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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم خبر داد؛ 

استقرار ۹ پایگاه  امداد و نجات 
زمستانی در محورهای مواصالتی قم                                                      
صفحه 3

حقوق کارگران در ۱۴۰۲ چقدر 
بیشتر می شود؟                                                     
صفحه 5

مقاله ای از هنگامه الوند - قسمت دوم  

نقش حجاب و عفاف در جلوگیری از 
آسیب های اجتماعی                                                      
صفحه 8

تلنگر - وحید حاج سعیدی 

مفقود شدن 50 میلیون نان لواش 
و کارت بانکی اجنه!                                                     
صفحه 6

شبکه الحره :

اردوغان از تهدید به عملیات نظامی 
در شمال سوریه به دنبال چیست؟                                                        
صفحه 6

گزیـده خبـرها

الگویی برای هماهنگی 
دستگاه ها در قم

اقتصادی  جنگ  یافتن  شدت  و  دوازدهم  دولت  فعالیت  سالهای  در 
قبل خواستار  رئیس جمهور  روحانی  ایران، حسن  بر ضد  ترامپ  دولت 
اختیارات بیشتر قوا برای عملکرد بهتر و مقابله مؤثر و بهینه با برنامه های 
بود.  همراه  رهبری  معظم  مقام  موافقت  با  درخواست  این  شد.  دشمن 
حمایت از دولت ها برای بر دوش کشیدن بار سنگین اداره کشور یکی 
از اصول ثابت رهبر انقالب بوده است تا کارآیی نظام و ثبات کشور تأمین 
گردد. بعد از آن، نشست های هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیم 
های کالن در جهت پیشبرد کشور و هماهنگی و هم افزایی میان ارکان 

اداره کشور آغاز گردد که تا به امروز نیز ادامه دارد.
این سلسله نشست ها در دولت سیزدهم نیز دنبال شد و بطور متناوب 
به میزبانی یکی از سران قوا برگزار می شود. همراستا با این الگو، رئیس 
نخبگان  حضور  توجه  با  است:  کرده  اعالم  قم  استان  بسیجیان  مجمع 
عالی  دستگاه های  رویه  وحدت  دبیرخانه  مجمع  این  در  دغدغه مند 
مجلس  و  قضاییه  قوه  دولت،  به  کمک  هدف  با  قم  در  قوه  سه  استانی 

می شود. راه اندازی  اسالمی  شورای 
سردار  حضور  با  که  استان  بسیجیان  مجمع  رئیس  میرزاده  سیدرضا 
اظهار  سخنانی  طی  شد،  برگزار  قم  سپاه  فرمانده  جانشین  کبیری پور 
وجود  کشور  در  که  است  تشکیالتی  گسترده ترین  بسیج  است:  داشته 

تعامل است. اقشار مردم در  با همه  و  دارد 
وی در این رابطه افزوده است: مجمع بسیجیان قم سازوکاری مردمی 
بدنه نخبگان جامعه در استان قم  از  برای استفاده حداکثری  است که 
تشکیل شده؛ ما در این مجمع به دنبال حل مشکالت مختلف و تبیین 
مسائل هستیم. یکی از ویژگی های این مجمع مردم نهاد بودن آن است 
مجمع  در  را  سازمانی  رسمی  نیروی  حضور  حداقل  کردیم  سعی  ما  که 

بسیجیان قم داشته باشیم.
عزیز  همشهریان  به  که  خوبی  خبر  است:  داشته  عنوان  میرزاده 
قم،  استانداری  با  شده  انجام  هماهنگی  با  که  است  این  می دهم 
دادگستری و نمایندگان مجلس مقرر شد برای اولین بار دبیرخانه وحدت 
بسیجیان  مجمع  توسط  قم  استان  در  قوه  سه  عالی  دستگاه های  رویه 
اسالمی  شورای  مجلس  و  قضاییه  قوه  دولت،  به  موثر  کمک  هدف  با 
کشور  سطح  در  قم  نخبگانی  جامعه  ظرفیت  از  تا  می شود  راه اندازی 
استفاده شود. او خبر داده است این اجالسیه روز چهارشنبه 28دی ماه 
از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸ در سالن کرامت استانداری قم برگزار می شود.

محلی سازی الگوهای کالن و ملی در سطوح استانی و محلی دارای 
مزایا و معایب احتمالی خواهد بود که باید بطور همه جانبه مورد توجه 
قرار گیرد. در عین آنکه هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های عالی 
تبدیل  اما  بود  خواهد  خود  خاص  برکات  دارای  و  ضروری  استان  اداره 
دست  وقت  اتالف  موجب  تنها  کارآیی  فاقد  های  نشست  به  آن  شدن 

اندکاران و نیز بدبینی مردم خواهد شد.
چه بسا در پی این تصمیم خوب، نیاز به راه اندازی دبیرخانه یا ستاد 
برای  اضافی  بار  و  استخدام  و  هزینه  زمینه  خود  که  باشد  تشکیالتی  و 
میان  مؤثر  و  چاالک  قالب  یک  چنانچه  اما  کرد  خواهد  ایجاد  استان 
و  بلندمدت  اهداف  به  دستیابی  برای  قم  استان  عالی  های  دستگاه 
تحول و اجرای کارهای بزرگ باشد قطعا با استقبال همه بخش ها مواجه 
خواهد شد. ارائه این ابتکار از ناحیه بسیج این نوید را می دهد که بتوان 
سرعت و بهره وری در میان مدیران ارشد استان را افزون ساخت اما این 
مهم نیازمند اندیشه و طرح و برنامه ریزی های قبلی و اشراف نسبت به 

استان است. راهبردی  اولویت های 

سرمقـالـه



مصرف  ماجرای  »گویه«:  اختصاصی       ◄
جاری  زمستان  در  کشور  در  گاز  مدیریت  و 
استان شده است  و  اولین مسئله کشور  اکنون 
در  تالش  حال  در  توان  تمام  با  مسئوالن  و 
شبکه  ثبات  حفظ  با  مرحله  این  از  عبور  جهت 
مناطق  به  رسانی  خدمت  استمرار  و  گاز  توزیع 
گاز  لوله  خط  انتهای  تعبیری  به  یا  دوردست 
تمام  دولت  دهد  می  نشان  ها  بررسی  هستند. 
کار  به  گاز  مسئله  مدیریت  برای  را  خود  توان 
کشور  نقاط  بیشتر  در  سرما  پایداری  اما  گرفته 
دشوار  را  برابر  توزیع  کار  سابقه  کم  برودت  و 

است. ساخته 
از  مصرف  و  توزیع  مدیریت  و  جویی  صرفه 
توسط  شده  اتخاذ  راهکارهای  ترین  عمده 
گاز  ملی  شرکت  خصوصا  مسئول  نهادهای 
مدیرعامل  رابطه  این  در  است.  بوده  ایران 
میزان  است:  داشته  اعالم  قم  گاز  شرکت 
هفته  طی  استان  این  در  گاز  انرژی  مصرف 
هفته  با  مقایسه  در  دی(   ۲۳ تا  گذشته)۱۷ 
مترمکعب  هزار   ۱۵۰ دی(،   ۱۶ تا  قبل تر)۱۰ 
در  خوش لهجه  مرتضی  یافته است.  کاهش 
گفتگو با ایرنا، افزوده است: با توجه به کاهش 
ساعات اداری از ۱۷ دی ماه و همچنین اعمال 
آموزشی  واحدهای  در  دورکاری  و  تعطیلی 
کاهش  استان  این  در  گاز  مصرف  اداری،  و 

. ست فته ا یا
محسوس  کاهش  علی رغم  گوید:  می  وی 
تعطیلی  جمله  از  اقداماتی  هوا،  دمای 
استخرها و کوره پزی ها و همچنین صرفه جویی 
کاهش  دالیل  دیگر  از  گاز  مصرف  در  عمومی 
مصرف  کرد:  خاطرنشان  او  می باشد.  مصرف 
گاز در روز ۲۳ دی ماه نسبت به ۲۲ دی ماه نیز 

می دهد. نشان  کاهش  درصد   ۳.۷
همشهریان  است:  گفته  خوش لهجه 
کار  محل  و  منازل  نگه داشتن  با  می توانند 
درجه   ۲۱ تا   ۱۸ که  مطلوب  دمای  در  خود 
در  مهمی  نقش  می باشد،  سانتی گراد 
به  حتی  گازرسانی،  استمرار  و  صرفه جویی 

کشور  سردسیر  نقاط  در  که  هم وطنانمان  سایر 
 ۴۰۲ و  ۴۴۲ هزار  کنند.  ایفا  زندگی می کنند، 
و  صنعتی  خانگی،  بخش های  در  گاز  مشترک 
طبیعی  بطور  که  دارد  وجود  قم  استان  تجاری 
امور  برای  گاز  از  مندی  بهره  خواستار  همگی 
قبل،  سالهای  در  قم  گاز  شرکت  هستند.  خود 
و  خانگی  مشترکان  سپس  و  قم  برق  نیروگاه 
مصرف  بیشترین  ترتیب  به  را  استان  تجاری 

بود. کرده  معرفی  قم  گاز  کنندگان 
فقط  است  گفته  نفت  وزیر  حال  همین  در 
است  گاز  قطعی  دارای  جام  تربت  شهرستان 
برقرار است. وی  نقاط کشور گازرسانی  و سایر 
اظهار داشت: با تعطیلی اخیر در تهران روزانه 
خراسان  در  و  مترمکعب  میلیون  پنج  تا  چهار 
صرفه  گاز  حجم  مترمکعب  میلیون   ۲ رضوی 

است. شده  جویی 
مدیریت  اضطراری  جلسه  همزمان 
با  گذشته  شنبه  عصر  قم  استان  گاز  مصرف 
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  حضور 
شده  برگزار  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  و 

. ست ا
اروجی  محسن  ریاست  به  که  جلسه  این  در 
و  قم  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گاز  شرکت  مدیرعامل  خوش لهجه  مرتضی 
حداکثری  کاهش  راهکارهای  گرفت؛  صورت 
به  گازرسانی  محدودیت  و  استان  گاز  مصرف 
در  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  غیرضروری  مراکز 

شد. تصمیم گیری  باره  این 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  جلسه  این  در 
27 درصدی میزان مصرف  با اشاره به افزایش 
خانگی  و  تجاری  بخش های  در  کشور  گاز 
این  کرد:  اظهار  گذشته،  سال  به  نسبت 
در  کشور  تا  است  شده  موجب  مصرف  افزایش 
روبه رو شود.  ویژه ای  با شرایط  امسال  زمستان 
گازرسانی  شبکه  که  این  بیان  با  خوش لهجه 
کرد:  تصریح  است،  پیوسته  صورت  به  کشور 
در این روزهای سرد سال که میزان مصرف گاز 
گازرسانی  پایداری  است؛  کرده  پیدا  افزایش 

همه  صرفه جویی  به  کشور  شمالی  مناطق  به 
همچنین  دارد.  بستگی  گاز  مصرف  در  ما 
 ۲۰۰ از  بیش  روزانه  قم  گاز  شرکت  گفته  به 
اداری  غیر  و  اداری  ساعات  در  بازرسی  مورد 
از  بیش  و  شده  انجام  اجرایی  دستگاه های  از 
اداره  سه  گاز  و  گرفته  صورت  پایش  مورد   ۵۰

است. شده  قطع  نیز  دولتی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
های  دستکاه  های  واکنش  ادامه  در  هم  قم 
اظهار  گاز  ویژه  شرایط  مهار  برای  مسئول 
در  که  صنعتی  واحدهای  از  است:  داشته 
به  می شود  استفاده  گاز  از  آن ها  تولید  فرآیند 
می  دارند،  کوره  که  واحدهایی  نمونه  عنوان 
حداقل  خود  گاز  مصرف  کاهش  برای  خواهیم 

کنند. اقدام  درصد   ۵۰ میزان  به 
واحدهای  این  داده  پیشنهاد  همچنین  او 
به  روزها  این  در  می توانند  صنعتی 
بپردازند  خود  واحد  اساسی(  اورهال)تعمیرات 
و یا شیفت کاری خود را کاهش دهند تا میزان 

برسانند. حداقل  به  را  خود  گاز  مصرف 
همچنین  است:  افزوده  مسئول  مقام  این 
می خواهیم  استان  صنعتی  واحدهای  همه  از 
درصد   ۳۰ حداقل  را  خود  برق  مصرف  میزان 
تولید  نیروگاه  از  برخی  که  چرا  دهند،  کاهش 
افزایش مصرف  و  از گاز استفاده می کنند  برق 

می شود. آن ها  عملکرد  کاهش  موجب 
خدمت  برای  ها  بخش  تمامی  ارزنده  تالش 
شرایط  در  آنان  رفاه  حفظ  و  مردم  به  رسانی 
الزم  اما  بماند  پوشیده  چشم  از  نباید  کنونی 
مراحل  برای  الزم  های  بینی  پیش  تا  است 
بهتر  بینی  پیش  آنچنانکه  گیرد  صورت  آینده 
ها  کاستی  برخی  از  توانست  می  فعلی  مقطع 
جلوگیری نماید. به هر حال صرفه جویی های 
کمک  انکه  با  صنعتی  های  بخش  در  مذکور 
هزینه  بدون  اما  است  خانگی  بخش  به  مؤثری 
و خسارت برای واحدهای تولیدی نخواهد بود 
اندیشی  چاره  و  بررسی  مورد  است  خوب  که 

 ► گیرد.   قرار  مرتبط  مدیران 

اقدامات  از  یکی  گفت:  قم  شهردار      ◄
از  اتوبوس  پرسرعت  خط  راه اندازی  شهرداری 
)س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  تا  پردیسان 
است که ۲۰ اتوبوس جدید در این مسیر حرکت 
 ۱۵ فاصله  تندرو  اتوبوس  خط  این  و  می کند 
مطهر  حرم  شرق  تا  پردیسان  منطقه  کیلومتری 

می کند. طی  مناسب  امنیت  و  سرعت  با  را 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، سید 
اشاره  با  گفت وگویی  در  نژاد  سقائیان  مرتضی 
پروژه   ۲۱۸ اجرایی  عملیات  آغاز  و  افتتاح  به 
شهری در قم و آغاز مرحله جدید طرح »قم در 
پروژه ها که  این  برای  مسیر تحول« اظهار کرد: 
ورزشی،  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  ابعاد  در 
طراحی شده اند،   … و  زیست محیطی  ترافیکی، 

است. شده  هزینه  ریال  میلیارد  هزار   ۲۹
دوم  و  اول  برنامه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تقاطع غیرهمسطح   ۳۵ راهبردی شهرداری قم 
شهری پیش بینی شده است گفت: از این تعداد 
نیز  تقاطع   ۶ و  رسیده  بهره برداری  به  عدد   ۱۶
افتتاح  آینده  سال  ابتدای  و  امسال  انتهای 

