  تاریخ  در  حتی  شد.  گذاشته 
هزار   ۱۰ وقتی  هخامنشیان  زمان  در  که 
کوروش  نفع  به  که  آمدند  ایران  به  یونانی 
کردها  تنها  بجنگند،  دوم  اردشیر  با  صغیر 
در مقابلشان ایستاده آنها را به خاک سیاه 
نژاد  گفت  می توان  همچنین  نشاندند. 

می رسد. کردها  به  ساسانیان  سلسله 
شبکه  امروز  برگردیم.  حال  زمان  به 
و  رفت  محل  به  اینترنشنال  سعودی 
تبدیل  کرد  معارض  گروهک های  آمد 
شده و برای تجزیه و آشوب ترویج قوم 

می کنند. تبلیغ  گرایی 
مردم  دلسوز  ظاهر  به  آنها  بله. 
حرف ها  برخی  حتی  و  شده اند  کردستان 
اما  می کنند؛  بیان  را  آنها  نظرات  و 
مردم  مطمئنم  بگویم  می خواهم  مجددًا 
تمایلی  ایران  نقاط  دیگر  یا  و  کردستان 
اینها  ندارند.  را  کشور  از  شدن  جدا  به 
برخی  طریق  از  که  است  هیجاناتی  همه 

می شود. مطرح  معاند  گروهک های 
برای  مربوطه  مسئولین  شما  نظر  به 
باید  کردستان  مردم  مشکالت  کاهش 

دهند؟ انجام  اقداماتی  چه 
پدرانه  مردم  با  دولت  رفتار  است  الزم 
باشد.  انعطاف  و  بخشش  با  همراه  و 
بر  نوازش  دست  کشیدن  با  باید  دولت 
سریع تر  اجرای  و  کردستان  مردم  سر 
را  آنها  آنجا حرف  در  برنامه های اصالحی 
اشکالی  چه  کند.  توجه  آن  به  و  شنیده 
میان  به  استانی  مقامات  و  مسئولین  دارد 
آنها  سر  بر  مالطفت  دست  بروند،  مردم 
بشنوند  را  آنها  دل های  و  درد  بکشند؛ 
گام های  مشکالتشان  رفع  مسیر  در  و 
برای  است  الزم  همچنین  بردارند.  بلندی 
تا  کنند  ایجاد  تولیدی  کارخانه های  آنها 
برطرف  معیشتی شان  و  شغلی  مشکالت 

. د شو
یکی  در  خاطره ایی  به  دهید  اجازه 
به  کنم.  اشاره  کردستان  به  سفرهایم  از 
شهر  به  سخنرانی  برای  دوستان  دعوت 
با کمال تأسف  اشنویه در کردستان رفتم. 
آنجا  دخانیات  کارخانه  شدم  متوجه 
اختیار  در  خانه ایی  صورت  به  و  تعطیل 
گرفته  قرار  استانی  مسئولین  از  یکی 
است؛ در حالی که آن منطقه مزارع توتون 
محصولش  برای  اعراب  و  داشت  مرغوبی 
است  الزم  لذا  می شکستند.  دست  و  سر 
از  و  بیاوریم  میدان  به  را  سفیدها  ریش 
نباید  ببریم.  بهره  فکر  خوش  انسان های 
کرد،  استفاده  غریب  و  عجیب  راه های  از 
برخورد  مردم  با  بخشودگی  با  باید  بلکه 
تحت  که  هنرمندی  عده  آن  حتی  شود. 
با  را  زده اند  حرفی هایی  هیجانات  تأثیر 
و  استانداری  باید  کنیم.  برخورد  رأفت 

باشند. کرد  کردستان  در  او  معاون 
استانداران  برخی  دارد  اشکالی  چه 
بسیار  آنجا  مردم  که  را  قدیمی  محبوب 
مدیریت  برای  را  هستند  عالقه مند  او  به 
مشکالت  حل  برای  تا  بگیرند،  نظر  در 
عالقه مند  ما  همه  زیرا  ببریم  بهره  آنها  از 
به  است  آمده  تاریخ  در  هستیم  ایران  به 
بودند  ارشد شوروی گفته  از مقامات  یکی 
کسی شعری سروده و تو را دیوانه خوانده 
راست  می دهد  پاسخ  مزاح  با  او  است. 
مسئولیت  که  نبودم  دیوانه  اگر  می گوید 
این  طنز  با  اینگونه  و  نمی گرفتم  عهده  بر 

می کند. حل  را  موضوع 
در  معاند  گروههای  همین 
نمادهای  به  حمله  اخیر،  اغتشاشات 
در  را  ملی  تیم  یا  و  ارتش  مانند  ملی 

بودند. داده  قرار  خود  دستورکار 
نظامی  توان  نباید  عنوان  هیچ  به 
انقالب  اوایل  بنده  شود.  تضعیف  کشور 
است  رفته  یادمان  مگر  بودم.  روزنامه نگار 
معاند  گروه های  همین  انقالب  از  بعد 
نظامی  فاز  وارد  ارتش،  تضعیف  از  پس 
شدند و بدون توجه به خواست همه مردم 
مطرح  را  تجزیه طلبی  موضوع  کردستان، 
گروهی  فرستادند.  را  گروهی  بله  کردند. 
که از طرف دولت بازرگان برای مذاکره به 
بودند  آنها آدم های خوبی  کردستان رفت. 
مشکالت  حل  برای  الزم  سیاسی  توان  اما 
را نداشتند. بنده تمام جزوات و مستندات 
کمونیست های  حتی  دارم.  را  مذاکرات 
معارض در کردستان محدوده ای مشخص 
کرمانشاه،  آذربایجان،  از  بودند  کرده 
تکه  یعنی  این  شهرکرد.  تا  همدان  ایالم، 
متأسفانه  هم  اکنون  هم  ایران.  شدن  تکه 
همین  ایجاد  دنبال  به  معاند  گروه های 

 ► هستند.    مشکل 

خسرو معتضد: فدرالیسم یعنی تجزیه ایران

واکنش عضو دفتر نشر آثار ●  مردم کردستان تجزیه طلب نیستند    ●
رهبر انقالب به اهانت های نشریه 

فرانسوی
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی به توهین های 
در  فضایلی  مهدی  داد.  نشان  واکنش  فرانسوی  نشریه  یک  اخیر 
بیان  آزادی  نام  به  و  وقاحت  با  روزی  که  نشریه ای  نوشت:  توییتر 
به  امروزش  را مورد هتک قرار داد، اهانت  الشان اسالم  پیامبر عظیم 
رهبر انقالب که پرچمدار و تداوم بخش مکتب و راه پیامبراسالم است 
عجیب نیست؛ چرا که این جریان در حال اضمحالل است و مصداق 

ُنوِرِه. ُمِتُمّ  ُه  َوالَلّ  .. حشیش!  کل  به  یتشبث  الغریق 

دستور رئیسی برای توقف فعالیت 
صفحه اینستاگرامش پس از ایجاد 

محدودیت مراجع امنیتی
فضاسازی ها  به  واکنش  در  جمهوری  ریاست  عمومی  روابط  مدیرکل 
رییس  صفحه  کرد  اعالم  رییسی  صفحه  اینستاگرام  آبی  تیک  درباره 
جمهور در اینستاگرام فعال نیست. مهدی رحیمی در توییتی نوشت: 
اینستاگرام،  روی  بر  اینترنتی  مراجع  محدودیت  ایجاد  از  »پس 
رئیس جمهور دستور توقف فعالیت صفحه منسوب به ایشان را داد. با 
وجود اطالع رسانی درخصوص فرآیند دریافت تیک آبی صفحه دکتر 
مشغول  برخی  هنوز  اصالت،  تشخیص  جهت  اینستاگرام  در  رئیسی 
مراجع  محدودیت  ایجاد  و  اغتشاشات  پی  در  هستند.  سناریوسازی 
امنیتی برای اینستاگرام، دکتر رئیسی دستور به توقف فعالیت صفحه 
منسوب به ایشان داد و در این مدت، مطلبی بارگذاری نشده است.«

میزان شانس احیای برجام از نظر 
احمد زیدآبادی

پرایس  ند  قول  از  رسانه ها  نوشت:  سیاسی  تحلیلگر  زیدآبادی  احمد 
دستورکار  از  "برجام  که  زده اند  تیتر  آمریکا  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 
این  می پرسند:  مخاطبان  از  "بسیاری  است.  شده  خارج  کاخ سفید 
یعنی چی؟ و حرفشان این است؛ حاال که قرار شده از تحلیل مسائل 
سیاسی ایران خودداری کنی، الاقل خصوصی به ما پاسخ بده! فقط 
برجام  شدن  "خارج  از  پرایس  منظور  که  گفت  می توان  جمله  یک  در 
دستورکار  از  برجام  شدن  "خارج  معنای  به  کاخ سفید"  دستورکار  از 
از  برجام  موقت  خروج  به  او  روشن تر،  عبارت  به  نیست"!  کاخ سفید" 
دستورکار کاخ سفید اشاره دارد، نه خروج نهایی و قطعی آن! شانس 
 ۲۰ همین  اما  است،  رسیده  درصد   ۲۰ زیر  به  البته  برجام  احیای 
تازه یعنی گشودن دامنۀ آن به روی  درصد هم در پرتو یک استراتژی 
حساب  این  با  است.  امکانپذیر  اوکراین  جنگ  بویژه  دیگر  موضوعات 
شاید برجام تا گور فاصله ای نداشته باشد، اما معنی سخن پرایس به 

نیست! آن  سپردن  گور 

خروج ۱۰ میلیارد دالر ارز 
به صورت اسکناس و حواله

نرخ  تعدد  است،  آمده  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  ارزی  گزارش  در 
خطرناک  اتکای  غیررسمی،  بازار  با  معنادار  فاصله  و  رسمی  های 
عدم  نیما،  سامانه  در  عرضه  مازاد  گمراه کننده  آمار  به  سیاست گذار 
اقتصادی،  های  واقعیت  با  متناسب  ارز  نرخ  افزایش  واقعیت  پذیرش 
فرآیند های  از  حواله  و  اسکناس  به صورت  ارز  دالر  میلیارد   ۱۰ خروج 
نگاه  تحت الشعاع  که  است  مسائلی  اهم  فعلی  رویه  ادامه  با  رسمی 
کوتاه مدت تصمیم گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است. الزم به ذکر 
است در ابتدای دی ماه میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از ۲۰ 
بازار  در  احتمالی  مداخالت  گرفتن  نظر  در  با  که  رسیده  دالر  میلیون 
خواهد  اسکناس  دالر  میلیارد   ۷ از  بیش  فروش  به معنی  غیررسمی 
تقریبی می توان  به طور  بازار متشکل،  به حجم معامالت  توجه  با  بود. 
)مشخصًا(  دالر  میلیارد   ۳ به  قریب  جاری  سال  ماهه   ۹ در  که  گفت 
صرف ارز سایر )سهمیه ۲۰۰۰ دالری به ازای کارت ملی( شده است.

قائم مقام وزیر صمت: 
در تالش هستیم خیلی زود

 انگیزه خرید سرمایه ای خودرو 
حذف شود

حذف  اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم  مفتح 
رانت، بهترین مستند و دلیل برای اعالم کارآمدی بورس است، افزود: 
بورس  در  عرضه  دلیل  به  خودرو  قیمت  رشد  می کنند  اعالم  عده ای 
به  می دانیم  همه  چراکه  نیست،  درست  قطعًا  ادعا  این  که  کاالست 
دلیل کاهش ارزش پول ملی، افراد زیادی برای حفظ ارزش پول خود 
بازار  تقاضای  از  بخشی  عبارتی  به  و  آورده اند  روی  خودرو  خرید  به 
خودرو، مصرفی نیست. وقتی نرخ ارز باال می رود، تقاضا در بازارهای 
طال، مسکن و خودرو نیز افزایش می یابد که امروز موثرترین راه برای 
از بستر شفاف  کاهش فاصله تقاضای زیاد و عرضه محدود، استفاده 
نیست،  سرمایه ای  کاالی  خودرو  اینکه  بیان  با  مفتح  است.  بورس 
خیلی  دارد،  جریان  که  اقداماتی  اجرای  با  هستیم  تالش  در  گفت: 
و مصرف کنندگان  در خودرو حذف شود  انگیزه خرید سرمایه ای  زود 
برای  روش  هزینه ترین  کم  کرد:  تاکید  وی  بمانند.  تقاضا  طرف  در 
اقتصاد و حذف رانت و پاسخ به تقاضای بازار، عرضه خودرو در بورس 
کاالست تا با پیاده سازی برنامه ها و رشد تولید به تعادل بازار برسیم.