می شود.
تقاطع   ۳۵ این  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
قم  شهر  شریانی  مهم  محورهای  مسیر  در 
شریان های  این  از  یکی  که  طراحی شده اند 
افزود:  است،  اسالمی  جمهوری  محور  اصلی، 
افتتاح  گذشته  هفته  که  امنیت  شهدای  پروژه 
اسالمی  جمهوری  محور  امتداد  در  شد، 
 ۱۷ مهم  محور  این  حلقه  تکمیل کننده  و 

است. قم  شهر  در  کیلومتری 
وی با اشاره به اینکه بلوار جمهوری اسالمی 
۱۰ تقاطع دارد که تقریبًا ۶ تقاطع اجرایی شده 
محور  ادامه  ۱۳۹۶پروژه  سال  در  گفت:  است 
دی   ۹ پل های  مجموعه  از  اسالمی  جمهوری 
هفته  در  و  شد  آغاز  حسین)ع(  امام  میدان  تا 

گذشته تونل شهدای امنیت در ادامه طرح های 
رسید. بهره برداری  به  شهری  مهم  بلوار  این 

تکمیل  اینکه  بر  تأکید  با  سقائیان نژاد 
محور  این  اسالمی  جمهوری  بلوار  حلقه های 
متصل  امیرکبیر  آزادراه  و  یاسر  عمار  بلوار  به  را 
تقاطع  هم  مسیر  این  در  افزود:  می کند 
و  تونل  احداث  و  سپاه  میدان  غیرهمسطح 
است. پیش بینی شده  یاسر  عمار   ۵ فاز  محور 

سردار  شهید  محور  فردوسی،  محور 
دیگر حلقه های  از  و …  کریمه  سلیمانی، محور 
از  نژاد  سقائیان  که  بود  قم  شهر  ترافیکی 
خبر  آن ها  تکمیل  برای  شهرداری  برنامه ریزی 

داد.
این  تکمیل  از  هدف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قم  شهر  در  آرامش  ایجاد  ترافیکی  حلقه های 
طول  به  فردوسی  محور  تنها  کرد:  اضافه  است 
آشکاری  اثرگذاری  تکمیل،  از  بعد  کیلومتر   ۲۵

داشت. خواهد  قم  شهر  ترافیکی  آرامش  بر 
دست  در  پروژه های  دیگر  به  قم  شهردار 
و  کرد  اشاره  قم  شهرداری  مجموعه  در  افتتاح 
نقاط  در  ورزشی  فرهنگی  مجموعه های  گفت: 
پروژه  که  است  ساخت  حال  در  شهری  مختلف 
این  در  مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه هشت 

می شود. افتتاح  مرحله 
دیگر  اقدامات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
تا  پردیسان  از  اتوبوس  پرسرعت  راه اندازی خط 
این  در  جدید  اتوبوس   ۲۰ که  است  مطهر  حرم 
تندرو  اتوبوس  خط  این  و  می کند  حرکت  مسیر 
شرق  تا  پردیسان  منطقه  کیلومتری   ۱۵ فاصله 
طی  مناسب  امنیت  و  سرعت  با  را  مطهر  حرم 

. می کند
بوستان  سه  افتتاح  به  اشاره  با  نژاد  سقائیان 
این  در  محلی  بوستان  چند  و  شهری  بزرگ 
زیباترین  از  که  خضر  بوستان  گفت:  مرحله 
افتتاح  مرحله  این  در  بوده  بوستان های شهری 

► می شود.   
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

شهردار قم خبرداد:

۲۰ اتوبوس جدید و تندرو در مسیر حرم به پردیسان

استاندار قم در بازدید سرزده از شرکت گاز:
 عبور از پیک سرما 

بدون قطعی گاز با صرفه جویی 
امکان پذیر است

داشت:  اظهار  قم،  گاز  شرکت  از  سرزده  بازدید  در  قم  استاندار 
انجام  گاز  مصرف  زمینه  در  جامعه  آحاد  که  صرفه جویی  با  امیدواریم 

کنیم. عبور  سرما  پیک  از  گاز  قطعی  بدون  بتوانیم  می دهند، 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمد تقی شاهچراغی 
در بازدید سرزده از شرکت گاز قم در جریان آخرین وضعیت گازرسانی 

به استان قم قرار گرفت.
دلیل  به  جاری  سال  در  داشت:  اظهار  بازدید،  این  در  قم  استاندار 
کشورهای  سمت  به  سیبری  سرد  هوای  ورود  نیز  و  اقلیمی  تغییرات 
حوزه خلیج فارس، شاهد سرمای بی سابقه ای در استان های مختلف 

بوده ایم. شرقی  شمال  و  شمال  مناطق  خصوص  به  کشور 
دلیل  به  نیز  ترکمنستان  سمت  از  ورودی  گاز  داشت:  عنوان  وی 
سرمای بی سابقه در این کشور به سمت ایران قطع شد و استان های 
شمال شرق که در واقع در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند با افت 

شدند. مواجه  فشار 
که  آن  دلیل  به  نیز  ترکمنستان  کشور  داشت:  عنوان  قم  استاندار 
شاهد سرمای بی سابقه بوده با افزایش مصرف گاز و کمبود آن مواجه 
از  بخش های  در  گاز  جریان  آمده  گزارش ها  در  که  گونه ای  به  شده 

است. شده  قطع  نیز  آباد  عشق  یعنی  کشور  این  پایتخت 
نفت  نفت  وزارت  در  گرفته  صورت  تالش های  تمامی  از  شاهچراغی 
که  اقداماتی  با  کرد:  عنوان  گاز،  مصرف  مدیریت  راستای  در  نیرو  و 
در  استانداران  خوب  مشارکت  همچنین  و  پذیرفته  انجام  تاکنون 
و  نشده  قطع  منطقه  هیچ  این  در  خانگی  بخش  گاز  کشور  سراسر 
می دهند  انجام  جامعه  آحاد  که  بیشتری  جویی  صرفه  با  امیدواری 

کنیم. عبور  سرما  پیک  از  گاز  قطعی  بدون 

مدیرعامل شرکت گاز قم:
۱۵۰ هزار مترمکعب 

صرفه جویی گاز طی هفته گذشته 
در قم انجام شد

مدیرعامل شرکت گاز قم گفت: میزان مصرف انرژی گاز در این استان 
تا  قبل تر)۱۰  هفته  با  مقایسه  در  دی(   ۲۳ تا  گذشته)۱۷  هفته  طی 

یافته است. ۱۵۰ هزار مترمکعب کاهش  ۱۶ دی(، 
افزود:  خوش لهجه  مرتضی  قم،  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعمال  همچنین  و  دی ماه   ۱۷ از  اداری  ساعات  کاهش  به  توجه  با 
تعطیلی و دورکاری در واحدهای آموزشی و اداری، مصرف گاز در این 

یافته است. کاهش  استان 
اقداماتی  هوا،  دمای  محسوس  کاهش  علی رغم  کرد:  اضافه  وی 
صرفه جویی  همچنین  و  پزی ها  کوره  و  استخرها  تعطیلی  جمله  از 

می باشد. مصرف  کاهش  دالیل  دیگر  از  گاز  مصرف  در  عمومی 
وی خاطرنشان کرد: مصرف گاز در روز گذشته ۲۳ دی ماه نسبت به 

۲۲ دی ماه نیز ۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
محل  و  منازل  نگه داشتن  با  می توانند  گفت:همشهریان  خوش لهجه 
۲۱ درجه سانتی گراد می باشد،  تا   ۱۸ در دمای مطلوب که  کار خود 
سایر  به  حتی  گازرسانی،  استمرار  و  صرفه جویی  در  مهمی  نقش 
ایفا کنند. نقاط سردسیر کشور زندگی می کنند،  هم وطنانمان که در 
از راه های خروج گرما است،  بیان این که کانال های کولر یکی  با  وی 
پالستیک  مقوا،  به وسیله  کولر  کانال های  دریچه های  بستن  با  افزود: 

کنید. جلوگیری  گرما  هدررفت  از  ضخیم  پارچه های  یا 
دمای  و  انجام  مردم  سوی  از  صرفه جویی  اندازه  هر  کرد:  تصریح  وی 
منازل در حد دمای رفاه کنترل شود به همان میزان به پایداری شبکه 
جلوگیری  سردسیر  مناطق  در  گاز  فشار  افت  از  و  کند  می  کمک  گاز 

شد. خواهد 
منزل،  در  گرم  لباس  پوشیدن  بر  تاکید  با  قم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
منازل،  نورگیر  و  پنجره  برای  حرارتی  عایق  از  استفاده  داد:  ادامه 
شیشه های  از  استفاده  نورگیرها،  و  پنجره  در،  مناسب  درزبندی 
تاثیر زیادی در حفظ  برای پنجره و نصب پرده های ضخیم،  دوجداره 

داشت. خواهد  ساختمان  آسایش  دمای 
و  صنعتی  خانگی،  بخش های  در  گاز  مشترک   ۴۰۲ و  هزار   ۴۴۲

دارد. وجود  قم  استان  تجاری 

 دمای قم همچنان زیر صفر 
خواهد بود

قم  در  سرد  هوای  ماندگاری  به  اشاره  با  قم  هواشناسی  کارشناس 
بود. خواهد  صفر  زیر  همچنان  قم  در  دما  حداقل  گفت: 

جوی  وضعیت  با  رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  صبوری،  مرتضی 
امروز قم عنوان کرد: برای امروز آسمان نیمه ابری تا ابری در برخی 

شود. می  بینی  پیش  برف  بارش  ساعات 
ابر هستیم، اظهار  امروز شاهد کاهش  اواخر  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منفی  آن   کمینه  و  گراد  سانتی  درجه  سه  امروز  دمای  بیشینه  کرد: 

است. گراد  سانتی  درجه  چهار 
با بیان اینکه برای فردا )دوشنبه( آسمانی صاف تا قسمتی ابری  وی 
پیش بینی می شود، گفت: حداکثر دمای فردا به هفت درجه سانتی 

گراد و حداقل آن به منفی پنج درجه سانتی گراد می رسد.
شنبه  سه  برای  کرد:  اظهار  شنبه  سه  جوی  وضعیت  با  رابطه  در  وی 
آن  دما  حداکثر  و  می شود  بینی  پیش  ابری  نیمه  تا  قسمتی  آسمان 
درجه  چهار  منفی  به  آن  دمای  حداقل  و  سانتی گراد  درجه  هشت  به 

می رسد. سانتی گراد 
کارشناس هواشناسی قم با اشاره به ماندگاری هوای سرد در قم بیان 

کرد: حداقل دما در قم همچنان زیر صفر خواهد بود.

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران خبر داد
شبستان های جمکران برای صرفه 
جویی در مصرف گاز تعطیل شدند

تمهیدات  به  اشاره  با  جمکران  مقدس  مسجد  زائرین  خدمات  معاون 
گفت:  مقدس  مکان  این  در  گاز  مصرف  کاهش  برای  گرفته  صورت 
صورت  به  عسکری)ع(  حسن  امام  شبستان  و  علی)ع(  امام  مسجد 
در  مقدس  مکان  این  نمازگزاران  و  زائران  تجمع  و  شدند  بسته  موقت 

است. شده  ریزی  برنامه  مرمر  و  مقام  مسجد  دو 
با  خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  ماه  دی   ۲۵ امروز  صدوقی  ابراهیم 
اشاره به بحران کاهش فشار گاز و احتمال قطعی گاز در استان های 
شمالی کشور و همچنین برودت هوا، اظهار کرد: این شرایط قطعا با 
همدلی و همراهی مردم قابل کنترل است و مسجد مقدس جمکران 
چه  و  برق  و  گاز  بهینه  مصرف  در  چه  را  خود  نقش  زمینه  این  در  نیز 
در فرهنگ سازی و توصیه با زائران این مکان مقدس انجام می دهد.
الزام  جمکران  مقدس  مسجد  مختلف  های  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
رعایت دمای ۱۸ درجه را ابالغ کردیم و همچنین تمام دستگاه های 
پایان ساعت اداری خاموش می شوند که همکاران  از  گرمایشی پس 
در  و  دارند  کامل  نظارت  روند  این  بر  بازرسی  و  حراست  مدیریت 

شد. خواهد  ارائه  الزم  تذکرات  ابالغیه،  از  تخلف  مشاهده  صورت 
اینکه  به  اشاره  با  جمکران  مقدس  مسجد  زائرین  خدمت  معاون 
صورت  به  عسکری)ع(  حسن  امام  شبستان  و  علی)ع(  امام  مسجد 
مکان  این  نمازگزاران  و  زائران  تجمع  گفت:  شدند،  بسته  موقت 
شبستان  کردیم؛  ریزی  برنامه  مرمر  و  مقام  مسجد  دو  در  را  مقدس 
برنامه  ایام فقط برای  این  نیز در  کربال که محل برگزاری مراسم است 
های رسمی مسجد بازگشایی می شود و برنامه جانبی دیگری تا بهتر 

شد. نخواهد  برگزار  مکان  این  در  شرایط،  شدن 
حسن  امام  متری  هزار  هشت  شبستان  اینکه  بیان  با  صدوقی 
و  شود  می  استفاده  زائران  خواب  محل  عنوان  به  که  عسکری)ع( 
بخاری های بزرگ گازی در آن کار می کند را موقتًا بستیم، خاطرنشان 
با هماهنگی معاونت فرهنگی؛ در منابر مسجد سخنرانی هایی  کرد: 
به ویژه گاز  انرژی  با موضوع لزوم صرفه جویی و بهینه سازی مصرف 
و برق انجام می شود و مکبرین نیز به صورت مستمر در بین نماز در 

داد. خواهند  را  الزم  تذکرات  باره  این 

خبـرخبـر گزارش خبری »گویه«:

ماجرای گاز، از قم تا تربت جام!
ماجرای مصرف و مدیریت گاز در کشور در زمستان جاری اکنون اولین مسئله کشور و استان شده است و مسئوالن با تمام 
توان در حال تالش در جهت عبور از این مرحله با حفظ ثبات شبکه توزیع گاز و استمرار خدمت رسانی به مناطق دوردست 

یا به تعبیر انتهای خط لوله گاز هستند.
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بنا بر اعالم استانداری قم؛
فعالیت مراکز آموزشی واداری 
قم از دوشنبه به حالت عادی باز 

می گردد

و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد  اضطراری  جلسه  برمصوبه  بنا 
و  آموزشی  مراکز  فعالیت  قم  بحران  به  پاسخ  عملیات  فرماندهی 

گردد. می  باز  عادی  حالت  به  دوشنبه  فردا  از  استان  اداری 
اجرایی،  دستگاه های  کلیه  فعالیت  قم،  استانداری  اعالم  بر  بنا 
آموزشی  مراکز  و  بانک ها  مؤسسات،  شرکت ها،  نهادها،  سازمان ها، 
از  پرورش  و  آموزش  مدارس  و  علمیه  حوزه های  دانشگاه ها،  از  اعم 
فردا دوشنبه مورخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ به شرایط عادی باز می گردد.

و  اجرایی  دستگاه های  ادارات،  کلیه  کار  به  آغاز  ساعت  ضمنًا 
می گردد. اعالم   ۹ ساعت  از  استان  بانک های 

خاموش  به  ملزم  شده  یاد  مراکز  و  دستگاه ها  کلیه  همچنین 
روز  صبح   ۸:۳۰ تا   ۱۵ ساعت  از  گرمایشی  سیستم های  نگهداشتن 

می باشند. بعد 
گران،  صنعت  استان،  عزیز  مردم  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  پایان  در 
خواهشمندیم  استان  بازاریان  و  کسبه  و  اصناف  تولیدکنندگان، 
جویی  تر  صرفه  گاز  مصرف  در  هموطنان  سایر  با  همراهی  برای 

. یند نما

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم خبر داد؛
استقرار ۹ پایگاه  امداد 

و نجات زمستانی در محورهای 
مواصالتی قم

تقویت  و  استقرار  از  قم  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
در  احمر  هالل  جمعیت  زمستانی  نجات  و  امداد  گانه   ۹ پایگاه های 

داد. خبر  استان  این  مواصالتی  محورهای  و  ها  بخش  شهرها، 
با  مهر گفت: در پی برودت هوا و ورود  محمد رضا بهرامی در گفتگو 
و نجات زمستانی  امداد  پایگاه های  استان قم،  به  بارشی  سامانه های 

قم مستقر شدند. استان  نقاط مختلف  در 
استقرار  محل  به  اشاره  با  قم  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
داشت:  ر  اظها  قم  احمر  هالل  زمستانی  نجات  و  امداد  ی  پایگاه ها 
خلجستان،  بخشهای  جعفرآباد،  کهک،  شهرهای  در  پایگاه ها  این 
ارائه  آماده  قم  استان  مواصالتی  محورهای  همچنین  و  سلفچگان 

هستند. مسافران  و  زائران  به  خدمات 
وی به امکانات این پایگاه ها نیز این پایگاه ها ابراز داشت: پایگاه های 
به  مجهز  قم،  احمر  هالل  جمعیت  زمستانی  ونجات  امداد  گانه   ۹
که  می باشد  گرمایشی  تجهیزات  و  اضطراری  اسکان  سالن های 
کوالک  و  برف  ماندگان  راه  در  از  پذیرایی  آماده  ضرورت  صورت  در 

. شد می با
و۱۲  نجاتگر  و  امدادگر  نفر   ۵۰ از  بیش  روزانه  کرد:  اظهار  بهرامی 
پایگاه های  در  دار  کمک  خودروی  و  آمبوالنس  نجات،  خودروی 
قبیل  از  گرمایشی  تجهیزات  و همچنین  این جمعیت مستقر  امدادی 
در  تا  ۷۲ ساعته محیا شده  تغذیه  بسته های  و  پتو  و  هیتر  والر،  چراغ 

شود. توزیع  ماندگان  راه  در  بین  ضرورت  صورت 

خبـر

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ 
الهام  اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱/۱۴۰۰ج/۹۶۶ ثبت گردیده خواهان 
کیهانیان نجف آبادی خواندگان فاطمه طیبی و عباسعلی ، داود ، محمد جعفر 
آبادی و محمد  بابائی نجف  ، زینب همگی حاجی  ، جواد  ، فاطمه ، حسینعلی 
و  ابراهیمی و طیبه دانشگر  و اختر  ابوالقاسم همگی طیبی  و  ، علی ، مصطفی 
ثبتی  بر فروش پالک  ساجده ، سمیه ، سهیال و محمدرضا همگی طیبی مبنی 
احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۸۷۶۷
به   ۱۴۰۰/۱۲/۲ مورخ   ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۱۲۰۷۳۴۶۱ شماره  ابالغیه  به  عطف 
در   ۰۰۰۰۹۶۶ بایگانی  شماره  و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۱۵۸۵۴۲ پرونده  شماره 
خصوص درخواست خانم الهام کیهانیان مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی ۸۷۶۷ به 
استحضار می رساند که با راهنمایی نماینده خواهان از ملک مذکور به نشانی : 
قم – خیابان عمار یاسر کوچه ۲۵ پالک ۱۸۰ بازدید گردید که گزارش آن به شرح 
از  این ملک مطابق استعالم   : ثبتی ملک  الف( مشخصات  ارائه می گردد:  ذیل 
اداره ثبت به شماره نامه ۱/۲۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ یک باب خانه به پالک 
ثبتی ۸۷۶۷ اصلی واقع در بخش یک قم که مشخصات مالکیت آن به شرح زیر 
می باشد : ۱- حسین طیبی فرزند حسن مالک دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۴۷۷۰۷ به تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۷ موضوع 
امالک  ۵۰۵ دفتر  ۴۴۵۴۰۱ که در صفحه  به شماره چاپی  مالکیت اصلی  سند 
جلد ۱۰۴ ذیل شماره ۱۱۴۸۷ ثبت گردیده است. ۲- مریم صالحی مالک یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۴۷۷۰۷ 
که   ۴۴۵۴۰۱ چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۶۳/۱۲/۲۷ تاریخ  به 
در صفحه ۵۰۵ دفتر امالک جلد ۱۰۴ ذیل شماره ۱۱۴۸۷ ثبت گردیده است. 

و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  ابوالفضل  فرزند  کیهانیان  الهام   -۳
سند  موضوع   ۱۳۸۲/۹/۹ تاریخ  به   ۱۰۳۸۵۷ مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان 
امالک جلد  دفتر   ۵۰۸ در صفحه  که   ۴۴۵۴۰۲ به شماره چاپی  اصلی  مالکیت 
کارشناس رسمی  ثبت گردیده است. مطابق گزارش   ۱۱۴۸۷ ۱۰۴ ذیل شماره 
 ۱۴۰۱/۵/۱ مورخ   ۱۴۰۱۲۲۰۶۲۱۹۳۳۰۸۰ رهگیری  به شماره  برداری  نقشه 
مساحت عرصه کل ملک برابر ۴۶۰/۷۴ مترمربع می باشد. در زمان بازدید ملک 
اعیانی  مشخصات  ب(  باشد.  می  آن ساکن  در  ابراهیمی  خانم  و  نبود  اجاره  در 
ملک : این ملک با کاربری مسکونی با یک داالن اختصاصی به شارع حدود ۳ 
صورت  به  اعیانی  اول  قسمت  است.  اعیانی  قسمت  دو  دارای  دارد.  راه  متری 
 ۹۷/۶۳ طبقه  هر  مساحت  که  بوده  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  ساختمان 
قوسی  طاق  و  باربر  دیوار  اسکلت  با  ساز  قدیمی  ساختمان  باشد.  می  مترمربع 
است. کف و بدنه زیرزمین آجر فرش می باشد. حمام در زیرزمین با پوشش بدنه 
زیرزمین در حال حاضر  مابقی سیمان است. طبقه  و  متر کاشی   ۱/۵ ارتفاع  به 
به صورت انباری مورد استفاده قرار می گیرد. طبقه همکف شامل سالن ، اتاق و 
آشپزخانه می باشد. بدنه آشپزخانه کاشی و کف آن موزاییک است. پوشش بدنه 
سالن و اتاق اندود سفید و رنگ ، پوشش سقف سفید و پوشش کف سیمان می 
باشد. درب ها آلومینیمی و پنجره ها فلزی است. قسمت دوم اعیانی به صورت 
انباری ۱۲/۴۹ مترمربع با سقف طاق ضربی تیر آهن می باشد. سیستم گرمایش 
بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی است. انشعابات شامل یک کنتور برق 
، یک کنتور آب و یک کنتور گاز است. ج ( نظریه کارشناسی : با توجه به موارد 
 ، کاربری  گرفتن  نظر  در  با  مذکور  ملک  ششدانگ  ارزش  اینجانب  نظر  از  فوق 
موقعیت ، مساحت ، شوارع ، ابعاد و سایر عوامل موثر و با فرض عدم بدهی به 

 -۱ گردد:  می  اعالم  و  تعیین  ذیل  شرح  به  ادارات  سایر  و  شهرداری   ، ها  بانک 
برابر  مترمربع   ۴۶۰/۷۴ برای  و  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  عرصه 
۱۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  قرارهر  از  اعیان   -۲ ۳۶/۸۵۹/۲۰۰/۰۰۰ریال 
 ، سازی  حیاط   -۳ ۳/۹۴۷/۲۵۰/۰۰۰ریال  برابر  مترمربع   ۱۰۷/۷۵ برای  و 
برابر  جمعا  مذکور  ملک  کل  ارزش  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برابر   .. و  انشعابات 
۴۱/۲۵۶/۴۵۰/۰۰۰ریال )چهل و یک میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون 
و چهارصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  از مورد 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( 
این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا 
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 
از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  که 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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
تلفن: 09184480402

◄     مدیر حوزه های علمیه گفت: امروز با مسئله 
کاهش  سونامی  که  هستیم  مواجه  راهبردی  ای 
این  و  است  افراد  سن  افزایش  و  ازدواج  جمعیت، 
و  حاکمیتی  نهادهای  همه  توجه  مورد  باید  مقوله 

باشد. مردمی  تشکل های 
علیرضا  الله  آیت  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
بنیاد  مدیره  هیئت  اعضای  دیدار  در  اعرافی 
والدت  ایام  تبریک  با  شد،  برگزار  قم  در  که  فرزانگان 
امام  و  علیها  الله  سالم  طاهره  صدیقه  حضرت 
گفت:  و  کرد  اشاره  جمعّیت  مسئله  به  )ره(  خمینی 
است  راهبردی  بسیار  که  نکته ای  با  امروز  متأسفانه 
جمعیت،  کاهش  سونامی  هستیم  مواجه  آن  با  ما  و 
باید  مقوله  این  و  است  افراد  سن  افزایش  و  ازدواج 
تشکل های  و  حاکمیتی  نهادهای  همه  توجه  مورد 

باشد. مردمی 
امر  این  کرد:  بیان  علمیه  حوزه های  مدیر 
ایشان  و  کند  تغییر  بازنشستگان  به  ما  نگاه  می طلبد 
نیازمند  این  و  بدانیم  کشور  برای  سرمایه  همچون  را 

و  اجتماعی  نگرش های  عرصه  در  بنیادین  تغییر 
بازنشستگی  جامعه است همانطور که در نگاه اسالم 
در  همه  باید  بلکه  نداریم،  کارافتادگی  از  معنای  به 
جامعه  مختلف  عرصه های  در  فعال  عناصر  جامعه 
تا  باید  انسان ها  که  است  این  اصلی  نگاه  و  باشند 

امر  این  که  چرا  باشند،  داشته  فعالیت  عمر  آخر 
شد. خواهد  نشاط  و  پویایی  موجب 

را  سالمندی  باید  کرد:  تأکید  اعرافی  الله  آیت 
جامع  نگاه  و  بسازیم  فرصت  آن  از  و  بدانیم  فرصت 
در  نقش  ایفای  و  فعالیت  و  کار  فرهنگ  به  نسبت 
و  دهیم  توسعه  و  تعمیق  عمر  پایان  تا  را  جامعه 
این  در  فعال  عناصر  عنوان  به  خودمان  همچنین 
عمر  پایان  تا  تالش  و  توسعه  فرهنگ  باید  حوزه 
خود  در  کنشگری  و  کار  حس  تا  کنیم  توصیه  را 
سالمندان تقویت شود تا فعال بودن را در یابند و در 
افرد  این  از ظرفیت  پیدا کنیم که  این راستا راه هایی 

ببریم. بهره  آنها  فکر  از  استفاده  در  ولو 
سالمندان  خانواده های  در  داشت:  تأکید  وی 
مورد  الزم  آموزش های  و  ها  سازی  فرهنگ  باید 
را  خانواده  که  نگینی  مثل  را  ایشان  تا  باشد  توجه 
نیاز  فرهنگ  این  و  بدانند  می گیرند  بر  در  خود  در 
باید  که  است  مهارت ها  و  دوره ها  و  آموزش ها  به 
فرهیخته  اقشار  در  جانبه  چند  فرهنگ  شود  تالش 

گیرد. قرار  توجه  مورد  کرده  تحصیل  و 
در  کرد:  تأکید  پایان  در  علمیه  حوزه های  مدیر 
افزایش  راستای  در  که  مهارتی  و  آموزشی  بخش های 
الزم  است،  توجه  مورد  علمیه  حوزه های  در  جمعیت 
در  و  شود  تکمیل  و  بازخوانی  طرح ها  بعضی  است 
مسئله  جمعّیت  به  مربوط  مسائل  خود  طرح های 

باشد. توجه  مورد  سالمندان 
آشتیانی  رضا  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
و  پشتیبانی  ساخت:  خاطرنشان  دیدار  این  در  نیز 
تالش  واسطه  به  معمرین  به  نسبت  دهی  خدمات 
صورت  اعرافی  الله  آیت  شخص  و  حوزه  مدیریت 
انجام  تالش  تمام  و  عشق  با  امر  این  و  می پذیرد 

. د می شو
و  ها  سرزدن  و  محبت  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
و  مهم  بسیار  معمرین  به  نسبت  خالی  دست  با  لو 
سرمایه هایی  معمرین  و  علما  که  چرا  است،  مؤثر 
آنها  بینش  و  نگاه  قلم،  واسطه  به  باید  که  هستند 
 ► تولید محتوا کرد.     در عرصه های مختلف جامعه 

◄     مدیر کتابفروشی دنیای کتاب قم با بیان اینکه 
دهه  و  هشتادی  دهه  کتابفروشی ها  مخاطبین  بیشتر 
مشکل  قم  در  زرد  کتابسازی  گفت:  هستند،  نودی ها 

در حوزه کتاب ایجاد کرده است.
حسین قوامیان در نشست خبری با اصحاب رسانه 
بار  کتابفروشی ها  در  تخفیف  طرح  اجرای  کرد:  بیان 
فضای  در  مردم  حضور  اما  دارد  ما  برای  زیادی  مالی 
محیط  دارد.  زیادی  اهمیت  ما  برای  کتابفروشی 
که  کتابی  تا  شده  داده  قرار  اینجا  در  مناسبی  های 
گاهانه داشته باشند  می خواهند مطالعه کرده و خرید آ

ندارد. وجود  غیرحضوری  خرید  در  امکان  این  که 
این  گذشته  سال  پنج  فعالیت های  خصوص  در  وی 
زیادی داشتیم در  مجموعه توضیح داد: نشست های 
بازیگرانی  و  نویسندگان  از  پنج سال که طی آن ها  این 

آمده است. به عمل  که کتاب داشتند دعوت 
قوامیان با بیان اینکه بچه های دهه هشتاد و نودی 

گفت:  هستند،  ما  مخاطب  و  بوده  کتاب  اهل  بیشتر 
اما  داشت  فروش  بیشتر  ترجمه  کتاب های  گذشته  در 
تألیفی هم بسیار خواهان پیدا  مدتی است کتاب های 
کرده است در کل پس از کتاب های کودک و نوجوان، 
بیشترین  کار  و  کسب  و  روانشناسی  رمان،  کتاب های 