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
مرحوم  ورثه  به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با  ملک  فوق  کالسه  پرونده  در 
ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که  غالم  فرزند  دشتی  صادق 
در   ۱۱ الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ مورخ  شنبه  پنج  روز  در  است.  شده 
– دادگاه عمومی  – شهر کهک  به آدرس استان قم  دادگستری شهرستان کهک 
مزایده  طریق  از  مدنی  احکام  اجرای  دفتر   )۵۰۶ شماره  )اتاق   – کهک  بخش 
 – قم   : ملک  موقعیت   -۱  : ملک  مشخصات  رسد.  می  فروش  به  حضوری 
 -۲ دشتی  صادق  مرحوم  منزل   – فردو  روستا   – فردو  بخش   – کهک  شهرستان 
مشخصات ثبتی : پالک شماره ۷ فرعی از ۲۰۳ اصلی واقع در بخش ۵ قم به 
شماره ثبت ۲۸۲۱ صفحه ۷۱ – دفتر ۱۴ – بنام آقای صادق فردوئی فرزند غالم 
– دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۵۴۰۸۲۹ سری الف سال ۸۵ ثبت 
مورد  ملک   : ملک  اعیان  و  عرصه  و  فنی  مشخصات   -۳ است.  گردیده  صادر  و 
دو   ، بر طبقه همکف  مترمربع مشتمل   ۱۴۶/۴۴ به مساحت  الذکر  فوق  تنازع 
اطاق ، سرویس بهداشتی و  حمام ، آشپزخانه با کابینت فلزی ، کف موزاییک 

دارای   ، آّبی  کولر  و  بخاری  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم  با   ، شده  نقاشی   ،
تنازع  مورد  باشد. که ملک  ، می  ثابت  تلفن  فاقد خط   ، برق  و  گاز  و  اب  کنتور 
در تصرف همگی وراث آقای صادق دشتی فرزند غالم می باشد. ۴- ارزش کل 
به  های  بررسی  و  موجود  مدارک  و  اسناد  و  کارشناسی  قرار  به  توجه  با   : ملک 
نیز  و  ملک  موقعیت  گرفتن  نظر  در  و  محلی  تحقیقات  به  توجه  با   ، آمده  عمل 
نداشتن   ، الذکر  فوق  پالک  ارزیابی  در  موثر  جهات  جمیع  گرفتن  نظر  در  با 
قیمت  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  احتمالی  دیون  از  نظر  صرف  و  معارض 
معادل  ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  برابر  فوق  پالک  برای  کارشناسی  پایه 
از  صادره  وراثت  حصر  گواهی  برابر  است.  گردیده  تعیین  تومان  میلیون  نهصد 
شعبه ۴۰ شورا حل اختالف قم ورثه حین الفوت مرحوم صادق دشتی فردوئی 
طاهره  خانم  و  متوفی  فرزندان  جعفر  و  زهره   ، فاطمه   ، معصومه   : از  عبارتند 
پاکیزه زوجه متوفی می  باشند. لذا افرادی که قصد بازدید از ملک توقیف شده 
را دارند می توانند پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد 

از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  نظر 
واگذار  پیشنهاد دهد  را  مبلغ  باالترین  که  به شخصی  و  کارشناسی شروع  مبلغ 
می گردد. ضمنا ده درصد از مبلغ پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی نیز ظرف یک 
گهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج  ماه دریافت می گردد. این آ
مزایده  )خریداران(  کنندگان  شرکت  و  مراجعین  کلیه  توجه  )قابل  گردد.  می 
بایست  الذکر می  فوق  به خرید ملک  تمایل  در صورت  که  رساند  اطالع می  به 
اجرا  دفتر  به  مزایده  برگزاری  ساعت  از  قبل  دقیقه   ۱۵ حداقل  را  ذیل  مدارک 
این  غیر  در  و  نمایند  تحویل  و  ارائه   –  ۵۰۶ شماره  اتاق   – کهک  مدنی  احکام 
مدارک  آمد.  خواهد  عمل  به  جلوگیری  مزایده  در  شرکت  و  حضور  از  صورت 
عبارتند از : ۱- کارت بانکی حاوی موجودی به میزان ۱۰ درصد مبلغ پایه مورد 
شناسنامه(. اصل  یا  ملی  کارت  )اصل  معتبر  شناسایی  کارت  اصل   -۲ مزایده 
رضا   – قم  استان  کهک  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  دفتر  مدیر 

اسماعیلی حاجی 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره طی گزارش اصالحی از شعبه ۷ دادگاه تجدید نظ استان قم که در شعبه ۹ 
بانک سپه )مهر اقتصاد( علیه عبدالحسین  له  ۹/۹۴ج/۱۲۵۰ ثبت گردیده  اجرای احکام مدنی به شماره 
به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۶۰۰/۵۲۵/۷۵۹ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  جائی  فیروز  احمدی 
ارزیابی  موضوع   ۹۴۱۲۵۰ بایگانی  شماره  به  پرونده  خصوص  در   ، احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح 
به  فعلی(  سپه  )بانک  اقتصاد  مهر  بانک  مالکیت  به  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۶۰۰/۵۲۵/۷۵۹ ثبتی  پالک 
استحضار می رساند از محل و موقعیت پالک فوق واقع در ساالریه – خیابان اقاقیا – نبش کوچه ۴ روبروی 
تک  سند   : عرصه   : نماید  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  را  نتیجه  که  آمد  عمل  به  بازدید  باران  تجاری  مجتمع 
ذیل  حدود  با   ، اقتصاد  مهر  بانک  مالکیت  به  مترمربع   ۳۹۲/۵ مساحت  به  فوق  پالک  ششدانگ  برگی 
 ، فرعی   ۱ شماره  تقاطع  به  متر   ۲ طول  به  دیوار  و  درب  اول  قسمت  دو  در   : شماال   : است  گردیده  صادر 
به  متر   ۲۸/۶۰ طول  به  دیواریست   : شرقا  متری   ۱۲ احداثی  شارع  به  متر   ۱۱ طول  به  دیوار  و  درب  دوم 
شماره ۵۲۴فرعی جنوبا : دیواریست به طول ۱۵/۲۰ متربه شماره باقیمانده ۵۲۵ فرعی غربا : دیواریست 
و  بنای مسکونی  ۳ طبقه  فوق  روی پالک  بر   : اعیانی  متر   ۲۰ به عرض  عام  به شارع  متر   ۲۷/۹۰ به طول 
بنای احداثی  به ذکر است که  و ورق کامپوزیت دکوراتیو احداث گردیده است )الزم  با نمای سنگ  تجاری 
اجمالی قسمت  تعمیر کلی شده است( مشخصات  و  بازسازی  مرحله  در چندین  که  باشد  قدیمی ساز می 
بر خیابان دارای درب  ، قسمت  به صورت دو قسمت تجاری   : زیرزمین   : به شرح ذیل است  های مختلف 
کرکره برقی – پله ها سنگ ، کنار پله تا سقف سنگ ، زیرزمین به صورت سالن سرتاسری با کف سرامیک – 
با کف  – دو چشمه حمام  – دیوار هاتا سقف سرامیک ، سقف سفید  درب شیشه سکوریت – ستون ها سنگ 
سرامیک ، دیوار کشی – توالت با در آلومینیومی رنگ شده ، کف سرامیک دیوار ها کاشی تا سقف – پنجره 
۲/۸۰ متر همکف : به صورت دو  ارتفاع زیرزمین  با مشخصات فوق  از کوچه  – قسمت تجاری  ها دوجداره 
پله ها   – برقی  با کرکره  ویترین  ۴ دهانه  و  برقی  دارای درب کرکره   – بر خیابان  بزرگ  تجاری   ، تجاری  واحد 

بری  گچ  با  سفید  سقف   ، سفید  و  دیواری  کاغذ  ها  دیوار   ، سرامیک  کف   – سکوریت  شیشه  درب   – سنگ 
دکوراتیو و نورپردازی – ارتفاع ۲/۹۰ متر – مغازه نبش کوچه دارای درب شیشه سکوریت از سمت خیابان – 
MDF – سقف تایل با  ویترین شیشه سکوریت دو دهانه از سمت کوچه – کف کفپوش – دیوار ها دیوار پوش 
نورپردازی – دارای کولر گازی اسپیلت حیاط  نیز مسقف و به یک باب مغازه تجاری تبدیل گردیده است که 
چون طبق نامه شماره ۹۷/۳۰۴/۲/۲۸۵۷۸ مورخ ۹۷/۶/۱۱ شهرداری منطقه چهار ، جریمه و عوارض 
: درب  است  بدین شرح  آن  گردد. مشخصات  نمی  ارزیابی  تجاری  عنوان  به  لذا   ، نشده  تکلیف  تعیین  آن 
شیشه سکوریت با سنسور ورود و خروج – کف سرامیک ، دیوار ها تا سقف سرامیک ، سقف سفید با گچ بری 
دکوراتیو و نورپردازی – تنور نانوایی – اجاق کباب پزی – ارتفاع ۳/۷۰ متر طبقه اول : به صورت مسکونی با 
در آهنی از کوچه – پله ها سنگ ، کنار پله ها سنگ ، کنار پله سفید نقاشی شده با نرده آهنی – در ورودی 
داخلی چوبی رنگ شده – دو واحد توالت و حمام با کف سرامیک ، دیوار ها کاشی – هال و پذیرایی با کف 
دیوار   ، سرامیک  کف  با  آشپزخانه   – دیواری  شومینه   – دکوراتیو  گچ  ابزار  با  سفید  سقف  و  دیوار   ، سرامیک 
ابزار  با  – سقف سفید  ، دیوار سفید  و موزاییک  با کف سرامیک  اتاق خواب  – چهار   MDF کابینت  با  کاشی 
دو  ها  پنجره   – اسپیلت  گازی  کولر  دستگاه  چهار   – رادیاتور  و  پکیج  گرمایش   – دیواری  کمد   ، دکوراتیو  گچ 
جداره – سرپله با پله سنگ نرده آهنی کف بام ایزوگام با دورچینی حدود ۱ متر انشعابات: دو انشعاب برق 
از  – چهار انشعاب آب وضعیت بنای مجاز و موجود ملک  – چهار انشعاب گاز  – دو انشعاب برق تکفاز  ۳ فاز 
نظر شهرداری به شرح ذیل است : بناهای مجاز : زیرزمین ۲۴۱ مترمربع تجاری که ۱۰ مترمربع آن راه پله 
بناهای  به صورت مسکونی  ۲۲۶ مترمربع  اول :  پله طبقه  راه  ۱۰ مترمربع  و  است همکف :۲۳۱ مترمربع 
مترمربع   ۲۳۰  : اول  طبقه  تجاری  مترمربع   ۳۹۲/۵  : همکف  تجاری  مترمربع   ۲۶۴  : زیرزمین   : موجود 
سرقفلی  ارزیابی  در  اما   ، است  گرفته  قرار  مالک  موجود  مساحت   ، اعیاین  ارزیابی  در  این  بنابر  مسکونی 
صرقا میزان با مجوز ، منظور گردیده است. ارزیابی : با توجه به کمیت ، کیفیت ، موقعیت و مجوز تجاری 

و با فرض عدم بدهی به شهرداری و سایر مراجع و ابقای ساختمان به شرح ذیل ارزیابی می گردد: عرصه 
زیرزمین  اعیانی  ۲۹۴/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  مترمربع   ۳۹۲/۵
با حیاط  اعیانی همکف  ۹/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا  ۲۶۴ مترمربع هر مترمربع   :
مسقف : ۳۹۲/۵ مترمربع هر مترمربع ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا۱۹/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی طبقه 
 ۱۵  : سرپله  ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر   ، مترمربع   ۲۳۰  : اول 
مترمربع ، هر مترمربع ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال انشعابات : ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 : کل  جمع  ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : همکف  مترمربع   ۲۳۱ و  زیرزمین  مترمربع   ۲۳۱  : سرقفلی 
پانصد و بیست میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال مقرر گردید موارد فوق  ۵۲۰/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  دادگاه های حقوقی 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده  تواند پرداخت بهای اموال  باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می 

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   ۱۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
قم که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شورای قم به شماره ۱/۱۴۰۱ج/۱۱۸۲ 
است  محکوم  علیه  محکوم  آقابابائی  داود  علیه  آقائی  حمیدرضا  له  گردیده  ثبت 
به پرداخت ۶۰۸/۷۱۹/۴۲۵ریال در حق محکوم له و مبلغ ۳۰/۳۹۵/۹۷۱ریال 
اموال  قبال بدهی محکوم علیه  له در  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت 
ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول 
رسید.  خواهد  فروش  به  مزایده  روز  در  علیه  محکوم  بدهی  میزان  به  اموال  از 
عیوب  به  عنایت  با  که  باشد  می  کاال  قلم  ردیف   ۷ در  توقیفی  اموال  لیست 
گردد.  می  ارسال  پیوست  به  و  شده  ارزیابی  تفکیک  به  شده  مشاهده  ظاهری 
مسائل  رعایت  عدم  علت  به  ولی  باشند  می  نکرده  کار  شده  توقیف  اموال  کلیه 
ایمنی در سالیان متمادی در نگهداری و محافظت آن ها ، دچار ایراد و اشکاالتی 
عیوب  به  توجه  با  که  ندارند  کارتن  یا  و  آمده  بوجود  توقیفی  اموال  از  بعضی  در 
ظاهری قابل مشاهده ، ارزیابی و برآورد می گردند. ۲- فریزر تک هیمالیا مدل 
مبلغ  باشد(  می  عیب  فاقد  و   ۱۴۰۰ تولید  )سال  سیلور  دار  یخساز  پاناروپالس 

۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان ۲- یخچال فریزر هیمالیا مدل ۵۳۰ )سال تولید ۱۴۰۰ و 
رنگ درب باال و درب پایین همرنگی ندارد( مبلغ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰تومان ۳- اجاق 
forooz فردار )قدیمی و سال تولید حدود ۱۲ سال قبل  گاز ۴ شعبه آردل مدل 
و لعاب پریدگی در جلوی آن و فاقد کارتن می باشد( مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰تومان 
مبلغ  قبل(  سال   ۵ حدود  تولید  )سال  نفره   ۶ موریس  رومیزی  ظرفشویی   -۴
۷/۸۰۰/۰۰۰تومان ۵- ظرفشویی رومیزی حایر ۴ نفره )حدود ۶ سال قبل بوده 
و رنگ آن در مکان و هوای نامناسب دچار زرد شده گی پیدا کرده است( مبلغ 
۵/۵۰۰/۰۰۰تومان ۶- لباسشویی هیتاچی درب باال ۸ کیلو )سال تولید حدود 
۸ سال قبل بوده و فاقد کارتن می باشد و خط و خش دارد( ۸/۰۰۰/۰۰۰تومان 
مبلغ  باشد(  می   ۱۴۰۰ تولید  )سال  جنرال  فوت   ۲۴ فریزر  یخچال   -۷
مبلغ   ، حاضر  حال  در  توقیفی  اموال  قیمت  کل  مجموع  ۱۲/۲۰۰/۰۰۰تومان 
می  براورد  و  ارزیابی  تومان  میلیون  یک  و  شصت  معادل  ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد. 
الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 

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

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

۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
۹ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۹/۱۴۰۰ج/۶۱۰ ثبت گردیده له سید علی 
محقق علیه مهدی رجبیان ، معصومه پایانی و اداره سرپرستی دادسرای عمومی 
و انقالب قم محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱۸/۳۳۴/۳۰۵/۵۵۵ریال در 
حق محکوم له و ۹۱۶/۷۱۵/۲۷۷ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم 
له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۲۰۴ فرعی از ۱۰۶۰۰ اصلی بخش 
۱ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب 
اعالم شعبه کل ششدانگ پالک فوق به فروش خواهد رسید. احتراما ؛ بازگشت 
به ابالغ الکترونیکی شماره ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۶۲۹۸۸۸۰ در خصوص پرونده با 
شماره بایگانی ۰۰۰۰۶۱۰ )مربوط به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۲۵۱۲۴۰۰۶۲۸ 
؛ مربوط به دعوی اقای سید علی محقق داماد علیه اقای مهدی رجبیان و خانم 
مهدی  اقای  راهنمایی  و  معیت  در  رساند  می  استحضار  به  فر(  پایانی  مصعومه 
– ساالریه  : قم  واقع در  اپارتمان مسکونی  از  فر  پایانی  و خانم معصومه  رجبیان 
ساختمان  نام  )به   ۱۲۴ پالک   –  ۴ کوچه  شرقی  نبش   – پایین  میثم  خیابان   –
اپارتمانی  واحد   – دوم  طبقه  شرقی  جنوب   – همکف  روی  دوم  طبقه   – ارکیده( 
شماره ۵ )طبق کروکی موقعیت و تصاویر پیوست( بازدید به عمل امده است و 
تقدیم می گردد.  کارشناسی  نظریه  و  بازدید  ، گزارش  بررسی های الزم  از  پس 
الف( قرار کارشناسی : ارزیابی ششدانگ پالک ثبتی ۲۵۳۲ فرعی از ۱۰۶۰۰ 
یک  بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی   ۲۰۴ از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
ملک:  از  امده  دست  به  اطالعات  و  کارشناسی  روند  از  گزارش  ب(  قم.  ثبت 
و  رجبیان  مهدی  اقای  صرفا  است.  شده  اعالم  پرونده  طرفین  به  بازدید  زمان 
به  پرونده  طرفین  سخنان  داشتند.  حضور  بازدید  در  فر  پایانی  مصعومه  خانم 
بازدید  مورد  اپارتمان مسکونی  استماع شده است.  تلفنی  یا  و  صورت حضوری 
در طبقه دوم از ساختمان ارکیده قرار گرفته است. ساختمان ارکیده دارای دو 
طبقه زیرزمین ، طبقه همکف و ده طبقه روی همکف می باشد ؛ این ساختمان 

دو نبش است ، همچنین دارای اسانسور می باشد. در طبقه مورد نظر سه واحد 
سریال  شماره  با  شده  ارایه  برگی  تک  مالکیت  سند  طبق  دارد.  قرار  اپارتمانی 
۴۵۷۶۹۲ سری ج/۹۷ صادره در تاریخ ۲۴ اردبیهشت ۱۳۹۸ ، این اپارتمان با 
شماره ۲۵۳۲ فرعی از ۱۰۶۰۰ اصلی قطعه هفت تفکیکی مفروز و مجزی شده 
استان  اداره یک قم  ثبت ملک  از اصلی مذکور بخش یک حوزه  ۲۰۴ فرعی  از 
سمت  در  واقع   دسیمترمربع  هفده  و  متر  سه  و  پنجاه  و  یکصد  مساحت  به  قم 
جنوب شرقی طبقه دوم است و دارای پارکینگ و انباری اختصاصی در زیرزمین 
دو می باشد و وضعیت خاص ان طلق است و طبق ثبت در تاریخ ۱۵ اردبیهشت 
خانم  قیمومیت  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  رجبیان  مهدی  اقای   ۱۳۹۸
اپارتمانی  معصومه پایانی فر به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان است.واحد 
دو   ، اشپزخانه   ، خواب  اتاق  سه   ، پذیرایی  و  نشیمن  سالن  شامل  بازدید  مورد 
اتاق  و  پذیرایی  و  نشیمن  سالن  باشد.  می  بالکن  و  بهداشتی  سرویس   ، حمام 
ابزار  و  کاذب  همراه  به  سقف  و  بدنه  کاری  گچ  و  فرش  سنگ  دارای  ها  خواب 
در  حمام  یک  باشد.  می  هود(  و  گاز  اجاق  و  شیراالت  )فاقد  کابینت  و  گچی 
اتاق خواب و حمام دیگر بین اتاق خواب ها قرار گرفته است و دارای سرامیک 
فرش و کاشی بدنه می باشند. سرویس بهداشتی دارای سرامیک فرش و کاشی 
کاری  گچ  و  بدنه  کاری  سنگ  و  فرش  سرامیک  دارای  بالکن  باشد.  می  بدنه 
کشی  لوله  است.  شده  نصب  ها  رادیاتور  صفحات  و  دیواری  پکیج  است.  سقف 
گازی  کولر  لیکن  است  شده  انجام  گازی  کولر  به  مربوط  کشی  کابل  و  مسی 
نصب نشده است. درب فضاهای داخلی چوبی است و پنجره ها و درب بالکن 
و  اب  کنتور  دارای  واحد  این  باشد.  می  جداره  دو  شیشه  و   UPVC جنس  از 
برق و گاز می باشد. اپارتمان مورد بازدید در دو ضلع دارای پنجره است لذا از 
نظر  مورد  اپارتمان  است.  برخوردار  خوبی  طبیعی  تهویه  و  مناسب  طبیعی  نور 
با   : کارشناسی  نظریه  ج(  باشد.  می  مالک  تصرف  در  و  است  سکنه  از  خالی 
 ، ساختمان  کیفیت  و  کمیت   ، اپارتمان  مساحت   ، منطقه   ، موقعیت  به  عنایت 

شارع  عرض   ، شوارع  به  دسترسی  وضعیت   ، ششدانگ  مالکیت  سند  داشتن 
انباری  و  پارکینگ  داشتن   ، کاربری   ، شارع  دو  تقاطع  محل  در  گیری  قرار   ،
لحاظ   ، ضلع  دو  از  مناسب  طبیعی  تهویه  و  خوب  طبیعی  نور  از  برخورداری   ،
تعداد کل واحد های موجود ساختمان ارکیده ، لحاظ تعداد واحد های موجود 
لحاظ   ، ده طبقه  از  دوم  در طبقه  نظر  مورد  اپارتمان  گیری  قرار   ، در هر طبقه 
اپارتمان  ارزیابی ششدانگ   ، قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر عوامل موثر 
یازده میلیون و نهصد و  بازدید جمعا مبلغ پنجاه و یک میلیارد و سیصد و  مورد 
پنجاه هزار ریال اعالم می گردد )یکصد و پنجاه و سه متر و هفده دسیمترمربع 
فوق  موارد  گردید  مقرر  ریال(  میلیون  پنج  و  سی  و  سیصد  مترمربع  هر  قرار  از 
، خ  به آدرس  قم  ۱۰/۱۵صبح  ۱۰الی  ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت  تاریخ  الذکر در 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  در جلسه  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  نوبت در یکی  این اگهی یک  شد. 

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

شوخی با طرح های اقتصادی و 
سودجویان ناقال!                          

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون 
پنهان،  چه  دوستان  شما  از  نیست  پنهان  مجلس  اقتصادی 
بالفاصله  شود  می  اجرا  مملکت  این  در  که  اقتصادی  طرح  هر 
اقدام  یک  با  مافیا  عزیزان  نهایتًا  و  دالل  جو،  سود  عده  یک 
می  پیچ  فیتیله  سوته  سه  را  دولت  اقتصادی  طرح  ضربتی، 
که  ای  گونه  به  هم  آن  پیچند!  می  درهم  را  طومارش  و  کنند 
پاره می شوند و  با هم  تاندون و مینیسک طرح  و  رباط صلیبی 

نیست!  بشو  طرح  وقت  هیچ  دیگر  طرح 
از  دردی  ها  طرح  این  تنها  نه  و  پیداست  ناگفته  هم  نتیجه 
قوز هم می شوند  باالی  قوز  بلکه  کنند  نمی  دوا  معمولی  مردم 
رویای  و  پشیمان می شوند  بودن  طال  از  الله  که خلق  تا جایی 

پرورانند! می  سر  در  را  طرح  اجرای  از  قبل  دوره  به  بازگشت 
خودرو  واردات  آزادسازی  داستان  همین  خروار  نمونه  مشت 
است که خود خودرو ها هم از این مدل واردات و قیمت گذاری 
و  گذاری  قیمت  مکانیزم  هنوز  اینکه  با  و  گرفته  شان  خنده 
ماجرای عرضه خودرو در بورس و ... در هاله ای از ابهام است، 
انتشار  با  کرده  سعی  سمت  وزارت  سخنگوی  قالیباف  امید 
دهد! ربط  سودجویان  بازارسازی  به  را  خودرو  گرانی  گزارشی 

تنگ  چشم  این  و  ندارد  ایرادی  صنعت  وزارت  طرح  یعنی 
دنیا دوست سودجویان است که نگذاشته اند، این طرح به ثمر 

. بنشیند
و  نیست  سازی  خودرو  و  خودرو  به  مربوط  تنها  داستان  این 
در  پزشک  شوند  می  باعث  مملکت  در  شمار  بی  های  چاکراه 
آهن  و  فروش  طال  بگذارد،  مارکت  سوپر  پوز  دستگاه  مطبش 
شده  اخذ  مالیات  کل  بدهند،  مالیات  میلیون  دو  سالی  فروش 
یک  در  کشور  لوکس  های  خانه  و  خالی  های  خانه  مالکان  از 

... هذا  علی  قس  و  نرسد  میلیارد   5 به  سال 
این  و  دولت همگی عین صواب هستند  هر چند طرح های 
با  شوند.  می  آنها  دقیق  اجرای  از  مانع  که  هستند  سودجویان 
مطایبه،  و  شوخی  برای  دوستان  شود  می  پیشنهاد  وجود  این 
شده  که  هم  بازی  مسخره  برای  اصاًل  خنده،  و  سرگرمی  برای 
کشورها  سایر  ببینند  کنید!  تقلید  ها  کشور  سایر  از  بار  یک 
می  تعیین  قیمت  و  کنند  می  کشورشان  وارد  خودرو  چطور 
فروش  آهن  و  فروش  و طال  پزشک  از  کار  و  با کدام ساز  کنند؟ 
خالی  خانه های  مالکان  چگونه  کنند؟  می  اخذ  واقعی  مالیات 
برای  چطور  کنند؟  می  مالیات  پرداخت  به  وادار  را  لوکس  و 
نمی  صادر  بازرگانی  کارت  خواب  کارتن  و  ضایعات  خریدار 

چطور شود؟ 
و  سودجویان  قبای  تریج  به  و  داد  جواب  شوخی  این  اگر 
طرح  راهبردی  مالحظات  به  توجه  با  برنخورد،  مافیا  و  دالالن 
را جدی جدی در کشور اجرا کنید! باور کنید جای دوری نمی 

گیرد...  نمی  خرده  شما  به  کسی  و  رود 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های 

روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

چه تعداد از دهه شصتی ها مجردند؟ 

●  باید کاری کنیم دهه شصتی ها با هم ازدواج کنند؟    ●
با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان گفت ازدواج کن 