داشته اند. را  فروش 
قیمت  افزایش  و  تورم  کرونا،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  گفت:  داشت  کتاب  فروش  بر  زیادی  تأثیر  کاغذ 
دارد  وجود  قم  در  حاضر  حال  در  که  مشکالتی  دیگر 
است  زرد  کتاب های  آن هم  حد  از  بیش  کتاب سازی 
مفیدی  محتوای  یا  دارند  ضعیفی  ترجمه  یا  یعنی 

ندارند.
کتاب  دنیای  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  قوامیان 
 ۲۰۰ در  کشور  برتر  ناشر   ۱۵۰۰ از  کتاب  هزار   ۶۴
موضوع دارد، گفت: کتابفروشی های که در سطح قم 
ایجاد می شوند برای ما فرصت هستند، زیرا باتوجه به 

کامل  است  ممکن  هستند  دولتی  نیمه  بیشتر  اینکه 
می دهند. ارجاع  اینجا  به  را  مشتریان  و  نباشند 

دنیای  آینده  برنامه های  از  برخی  خصوص  در  وی 
تألیفی  کتاب های  داریم  سعی  کرد:  عنوان  کتاب 
جلساتی  همچنین  دهیم  قرار  خاصی  جایگاه  در  را 
برای مترجمین قم و ویراستاران برگزار خواهیم کرد تا 

شود. حل  قم  در  سازی  کتاب  مشکل 
کتاب  در  زرد  کتاب های  اینکه  بیان  با  قوامیان 
ماندن  پایدار  کرد:  تأکید  نمی شود  توزیع  فروشی ها 
البته  است،  دولت  حمایت  مستلزم  کتابفروشی ها 
در  کتابفروشی ها  در  کافه  ایجاد  جمله  از  روش هایی 
است  نشان  تجربه  زیرا  است  مؤثر  بسیار  آن ها  رونق 
هم  کتابخوان  هستند  کافه ها  متقاضی  که  کسانی 

. هستند
با  رابطه  در  قم  کتاب  دنیای  کتابفروشی  مدیر 
توسعه  گفت:  مجموعه  این  توسعه  برای  برنامه هایی 

به  نیاز  کتابفروشی  دارد.  فرق  فروشگاه  با  کتابفروشی 
با  توسعه  برای  ما  که  دارد  باتجربه  و  متخصص  نیروی 

 ► هستیم.     مواجه  مشکل  این 

دوره  پنجمین  و  سی  قم  نویسندگان  کانون       ◄
کالس های آموزشی خود را هم زمان با نیم سال دوم سال 
می کند. برگزار   ۱۴۰۱ ماه  بهمن  ابتدای  از  تحصیلی، 
نویسندگان  کانون  مدیره  هیأت  عضو  ربانی،  هادی 
در  کرد:  عنوان  خبرنگاران  جمع  در  دی ماه   ۲۵ قم، 
یادداشت نویسی،  نویسندگی،  کالس های  دوره،  این 
فیلمنامه نویسی،  داستان نویسی،  خبرنگاری،  ویرایش، 

می شود. برگزار  رایانه ای  ویرایش  و  خبری  عکاسی 
و  برادران  برای  کالس ها  این  این که  به  اشاره  با  وی 
به  پایان دوره  در  اظهار کرد:  برگزار می شود،  خواهران 
هنرجویانی که بتوانند دوره ها را با موفقیت طی کنند، 

می شود. اعطا  معتبر  نامه  گواهی 
آتشین  محمدرضا  دوره  این  در  کرد:  اضافه  وی 
اصغر  علی  خالقی،  محسن  داستانی،  مرتضی  صدف، 

علی  طاهری،  حسن  داودآبادی،  مهدی  کاویانی، 
کسرائیان و احمد ظهرابی به تدریس خواهند پرداخت.
ربانی بیان کرد: در این دوره کالس های نویسندگی 
پنجم  دانش آموزان )کالس های  ویژه  نویسی  داستان  و 
تا دهم( هم برگزار می شود که خانم اسماعیلی و خانم 
برای  کاویانی  آقای  و  دختر  دانش آموزان  برای  نظری 
توجه  با  داشت.  خواهند  تدریس  پسر،  دانش اموزان 
در  دانش آموزان  کالس های  تحصیلی،  سال  زمان  به 
روز  در  دانش آموزان  تا  شده  برنامه ریزی  پنجشنبه  روز 
تعطیلی مدارس بتوانند از این کالس ها استفاده کنند.
جامعه  نیاز  مورد  تخصص های  و  درس ها  ارائه  وی 
ویژگی های  از  یکی  را  مخاطبان  ذائقه  با  مطابق  و 
دوره های آموزشی کانون برشمرد و افزود: تاکنون کانون 
آموزشی  کالس های  دوره  چهار  و  سی  قم   نویسندگان 

برگزار کرده که تعداد زیادی از برادران و خواهران در این 
دیدگان  آموزش  از  بسیاری  کرده اند.  شرکت  کالس ها 
استانی  رسانه های  و  پژوهشی  مراکز  در  دوره ها  این 
فعالیت  هنر  و  قلم  به  مربوط  حوزه های  در  و  ملی  و 

. می کنند
برگزاری  قم  نویسندگان  کانون  مدیره  هیأت  ضو 
ویژگی های  از  دیگر  یکی  نیز  را  مهارتی  کارگاه های 
از  پس  هنرجویان  گفت:  و  برشمرد  کانون  دوره های 
آموخته های  و  شده  عملی  کارگاه  وارد  دوره،  گذراندن 
به نقد و بررسی دیگران می سپارند؛ زیرا چنین  را  خود 
کاری موجب تقویت بنیه علمی و کاربردی شدن دانش 

می شود. شده  کسب 
از  را  مثنوی«  »شرح  هفتگی  جلسات  برگزاری  وی 
برنامه های در حال برگزاری کانون برشمرد و ادامه داد: 

این جلسات با حضور استاد یساولی روزهای شنبه هر 
هفته ساعت ۱۹ در دانشگاه طلوع مهر، واقع در میدان 
رسالت قم برگزار می شود و حضور همه عالقه مندان در 

این نشست بالمانع است.
دوره  این  کالس های  در  نام  ثبت  کرد:  اظهار  ربانی 
غیر حضوری و تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ است. اطالعات 
به  قم  نویسندگان  کانون  سایت  وب  در  کالس ها  کامل 
در  کانون  کانال های  و   www.qomqalam.ir نشانی: 

است. استفاده  قابل  تلگرام«  و  »ایتا  رسان  پیام 
شایان ذکر است دفتر کانون نویسندگان قم  واقع در 
موسسه  رسالت،  میدان  نبش  دورشهر،  خیابان  انتهای 
در  کالس ها  برگزاری  محل  و  مهر  طلوع  عالی  آموزش 
دفتر مهارت افزایی طلوع مهر واقع در ابتدای بلوارامین 

کوچه شماره یک است.    ► 

گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل       ◄
ُتن   ۸۱۰ و  هزار   ۱۳۸ تاکنون  سال جاری  ابتدای  از 
دهنده  نشان  که  شد  توزیع  استان  این  در  گندم 
محصول  این  تدارک  و  تامین  روند  مطلوب  وضعیت 

است. درقم 
سعید محمدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا،  بیان داشت: همچنین دراین مدت چهار هزار و 
۸۵۰ ُتن انواع برنج خارجی و ۶ هزار و ۸۶۰ ُتن شکر 
از  اساسی  کاالهای  این  به  قم  مردم  نیاز  تامین  برای 

توزیع شد. طریق شبکه فروش معین در استان 
کاالهای  انبار  موجودی  وضعیت  خصوص  در  وی 
در  گفت:  نیز  کنونی  شرایط  در  استان  اساسی 
راستای تامین پایدار کاالهای اساسی مورد نیاز مردم 

برنج  انواع  ُتن   ۴۰ و  هفت هزار  سال،  پایانی  ایام  در 
شد. ذخیره سازی  قم  در  شکر  و  خارجی 

کاالهای  انبارهای  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
اساسی در قم پر از برنج خارجی، شکر و گندم است، 
اساسی  کاالهای  ذخیره سازی  وضعیت  کرد:  تاکید 
جمله  از  آینده  ماه  چند  در  استان  نیاز  به  پاسخ  برای 
بسیار  مبارک رمضان،  ماه  و همچنین  پایان سال  ایام 
عالی و مطلوب است و ما همواره میزان ذخیره سازی 
کاالهای اساسی در انبارهای قم را برای پاسخ به نیاز 

می کنیم. حفظ  پیش رو  ماه  چند 
گرفته  صورت  تالش  به  توجه  با  داشت:  بیان  وی 
نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  تدارک  و  تامین  زمینه  در 
پایانی سال و همچنین ماه  مبارک  ایام  مردم قم برای 

کاال  کمبود  نظر  از  نگرانی  هیچ گونه  جای  رمضان 
یاد  کاالهای  می توانند  استان  مردم  و  ندارد  وجود 

کنند. تهیه  خود  مصرف  برای  آسانی  به  را  شده 
به  توجه  با  رابطه  همین  در  داد:  ادامه  وی 
مقدار  حاضر  درحال  گرفته  صورت  حمل  برنامه های 
نیز  ُتن   ۸۴۰ و  هزار   ۲ و  برنج  ُتن   ۲۰۰ و  هزار  چهار 
شکر در انبار کاالهای اساسی قم موجود است و برای 
گندم  ذخیره  استان  ماه  سه  حداقل  مصرف  به  پاسخ 

داریم.
وضعیت  خصوص  در  که  نکته ای  گفت:  محمدی 
به  باید  قم  در  اساسی  کاالهای  موجودی  قبول  قابل 
آن توجه شود، موضوع ذخیره سازی فراتر از ظرفیت 
انبار کاالهای اساسی استان است و این مساله نشان 

می دهد اقدام های الزم برای تامین و تدارک کاالهای 
مورد نیاز مردم در زمان خود به خوبی دنبال می شود.

زمینه  در  بیان شد  که  بیان داشت: همان طور  وی 
تامین و ذخیره سازی گندم و هم چنین تولید آرد مورد 
دنبال  را  مناسبی  وضعیت  استان  نانوایی های  نیاز 
مورد  پیگیری های  پیش بینی ها،  اساس  بر  و  می کنیم 
و  سال  پایان  ایام  نیاز  تامین  برای  بخش  این  در  نیاز 

شده است. انجام  رمضان  مبارک  ماه 
الزم به توضیح است نانوایی های فعال در استان در 
گندم  ُتن  هزار   ۱۲ بیش از  به  میانگین  به طور  ماه  هر 
اداره کل  که  دارند  نیاز  مردم  نان مصرفی  پخت  برای 
تامین  را  گندم  میزان  این  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله 
 ► می کند و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.    

آیت الله اعرافی:

● سونامی کاهش جمعیت مورد توجه همه نهادها قرار بگیرد   ●

مدیر کتابفروشی دنیای کتاب قم: بیشتر مخاطبین کتابفروشی ها دهه هشتادی و نودی  هستند؛

● کتاب سازی زرد، مشکل جدید حوزه کتاب در قم    ●

مدیرکل غله: 

● حدود ۱۳۹ هزار ُتن گندم در قم توزیع شد    ●

● دوره آموزشی کانون نویسندگان قم برگزار می شود    ●
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● اصالح طلبان هیچ اعتقادی به مرحوم هاشمی نداشتند     ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

تملک ۴۰ باب ملک در 
مسیر اجرای پروژه فاز ۵ بلوار 

عماریاسر قم با اعتبار ۱8۰۰ 
میلیارد ریالی

تالش های  با  جاری  سال  در  گفت:  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
میلیارد   1800 بالغ بر  اعتباری  با  ملک  باب   40 تاکنون  انجام شده، 

است. شده  تملک  عماریاسر   5 فاز  پروژه  اجرای  مسیر  در  ریال 
رمضانی  محمد  قم،  شهرداری  هفت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
شهر  هفت  منطقه  در  عماریاسر   ۵ فاز  مهم  پروژه  اجرای  به  اشاره  با 
بالتکلیفی،  سال ها  از  بعد  قدمت  با  پروژه  این  داشت:  اظهار  قم 
با  امیدواریم  و  شده  آغاز  شهری  مدیریت  همت  با  پیش  سال  سه  از 
باشیم. توسعه هسته مرکزی شهر قم  پروژه شاهد  این  از  بهره برداری 
وی با بیان اینکه تملک امالک در مسیر اجرای این پروژه از مهم ترین 
اقدامات و یکی از سخت ترین مراحل است، ابراز کرد: در سال جاری با 
با اعتباری بالغ بر ۱۸۰۰  تالش های انجام شده، تاکنون ۴۰ باب ملک 
میلیارد ریال در مسیر اجرای پروژه فاز ۵ عماریاسر تملک شده است.

مدیر منطقه هفت شهرداری قم ادامه داد: اهتمام مدیریت شهری در 
خصوص اجرای این طرح با همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی 
نیز  طرح  در  امالک  مالکین  تا  شد  باعث  گذشته،  ماه های  در  استان 
غیر  و  نقدی  مختلف  روش های  با  و  باشند  داشته  مناسبی  همکاری 

توافق کردند. با شهرداری  نقدی 
کاماًل  معلم  خیابان  از  مسیر  ورودی  قسمت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
قسمت  این  به  غدیر  تونل  ادامه  کرد:  تصریح  است  بازگشایی شده 
دست  در  تملکات  با  همزمان  نیز  مسیر  مابقی  و  بوده  اجرا  حال  در 

است. عمرانی  اقدامات 
طرح  این  تملکات  راستای  در  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  رمضانی 
نسبت به تملک ۴۰۰باب ملک در مسیر اقدام شده است که از سال 
این پروژه به سمت  با جدیت بیشتری و سرعت باالتری  ۱۳۹۶به بعد 

است. رفته  پیش  شدن  اجرایی 

برگزاری پویش مردمی کودکان 
سایبری با شعار »پلیس فتا حامی 

کودکان« در قم
کودکان  مردمی  پویش  دوره  سومین  آغاز  از  قم  فتای  پلیس  رئیس 

خبرداد. قم  در  کودکان«  حامی  فتا  »پلیس  شعار  با  سایبری 
برگزاری  به  اشاره  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در  موالی  علی  سرهنگ 
پویش  این  دوره  سومین  امسال  کرد:  اظهار  سایبری  کودکان  پویش 
استان  جمله  از  کشور  سراسر  در  کودکان«  حامی  فتا  »پلیس  شعار  با 

می شود. برگزار  قم 
رئیس پلیس فتای قم در خصوص هدف از برگزاری این پویش گفت: 
استفاده درست  نوجوانان مهارت   و  این هستیم کودکان  دنبال   به  ما 
در  خود  خصوصی  حریم  همچنین  بگیرند،  یاد  را  مجازی،  فضای  از 

بشناسند. بیشتر  را  دسترس  در  امکانات  و  فضا  این 
رسانه ها  و  جامعه  که  است  این  ما  دیگر  اهداف  از  یکی  افزود:  وی 

باشند. داشته  سایبری  کودکان  موضوع  به  بیشتری  توجه 
خانواده ها  پویش،  این  آغاز  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  موالی 
 /https://cyberpolice.ir اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند 
محتوای مربوط به تهدیدات فضای مجازی و شگرد فریب کودکان در 
کنند. دریافت  نوشته  عکس  و  ویدیو  انیمیشن،  قالب  در  را  فضا  این 

خبـر

◄     ویدئوی کوتاه بخشی از مسابقه ای تلویزیونی 
مجازی  فضای  در  دارد  حسینی  بشیر  سید  اجرای  با 
همان  در  ابتذال  حجم  می شود،  دست  به  دست 
گذرای  دیدن  حتی  که  است  قدری  به  دقیقه  چند 
وایرال  ویدئوی  این  پیوست  به  می کند.  سخت  را  آن 
ابتذالی  شرم  از  کاربران  هم  مجازی  فضای  در  شده 
دست  آنها  به  ویدئو  این  دیدن  با  که  نوشته اند 
برنامه هایش  با  روزگاری  که  تلویزیونی  است.  داده 
چنین  با  رسیده  جایی  به  می کرد  خلوت  را  خیابان ها 
همیشه  و  ثابت  مخاطب  نمی تواند  حتی  برنامه هایی 
کنار  بگذارید  را  نکته  این  دارد.  نگه  راضی  را  خود 
روز  چند  همین  اتفاق  از  که  دیگر  مهم  گزاره  چند 
بگذارید  مثال  عنوان  به  است،  شده  عنوان  پیش 
افزایش  که  سازمان  این  امسال  بودجه   ردیف  کنار 
رئیس  واکنش  حتی  که  آنقدر  داشته  توجهی  قابل 
این  کنار  بگذارید  یا  به همراه داشته است،  را هم  آن 
اعالم  پیش  روز  دو  همین  که  ملی  رسانه  معاون  گفته 
فعالیت  ایران  علیه  زبان  فارسی  شبکه   298« کرد 
آیا  اینکه  است،  روشن  و  آشکار  سوال  می کنند.« 
با  مقابله  برای  ایران  سیمای  و  صدا  دستگاه  مبارزه 
برنامه  چنین  با  است  قرار  تلویزیونی  شبکه های  این 
هم  پاسخ  چند  هر  بگیرد؟  صورت  مبتذلی  و  سخیف 

است! آشکار 
است؟ فرهنگ ساز  تلویزیون  اساسا 

همین  اوضاع   این  میانه  در  شاید  مهم  سوال 
باشد، اینکه قرار است تلویزیون سطح ذائقه مخاطب 
یک  معمولی  سلیقه  اندازه  تا  یا  دهد  افزایش  را 
مخاطب برنامه هایش را تنزل بدهد؟ اگر کمی کلی تر 
شبکه های  به  حتی  و  کرد  مطرح  را  سوال  این  بتوان 
بدهیم  تعمیم  هم  جهانی  تلویزیونی  استاندارد 
یا  رسانه  نام  به  نهادی  اساسا  که  بپرسیم  باید  اینطور 
توقع  حاال  ما  که  دارد  فرهنگ سازی  وظیفه  تلویزیون 
آن را از رسانه ملی ایران داریم؟ امان الله قرایی مقدم 
یک  اساسی  رسالت  این  است  معتقد  جامعه شناس 
رسانه است. او به فردا می گوید » از نگاه کارشناسان 

حوزه ارتباط جمعی همچون هارولد السول و مارشال 
معنا  این  به  فرهنگ سازند.  رسانه ها  اصوال  مک لوهان 
انتقال  تلویزیون  همچون  رسانه ای  ذاتی  وظیفه  که 

درست  هنجارهای  و  ارزش ها  فرهنگی،  میراث 
باور اما چقدر  با قبول این  فرهنگی به جامعه است.« 
افزایش  بودجه  ردیف  با  حاال  که  ایران  تلویزیون 
یافته ای هم رو به روست رسانه ای فرهنگ ساز است؟

همگرایی جای  به  واگرایی  تلویزیون؛ 
تلویزیون  است  معتقد  مقدم  قرایی  الله  امان 
رسانه  یک  کند،  فرهنگسازی  که  آن  از  بیش  ایران 
تلویزیونی   .« می گوید  فردا  به  او  است.  سیاست زده 
دور  به  باید  است  قائل  خود  برای  ملی  پیوست  که 
جامعه  بتواند  موجود  الیگارشی های  و  قدرت ها  از 

راهبری  دارد  باور  آن  به  اکثریت  آنچه  سوی  به  را 
روش  این   1949 سال  در  ژاپن  که  چنانکه  کند. 
و  ملی  روحیه  تقویت  به  که  کاری  گرفت.  کار  به  را 

همگرایی  یک  به  منجر  و  انجامید  جامعه  آن  میهنی 
رویه  این  خالف  بر  درست  اما  ایران  تلویزیون  شد. 
رویه  همین  همگرایی.«  تا  است  مشغول  واگرایی  به 
می شود  منجر  این  به  جامعه شناس  این  باور  به 

از  خود  فراغت  برای  حتی  معمولی  مخاطب  هر  که 
رویه ای  کند.  تغذیه  خارجی  فارسی زبان  شبکه های 
به  هم  تلویزیون  مسئوالن  دهان  از  مدام  اتفاق  که 
نتیجه  اینکه  از  غافل  می شود،  مطرح  گالیه  صورت 
را  شبکه ها  این  مخاطب  که  آنهاست  برنامه سازی 

است. کرده  انتخاب 
نیستند! هم  مبتذل  حتی  که  برنامه هایی 

پشت  در  حتی  جهان  امروز  سرگرمی  صنعت  در 
اما  می شود،  دقت  رنگ ها  روانشناسی  به  آثار  صحنه 
سیاست زده  نوعی  به  هم  ما  سرگرمی سازی  وقتی 
نمی رود.  افراد  این  از  تفکری  چنین  انتظار  است 
فرهنگ  از  بیگانگی  بدانیم  باید  که  صورتی  در 
می توان  را  مهم  نکته  این  می شود.  آغاز  کودکستان 
هم  ایران  تلویزیون  برنامه سازی  شیوه  در  نوعی  به 
برنامه سازی  در  ابتذال  از حجم  اما  مقدم  قرائی  دید. 
حتی  است  معتقد  و  دارد  گالیه  تلویزون  روزهای  این 
می گوید  فردا  به  او  نیست!.  هم  مبتذل  برنامه ها  این 
است  قرار  غیرمتخصص  و  ناکارآمد  افراد  وقتی   «
ابتذالی  حجم  این  نتیجه اش  کنند  سرگرمی سازی 
افراد  این  انتخاب های  هستیم.  شاهدش  که  می شود 
خطکشی  اساس  بر  و  شخصی  کامال  روزها  این  در 
انتخاب ها  این  و غیر خودی صورت می گیرد.  خودی 
هم  افراد  این  مدنظر  سیاست  به  نیست  قرار  حتی 
به  افراد  این  باشیم  قائل  اگر  که  معنا  این  به  برسد، 
به  را  خود  پیام  تا  می کنند  برنامه سازی  دلیل  این 
این  که  چرا  رفتیم  بیراهی  راه  هم  کنند  القا  مخاطب 

به  است.  پیامی  نوع  هر  از  خالی  برنامه سازی  نوع 
نوعی  به  هم  ابتذال  واژه  اطالق  حتی  که  مفهوم  این 
هر  از  خالی  چون  است!  برنامه  این  مرتبه  بردن  باال 
یک  نوعی  به  هم  ابتذال  که  چرا  است.  مفهومی  نوع 

ندارند  برنامه ها هیچ مفهومی  این  اما  برچسب است، 
گاهی  که بتوان آن را مبتذل خواند. این افراد حتی آ

» ندارند.  پیام  مفهوم  به  نسبت 
نیست نسل  این  رسانه  تلویزیون، 

پیامد  که  است  این  میانه  این  در  مهم  سوال  اما 
ملی  را  خود  که  رسانه ای  برای  سیاستی  چنین 
فارسی  شبکه های  باالی  حجم  از  چیست؟  می داند 
ایران  علیه  معاون ملی سیما  باور  به  که  زبان خارجی 
که  برنامه سازی  شیوه  این  بگذریم.  می کنند  فعالیت 
بخش های  می توان  سختی  به  منصفی  مخاطب  هر 
منجر  اتفاقی  چه  به  ببیند  هم  را  آن  شده  بریده 
معتقد  شناس  جامعه  مقدم  قرایی  امان الله  می شود؟ 
می توان  حتی  را  آن  سوء  پیامدهای  از  بخشی  است 
کنونی  نسل  که  چرا  دید.  هم  اخیر  ناآرامی های  در 
شبکه  دو  انتخاب  حق  تنها  گذشته  برخالف  ایران 
بسیاری  مولفه های  و  ندارد  را  داخلی  تلویزیونی 
می گوید  فردا  به  او  اوست.  روی  پیش  انتخاب  برای 
می توانند  رویه ای  چنین  با  که  کنند  گمان  شاید   «
ظاهر،  این  اینکه  از  غافل  بدهند،  ذهنیت  تغییر 
دیوید  قول  به  امروز  نسل  می سازد.  را  دیگری  باطن 
جوانان  امروز  نمی خواهد.  را  سنت خواهی  رایزمن 
چنین  دیدن  به  تن  دیگر  آنها  شدند.  خردگرا  ما 
با  جایگزین های  دنبال  به  و  نمی دهند  برنامه هایی 
کیفیتی هستند که به راحتی هم در دسترسشان قرار 
و  هستند  عالقه شان  مورد  رسانه  دنبال  به  آنها  دارد. 

 ►   » نیست.  آنها  رسانه  قطعا  تلویزیون  این 

گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر       ◄
بهره  به  قادر  خیلی  طلبان  اصالح  گرچه 
گه  اما  نیستند  هاشمی  آقای  از  گرفتن 
بلکه  اعتقاد  سر  از  نه  آنها  شاهدیم  گاهی 
آقای  شخصیت  به  سیاسی  بازی  دلیل  به 
برد  قطعا  که  کنند  می  عنایت  هاشمی 

داشت. نخواهد  جامعه  در  چندانی 
الله  آیت  ارتحال  سالگرد  طلبان  اصالح 
در  و  کردند  بهانه  را  رفسنجانی  هاشمی 
منش  تحلیل  یا  خاطرات  یادآوری  قالب 
پردازند. نقادی سیاسی می  به  او  سیاسی 
فردا  با  گفتگو  در  نمین  سلیمی  عباس 
درباره چرایی حمایت امروز اصالح طلبان 
در  گفت:  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  از 
مختلف  های  برگه  با  بازی  سیاست  عالم 
وجود  با  است.  رایج  های  شیوه  از  یکی 
آقای  و  اصالحات  جریان  بین  تعارضات 
طلب  اصالح  نیروهای  برخی  هاشمی، 
مرحوم  از  کردند  تالش  مقطعی  یک  از 
سیاسی  کالن  اهداف  برای  هاشمی  آقای 

بگیرند. بهره  خودشان 
هم  هاشمی  آقای  البته  افزود:  وی 
بود  ای  برجسته  سیاسی  شخصیت  یک 
اهداف  برای  طلبان  اصالح  از  متقابال  و 
دیگر  عبارت  به  گرفت؛  می  بهره  خودش 
طلبان  اصالح  که  نبود  طور  این  فقط 
هنرمندی  با  و  باشند  ای  پیچیده  عناصر 
آقای  مرحوم  از  یکطرفه  بخواهند  سیاسی 
توان  می  حتی  کنند.  استفاده  هاشمی 
طلبان  اصالح  از  هاشمی  آقای  گفت 

گرفت. می  بهره  بیشتر 
یادآور  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
به  متغیری  شخصیت  هاشمی  آقای  شد: 
نتوانست  بنابراین  داشت  سیاسی  لحاظ 
یک قشری از جامعه را به صورت مجذوب 
آقای  بگیرد.  خودش  خدمت  در  اعتقادی 
شدت  به  طلبان  اصالح  با  گاهی  هاشمی 
بد و گاهی به شدت با آنها خوب بود. این 
آقای  برای  را  منافعی  گرچه  سیاسی  بازی 
آن  از  مانع  اما  ساخت  می  فراهم  هاشمی 
خودشان  ارتباطات  فکر  با  که  کسانی  شد 
هاشمی  آقای  به  کنند،  می  تنظیم  را 

شوند. جذب 
از  بعد  هاشمی  آقای  اینکه  بیان  با  وی 
فکری  شخصیت  به  تبدیل  نتوانست  وفات 
یک  براساس  ثابت  اجتماعی  پایگاه  با 
امروز  داد:  ادامه  شود،  ماندگار  اندیشه 
بهره  به  قادر  خیلی  طلبان  اصالح  گرچه 
گه  اما  نیستند  هاشمی  آقای  از  گرفتن 
بلکه  اعتقاد  سر  از  نه  آنها  شاهدیم  گاهی 

آقای  شخصیت  به  سیاسی  بازی  دلیل  به 
برد  قطعا  که  کنند  می  عنایت  هاشمی 

داشت. نخواهد  جامعه  در  چندانی 
اصالح  اینکه  بیان  با  نمین  سلیمی 
هاشمی  مرحوم  به  اعتقادی  هیچ  طلبان 
هم  و  هویت  بحران  هم  گفت:  نداشتند، 
دادن  قرار  فشار  تحت  برای  سیاسی  ابزار 
است  شده  عاملی  امتیازگیری  جهت 
آقای  نام  از  بخواهند  طلبان  اصالح  که 
آنها  واقع  در  کنند.  استفاده  هاشمی 
تواند  می  هاشمی  آقای  کردند  می  تصور 
از  آنها  تا  باشد  نظام  بر  فشاری  کانال  یک 
آقای  حیات  زمان  در  بگیرند.  امتیاز  نظام 
به  قطعا  نداد،  رخ  اتفاقی  چنین  هاشمی 
امری  ایشان چنین  فوت  از  بعد  اولی  طور 

نیست. ممکن 

هاشمی  آقای  فوت  از  بعد  افزود:  وی 
جریان  باز،  سیاست  جریانات  یکسری  جز 
گری  مطالبه  را  ایشان  اندیشه  دیگری 
پایگاه  یک  هاشمی  آقای  اگر  کند.  نمی 
می  آقایان  این  داشت،  می  سیاسی  ثابت 
کنند  استفاده  ثابت  پایگاه  این  از  توانست 
این  در  گاهی  هاشمی  آقای  چون  ولی 
مسیر و گاهی در آن مسیر قرار می گرفت 

را  سیاسی  جریان  یک  نتوانست  بنابراین 
بزند. ماندگار  و  دائمی  پیوند  خودش  به 