تا  شناس،  جمعیت  یک  گفته  به      ◄
مرد  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک  گذشته  سال 
 ۴۰ تا   ۳۰( شصتی  دهه  زن  هزار   ۸۳۰ و 

بوده اند. مجرد  ساله( 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  کاظمی پور  شهال 
ازدواج  خصوص  در  موجود  آمار  درباره 
با  اظهار کرد: مطابق  جوانان دهه شصتی 
آمار موجود در سال ۹۵، حدود ۸.۵ ملیون 
مرد و حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار زن 
است  داشته  وجود  کشور  در  شصتی  دهه 
دهه  مردان  و  زنان  جمعیت  مجموع  که 
و  میلیون   ۱۶ حدود  زمان  آن  تا  شصتی 

است. بوده  نفر  هزار   ۸۰۰
این جمعیت شناس با اشاره به آمارهای 
موجود در سال گذشته، ادامه داد: در سال 
۱۴۰۰ تعداد مردان دهه شصتی مجرد یک 
میلیون و ۴۰۰  هزار نفر بوده است. یعنی 
مجرد  مردان  از  نفر  میلیون  هفت  حدود 
کرده اند.  ازدواج  قبل  سال  تا  شصتی  دهه 
مجرد  شصتی  دهه  زنان  تعداد  همچنین 
بوده  نفر  هزار   ۸۳۰ ۱۴۰۰ حدود  در سال 
است و درواقع حدود هفت میلیون و ۳۰۰ 
تا  نیز  شصتی  دهه  مجرد  زنان  از  نفر  هزار 

اند. کرده  ازدواج  قبل  سال 
سال   40 باالی  آقایان  از  بسیاری 

می کنند ازدواج 
ها  شصتی  دهه  اینکه  یادآوری  با  وی 
ذکر  آمار  اما  شدند  ساله   ۴۱ تا   ۳۱ امسال 
در  که  است  گذشته  سال  به  متعلق  شده 
 ۳۰ بین  سنی  دهه  این  متولدین  زمان  آن 
تا ۴۰ سال داشتند، تصریح کرد: می توان 
 ۸۰ الی   ۷۰ تقریبا  گذشته  سال  تا  گفت 
درصد مردان دهه شصتی ازدواج کرده اند. 
ازدواج  سن  که  گرفت  نظر  در  باید  البته 

سالگی   ۳۰ سنی  بازه  در  الزاما  مردان 
سال   ۴۰ باالی  آقایان  از  بسیاری  و  نیست 
تقریبا  گفت  می توان  و  می کنند  ازدواج 
بازه  این  در  نیز  شصتی  دهه  مردان  باقی 

کرد. خواهند  ازدواج  سنی 
ازدواج  فرصت  کاهش  و  سالگی   30

زنان برای 
به  اشاره  با  حال  عین  در  پور  کاظمی 
 ۳۰ از  پس  ازدواج  برای  زنان  کمتر  شانس 
سالگی خاطر نشان کرد که فرصت ازدواج 
برای زنان پس از ۳۰ سالگی کمتر می شود 
این  آقایان  برای  که  است  حالی  در  این  و 
خواهند  ازدواج  و  ندارد  وجود  محدودیت 

کرد.
درباره  همچنین  شناس  جمعیت  این 
تجرد قطعی متولدین دهه شصت بر اساس 
آمارهای موجود در سال گذشته، افزود: ما 
معموال سن تجرد قطعی را برای مردان ۵۰ 
سالگی و برای زنان ۴۵ سالگی در نظر می 
نکردند  ازدواج  سنین  این  تا  اگر  و  گیریم 
به تجرد قطعی می رسند و درواقع میل به 
پیدا  کاهش  آنها  ازدواج  شانس  یا  ازدواج 
مردان  زنان  هنوز  چون  بنابراین  کند.  می 
یاد شده نرسیده اند  به سنین  دهه شصتی 
آماری  آنها  قطعی  تجرد  درباره  توان  نمی 

داد.
زنان  قطعی  تجرد  اخیر  بازه های  در 

است داشته  افزایش 
قطعی  تجرد  درباره  همچنین  وی 
به  تا  کرد:  عنوان  نیز  پنجاه  دهه  متولدین 
حال آمار تجرد قطعی برای مردان ۲ درصد 
در  اما  است  بوده  درصد   ۱.۸ زنان  برای  و 
مقداری  زنان  قطعی  تجرد  اخیر  بازه های 
برای مثال در  بوده است.  افزایش  در حال 

 ۵۰ دهه  متولدین  قطعی  تجرد  خصوص 
دهه  مردان  قطعی  تجرد  دارد.  وجود  آمار 
پنجاهی ۲ درصد است و تجرد قطعی زنان 
است.  درصد  پنج  نزدیک  پنجاهی  دهه 
نظر  در  نیز  را  امر  این  باید  حال  عین  در 
گرفت که این درصد تجرد قطعی برای زنان 
تجرد  آمار  این  مثال  برای  و  نیست  دائمی 
قطعی در زنان دهه هفتادی از بین می رود.
این  به  پاسخ  در  دانشگاه  دانشیار  این 
شناختی  جمعیت  منظر  از  آیا  که  سوال 
ازدواج  افتادن  تعویق  به  نسبت  نگرانی 
داد:  توضیح  دارد،  وجود  ها  شصتی  دهه 
برای  قدری  نگرانی  این  گفت  توان  می 
به تجرد  زنان دهه شصتی که ممکن است 
حدود  شاید  دارد.  وجود  برسند،  قطعی 
۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار زن دهه شصتی به تجرد 
خصوص  در  تجربه  آنچه  اما  برسند  قطعی 
تجرد قطعی مردان به ما نشان می دهد این 
است که حدودا دو درصد از مردان در تجرد 
مردان  باقی  و  ماند  خواهند  باقی  قطعی 

می کنند. ازدواج 
حال  در  گرچه  پور  کاظمی  گفته  به 
از  شصتی  دهه  مجرد  زنان  تعداد  حاضر 
اما  است  کمتر  شصتی  دهه  مجرد  مردان 
نباید فراموش کرد که مطابق با هنجارهای 
سال  پنج  معموال  ما  جامعه  در  موجود 
مرد  و  زن  بین  ازدواج  برای  سنی  اختالف 
رو طبیعتا  این  از  و  نظر گرفته می شود  در 
در  سنینی  که  شصتی  دهه  مجرد  مردان 
مجرد  زنان  با  دارند  سال   ۴۰ تا   ۳۰ حدود 

کرد. خواهند  ازدواج  ساله   ۳۵ تا   ۲۵
باید کاری کنیم دهه شصتی ها با هم 

کنند؟ ازدواج 
توان  نمی  دستورالعمل  و  بخشنامه  با 

کن ازدواج  گفت 
سوال  به  همچنین  شناس  جمعیت  این 
یکی  اخیر  نظر  اظهار  درباره  ایسنا  دیگر 
ارائه  درخصوص  مجلس  نمایندگان  از 
و  قطعی  تجرد  کاهش  برای  راهکاری 
جلوگیری از خروج دهه شصتی ها از چرخه 
باروری، که گفته بود »باید کاری کنیم دهه 
شصتی ها با یکدیگر ازدواج کنند«، اینطور 
پاسخ داد: احتمال ازدواج دهه شصتی ها 
با یکدیگر وجود دارد اما نباید آن بازه سنی 
جامعه  هنجارهای  با  مطابق  که  ساله  پنج 
میان  ساله ای  پنج  سن  اختالف  معموال  ما 
دختر و پسر برای ازدواج در نظر گرفته می 
که  فردی  مثال  برای  کرد.  فراموش  را  شود 
سال ۶۰ به دنیا  آمده در سال گذشته ۴۰ 
ساله  چهل  مرد  این  اما  است  شده   ساله 
بگیرد  ازدواج  به  تصمیم  اگر  شصتی  دهه 
 ۴۰ دختر  نه  و  ساله   ۳۳ حدودا  خانمی  با 
توان  نمی  بنابراین  کند.  می  ازدواج  ساله 
دهه  مرد  به  دستورالعمل  و  بخشنامه  با 
دهه  خانم  با  که  گفت  ساله   ۴۰ شصتی 

کن. ازدواج  ساله   ۴۰ شصتی 
 3۵ مجرد  زنان  خصوص  در  نگرانی 

باال به  ساله 
به  توجه  با  اساسا  اینکه  بیان  با  وی 
چندانی  نگرانی  شده  یاد  توضیحات 
شصتی  دهه  مردان  ازدواج  خصوص  در 
دلیل  به  شاید  کرد:  بیان  ندارد،  وجود 
ازدواج  در  تاخیر  اقتصادی  مشکالت 
اما  باشد  افتاده  اتفاق  شصتی  دهه  مردان 
اینها  باالخره  و  نیست  دائمی  تاخیر  این 
در  شاید  دیگر  بیانی  به  می کنند.  ازدواج 
در  داده  رخ  تغییرات  دلیل  به  حاضر  حال 
زیستی  تجرد  شصتی  دهه  مردان  جامعه 

برای  ازدواج  باالخره  اما  دهند  ترجیح  را 
نگرانی  افتد.  می  اتفاق  مردان  این  عمده 
دهه  زنان  از  دسته  آن  خصوص  در  موجود 
سال   ۳۵ باالی  سنین  به  که  است  شصتی 

رسیده اند.
دیگر  بخش  در  دانشگاه  دانشیار  این 
برای  راهکارهایی  ارائه  به  خود  سخنان 
شصتی  دهه  جوانان  بین  در  تجرد  کاهش 
پرداخت و اظهار کرد: برای افزایش ازدواج 
و  مسائل  باید  شصتی  دهه  آقایان  بین  در 
و  اجتماعی  امنیت  اقتصادی،  مشکالت 
فرهنگی و به طور کلی نگرانی های موجود 
زنان دهه شصتی  رفع کرد. در خصوص  را 
مسائل  و  مشکالت  رفع  لزوم  بر  عالوه  نیز 
اهمیت  بسیار  سازی  فرهنگ  شده  یاد 

دارد.
با  خود  سخنان  پایان  در  پور  کاظمی 
ازدواج  در  بودن«  کفو  »هم  اینکه  بر  تاکید 
نمی  پسر  و  دختر  سن  به  معطوف  فقط 
"سن"  بحث  فقط  کرد:  نشان  خاطر  شود، 
فرهنگسازی  نیست.  مهم  ازدواج  برای 
بسیار مهم است. عمده مطالعات ما نشان 
و  کرده  تحصیل  زنان  اغلب  که  می دهد 
دارای مشاغل سطوح باال ازدواج خود را به 
تاخیر انداخته اند. در چنین شرایطی دایره 
می شود.  محدود  زنان  این  گزینی  همسر 
به  کرده  تحصیل  خانم  این  که  طوری  به 
و  خود  رده  هم  کرده  تحصیل  مرد  دنبال 
گردد  می  ازدواج  برای  باال  سطح  شغلی  با 
خیلی  او  انتخاب  شانس  صورت  آن  در  که 
کم می شود. از این رو باید افراد را به ساده 
مسائل  کنار  در  تا  کنیم  ترغیب  زیستی 
مادی یاد شده به " انسانیت" طرف مقابل 

► نیز توجه کنند.     
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آقای مسوول هر چی به دیگه 
به  کمچه میاد. احتیاج به آمار و 

سخنرانی و  منم  منم کردن نیس !                                

چه جذابیتی  بر تولید باقی   ُگُذشتید؟؟!!
رییس جعفری  ابوالفضل   - اختصاصی گویه 

تو   هات  ِسِگرِمه  انقه  ِچر  مملی  چیه  چی  هان  عباس:  مشد 
؟؟  ُشستی  سرکه  با  صورُت   صبح  مگ  همه. 

میره  باال  قیمتا  دقیقه  هر   !! که  نی  وضع  این  مملی:بابا 
کیلو   4 ماهی  اقال  خونواده  یه  تو  آدم  نفر   4 کردم  .حساب 

که  گوشت 
یک   حداقل   . نفر  هر  بر  گرم  روزی33   میشه  تازه  میخورن. 
میلیون ودویست هزار تومن!!!!!؟هر ساعتی یه قیمت !!!؟ هر 

میگیره!!! قیمت  میزنه  زنگ  اول طرف  بخری  میری  چی 
چنده   قیمت  بیبینم  میگه  زده  زنگ  یارو  بخرم  گردو  رفتم 

! امروز!! 
میگرفتن  قیمت  صبح  اول  رو  طال  :قدیم  عباس  مشد 
قیمت  دیگه  صبا  چهار  تا  میکنم  فکر  واالن  زرگرها 
بیگیرن   مظنه  کاسبا  صبح  به  بشه.صبح  همطور  واِجبیُم 

خ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
نمیشه  تولید حمایت کافی  اینه که  بخاطر  :آقا همش  مملی 
چون  بخورن!!!  داللی  نون  میخوان  اکثریت  و  جامعه  این  تو 

این  تو 
جذابیتی  چه  تولید  شده،  جراحی  و  گرفته  سرطان  اقتصاد 

داره 
دِرُش   رو   واداره  اتاق  کال  هفته  یک  مربوطه  مسوول  آقای  ؟ 
بین  ها   کننده  تولید  بین  جات  کارخونه  تو  بُیفت  راه  و  ببند 

خیلی  ریشه  اونوقت  کشاورز   ، نجار   ، مرغدار   ، دامدار 
اتاقه هیچ عیبی نمیکنه !!  مشکالت رو متوجه میشی !!!! 