اشاره  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
طلبان  اصالح  تخریبی  های  حمله  به 
انتخابات  جریان  در  هاشمی  مرحوم  به 
طلبان  اصالح  کرد:  اظهار  ششم  مجلس 
هیچ  بنابراین  ندارد  قبول  را  کسی  هیچ 
رأس  در  را  هاشمی  آقای  نخواستند  گاه 
آنها  جریان سیاسی خودشان تصور کنند، 
نکرده  تحمل  خیلی  را  خاتمی  آقای  حتی 
اند، بارها شاهد بودیم وقتی آقای خاتمی 
حرفی زد که به مذاق آقایان خوش نیامد، 
از  عبور  شعار  و  اند  ایستاده  برابرش  در 

اند. کرده  مطرح  را  خاتمی 
هیچ  طلبان  اصالح  وقتی  افزود:  وی 
به  نداشتند  قبول  را  هاشمی  آقای  گاه 

طبع نمی توانند نماینده پایگاه اجتماعی 
نوع  این  بنابراین  باشند  هاشمی  آقای 
پایگاه  وقتی  طلبان  اصالح  مانورهای 
اجتماعی ندارد، نمی تواند آورده ای برای 

بیاورد. ارمغان  به  آنها 
به  قدرت  کسب  برای  اصالح طلبان 

شدند نزدیک  هاشمی 
از  بیش  است  مدتی  اصالح طلبان 

منتسب  را  خود  می کنند  سعی  گذشته 
حاال  کنند.  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  به 
وجود  به  مهم  پرسش  یک  بین  این  در 
از  اصالح طلبان  هدف  آنکه  می آید؛ 
هاشمی  به  خود  نزدیک جلوه دادن 

؟ چیست
تحلیلگر  و  فعال  انصاری راد،  حسین 
موضوع  این  درباره  سیاسی،  مسائل 
را  هاشمی  آقای   42 سال  از  »من  گفت: 
زندان های  در  او  وضعیت  و  می شناختم 
را  او  کتاب ها  دارم.  یاد  به  را  پهلوی  رژیم 
از  بیش  حتی  او  که  می دانم  و  خوانده ام، 
جمهوری  حزب  در  بهشتی  آقای  مرحوم 
اکنون  بنابراین  بود؛  گذار  تأثیر  اسالمی 
فردی درباره آقای هاشمی سخن می گوید 
را  او  نزدیک  از  دهه  چندین  هم  که 

می شناسد و هم نسبت به افکار و رفتارش 
اگر  وصف  این  با  دارد.  کامل  گاهی  آ
کنم،  قضاوت  مرحوم  آن  درباره  بخواهم 
در  اقداماتی  او  زیرا  نمی دهم  قبولی  نمره 
داد  انجام  منتقدان  راندن  انزوا  به  جهت 
که  درصورتی  بست؛  را  سیاسی  فضای  و 
آزادی  مهم  اصل  دو  داشتیم  انتظار  همه 
و عدالت که از آرمان های مهم مشروطیت 
هاشمی  آقای  اما  شود  محقق  بودند،  هم 
در جهت تحقق این دو مهم اقدامی انجام 

نداد«.
با  اصالح طلبان  نسبت  درباره  او 
سران  تمام  »تقریبا  کرد:  بیان  هاشمی 
کنار  در  انقالب  ابتدای  در  که  اصالحات 
مقطعی  از  می کردند  کار  هاشمی  آقای 
به  دوباره  ناگهان  اما  کردند  عبور  او  از 
سمت او متمایل شدند. من تصور می کنم 
به  را  قدرت  اصالح طلبان  که  مقطعی  از 
کوشیدند  صرفا  و  دادند  ترجیح  جامعه 
آقای  به  کنند،  تالش  قدرت  کسب  برای 
دوم  در  وگرنه  شدند؛  نزدیک  هاشمی 
اصالح طلب  نیروهای  همین  همه  خرداد 
در کنار آقای خاتمی بر محور آزادی تأکید 
تالش  محدودیت ها  رفع  برای  و  داشتند 

. » ند می کرد
کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
سیاست بازی ها  تسلیم  »اصالح طلبان 
با  آنها  افتادند.  دور  حقیقت  از  و  شدند 
خوبی  راه  هاشمی  آقای  به  نزدیک شدن 
برخی  دارم  باور  من  نگرفتند.  پیش  در  را 
به  را  اصالحات  مجموعه  که  اصالح طلبان 
خیانت  نگوییم  اگر  کشاندند  سمت  این 
گرفتند.  پیش  را  خالفی  راه  اما  کردند 
با این روش به قدرت  آنها تصور می کردند 
دیگر  و  ریاست جمهوری  وقتی  و  می رسند 
راه  تدریج  به  بگیرند  اختیار  در  را  نهادها 
دچار  اما  می شود  باز  امور  اصالح  برای 

شدند«. بزرگی  اشتباه 
تصور  »من  گفت:  پایان  در  انصاری راد 
بر  تکیه  با  بتوانند  اصالح طلبان  نمی کنم 
مردم  برای  جذابیتی  هاشمی  آقای  نام 

 ► کنند«.   ایجاد 

یک جامعه شناس از پیامدهای ابتذال برنامه سازی می گوید؛

● شرم ابتذال!   ●

آگهی اصالحیه
در پرونده ۲/۱۴۰۰ج/۷۴۶ له سید محمد مهدی برقعی علیه آقایان محمود 
و  رضا  صمد  سه  هر  کمال  و  رحمان  و  مهرداد  و  حبیبیان  احمد  و  حاجیلو 
از  فرعی   ۱۱۱۶ ثبتی  پالک  فروش  دستور  بر  مبنی  عسگری  فرحناز  خانم 
۲۵۶۷ اصلی بخش دو ثبت قم که در روزنامه گویه به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ 
ثبتی  پالک  ششدانگ  ارزش  که  شده  چاپ   ۲۰۹۰ شماره  به   ۵ صفحه  در 
با توجه به موقعیت و  از عرصه و اعیان و محوطه سازی و انشعابات  فوق اعم 
مساحت و کم و کیف اعیانی احداثی و مشخصات ذکر شده در متن گزارش 
و  یکصد  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  اینجانب  نظر  به  حاضر  حال  در 
می  اصالح  بدینوسیله  که  افتاده  قلم  از  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیارد  بیست 
قوت  به   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت  مزایده  روز  در ضمن  گردد 

است.  باقی  خود 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد   /    تلفن: 09184480402

● حقوق کارگران در ۱۴۰۲ چقدر بیشتر می شود؟    ●

 روایت جواد الریجانی از عالقه 
هیالری کلینتون برای ارتباط 

گرفتن با جامعه روحانیت
کلینتون  خانم  پیش  هفته  چهار  گوید:  می  الریجانی  محمدجواد 
سیاستگذاری  در  تاثیرگذاران  از  یکی  کلینتون  داشت،  سخنرانی  یک 
باید  است،  گفته  اخیرش  اظهارات  در  آمریکاست  در  دموکراتیک 
بگوییم  آنها  به  و  کنیم  بیشتر  ایران  در  روحانیت  جامعه  با  را  تماسمان 
که شما نترسید ما اصاًل قصدی برای اسالم نداریم فقط شما بر اعمال 

نکنید. اصرار  ایران  در  اسالمی  احکام  از  برخی 

تشکیل پرونده برای فرزندان 
بی حجاب مسئوالن در خارج از 

کشور
سیدعلی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
خبر  بسیج  و  قضاییه  قوه  و  ستاد  این  بین  ای  نامه  تفاهم  امضای  از 
»آسیب های  حوزه  در  اقدامات  محور  »مساجد«  محله  هر  در  تا  داده 
»بی  گفت:  حرف هایش  از  بخشی  در  او  گیرند.  قرار  اجتماعی« 
فرهنگی«  انقالب  عالی  »شورای  که  است  »تخلف«  یک  حجابی« 
قانونی،  استناد  این  به  بنا  که  کرده  تعیین  ستاد  برای  را  وظایفی 
از منکر، جهت گیری خواهد  به معروف ونهی  امر  فعالیت های ستاد 
داشت. نمی توانیم بخاطر حرف عده ای که دنبال بحث های رسانه 
در  و  کنیم  نظر  صرف  وظایفمان  انجام  از  هستند،  انتخاباتی  و  ای 
برای  داریم.  را  مختلف  افراد  با  مناظره  آمادگی  مختلف  های  حوزه 
شدند،  حجاب  بی  کشور  از  خارج  در  که  مسئوالن  فرزندان  از  برخی 

داده ایم. تشکیل  پرونده 

طرح دولت برای اختصاص یارانه 
به چادر

موضوع  کرد:  اعالم  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
هم  و  پرورش  و  آموزش  در  هم  اسالمی،   – ایرانی  زندگی  سبک 
دلیل  به  اما  است؛  مطرح  جمعیت  جوانی  و  خانواده  طرح  در 
شرایط  است.  حوزه  این  در  بسیار  بررسی های  نیازمند  آن  اهمیت 
از  زودتر  بازنشستگی  روی  پیش ِ  چالش  بازنشستگی،  صندوق های 
بررسی  در  که  شد  یادآور  و  کرد  اشاره  آن  به  خزعلی  که  است  موعد 
شرایط  دلیل  به  عمل  در  ولی  شده،  تأکید  مهم  این  به  هم  بودجه 
از  پیش  بازنشستگی  به  تمایلی  چندان  صندوق ها،  و  بودجه  ویژه 
و پوشش مناسب  لباس  ندارد. پوشش مناسب: موضوع  موعد وجود 
در  هم  و  فرهنگی  شوراهای  در  هم  رئیسی،  کابینه  عضو  گفته  طبق 
به عنوان  چادر  که  است  دست  در  طرحی  و  بوده  توجه  مورد  دولت 
پوشش  تا  گیرد  تعلق  یارانه  آن  به  و  شده  شناخته  فرهنگی  کاالی 
خزعلی  شود.  داده  قرار  افراد  اختیار  در  مناسب  قیمت  با  مناسب 
زمینه  در  استاندارد  تولیدی های  از  پشتیبانی  که  کرد  خاطرنشان 
آن  اثرات  کرد  میدواری  ابراز  و  شده  انجام  زیادی  حد  تا  هم  حجاب 

ببینیم. بازار  در  زودی  به  را 

نماینده مجلس:
چرا باید 8۵ میلیون ایرانی 

را گروگان دو خودروساز 
بی کیفیت کنیم؟

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی وجود نهاد اعتراضی در 
کشور را ضروری و الزم دانست و گفت: ما در جمهوری اسالمی ایران 
شرایط  کردن  فراهم  شامل  اعتراض  نهاد  داریم؛  نیاز  اعتراض  نهاد  به 
در  می خواهند  که  است  معترضی  شهروندان  برای  اعتراضی  کنش 
مجلس  در  تهران  نماینده  کنند.  بیان  را  خود  اعتراض  نظام  چارچوب 
را  ملت  گفت:  داخل  تولید  خودروهای  کیفیت  از  انتقاد  با  همچنین 
کرده  سایپا  و  خودرو  ایران  خودروسازی  شرکت  دو  ناکارآمدی  قربانی 
های  نسل  مدیریت  سوء  از  ناشی  وحشتناکی  انباشته  زیان  که  ایم 
بی جای  حمایت  مورد  همواره  و  داشته  دوشرکت  این  مدیران  متمادی 
را گروگان دو  ایرانی  باید ۸۵ میلیون  بوده اند؛ چرا  و دولتی  حاکمیتی 
خودرو ساز بی کیفیت، ضعیف و ناکارآمد کنیم؟ آیا فردای قیامت می 

داد؟ پاسخی  توان 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی:
دولت نفت 6۰ دالری را

 ۹۰ دالر فروخت، این دالرها را 
دولت چه کرد؟

درباره  نیوز  نامه  با  گفت وگو  در  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
گزارش ها  این  واقعا  گفت:  مردم  به  دولت  گزارش های  صحت  میزان 
آقای  دولت  برابر  چند  می گوید  رئیسی  آقای  دولت  دارد.  تأمل  جای 
روحانی نفت می فروشد، خوب سوال این است که پول نفت را چه کار 
نفت  پول  نمی پرسد  و  نمی ایستد  دولت  سر  باالی  مجلس  چرا  کرد؟ 
افزود:   ۱۴۰۱ بودجه  قانون  نفت در  به قیمت  اشاره  با  کجاست؟ وی 
چه  دولت  را  دالر ها  این  فروخت،  دالر   ۹۰ را  دالری   ۶۰ نفت  دولت 
کرد؟ پول هایی که دولت می گوید از سایر کشور ها وصول کرده است 
چه شدند؟ محل هزینه هیچ یک از این ها در بودجه نیامده است. از 
این  اما  کند،  عمل  خود  نظارتی  وظیفه  به  که  داشتیم  انتظار  مجلس 
کار را انجام نداد. این فعال سیاسی یادآور شد: چرا مجلس با دولت 
با  اما  انقالبی هستند،  و دولت  ادعا می کنند مجلس  تعارف می کند؟ 
حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. مردم از این دولت و مجلس 
نمی خواهیم  و  می دانیم  انقالب  ستون  را  مجلس  ما  هستند.  ناراضی 
اما  باشد،  مردم  نماینده  باید  مجلس  شود.  تضعیف  مجلس  جایگاه 
را  کرده  تصویب  مجلس  هرچه  و  می نشینند  هم  با  وقوه  سه  سران 

می کنند. باطل 

خبـر

مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو       ◄
تدوین  که  بودجه ای  دومین  در  سیزدهم  دولت  گفت: 
این  و  گرفته  نادیده  را  عمرانی  بودجه   ، است  کرده 

ندارد. ایران  اقتصاد  برای  خوبی  پیام  تفاق 
با   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  حیدری-  مهرنوش 
اما  رسید  بهارستان  به  باالخره  تاخیر  ماه  یک  از  بیش 
الیحه  این  معتقدند  اقتصادی  ناظران  و  کارشناسان 
و  کرده  جبران  را  پیشن  کاستی های  است  نتوانسته 

. باشد  امروز  سخت  شرایط  با  متناسب  الیحه ای 
کارشناس  و  مجلس  اسبق  نماینده   ، قنبری  علی 
گفت:  خبرآنالین  به  خصوص  این  در  اقتصاد  حوزه 
در  را  افزایش  درصد   ۲۵ تنها  کشور  عمرانی  بودجه 
نرخ  که  است  حالی  در  این  است  شاهد  آینده  سال 
از  و  می شود  پیش بینی  درصد   45 محدوده  در  تورم 
سوی دیگر با این مساله نیز مواجه هستیم که رقم کل 

. داراست  را  درصدی  چهل  رشد  بودجه 
دولت  بی توجهی  به  ناظر  را  پیش بینی  این  وی 
متاسفانه  گفت:  و  دانست  عمرانی  بودجه  به  سیزهم 
حتی تاخیر قابل توجه نیز سبب نشد دولت اندکی در 

بردارد. گام  بودجه  الیحه  کیفیت  بهبود  راستای 
انتقاد از افزایش بودجه برخی نهادها

که  عمرانی  بودجه  حالی  در  کرد:  تاکید  وی 
متضمن رشد اقتصادی و ایجاد شغل و ... است، تنها 
نهادهای  برخی  بودجه  که  یافته  افزایش  درصد   ۲۶

غیرمولد فرهنگی با رشدهای باالتر از ۵۰ درصد و ... 
. روبروست 

دولت  کرد:  اضافه  مطلب  این  توضیح  در  وی 
و  جاری  بودجه  متاسفانه  ۱۴۰۲؛  بودجه  الیحه  در 
اضافه  را   ... و  فرهنگی  نظیر  مولد  غیر  دستگاه های 
با  مقایسه  در  را  عمرانی  بودجه های  مقابل  در  و  کرده 

تورم نیفزوده است بنابراین دولت برای ارایه بودجه به 
اصلی  عامل  عنوان  به  عمرانی  بودجه های  از  مجلس 

است. مانده  غافل  کشور  توسعه 
پیام بودجه سال ۱۴۰۲ برای اقتصاد ایران

 ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  پیام  درباره  اقتصاددان  این 

سیزدهم  دولت  اینکه  علیرغم  گفت:  ایران  اقتصاد  به 
اما  کرد،  ارایه  مجلس  به  زیاد  تاخیر  با  را  بودجه 
نظر  به  و  نیست  کارآمد  آینده  سال  بودجه  متاسفانه 
می رسد که تفاوتی در وضعیت توسعه اقتصادی کشور 
افزایش  زیرا  داد  نخواهد  رخ  سال جاری  به  نسبت 
۴۵ درصد در  نیز حدود  را  تورم  و  ۴۰ درصد  را  بودجه 
نظر گرفته اند که یعنی رشد بودجه کمتر از نرخ  واقعی 

است. کشور  جاری  تورم 
می دهد  نشان  بودجه  ارقام  و  اعداد  افزود:  قنبری 
وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه به 

داشت. نخواهد  چندانی  تفاوت  امسال 
وی ادامه داد: البته امسال از لحاظ تورم، بیکاری، 
سال  جینی  ضریب  سرانه،  اقتصادی، درآمد  رشد 
از  بهتر  موارد  این  وضعیت  آینده  سال  و  نبود  خوبی 
امسال و اکنون نخواهد بود بلکه بدتر هم خواهد شد.

سال  وضعیت  می گویند  دولتی ها  البته  گفت:  وی 
بنده  صورتی که  در  بود  خواهد  امسال  از  بهتر  آینده 
اساس  بر  باید  بودجه  الیحه  زیرا  ندارم  تصوری  چنین 
وضعیت بهتر نوشته می شد و راهکارهایی برای جذب 
گسترده تر  سرانه،  درآمد  افزایش   ، سرمایه گذاری 
و  جینی  ضریب  بهبود  تورم،  مهار  مردم،  سفره  شدن 
... در آن لحاظ می شد . وقتی چنین اتفاقی نیفتاده 
باقی  وعده  همان  حد  در  تنها  بهبود  وعده  است، 

ماند. خواهد 

مالیات خوب، مالیات بد
درباره  مدرس  تربیت  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
 ۱۴۰۲ بودجه  در  شده  پیش بینی  مالیاتی  درآمدهای 
و  مالیات ها  از  عمدتا  دولت  درآمدهای  گفت:   نیز 
فروش نفت تامین می شود و سایر موارد، نظیرعوارض 
دولت  درآمدهای  در  چشمگیری  نقش   ... و  گمرکی 

ندارد.
سال  برای  که  مالیاتی  متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
آینده در نظر گرفته شده، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است 
و یعنی رشد باالیی برای مالیات ها در نظر گرفته شده 

است.
او گفت: مگر اقتصاد ایران چقدر رشد کرده که قرار 
پرداخت  مالیات  جاری  سال  از  بیش  حجم  این  است 
شدن  زمین گیر  به  مالیاتی  فشار  این  بی تردید   . کند 
نیز  الیحه  همین  در  می شود.  منجر  تجارت  و  تولید 
شناسنامه دار  فعاالن  بر  مالیاتی  فشار  مهم  بخش  باز 
که  است  حالی  در  این  است.  متمرکز  حقوق بگیران  و 
باید درامدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای 

یابد. افزایش  مالیاتی 
مالیاتی  معافیت های  همه  باید  کرد:  تاکید  وی 
که  کسی  هر  و  مردم  همه  راستا  این  در  و  شود  لغو 
به  کند  پرداخت  مالیات  دارد،  اقتصادی  فعالیت 
نباید  حوزه  این  در  مالیاتی  معافیت  هیچ  ترتیب  این 

 ► باشد.   پذیرفته 

نماینده کارگران در شورای عالی       ◄
 ۱۴۰۲ کارگران در سال  درباره حقوق  کار 
مد  رقمی  و  عدد  هیچ  هنوز  امسال  گفت: 
این  حرفمان  همچنان  اما  نیست  ما  نظر 
تومانی  ۲۰۰ هزار  و  میلیون   ۶ با  که  است 
که االن کارگر می گیرد اگر مزد سال آینده 
هم  باز  کند  پیدا  افزایش  هم  درصد   ۱۰۰

نیست. هزینه ها  جوابگوی 
صنفی  انجمن های  کانون  نماینده 
درباره  کار  کارگری کشور در شورای عالی 
حقوق کارگران در سال آینده گفت: نحوه 
تعیین دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون 
حقوق   ۴۱ ماده  طبق  است.  مشخص  کار 
سبد  هزینه  و  تورم  نرخ  پایه  بر  کارگران 
منتها  می شود،  تعیین  کارگران  معیشت 
اعالم کرد که می خواهند  کار  وزیر  امسال 
کمیسیون  و  دهند  انجام  دیگری  تدبیر 
خواهد  مشخص  حقوق  حداقل  تعیین 

. شد
این  بر  کرد:  بیان  ابوی«  »هادی 
اساس، در جلسه این هفته که به احتمال 
شود  برگزار  پنجشنبه  یا  چهارشنبه  زیاد 
شیوه جدید را اعالم خواهند کرد. ما فعال 
و  بشود  برگزار  جلسه  تا  هستیم  منتظر 
می شود  موافقت  جدید  شیوه  با  آیا  ببینیم 
مزد  کمیته  گذشته  سال های  مثل  یا 

داشت. خواهیم 
حقوق  افزایش  بین  تناسبی  هیچ 

نیست کارمندان  و  کارگران 
حداقل   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  مطابق 
در  دولت  بازنشستگان  و  کارمندان  حقوق 
می یابد.  افزایش  درصد   ۲۰ آینده  سال 
کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
حقوق  حداقل  تعیین  تاثیر  درباره 
گفت:  کارگران  دستمزد  بر  کارمندان 
روانی  نظر  از  است  ممکن  خبر  این  اعالم 
هم  گذشته  سالیان  ما  اما  باشد  تاثیرگذار 
که  می دانیم  همه  و  داشتیم  را  تجربه  این 
حقوق  افزایش  بین  نسبتی  و  تناسب  هیچ 
وجود  کارگران  حقوق  و  دولت  کارمندان 

ندارد.
وضعیت  درواقع،  داد:  ادامه  ابوی 
تفاوت  خیلی  کارمندان  با  کارگران  حقوق 
بحث هایی  کارمندی  حقوق  در  ما  دارد. 
شاید  که  داریم  ذلک  غیر  و  کارانه  مانند 
کارمندی  خانوار  هزینه های  از  بخشی 
این  کارگری  حوزه  در  اما  کند  تامین  را 

که  است  حقوقی  همان  و  نیست  چنین 
و  کارگری  و  دولت  نمایندگان  جلسات  در 
باید  کارگران  و  می شود  تعیین  کارفرمایی 

کنند. سپری  را  خود  معیشت  همان  با 
حقوق هایی  چنین  با  کارگر  زندگی 

خد نمی چر
میزان  مورد  در  کارگران  دیگر  نگرانی 
که  چرا  است،  آینده  سال  در  حقوقشان 
دستمزد  حداقل  درصدی   ۵۷ افزایش 
همراه  حاشیه هایی  با  جاری  سال  در  آنها 
دولت  اینکه  به  توجه  با  و  مبنا  این  بر  شد. 
حقوق  حداقلی  افزایش  دنبال  به  همواره 
کارشناسان  برخی  بوده،  دستمزدها  و 
حقوق  تبع  به  کارگران  حقوق  معتقدند 
درصد   ۲۰ تنها  است  ممکن  کارمندان 

در  کارگران  نماینده  کند.  پیدا  افزایش 
گفت:  باره  این  در  کار  عالی  شورای 
همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها 
خودش  وضع  به  توجه  با  دولت  و  نیست 
حقوق  پرداخت  برای  را  نرخی  بودجه  در 

می کند  ِاعمال  بازنشستگانش  و  کارمندان 
کارفرماها  کارگران،  مقابِل  طرِف  اما 
باید به فکر تامین امنیت شغل  هستند که 

باشند. هم  خود 
بحث  در  اساس،  این  بر  افزود:  ابوی 
شود  تعیین  رقمی  باید  کارگران  حقوق 
کند  حفظ  را  کارگرش  بتواند  کارفرما  که 
کارگر  باشد  کم  کارگر  حقوق  اگر  چون 
عوض  را  خودش  شغل  و  ندارد  ایستادگی 
مشاغل  به  است  ممکن  حتی  و  می کند 
کارفرما  کار  و  بیاورد  روی  کاذب  و  متفرقه 
خراب می شود. از آن طرف، کارگر با چنین 
و  نمی شود  اداره  زندگی اش  حقوق هایی 
مجبور است که کار خود را ترک کند برای 
و دستمزد  تعیین حقوق  مولفه های  همین 

است.  متفاوت  بسیار  کارمندان  و  کارگران 
به  مربوط  تنها  بحث  این  دیگر  طرف  از 
هم  گذشته  سال های  در  و  نیست  پارسال 

است. نبوده  اینها  بین  نزدیکی  ارتباط 
افزایش  چقدر  کارگران  حقوق 

؟ بد می یا
کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
آبادی  صالح  علی  سخنان  از  انتقاد  با 
کرده  اعالم  که  مرکزی  بانک  سابق  رئیس 
کارگران  مزد  درصدی   ۵۷ افزایش  بود 
بوده  ساالنه  تورم  علل  از   ۱۴۰۱ برای 
است  زیاد  تورم  بروز  عوامل  گفت:  است، 
اینکه  کما  نبود.  درست  وی  صحبت  و 
با  زیادی  فاصله  کارگران  فعلی  دستمزد 
بخواهد  اینکه  به  برسد  چه  دارد  فقر  خط 

کند. ایجاد  تورم 
ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق 
خواهد  افزایش  درصد  چند  کارگران 
را  ما هیچ وقت درصد  کرد:  بیان  یافت هم 
می گوییم  فقط  ما  نمی کنیم.  پیش بینی 

که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود 
اینکه  دارد. حاال  تومان هزینه  میلیون   ۱۵
یا کاال  نقدی  به صورت  را  میلیون   ۱۵ این 
وسایل  یا  مسکن  کمک هزینه  قالب  در  یا 
قرار  کارگران  اختیار  در  رایگان  نقلیه 

حرفمان  بلکه  نمی کنیم  تعیین  ما  بدهند، 
را  هزینه ها  این  باید  کارگر  که  است  این 
پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال 
درصد  بحث  کارگری  نمایندگان  دوره ای  و 
نکرده اند  مطرح  کار  عالی  شورای  در  را 
بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد 
و هزینه ها است حرف زده ایم و در این باره 

کرده ایم. چانه زنی 
کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
و  عدد  هیچ  هنوز  امسال  گفت:  پایان  در 
پیش بینی  و هنوز  نیست  ما  نظر  مد  رقمی 
اما  نداریم.  زمینه  این  در  پیشنهادی  و 
این  با  که  است  همان  حرفمان  همچنان 
تومانی که در حال  ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار 
آینده  سال  مزد  اگر  می گیرد  کارگر  حاضر 

۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از 
سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه 
این  تاکیدمان  اساس  این  بر  نیست  ها 
است که حقوق ها باید به گونه ای باشد که 

 ► بشود.   تامین  کارگران  زندگی 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: دولت سیزدهم غفلت بزرگی در بخش بودجه عمرانی دارد

● سال سختی در پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  دادگاه حقوقی شهرستان   ۱۳ از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
گردیده  ثبت  ۱۳/۱۴۰۱ج/۱۳۳  به شماره  مدنی  احکام  اجرای   ۱۳ در شعبه 
ابوالفضل  و  مهدی   ، تقی  خواندگان  شکارچیان  دو  هر  اعظم  و  اکرم  خواهان 
 ۳۳۷ ثبتی  بر فروش پالک  االئمه مبنی  ثامن  آزاد  اعتبار  و  همگی شکارچیان 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  ش  کارشنا  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۱۰۳۸ از  فرعی 
 ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۴۰۴۸۳۸ شماره  به  پرونده  با  رابطه  در   ، احتراما  است. 
به  شده  معرفی  ملک  ارزیابی  خصوص  در   ۰۱۰۰۱۳۳ بایگانی  شماره  و 
محل  از  مجددا  ورثه  از  احدی  راهنمایی  و  معیت  در  رساند  می  استحضار 
پالک   –  ۱۰ کوچه  نبش   – یزدانشهر   – قم  در  واقع  شده  معرفی  ملک  وقوع 
به  تکمیلی  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  م  انجا  از  پس  و  بازدید   ۱۳۴
مورد  ملک   : بازدید  مورد  ملک  مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح 
پالک  شماره  با  ششدانگ  مالکیت  سند  دارای  مسکونی  منزل  یک  بازدید 
مرحوم  به  متعلق  و  قم  ثبت  یک  بخش  اصلی   ۱۱۰۳۸ از  فرعی   ۳۳۷ ثبتی 
به  و  مترمربع   ۱۳۶/۰۴ مساحت  به  تقی  کربالئی  فرزند  شکارچیان  رضا 
بنایی  با مصالح  باربر  با اسکلت دیوار  اعیانی ملک  باشد.  صورت دو نبش می 
مساحت  به  مجموعا  فوقانی  و  همکف  طبقه  دو  در  آهنی  ضربی  طاق  سقف  و 
هر  طبقات  دارد.  قدمت  سال   ۳۵ بر  بالغ  و  گردیده  احداث  مترمربع   ۲۰۰
سرویس  و  خواب  اتاق   ، آشپزخانه   ، پذیرایی  دارای  مسکونی  صورت  به  کدام 