 جلساتُم بعدا قضاُش به جا بیار !!!
آبیاری  سیستم  چرا  آقا  میگی  قم  همین  تو  کشاورز  آقای  به 
رو قطره ای نمیکنی این سیستمی که داری کار میکنی برا صد 
سال پیشه ! آب کمه دیگه اینطوری جواب نمیده!! میگه آقا 

یه سری اینکارو کردم لوله ووسایلش رو ا ِزم دزدیدن . امنیت 
تامین کن من اینکارو میکنم !!؟؟ دشت کنار شهر در حدود  
!!!!؟؟   کیه  امنیت  تامین  مسوول  !!!؟  کشاورزی  هکتار  هزار 

............... ووووو.   . نمونه  یه  این 
بعد یه دور توشهر میزنی میبینی صدها مغازه مشاور امالک 
و نمایشگاه اتومبیل !! جدی !!یه سر از بلوار 15 خرداد میدون 
شهید  میدون  تا  برو  علی  سید  امامزاده  جلوی  صادقی  شهید 
نمایشگاه  تا  چن  ببین  شاسیدعلی   دوباره  وبرگرد  ی  محالت 
ماشین  بنگاه  تا  چن  عرفا  محدوده  این   !! میبینی  اتومبیل 

د  میخوا
وکتاب  حساب  بی  میده؟!!!اِنقه  پروانه  اینا  به  کی   !!
؟!!صبح  تولید  یا  کردید  درست  جذابیت  اینا  برا  هستیم!!؟ 
یه میلیارد ودویست  یه میلیارد شب میشه  طرف ماشین میخره 
کار  دنبال  اگر  کرد؟؟  جذابیتهاروقطع  این  نمیشه  یعنی   !!!

میشه  باشیم 
کس  هر  که  هم  فعال   . کرد  جراحی  اقتصاد  نمیشه  .باحرف 
از  دادن  ِبش  رو  کار  طرف  یه  جمهوری  ریاست  بر  داش  ادعا 

فالن  میخواس  و  میگرفت  دست  رو  هزاری  که  اونی  جمله 
.این  تحویل گرفتم  ویرانه  میگه  میاد  کنه!! هرکس  وبهمانش 
ووعید  وعده  اومدن  .قبل  ت!!  مملک  تواین  شده  عرف  دیگه 
با  صحبتم  .!!!یه  ویرانه  گرفتن  تحویل  از  صحبت  کار  وقت  و 

مردم  تریبون  وبضاعت  اوضاع  این  تو  آقا  رسانه  آقایون 
ومشکالت باش یکسره از این مسوول واون مسوول تیتر نزن 
بسیار   مردِم    ، مردم  دارن!!!   . ن.....  خودشو  اندازه  به  اونا 

هستند.بسیار!!  نجیبی 
میزنم هی   که صبح صدات  بخواب  بیگی  پاشو  مشد عباس: 

نگی  هوووم هوووم! !! 
gmail.com@Koomei95

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

شرایط بسیار سخت و پرهزینه ای در انتظار ایران خواهد بود 
خاورمیانه  فضای  در  گسترده  ژئوپلیتیکی  لرزشهای  و  تحوالت  آغاز 

و شمال آفریقا 
خاورمیانه همچنان در باالترین سطح تحول سازی و تحول آفرینی 

باقی خواهد ماند 
روسیه گرفتار انزوای گسترده و فراگیر نمی شود 

اساسا بین روسیه و چین عمق روابط به معنای موازنه سازی جهانی 
شکل نمی گیرد

چین برای بقاء به شدت به اروپا و آمریکا نیازمند است

و  اروپا  با  جدی  تقابل  برای  مسکو  و  پکن  میان  راهبردی  اتحاد 
بینم  نمی  آمریکا 

خاص  الزامات  بنابر  کشورها  برای  مستقیم  جنگ  شرایط  زمان  هر 
بوجود بیاید بدان دست خواهند زد

رویارویی های هسته ای هم در قرن ۲۱ دور از انتظار نیست
احتمال شکل گیری اتحادیه دومی در شرق اروپا

رقابت قدرت های بزرگ در خلیج فارس تشدید خواهد شد
برخورد سه تمدن غرب، اسالم و چین تشدید خواهد شد 

تر  جدی  جنوبی  چین  دریای  در  چین  مخاطرات   ۲۰۲۳ سال  در 

خواهد شد 
روسیه از احتمال یک فروپاشی دیگر وحشت دارد
جهان در حال متحول شدن به معنای واقعی است

آینده  در  بشر  برای  هایی  محدودیت  است  ممکن  نوین  تحوالت 
کند  ایجاد 

برجسته  بازیگر  سه  عنوان  به  ایران  و  ترکیه  عربستان  کشورهای 
جدید  سیاسی  جغرافیای  دادن  شکل  در  سختی  بسیار  رقابت 

داشت  خواهند  خاورمیانه 
________________________________________________________________________

مسیر  در  پیچیدگی هایی  گفت:  ترکیه  مسائل  تحلیلگر  یک      ◄
تالش  ترکیه  رئیس جمهوری  دارد؛  قرار  سوریه  و  ترکیه  روابط  عادی سازی 
می کند تا پیش از انتخابات موضوع پناهندگان سوری را رفع کند چرا که 
حضور نزدیک به سه میلیون و ۵۰۰ هزار آواره سوری باعث نارضایتی مردم 
بتواند  این مهاجران  بازگرداندن  با  و وی می خواهد  این کشور شده است 

شود. پیروز  انتخابات  در 
آغاز  ایلنا، در تحلیل روند کاهش تنش  با  علی قائم مقامی در گفت وگو 
دیدار  و  روند  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  و  سوریه  و  ترکیه  میان  شده 
احتمالی رجب طیب اردوغان و بشار اسد، رٔوسای جمهوری دو کشور چه 
تٔاثیری بر گروه های تکفیری مانند احرار الشام خواهد داشت، گفت: رجب 
انجام  مذاکرات  این  مرحله ای  صورت  به  که  داده  دستور  اردوغان  طیب 
شود که پیش از این نزدیک به یک سال است که سرویس های اطالعاتی 
یعنی استخبارات سوریه و میت ترکیه مذاکرات مقدماتی را آغاز کرده اند و 
هیٔات هایی میان دو کشور رد و بدل شدند. همچنین مولود چاووش اوغلو، 
خود  سوری  همتای  با  بین المللی  نشست  یک  در  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
روسیه  و  ترکیه، سوریه  دفاع  وزرای  است.  کرده  مذاکره  به صورت سرپایی 
و همچنین سرویس های اطالعاتی سه کشور در مسکو مذاکره کرده اند و 
در  است  باز هم ممکن  که  است  امور خارجه سه کشور  وزرای  نوبت  حاال 

مسکو یا آنطور که گفته شده در یک کشور ثالث با یکدیگر دیدار کنند.
خواهد  تعیین  خارجه  وزیر  سه  این  مذاکرات  نتیجه  در  داد:  ادامه  وی 
شد که آیا اردوغان و بشار اسد وارد گفت و گوی مستقیم خواهند شد یا خیر 
به این معنا که نتیجه مذاکره وزرای خارجه این مسٔاله را مشخص خواهد 
دوم  نیمه  در  وزرای خارجه  دیدار  این  گفته  اوغلو  که چاووش  آنطور  کرد. 

ماه ژانویه صورت خواهد گرفت. 
که  آنطور  دارد؛  نیز  تبعاتی  تنش  کاهش  پروسه  این  گفت:  قائم مقامی 
در عین  اما  اعالم کرده  را  اسد یک مجموعه شروطی  بشار  گفته می شود 
حال گفته آماده مذاکره است. نخستین شرط این است که ارتش ترکیه از 

و همچنین مسائل  کرده خارج شود  اشغال  در شمال سوریه  که  مناطقی 
مرتبط با آب رفع شود و سوریه آب بیشتری از سرچشمه فرات دریافت کند. 
مساله گروه های تروریستی نیز در این حوزه مطرح است و رئیس جمهوری 
کنترل  تحت  که  سوریه  الوطنیه  جیش  باید  ترکیه  که  کرده  اعالم  سوریه 
میت و ارتش ترکیه است و بیش از ۴۰ هزار نفر هستند را منحل کند چرا 
که این گروه ها استقالل سوریه را نقض کرده و به حضورشان منزله دخالت 

آنکارا در امور داخلی این کشور است.
این  در  که  است  مطرح  نیز  ادلب  موضوع  این ها  بر  عالوه  افزود:  وی 
منطقه حاضر  این  در  ترکیه  ارتش  اما  ندارد  الوطنیه حضور  منطقه جیش 
در  ترکیه  و  روسیه  ایران،  که  است  آستانه  روند  چارچوب  در  که  است 
مانند  تروریستی  گروه های  ادلب  خود  در  و  هستند  مستقر  ادلب  اطراف 
 ۷۰ که  هستند  مستقر  گروه ها  دیگر  و  حراس الدین  و  الشام  تحریر  هیٔات 
و  مسکو  در  روسیه  و  ترکیه  و  هستند  تکفیری  نظامی  شبه  نیروی  هزار 
ادلب  در  حاضر  تروریستی  گروه های  ترکیه  که  بودند  کرده  توافق  سوچی 
را پاکسازی کند و گروه های مسلحی که تکفیری نیستند را نیز خلع سالح 

است.  نداده  انجام  را  خود  تعهد  این  ترکیه  که  کند 
که  است  این  خواستار  نیز  ترکیه  گفت:  ترکیه  مسائل  کارشناس  این 
دموکراتیک  نیروهای  خلق،  مدافع  یگان های  از  را  خود  حمایت  روسیه 
نیز  آمریکا  البته یگان های مدافع خلق تحت حمایت  سوریه قطع کند که 
ارتباط  با یگان های مدافع خلق در  نیز روسیه  هستند و در برخی مناطق 
نادیده گرفته و تحت حفاظت عملی قرار  را  آمریکا  اینجا  و ترکیه در  است 
هیچ  عملی  به صورت  اما  می کند  اعتراض  آمریکا  به  ظاهرا  و  است  داده 
کاری با نیروهای آمریکایی ندارد و مایل هم نیست که آمریکا منطقه شرق 

کند.  ترک  را  سوریه 
این است که گروه های معارض سوری  نیز  ادامه داد: مسٔاله دیگر  وی 
این  با  را  خودشان  مخالفت  الوطنیه  جیش  چه  و  شام  التحریر  هیات  چه 
چندین  در  و  کرده اند  اعالم  سوریه  با  ترکیه  روابط  عادی سازی  مذاکرات 

و  کشورها  که  کردند  اعالم  و  کردند  برگزار  تظاهرات  ترکیه  علیه  شهر 
اشخاصی که بخواهند با بشار اسد صلح کنند را نیز دشمن خود می دانند 
و تهدید کردند که اگر ترکیه با بشار اسد مذاکره کند، آنکارا را هم به عنوان 
و  میت  به  وابسته  مسلح  نیروهای  که  حالی  در  کرد  خواهند  تلقی  دشمن 
ارتش ترکیه هستند. ترکیه نیز البته روز سه شنبه اعالم کرد که به هیچ وجه 

کرد. نخواهیم  اقدام  سوریه  دولت  مخالفان  علیه 
روابط  عادی سازی  در مسیر  پیچیدگی هایی  بنابراین چنین  افزود:  وی 
انتخابات  از  پیش  تا  می کند  تالش  اردوغان  دارد.  قرار  سوریه  و  ترکیه 
موضوع پناهندگان سوری را رفع کند چرا که حضور نزدیک به سه میلیون و 
۵۰۰ هزار آواره سوری باعث نارضایتی مردم این کشور شده است و رئیس 
جمهوری ترکیه می خواهد با بازگرداندن این مهاجران بتواند در انتخابات 
این  نمی دهد  اجاز  که  کرده  اعالم  تلویحا  نیز  اسد  بشار  البته  شود  پیروز 
مسٔاله به امتیازی برای اردوغان بدل شود. همچنین مقام های سوری بارها 
اعالم کرده اند که عامل ویرانی سوریه رجب طیب اردوغان است.     ►

قائم  مقامی در گفت وگویی مطرح کرد:

● عادی سازی روابط ترکیه و سوریه پیچیدگی  بسیاری  دارد  ●

جنگ  بویژه  جنگ  از  مدلی  هر       ◄
نظر  در  آینده  برای  را  پدید  نو  های 
جنگ  یافتن  فیصله  منزله  به  بگیرید، 
نیست  مستقیم  های  جنگ  و  رودرو  های 
برای  مستقیم  جنگ  شرایط  زمان  هر  لذا 
بیاید  بوجود  خاص  الزامات  بنابر  کشورها 
قرن  آغاز  از  زد.  خواهند  دست  بدان 
جنگ   ۳ ساالنه  میانگین  امروز  به  تا   ۲۱
تا  گرفته  خاص  های  اهداف  با  مستقیم 
این  و  ایم  داشته  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه 
رویه همچنان تداوم خواهد داشت. حتی 
 ۲۱ قرن  در  هم  ای  هسته  های  رویارویی 

نیست. انتظار  از  دور 
مناطق  جمله  از  خاورمیانه  منطقه 
در  همچنان  که  است  موثری  و  حیاتی 
باالترین  جهانی،در  ژئوپلیتیک  معادالت 
باقی  آفرینی  تحول  و  سازی  تحول  سطح 
که  راهبردی   منطقه  این  ماند.  خواهد 
دارد،  لقب  قدیم  دنیای  مرکز  عنوان 
حاضر  عصر  شده  متحول  دنیای  برای 
منطقه  خود  دل  در  که  مرکزی  بعنوان  و 
جهانی  »هارتلند«  منزله  به  فارس،  خلیج 
نیز  یکم  و  بیست  قرن  کل  برای  دارد،  را 
جهانی  معادالت  در  برجسته  نقشی 

داشت. خواهد 
را  پناه  یزدان  دکتر  با  وگو  گفت  متن 

خوانید: درزیرمی 
گذشته  سال  تحوالت  به  توجه  با 
جنگ  نظیر  جهانی  عرصه  در  میالدی 
و  چین  میان  تایوان  مناقشه  اوکراین، 
های  قدرت  رویارویی  واقع  در  و  آمریکا 
برای  بینی  پیش  چه  المللی  بین  بزرگ 
می  فکر  دارید؟  میالدی  جدید  سال 
شود  تر  پررنگ  مناقشاتی  چنین  کنید 

تر؟ کمرنگ  یا 
جنگ  یک  اوکراین  به  روسیه  حمله 
از  پیشگیری  برای  عملیاتی  نبود، 
توانست  می  که  بود  احتمالی  تهدیدات 
روسیه،  افدام  این  نیفتد،  اتفاق  این 
مسکو  برای  ژئوپلیتیکی  دستاورد  یک 
به  روسیه  علیه  پیامد  دهها  اما  داشت 
یک  احتمال  از  روسیه  گذاشت.  جای 
اتفاق  این  دارد.  وحشت  دیگر  فروپاشی 
های بزرگ در سال ۲۰۲۲ ، یک سناریوی 
که  است  این  آن  و  دارد  خود  در  پنهان 
معنای  به  شدن  متحول  حال  در  جهان 
است  ممکن  نوین  تحوالت  است.  واقعی 
آینده  در  بشر  برای  هایی  محدودیت 
ها  محدودیت  این  از  بخشی  کند.  ایجاد 
اکولوژیک  توان  عدم  دلیل  و  است  جبری 
برابر زیاده خواهی های  محیط زیست در 
پیشرفت،  چتر  زیر  که  است  امروزی  بشر 
و  طبیعت  و  منابع  جان  به  رحمانه  بی 
الزام  قانون  یک  این  است.  افتاده  اقلیم 
نخواهد  هم  غنی  و  فقیر  و  است  آور 
نسبت  را  خود  رفتار  بابد  بشر  یا  شناخت 
تنوع طلبی  و دامنه  تغییر دهد  به مصرف 

جبر  منتظر  باید  یا  سازد،  محدود  را  خود 
با آن در آینده  جهانی و پیامدهای مرتبط 

بماند. دور  چندان  نه 
و  چین  مثل  کشورهایی  میان  این  در 
رشد  یا  پرتراکم   جمعیتی  جبر  با  که  هند 
سخت  اند،شرایط  مواجه  باالیی  جمعیتی 

شرایط  اساسا  هم  چین  لذا  دارند  تری 
خود  داخلی  قلمروهای  در  درگیری  خود 
نسبت  که  جدی  ظاهر  رغم  به  و  ندارد  را 
کنک  هنگ  و  تایوان  یعنی  مناطق  این  به 
و تبت دارند، هرگز راهبرد تهاجمی اتخاذ 
مخاطرات   ۲۰۲۳ سال  در  اما  کنند  نمی 
تر  جدی  جنوبی  چین  دریای  در  چین 
قطب  ایجاد  دنبال  به  آمریکا  شد.  خواهد 
مانند  به  منطقه  این  در  جدید  رقابتی 

است. فارس  خلیج 
معتقد  کارشناسان  از  بسیاری 
های  درگیری  سمت  به  دنیا  بودند 
های  قدرت  میان  نظامی  مستقیم 
در  بیشتر  و  رود  نمی  المللی  بین 
عرصه های اقتصادی و نرم افزاری این 
اما  داشت  خواهد  وجود  ها  رویارویی 
های  درگیری  داد  نشان  اوکراین  جنگ 
حتی  بلکه  نشده  کمتر  تنها  نه  نظامی 
ای  هسته  حمالت  رویارویی  احتمال 
این  در  شما  دیدگاه  شده..  مطرح  نیز 

چیست؟ زمینه 
های  جنگ  بویژه  جنگ  از  مدلی  هر 
به  بگیرید،  نظر  در  آینده  برای  را  پدید  نو 
و  رودرو  های  جنگ  یافتن  فیصله  منزله 
زمان  هر  لذا  نیست  مستقیم  های  جنگ 
کشورها  برای  مستقیم  جنگ  شرایط 
بدان  بیاید  بوجود  خاص  الزامات  بنابر 
به  تا   ۲۱ قرن  آغاز  از  زد.  خواهند  دست 
با  ۳ جنگ مستقیم  میانگین ساالنه  امروز 
اهداف های خاص گرفته تا کوتاه مدت و 
رویه همچنان  این  و  ایم  بلند مدت داشته 
رویارویی  حتی  داشت.  خواهد  تداوم 
از  دور   ۲۱ قرن  در  هم  ای  هسته  های 

نیست. انتظار 
اوکراین  به  روسیه  نظامی  کشی  لشگر 
توجیه  و  ناتو  احیای  برای  بزرگی  خدمت 

این سازمان  پیچیده نظامی کرد  اقدامات 
ناتو  دوباره  مشروعیت  منزله  به  این  ،اما 
بیشتر  شکاف  کننده  بیان  بلکه  نیست 
جنوب  و  شمال  و  غرب  و  شرق  میان 
اولویت های  تغییر  حال،  همین  در  است. 
رقابت  و  کشورها  از  بسیاری  در  داخلی 

قدرت  اصل  بر  مبتنی  ژئوپلیتیک  های 
یکپارچگی  برای  حرکت  فزاینده،  طلبی 
جهانی را متوقف کرده و تالش های دست 
را  جهانی  خطرات  مدیریت  برای  جمعی 
موضوع  این  است.  داده  کاهش  شدت  به 
کالن  ژئوپلیتیک  در  ای  حاشیه  مناطق 
است  داده  قرار  تاثیر  تحت  بیشتر  را  اروپا 
و حتی ممکن است ما شاهد شکل گیری 
مشارکت  با  اروپا  شرق  در  دومی  اتحادیه 
و  اقتصادی  خیزش  حال  در  کشورهای 
لهستان  محوریت  با  منطقه  این  اجتماعی 
اتحادیه  این  تشکیل  صورت  در  که  باشیم 
روسیه  نفع  به  ژئوپلیتیکی  موازنه  دوم 
را  عذاب  بیشترین  ترکیه  و  بود  خواهد 
بزرگ  های  قدرت  رقابت  کشید.  خواهد 
شد  خواهد  تشدید  نیز  فارس  خلیج  در 
سه  برخورد  ژئوپلیتیکی  حوزه  این  در  و 
تمدن غرب، اسالم و چین تشدید خواهد 

. شد
میالدی  جدید  سال  در  اساسا 
سو  کدام  به  المللی  بین  قدرت های 

رفت؟ خواهند 
منطقه ای  اقتصادی  بلوک های 
های  بندی  جبهه  و  درون گرا 
جوار  در  ژیواکونومیک  و  ژئواستراتژیک 
تقسیم شده  دیجیتالی  اثر  پر  قلمروهای 
رقابت  و  ژئوپلیتیکی  خطوط  امتداد  در 
اهداف  برای  فزاینده  تسلیحاتی  های 
فزاینده  ترس  با  همراه  که  استراتژیک 
سال  اتفاقات  و  تحوالت  صدر  در  است، 
بعد  سال   ۵ حداقل  و  میالدی  روی  پیش 

بود. خواهد  آن  از 
سمت  از  روسیه  و  چین  چنانچه 
غرب  سمت  از  آمریکا  و  اروپا  و  شرق 
هم  تعبیری  به  یا  گذشته  از  متحدتر 
لحاظ  به  طرف  کدام  کفه  شوند  سوتر 

تر  سنگین  المللی  بین  موقعیت 
شد؟ خواهد 

روابط  عمق  چین  و  روسیه  بین  اساسا 
به معنای موازنه سازی جهانی شکل نمی 
در  فعال  روسیه  و  چین  روابط  عمق  گیرد. 
“چین  که  شود  می  خالصه  تئوری  این 
جهانی  نظم  قراردادن  برای  تا  است  مایل 
منطقی تر،  و  عادالنه تر  مسیر  یک  در 
این  دلیل  کند.”!!!  همکاری  روسیه  با 
بقاء  برای  چین  است.  واضح  هم  مساله 
است.  نیازمند  آمریکا  و  اروپا  به  شدت  به 
بیش   ، الملل  بین  گفتمان  در  ها  چینی 
و  آمیز  مصلحت  دروغ  به  کشوری  هر  از 
سیاست محافظه کارانه متوسل می شوند 
اتحاد   ، مدت  کوتاه  در  حداقل  من  لذا 
تقابل  برای  مسکو  و  پکن  میان  راهبردی 

بینم. نمی  آمریکا  و  اروپا  با  جدی 
بعد  اوکراین  جنگ  در  بودیم  شاهد 
بسیاری  در  روسیه  یکسال  گذشت  از 
آیا  دید.  جدی  های  آسیب  ها  زمینه 
خواهد  قبل  از  تر  تضعیف  روسیه 
تضعیف  به  منجر  است  ممکن  آیا  شد؟ 
در  قدرت  چرخش  نوعی  به  و  داخلی 

شود؟ داخل 
هرگونه  اوکراین  بحران  در  روسیه 
فرصت احیای ژئوپلیتیکی نوین را از خود 
جهانی  شرایط  به  توجه  با  اما  کرد  سلب 
ژئوپلیتیکی  ثابت  های  ویژگی  برخی  و 
گسترده  انزوای  گرفتار  کشور  این  روسیه، 

شود. نمی  فراگیر  و 
افزون  روز  اختالفات  که  حالیه  در  این 
مسائل  سر  بر  امریکا  و  اروپا  با  مسکو 
تیرگی  و  جغرافیایی    ، سیاسی  مختلف 
شدید   رقابت  و  آمریکا  با  روابط  روزافزون 
بحران  تداوم  با  واشنگتن،  با  تسلیحاتی 
بین  عمیق  اختالفات  و  جنوبی  قفقاز 
ارمستان  و  آذربایجان  های  جمهوری 
هم  را  ایران  آن  پیامدهای  متاسفانه  که 
و بحرانی  از جمله چالش ها  درگیر کرده، 
باید در سال جدید  هایی است که روسیه 
میالدی هم با آنها دست و پنجه نرم کند. 
و  داخلی  مشکالت  همه  این  سنگینی 
این  ادامه  و  را گرفته  توان روسیه  خارجی 
بویژه  کشور  این  حکمرانان  حتما  شرایط 
تغییر  احیانا  و  شدید  فشار  تحت  را  پوتین 

داد. خواهد  قرار 
توجه  با  و  خاورمیانه  تحوالت  در 
به  عربی  کشورهای  شدن  نزدیک  به 
هسته  توافق  شدن  کمرنگ  اسراییل، 
منطقه  در  ترکیه  یارگیری  و  ایران  ای 
سال  یک  در  را  ای  آینده  چه  قفقاز 
منطقه  این  برای  میالدی  روی  پیش 

هستید؟ متصور 
مناطق  جمله  از  خاورمیانه  منطقه 
در  همچنان  که  است  موثری  و  حیاتی 
باالترین  جهانی،در  ژئوپلیتیک  معادالت 
باقی  آفرینی  تحول  و  سازی  تحول  سطح 

که  راهبردی   منطقه  این  ماند.  خواهد 
دارد،  لقب  قدیم  دنیای  مرکز  عنوان 
حاضر  عصر  شده  متحول  دنیای  برای 
منطقه  خود  دل  در  که  مرکزی  بعنوان  و 
جهانی  »هارتلند«  منزله  به  فارس،  خلیج 
نیز  یکم  و  بیست  قرن  کل  برای  دارد،  را 
جهانی  معادالت  در  برجسته  نقشی 

داشت. خواهد 
مستقیما  اسالمی  منطقه  این  تحوالت 
ترین  چالشی  و  بزرگترین  تاثیر  تحت 
باید  و  بود  خواهد  جهانی  تحوالت 
این  تمام  که  کرد  عنوان  صراحت  به 
گستره   ۶ در  نیز  ایران  کشور  بر  تحوالت 
خواهد  مستقیم  اثر  پیرامونی  ژئوپلیتیکی 
آسیب  با  را  مساله  این  اگر  که  گذاشت 
ای  منطقه  سیاسی  نظم  از  برخواسته 
در  نوظهور  بزرگ  تهای  قدر  و  جهانی  و 
از  بیشتری  ابعاد  دهیم،  قرار  هم  کنار 

شد. خواهد  آشکار  آن  تاثیرگذاری 
و  مهمترین  همچنان  حاضر  حال  در 
جهان  سیاسی  های  بحران  ترین  عمیق 
و  خورد  می  رقم  منطقه  این  در  معاصر 
عوامل  از  ژئوپلیتیکی  مهم  های  چالش 
گر  تداوم  و  کننده  تشدید  دهنده،  شکل 
شمار  به  جغرافیایی  حوزه  این  در  بحران 
تحوالت  از  موجود  انداز  چشم  آید.  می 
بیانگر  اهمیت  حائز  منطقه  این  میدانی 
ژئوپلیتیکی  لرزشهای  و  تحوالت  آغاز 
شمال  و  خاورمیانه  فضای  در  گسترده 
منطقه  سیاسی  جغرافیای  و  آفریقاست 
خود  تاثیر  تحت  شرایطی  و  فرم  هر  در  را 
ژئوپلیتیکی  گانگی  سه  داد.  خواهد  قرار 
پدید   نو  تحوالت  گیری  شکل  عرصه  در 
بازیگران  و  آفرینان  نقش  به  توجه  و 
چندپارگی  از  نشان  صحنه  این  اصلی 

دهد. می  خاورمیانه  در  ژئوپلیتیکی 
تحوالت  از  شده  حاصل  نهایی  نتیجه 
ناگهانی  چرخش  و  ای  منطقه  گسترده 
اسرائیل  سمت  به  عربی  ژئوپلیتیک  حوزه 
در  ترکیه  خودخواهانه  های  تازی  یکه  و 
حاشیه  و  حائل  مناطق  وسیع  گستره 
زمان  هر  از  بیشتر  ایران  برای  را  کار  ای 
این  و  است  و سخت کرده  دیگری مشکل 
از تحوالت مبین آن است که ضمن  شکل 
قدرت  اعمال  ابزارهای  و  ها  شیوه  تغییر 
منطقه  نوین  ژئوپلیتکیی  های  عرصه  در 
به  ایران  و  ترکیه  عربستان  کشورهای  ای، 
برجسته تحکمی،رقابت  بازیگر  عنوان سه 
جغرافیای  دادن  شکل  در  سختی  بسیار 
خواهند  خاورمیانه  جدید  سیاسی 

داشت.
این  اگر  که  است  این  مساله  مهمترین 
االن  که  ای  رویه  همین  بر  بنا  کشور  سه 
و  سخت  بسیار  شرایط  بروند،  دارند،پیش 
بود  خواهد  منطقه  انتظار  در  ای  پرهزینه 
بیشتر  ایران  های  هزینه  میان  این  در  که 

 ► بود./شفقنا    خواهد  همه  از 

دکتر کیومرث یزدان پناه:

●  رقابت قدرت های بزرگ در خلیج فارس تشدید خواهد شد    ●



که  همچنانی  ابدو«  »شارلی  فرانسوی  نشریه      ◄
به  مسبوق  انسان  میلیون ها  باور  به  حرمت  هتک  در 
سابقه است، این بار شخصیت معنوی سیاسی رهبری 
سخیف ترین  با  تا  داده  قرار  هدف  را  انقالب  معظم 
کند. ارائه  بیان  آزادی  از  وارونه  تعریفی  ممکن  شکل 
به  غربی  کشورهای  دیگر  و  فرانسه  سران  آنچه 
در  می کنند،  اعالم  توهین  از  حمایت  دالیل  عنوان 
آنها مدعی هستند که  بیان« است.  یک کالم »آزادی 
به دلیل آزادی بیان باید هرکسی هر چه بخواهد به هر 
شیوه ای ارائه دهد و هیچ چیز و هیچ کس نباید مانع 
در  که  است  روندی  تداوم  البته  دیدگاه  این  شود.  آن 
عقاید  تفتیش  دادگاه های  عنوان  تحت  وسطی  قرون 
لذا  داشت.  رواج  کشورها  همین  در  کلیسا  سوی  از 
آن ها پس از سپری کردن این دوران، ایده آزادی بیان 
به هر شکل و بدون هیچ خط قرمزی را سرلوحه رفتار 
همچون  مسیر  این  که  است  واضح  دادند.  قرار  خود 
و  است  بیان  آزادی  قربانگاه  عقاید،  تفتیش  دادگاه 
دیگر چیزی به نام »بیان« که تبیین یک دیدگاه است 
و  »توهین«  بر جای می ماند،  آنچه  و  نمی گذارد  باقی 
تحقیر است که نه تنها فضای گفتگو را از بین می برد، 

می کند. دوچندان  جامعه  در  را  تضاد  و  تنفر  بلکه 
در  که  همچنانی  ابدو«  »شارلی  فرانسوی  نشریه 
به  مسبوق  انسان  میلیون ها  باور  به  حرمت  هتک 
سابقه است، این بار شخصیت معنوی سیاسی رهبری 
سخیف ترین  با  تا  داده  قرار  هدف  را  انقالب  معظم 
کند. ارائه  بیان  آزادی  از  وارونه  تعریفی  ممکن  شکل 
به  به مرجعیت دینی سیاسی کشورمان  اهانت 

رئیس جمهور به  اهانت  دنبال 
اقدامی  در  ابدو  شارلی  فرانسوی  نشریه  اخیرًا 
کاریکاتور  انتشار  به  نزاکت  از  خارج  و  توهین آمیز 
کرد.  اقدام  کشورمان  سیاسی  و  دینی  مرجعیت  علیه 
انتشار  به  اقدام  فرانسوی  این نشریه  نیز  چندی پیش 
کشورمان  رئیس جمهور  علیه  اهانت آمیز  کاریکاتوری 
کرده بود که به احضار کاردار فرانسه به وزارت خارجه 
توسط  ماه  مهر  ششم  در  کشور  این  سفیر  نبود  در 

شد. منجر  غربی  اروپای  دوم  اداره  رئیس 
بدون  فرانسوی  نشریه   نزاکت  از  خارج  توهین  

بود نخواهد  قاطع  پاسخ 
مرجعیت،  به  فرانسوی  نشریه  اخیر  اهانت  پی  در 
در  فرانسه  ملی، سفیر  و  دینی  ارزش های  و  مقدسات 
اعتراض  یادداشت  و  احضار  خارجه  وزارت  به  تهران 
با  خارجه  امور  وزیر  شد.  تسلیم  وی  به  ایران  رسمی 
نزاکت نشریه   از  و خارج  توهین آمیز  اقدام  اینکه  بیان 

بود،  نخواهد  مؤثر  و  قاطع  پاسخ  بدون  فرانسوی 
تصریح کرد: به دولت فرانسه اجازه نمی دهیم پا را از 

گذارد. فراتر  خود  گلیم 
پیامبر اسالم به ساحت  اهانت  سابقه 

دی ماه  در  یکبار  ابدو  شارلی  فرانسوی  هفته نامه 
اقدامی  در   ۱۳۹۹ سال  در  دیگر  بار  و   ۱۳۹۳
کاریکاتورهای  توهین آمیز،  و  گستاخانه  غیرانسانی، 
سیل  که  کرد  منتشر  را  )ص(  اکرم  پیامبر  به  موهن 
خروشان اعتراضات در جهان اسالم علیه این هتاکی 

داشت. همراه  به  را 
نام  به  انسان  میلیون ها  باور  گرفتن  سخره  به 

بیان! آزادی 
به  وقاحت  با  پیش  چندی  که  ابدو،  شارلی  نشریه 
میلیون ها  قلب  و  کرد  توهین  اسالم  پیامبر  ساحت 
آزادی  بهانه  به  دیگر  بار  آورد،  درد  به  را  آزاده  انسان 
توهین  و  سخره  به  را  انسان  میلیون ها  باور  بیان، 
را  ایران  و ملت شریف  انقالب اسالمی  و حریم  گرفت 

داد. قرار  خود  اسالمی  ضد  کینه  هدف 
داد  نشان  دیگر  بار  اخیر  اغتشاشات  و  حوادث 
و  دشمنی  برای  کاری  هیچ  از  انقالب  معاندین  که 
از هجمه های  نکردند.  ایران عزیز دریغ  به  زدن  ضربه 
بیانیه ها،  تحریم ها،  تا  گرفته  رسانه ای  شبانه روزی 
نتوانست  کدام  هیچ  که  تهدیدهایی  و  محدودیت ها 
و  اقتدار  بر  و  ببرد  جایی  به  راه  محسوس  شکلی  به 

باشد. تاثیرگذار  اسالمی  ایران  سربلندی 
تبدیل  روّیه  به  غرب  در  اهانت  به  دادن  ضریب 

شده
آمریکا،  ازجمله  کشورها  برخی  برای  که  روند  این 
تبدیل  روّیه  به  سال ها  این  طی  در  فرانسه  و  آلمان 
سیاسی  بخش های  و  حوزه ها  تمام  بر  عالوه  شده، 
آمده اند،  معاندت  میدان  به  ظرفیت   و  قوا  تمام  با  که 
نیز  رسانه  و  هنر  عرصه  به  جدی  و  منسجم  شکلی  به 
وارد شده است که نمونه بارز آن را می توان در ضریب 
جشنواره  در  مقدس«  »عنکبوت  موهن  فیلم  به  دادن 
با  فیلم  همین  مورد  در  امروز  که  روندی  و  دید  کن 
هیات  رئیس  عنوان  به  ابراهیمی«  »رز  انتخاب  خبر 
این  تداوم  بر  اروپایی  سینمایی  جشنواره  یک  داوران 
و  کار  کم  نابازیگر  یک  که  آنجا  گذاشت  صحه  روند 
و  شخصی  کامال  اشتباه  یک  بخاطر  صرفا  مایه،  کم 
و ریاست  تا دریافت جوایز معتبر  از مهاجرت  اخالقی 
منتقدانی  و  کارشناسان  تمام  قطعا  می رسد.  داوری 
داشته  مشکل  هم  ما  حاکمیت  و  کشور  با  حتی  که 
ضریب  این  به  شده،  هم  دلشان  در  اگر  حتی  باشند 

دادن ها و جایزه و پست و مقام های عاریتی بی جهت 
می آید. خنده شان  منطق  بی  و 

ابدو، کارکتر دریده ژورنالیسم غربی شارلی 
طی  رسانه  و  هنر  حوزه  در  دشمنی  این  اما  حاال 
به  ابدو«  نشریه »شارلی  موهن  اقدام  با  اخیر  روزهای 
اوج خود رسیده جایی که کارکرد رسانه و نشریه آنهم 
در فرانسه ای که مدعی ادبیات و فرهنگ و هنر است، 
جای هیچ گونه شکی نمی گذارد که اینجا یک نشریه 
از کارکرد اصلی خود منفک شده و  به اصطالح ادبی 
بار  هر  تا  تبدیل شده  کثیف  و  زرد  غایت  به  اوراقی  به 
و  تمام  وقاحت  با  دریده،  و  بی آبرو  رسوایی  همچون 
انسانی  کرامت های  تمام جوانب  روی  بر  بستن  چشم 
هنر  عنوان  با  که  آنچه  تمام  از  دور  به  و  اجتماعی  و 

کارکردی  به  دارد،  وجود  لطافت  و  ادبیات  و  زیبایی  و 
توهین آمیز و نفرت پراکن تبدیل شود. به زبان ساده تر 
غربی  ژورنالیسم  دریده  کارکتر  به  ابدو  شارلی  نشریه 

است. شده  تبدیل 
اسالم  پیامبر  ساحت  به  نشریه  همین  که  زمانی 
به  چرا  پرسید  ماکرون  از  خبرنگاری  کرد،  توهین 
شده  مسلمان  میلیون ها  اعتقادات  به  که  توهینی 
مصداق  را  آن  ماکرون  که  نمی دهید؟  نشان  واکنشی 
آزادی بیان عنوان کرد و بعد از آن خبرنگار پرسید که 
نمی گیرید  اینچنین موضعی  مورد هولوکاست  در  چرا 
جرایم  به  مواضعش  خاطر  به  را  گارودی  ُرژه  امثال  و 

سوال  این  برای  ماکرون  که  می کنید  محکوم  زندان  و 
نداد. پاسخی 

این  که  است  اهمیت  حائز  هم  نکته  این  ذکر 
دلیل  همین  به  است.  صهیونیسم  به  وابسته  جریان 
بدانیم  فرانسوی  اینکه  از  قبل  را  ابدو«  »شارلی  هم 
چون  بشناسیم،  صهیونیستی  جریان  یک  باید 
مدیریت  را  جریان  این  که  هستند  صهیونیست ها 
دستور  در  هراسی  ایران  پروژه  ازاینرو   می کنند. 
بوده  صهیونیست ها  متحدین  و  غربی  ممالک  کار 
البی گری  از  تابعی  و  بیان  آزادی  لوای  در  اقدامی  و 

است. ایدئولوژیک  اهداف  و  سیاسی 
آزادی  مثابه  به  را  توهین  بشری،  منشور  کدام 

برمی شمارد؟ بیان 

و  قانون  کدام  آیین،  و  مسلک  و  فرهنگ  کدام 
از  بهره  و  توهین  بشری،  منشور  و  بین الملل  حقوق 
آزادی  مثابه  به  را  ژورنالیستی  کارکردهای  پست ترین 
همه  این ها  که  است  چنین  اگر  که  برمی شمارد  بیان 
ذات  از  و  هستند  وقاحت  نازل  سطح  همان  به  آلوده 

هستند. دور  به  غایت  به  تعاریفشان  واقعی 
نشریه ای  اینچنین  از  توجیهی  با چه  فرانسه  دولت 
که در قرن بیست و یکم، عصر رشنالیته و عقل گرایی 
سطح  ارتقاء  و  اخالقی  فکری  نظام های  پیشرفت  و 
از  مسالمت آمیز،  تعامل  و  انسان ها  اجتماعی  کرامت 
► می کند؟     حراست  و  حمایت  اقدامی  اینچنین 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
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قم برای نخستین بار در لیگ 
برتر شمشیربازی شرکت می کند

قم  شمشیربازی  تیم  حضور  از  قم  استان  شمشیربازی  هیئت  رئیس 
خبرداد. کشور  برتر  لیگ  در  بار  نخستین  برای 

قم  استان  بازی  تیم شمشیر  اظهار داشت:  در گفتگویی  قنبری  علی 
حضور خود را برای اولین بار در لیگ برتر کشور تجربه خواهد کرد.

بازی  شمشیر  تیم  کرد:  بیان  قم  استان  شمشیربازی  هیئت  رئیس 
استان قم در مسابقات لیگ برتر کشور که در بهمن ماه شروع خواهد 
تجربه  با  بازیکنان  و  بومی  جوانان  از  ترکیبی  با  فلوره  اسلحه  در  شد 

یافت. خواهد  حضور 
باشگاه  نام  با  قم  استان  شمشیربازی  نماینده  داشت:  ابراز  وی 
ورزشی  رشته  این  برتر  لیگ  مسابقات  در  قم«  نگین  گچ  »صنایع 

کرد. خواهد  شرکت 
اعضای  بیشتر  که  است  بازیکن   ۶ شامل  تیم  این  شد:  یادآور  قنبری 
این تیم بومی بوده و اولین بار تجربه بازی در چنین سطحی را تجربه 

کرد. خواهند 

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۱۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۳۷۵ شماره  رأی  ۱ـ 
 ۷۸ به مساحت  بنا شده  براتی لطف فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  آقای علی 
۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه  ۵ فرعی  پالک شماره 

  )۱۵۸۱۷ الف  ۴۲۵.)م  دفتر   ۴۵۵ میرشمس صفحه  از معصومه 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۲۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۳۷ شماره  رأی   -۲
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  ارجعلی،  فرزند  طاهری  اله  روح  آقای 
در  واقع  اصلی   ۲۲۰۷ از  فرعی  شماره   پالک  از  قسمتی  در  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  مترمربع   ۱۳۰/۸۸
امیدیان طی سند قطعی  ابراهیم اسدی  از  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش 

 )۱۵۸۱۸ الف  قم.)م   ۴۱ دفترخانه   ۱۳۹۲/۴/۲۷ مورخ   ۶۴۳۵۳ شماره 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۱۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۳۵۶ شماره  رأی  ۳ـ 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  محمدعلی،  فرزند  کرمی  تقی  محمد  آقای 
در  واقع  اصلی   ۱۸۷۷ از  فرعی   ۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۸۷/۹۵ مساحت  به  شده  بنا 
.۱۹۸ دفتر   ۲۴۴ صفحه  اوالد  مرادعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش 

 )۱۵۸۱۹ الف  )م 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۱۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۳۵۵ شماره  رأی   -۴
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  محمدعلی،  فرزند  کرمی  محمد  آقای 
بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۷۷ از  فرعی   ۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۸۷/۹۵ مساحت  به  شده 
الف  ۱۹۸.)م  دفتر   ۲۴۴ اوالد صفحه  مرادعلی  از  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو 

)۱۵۸۲۰
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۳۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۴۱۹ شماره  رأی   -۵
 ۵۳/۶۳ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  تقی  فرزند  پیران  خدیجه  خانم 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۴ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
 ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ ۱۰۶۵۳۳ مورخ  عادی و خریداری مع الواسطه از حسین یاری طی سند قطعی شماره 

 )۱۵۸۲۱ الف  قم.)م   ۴ دفترخانه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۹۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۷۸ شماره  رأی   -۶

مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله  ذبیح  فرزند  پور  لطفعلی  فاطمه  خانم 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۶۵ از  فرعی   ۷۹ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۰۰

 )۱۵۸۲۲ الف  ۱۴۰۱.)م   -  ۵۰۰۸ الکترونیکی  دفتر  ثبت  بیگی  نوروز  علی  از  عادی  نامه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۱۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۱۳ شماره  رأی   -۷
۱۴۰مترمربع  بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  جبار  فرزند  تجدد  حاتم  آقای 
۲۱۰۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از یوسف  در قسمتی از پالک شماره فرعی از  

 )۱۵۸۲۳ الف  قم.)م   ۲۰ دفترخانه   ۱۳۹۵/۶/۱۵ مورخ   ۱۷۱۷۸۵ شماره  قطعی  سند  طی  کریمی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۲۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۲۶۸ شماره  رأی   -۸
 ۱۶۹/۷۶ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  رضا  فرزند  زنگنه  مسلم  آقای 
به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۲۴۷۵ باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  از   قسمتی  در  مترمربع 
ثبت  ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی  واقع در بخش دو  تبدیل شده  ۲۴۷۵/۲۱۸ اصلی  پالک 

  )۱۵۸۲۴ الف  ۱۳۹۹.)م   -  ۲۴۳۱ الکترونیکی  دفتر 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۴۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۳۶۰ شماره  رأی   -۹
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اسماعیل  فرزند  بزچلوئی  خسروبیگی  مصیب  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۹ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    ۱۲۶ بمساحت 

 )۱۵۷۲۵ الف  افسر.)م  علیرضا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۶۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۰۷ 
  ۲۹۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  امیرعلی  فرزند  لو  قاسم  رضا  آقای 
۲۵۶۷/۵۷۴/۱۲۹۴/۵۸۸۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت  مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فرامرز فروزان صفحه ۴۰۹ دفتر ۴۰۳.)م الف ۱۵۸۲۶( 
۱۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۲۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۱۱ 
  ۳۱۲/۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اسد  فرزند  رازقی  کمال  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۲ از  فرعی   ۲ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )۱۵۸۲۷ الف  ۱۴۰۱.)م   -  ۸۰۹۴ الکترونیکی  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی 
۱۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۲۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۰۸ 
 ۶۱/۲۲ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  جعفر  فرزند  بیاتی  پروین  خانم 
نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  واقع در بخش  ۱۹۶۵ اصلی  از  فرعی  از پالک شماره  مترمربع در قسمتی 

 )۱۵۸۲۸ الف  رضویان.)م  محمد  سید  مرحوم  ورثه  رضویان  انسی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

۱۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۵۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۵۴ 
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  سهم   ۲۸/۳۰ شعبان  فرزند  گرگانی  وجیهه  خانم 
۱۸۷۲ اصلی واقع در بخش دو  ۱ فرعی از  ۹۳/۳۲  مترمربع در قسمتی از پالک شماره  شده بمساحت 
دفتر   ۵۲۸ صفحه  قلیان  فاطمه  و  گرگانی  شعبان  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱۵۸۲۹ ۳۱۶ و موروثی.)م الف 
۱۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۵۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۵۳ 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  سهم   ۶۵/۰۲ شعبان،  فرزند  گرگانی  اصغر  علی  آقای 
واقع در بخش  ۱۸۷۲ اصلی  از  ۱ فرعی  از پالک شماره  ۹۳/۳۲ مترمربع در قسمتی  بنا شده بمساحت 
 ۵۲۸ صفحه  قلیان  فاطمه  و  گرگانی  شعبان  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

 )۱۵۸۳۰ الف  موروثی.)م  و   ۳۱۶ دفتر 
۱۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۷۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۵۹ 
  ۲۲۳/۶۶ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اسداله  فرزند  سلیمی  فرهاد  آقای 
متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۶۷۸ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)۱۵۸۳۱ الف  و موروثی.)م   ۳۹۷ ۴۱ دفتر  طی سند قطعی صفحه 
۱۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۴۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۴۵ 
 ۵۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اصغر  فرزند  حیدری  ابوالقاسم  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۷۶ از  فرعی   ۵ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)۱۵۸۳۲ الف  قم.)م   ۶۹ دفترخانه   ۱۳۹۱/۲/۷ مورخ   ۱۴۳۶۵ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

نو( بشارت  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

شارلی ابدو قربانگاه آزادی بیان است

●  آپارتاید فرهنگی فعالیت اصلی رسانه فرانسوی!   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۲ اجرای احکام 
گلی  فاطمه  خواندگان  حسنی  السادات  سمیه  خواهان  گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۱ج/۱۶۶  شماره  به  مدنی 
گرمیانکی ، سید حسین و سید حسن هر دو حسنی کومله و سید شهاب الدین و سید حمید هر دو حسنی  
مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت ۸۹/۸۴ به پالک ثبتی ۶۹۴/۱ اصلی بخش ۲ قم کارشناس 
به شرح ذیل ارزیابی کرده است. پالک ثبتی ۶۹۴/۱ اصلی بخش ۲ قم استحضار می رساند که با راهنمایی 
وکیل خواهان از ملک مذکور به نشانی : قم – خیابان امام کوچه ۵۴ پالک ۲۵/۱ بازدید گردید که گزارش ان 
به شرح ذیل ارائه می گردد: الف ( مشخصات ثبتی ملک : این ملک مطابق استعالم از اداره ثبت به شماره 
نامه ۱۴۰۱۸۵۶۳۰۰۰۲۰۰۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ به پالک ثبتی ۱ فرعی از ۶۹۴ اصلی بخش دو قم به 
مساحت ۸۹/۸۴ مترمربع مورد ثبت شماره ۷۰۱۷۱ در صفحه ۵۲۵ دفتر ۳۷۶ دفاتر بخش دو منطقه دو قم 
به مالکیت میر شفاءالدین حسنی کومله مالک ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره 
به  ملک  این   : ملک  اعیانی  مشخصات  ب(  نبود.  اجاره  در  ملک  بازدید  زمان  در  باشد.  می   ۳۸۶۶۴۵ چاپی 
بنا گردیده است. طبقه زیرزمین شامل پذیرایی ،  صورت جنوبی ساز در دو طبقه زیرزمین و همکف احداث 
اشپزخانه ، یک اتاق خواب ، حمام و دستشویی می باشد. پوشش کف طبقه موزاییک ، بدنه پذیرایی به ارتفاع 

۱/۱۵ متر اجرنما و مابقی سفید کای ، بدنه اشپزخانه کاشی ، بدنه اتاق خواب به ارتفاع ۱/۲۰ متر سرامیک 
و مابقی سفید کاری می باشد. پوشش کف سرویس و حمام سرامیک و بدنه کاشی است. کابینت اشپزخانه 
فلزی است. طبقه همکف شامل پذیرایی ، اشپزخانه ، دستشویی و حمام به صورت سرهم می باشد. پوشش 
کف پذیرایی موزاییک ، بدنه تا یک متر اجرنما و مابقی سفید کاری ، پوشش کف اشپزخانه سرامیک و بدنه ان 
کاشی است. سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر ابی و گازی می باشد. سیستم سازه ای 
دیوار باربر با سقف تیر اهن می باشد. قدمت بنا بیش از ۲۰ سال است. نمای ساختمان اجر نما می باشد. 
پوشش کف حیاط سرامیک و بدنه اجرنما است. پوشش کف پشت بام ایزوگام می باشد. انشعابات شامل دو 
کنتور برق ، دو کنتور اب و یک کنتور گاز است. ج( نظریه کارشناسی : با توجه به موارد فوق از نظر اینجانب 
ارزش ششدانگ ملک مذکور با در نظر گرفتن کاربری ، موقعیت ، مساحت ، شوارع ، ابعاد و سایر عوامل موثر 
و با فرض عدم بدهی به بانک ها ، شهرداری و سایر ادارات به شرح ذیل تعیین و اعالم می گردد: ۱- عرصه 
اعیان  برابر ۱۲/۱۲۸/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲-  برای ۸۹/۸۴ مترمربع  و  ازقرار هر مترمربع ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
از قرار هر مترمربع ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ریال و برای ۱۶۴ مترمربع برابر ۴/۴۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- حیاط سازی 
۱۶/۹۰۶/۴۰۰/۰۰۰ریال  برابر  جمعا  مذکور  ملک  کل  ارزش  ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برابر  و....  انشعابات   ،

شانزده میلیارد و نهصد و شش میلیون و چهارصد هزار ریال ارزیابی و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰الی ۱۰/۱۵صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی 
از  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  پنج روز مانده  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  که قصد 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به 
کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

سازمان آگهی های 

روزنامه گویه

آگهی می پذیرد