سفید  ها  بدنه  و  فرش  موزاییک  ها  واحد  کف  پوشش  باشد.  می  بهداشتی 
کاری شده ، پنجره ها از جنس فلزی با شیشه تک جداره ، سیستم سرمایش 
باشد. ملک موصوف دارای  و بخاری گازی می  آبگرمکن  و گرمایش  آبی  کولر 
برق  و  گاز  و  آب  امتیازات  دارای  و  سانتی  سه  آجر  و  سیمانی  اندود  نمای 
کف  پوشش  با  همکف  طبقه  در  مغازه  باب  یک  دارای  ملک  باشد.  می  شهری 
به  شفاهی  استعالم  و  شهرداری  به  مراجعه  با  که  باشد  می  سرامیک  بدنه  و 
همچنین  است.  شهرداری  سوی  از  تجاری  مجوز  فاقد  فوق  مغازه  آمده  عمل 
می  تقریبی  صورت  به  و  آمده  عمل  به  مساحی  مطابق  ملک  اعیانی  متراژ 
حال  در  موصوف  ملک   ، اظهارات  بر  بنا  و  گرفته  صورت  بازدید  مطابق  باشد. 
کارشناسی  نظریه  ب-  باشد.  می  مستاجر  فاقد  و  تخلیه  صورت  به  حاضر 
مساحت   ، محلی  موقعیت   ، فوق  اظهارات  به  عنایت  با  موصوف  ملک  ارزش 
سایر  و  احداثی  بنای  کمیت  و  کیفیت   ، کاربری   ، مالکیت  سند  نوع   ، عرصه 
ارگان ها و سازمان های  به  با فرض عدم داشتن دیون احتمالی  عوامل موثرو 
به مساحت  ارزش عرصه   -۱ اعالم می گردد:  و  ارزیابی  به شرح ذیل  مربوطه 
مبلغ  جمعا  و  ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۳۶/۰۴
از  مترمربع   ۲۰۰ مساحت  به  موجود  اعیانی   -۲ ۵۲/۳۷۵/۴۰۰/۰۰۰ریال 
۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار 
۴۲۴/۶۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  غیره جمعا  و  و حیاط سازی  انشعابات  ارزش   -۳

میلیون  هشتصد  و  میلیارد  شصت   ۶۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰  : ارزیابی  کل  جمع 
 ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ریال 
دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۹/۳۰ الی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته 
به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

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



اخیر  ماه های  مداوم  تهدیدهای  دنبال  به      ◄
زمینی  نظامی  عملیات  انجام  بر  مبنی  آنکارا  مقامات 
گرفتن  پیش  در  همزمان  و  سوریه  شمالی  مناطق  در 
لحن آشتی جویانه در قبال دمشق، برخی کارشناسان 
آنکارا  راهبردی  هدف  که  معتقدند  سیاسی  مسائل 
و  است  سوریه  در  نفوذ  برای  روسیه  و  آمریکا  با  رقابت 
مطابقت  نیز  اردوغان  انتخاباتی  اهداف  با  موضوع  این 
دارد و در واقع همه تحرکات و اقدامات سیاسی و نظامی 
در  موفقیت  برای  تالش  چارچوب  در  همگی  اردوغان، 
و  کشور  این  در  آتی  جمهوری  ریاست  انتخابات  روند 
انتقال بحران های داخلی ترکیه به خارج از مرزها انجام 

می شوند.
مداوم  تهدیدهای  درباره  گزارشی  در  الحره  شبکه 
عملیات  انجام  بر  مبنی  ترکیه  مقامات  اخیر  ماه های 
مناطق  در  ُکرد  مسلح  گروه های  علیه  زمینی  نظامی 
عملیات  به  که  ماه هاست  ترکیه  نوشت:  سوریه  شمالی 
و می گوید  کرده  اشاره  در شمال سوریه  زمینی  نظامی 
حذف  و  خود  مرزهای  از  محافظت  برای  عملیات  این 
اظهارات  آن  آخرین  که  است  "تروریستی"  گروه های 
طی  ترکیه  رئیس  جمهوری  سخنگوی  کالین،  ابراهیم 

بود. شنبه  روز 
در  زمینی  نظامی  عملیات  آغاز  که  کرد  تایید  کالین 
به  زمانی ممکن است. وی در عین حال  سوریه در هر 
اشاره  کشور  دو  میان  سیاسی"  "روند  از  آنکارا  حمایت 
کرد که در نشست وزرای دفاع ترکیه و سوریه در مسکو 

شد. آغاز 
و  روسیه  که  امنیتی  ضمانت های  یادآوری  با  وی 
ترکیه در سوریه در سال ۲۰۱۹  از عملیات  آمریکا پس 
وعده داده اند، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ُکرد تا 

نکردند. عقب نشینی  ترکیه  مرز  کیلومتری   ۳۰
به  را  )ی پ گ(  کرد  خلق  مدافع  یگان های  آنکارا 
عنوان یک سازمان »تروریستی« طبقه بندی می کند و 

آن را وابسته به حزب کارگران کردستان )PKK( می داند 
با آن درگیر است. که چند دهه 
اهداف عملیات نظامی ترکیه

معتقد  ُکرد،  سیاسی  تحلیلگر  کابان«،  »ابراهیم 
برای  را  مسیر  چندین  است  تالش  در  ترکیه  که  است 
مناطق  و  دموکراتیک  سوریه  نیروهای  به  نظامی  حمله 
راه ها  این  از  یکی  و  ایجاد کند  کردنشین شمال سوریه 
تالش برای گرفتن چراغ سبز از آمریکا و روسیه است که 

یابد. دست  آن  به  نتوانست 
کابان که مقیم آلمان است، به الحره گفت: موافقت 
احیای  فکر  به  تا  کرد  وادار  را  آنکارا  واشنگتن،  نکردن 
روابط سیاسی خود با دمشق باشد، اما تاکنون نتوانسته 
که  گفت  بتوان  شاید  و  یابد  دست  هدف  این  به  است 
به  حمله ای  چنین  نمی آید  بدش  نیز  سوریه  دولت 

شود. انجام  سوریه  دموکراتیک  نیروهای 
ترکیه ای  سیاسی  تحلیلگر  اوغلو«،  کاتب  »یوسف 
مورد  در  مکرر  رسمی  اظهارات  گفت:  باره  این  در  نیز 
در  سوریه  شمال  در  ترکیه  ارتش  زمینی  عملیات 
ملی  امنیت  با  و  کشور  این  خارجی  سیاست  چارچوب 

است. مرتبط  تروریسم  با  مبارزه  و  ترکیه 
وی تصریح کرد که ترکیه بیش از یک عملیات هوایی 
»پنجه  آن عملیات  آخرین  که  است  داده  انجام  نظامی 
شمشیر« بود و نوامبر گذشته آغاز شد و آنکارا از طریق 
آن به اهداف زیادی دست یافت. ترکیه همزمان در حال 
تحقق  عدم  صورت  در  و  است  سیاسی  مذاکرات  انجام 
منطقه  در  را  نظامی  زمینی  عملیات  پنجمین  اهداف، 

آغاز خواهد کرد.
ترکیه  اصلی  هدف  که  است  معتقد  اوغلو  کاتب 
که  بوده  تروریست  مسلح  نظامیان  شبه  بردن  بین  از 
ایجاد  سوریه  شمالی  مرزهای  در  را  خود  مخفیگاه های 
می کنند. حمله  ترکیه  منافع  به  آنها  از  برخی  و  کرده 
همچنین »حمزه تکین«، تحلیلگر سیاسی ترکیه ای 

نظامی  عملیات  انجام  بر  مبنی  تهدیدها  است:  معتقد 
و  سیاسی  آنها  از  برخی  که  دارد  هدف  چندین  زمینی 
برخی دیگر نظامی با خالص شدن از شر سازمان های 
تروریستی است که مرزها و امنیت ملی ترکیه را تهدید 

می کنند.
دلیل  به  کشور  از  خارج  سوری  آوارگان  گفت:  وی 
ترس از این گروه های تروریستی همچنان از بازگشت به 
مناطق خود به ویژه در شمال سوریه امتناع می ورزند و 
به همین دلیل آنکارا می خواهد منطقه ای امن را فراهم 

کند.
و  روزنامه نگار  جولی«،  »عکید  راستا،  همین  در 
نظامی  عملیات  از  خود  تحلیل  در  ُکرد،  نویسنده 
خود  نفوذ  دارد  قصد  ترکیه  می گوید:  ترکیه  احتمالی 
در سوریه را با نفوذ به مناطق جدید، به ویژه در کوبانی 
و  صلح«  »چشمه  اصطالح  به  مناطق  تا  دهد  گسترش 

دهد. پیوند  هم  به  را  زیتون«  »شاخه 
با  رقابت  آنکارا  راهبردی  هدف  که  است  معتقد  وی 
آمریکا و روسیه برای نفوذ در سوریه است و این موضوع 

دارد. نیز مطابقت  اردوغان  انتخاباتی  اهداف  با 
ترکیه ۴ هدف دارد

چهار  ترکیه ای،  سیاسی  تحلیلگر  حافظ«،  »مهند 
عنوان  ترکیه  احتمالی  نظامی  عملیات  برای  را  هدف 
واقعی  »اجرای  محوری  هدف  اولین  که  است  کرده 
توافق سه جانبه ترکیه، روسیه و آمریکا برای دور کردن 
است. سوریه  مایلی   ۲۰ عمق  در  ُکرد  طلبان  جدایی 

از نظر حافظ هدف دوم "حفظ تمامیت ارضی سوریه 
از هر پروژه ای برای تجزیه آن" و هدف سوم نیز "کنترل 
از  بیش  طول  به  سوریه  و  ترکیه  میان  طوالنی  مرزهای 

۹۱۰ کیلومتر است.
این تحلیلگر ترکیه ای چهارمین هدف آنکارا از انجام 
را  سوریه  شمالی  مناطق  در  زمینی  نظامی  عملیات 
"حمایت مستمر از مخالفان سوری" اعالم کرده است.

عملیات نظامی در سوریه و انتخابات حساس ریاست 
جمهوری در ترکیه

کاتب اوغلو در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری 
عملیات  که  ندارد  وجود  مانعی  هیچ  می گوید:  ترکیه 
نظامی دلیلی برای افزایش شانس حزب عدالت و توسعه 
تالش ها  این  که  ویژه  به  باشد،  انتخابات  در  اردوغان  و 
ملی  امنیت  از  حفاظت  و  منطقه  ثبات  تقویت  به  منجر 

شد. خواهد  ترکیه 
چه  اردوغان،  تحرکات  که  است  معتقد  نیز  کابان 
سیاسی و چه نظامی، همگی در چارچوب تالش برای 
موفقیت در روند انتخابات ریاست جمهوری آتی در این 
از  خارج  به  ترکیه  داخلی  بحران های  انتقال  و  کشور 
به عنوان  اقدامات همچنین  این  انجام می شود.  مرزها 
و  آنکارا  میان  دیگری  پرونده های  در  فشار  اهرم  یک 

می گیرند. قرار  استفاده  مورد  واشنگتن 
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان که از سال 
رئیس  به عنوان  و سپس  وزیر  به عنوان نخست   ۲۰۰۳
این  در  موفقیت  برای  است،  بوده  قدرت  در  جمهوری 
دهندگان  رای  بسیج  در  خود  توانایی  به  نیز  انتخابات 
کافی اعم از سکوالر یا مذهبی، ترک یا کرد و ملی گرا و 

است. دوخته  چشم  لیبرال 
باره  این  در  و  دارد  متفاوتی  نظر  تکین  حمزه  اما 
موفقیت  برای  حاکم  حزب  یا  اردوغان  است:  معتقد 
چراکه  ندارند،  نظامی  دستاورد  به  نیازی  انتخابات  در 
ترکیه  دستاوردهای  اساس  بر  آنها  انتخاباتی  تبلیغات 

است. گذشته  سال های  طی 
تصمیم های  ترکیه ای  رای دهندگان  که  می گوید  وی 
خود را در انتخابات بر اساس عملیات نظامی ترکیه در 
نه  ترکیه،  در  هیچ کس  و  نمی کنند  اتخاذ  سوریه  شمال 
حزب حاکم و نه احزاب مخالف، در این باره که عملیات 
  / نمی کنند.  صحبت  دارد،  انتخاباتی  اهداف  نظامی 

ایسنا    ►

تبعات  درباره  دانشگاه  استاد  یک      ◄
جنگ اوکراین در یکمین سالگرد این جنگ 
و  داشت  وجود  خطری  مدتی  گوید:  می 
اینکه  صورت  در  روسیه  که  شد  می  تصور 
جدی  طور  به  آمریکا  و  اروپا  کند  احساس 
وارد جنگ اوکراین شده اند، از سالح هسته 
با  فراگیر  جنگی  به  یا  و  کند  استفاده  ای 
اروپا دست بزند. ولی با توجه به محاسبات 
روس ها و پوتین و دوستانش به این نتیجه 
سالح  گونه  هر  بردن  کار  به  که  رسیدند 
روسیه خواهد شد چون  به ضرر  ای  هسته 
و  انگیزد  می  بر  مثل  به  مقابله  به  را  جهان 
از  شود  می  ایجاد  اروپا  در  فراگیر  جنگی 
ها  روس  محاسبات  آید  می  نظر  به  رو  این 
دارد  وجود  امکان  این  و  است  کرده  تغییر 
که روسیه مغلوب غرب شود به ویژه که چین 
خود را به طور کامل از مهلکه بیرون کشیده 

است.
اقتصاد  استاد  زرگر،  اصغر  علی  دکتر 
سیاسی درباره تبعات ادامه دار بودن جنگ 
امروز  با شفقنا گفت:  وگو  اوکراین در گفت 
و  خرابی  جنگ  و  است  جنگ  مساله  دیگر 
دراز  و  مدت  کوتاه  تبعات  با  و  دارد  کشتار 
ما  که  نیست  طور  این  و  است  همراه  مدت 
معموال  شویم!  جنگی  وارد  شادی  برای 
اهداف جنگ با خرابی و کشتار و… تناقض 
دارد اهداف کسانی که وارد یک جنگ می 
صلح  به  خواهیم  می  که  است  این  شوند 
ببریم  بین  از  را  و کانون فتنه  دائمی برسیم 
ها  خرابی  دربرابر  آشکار  تناقضی  این  که 
جنگ  مورد  در  مطلب  این  است.  کشتار  و 

است. صادق  هم  اوکراین 
که  بود  این  بر  ها  روس  نظر  افزود:  وی 
است  شده  تبدیل  توطئه  کانون  به  اوکراین 
صفحه  از  روسیه  کردن  محو  غرب  هدف  و 

گیر  زمین  و  تضعیف  واقع  در  و  جغرافیا 
شدن  نزدیک  روسیه  است.  روسیه  کردن 
دفاع  در  بستن دستش  را  مرزهایش  به  ناتو 
همین  به  داند.  می  خود  های  سرزمین  از 
دلیل یک سال پیش بسیج نیرو کردند و وارد 
جنگ اوکراین شدند تا امروز طرفین کشته 
زیادی  های  خرابی  و  داشتند  زیادی  های 
مثل  هم  جنگ  این  ولی  است  آمده  بار  به 
جنگ  طرفین  به  محدود  دیگری  جنگ  هر 
اروپا  که  بینید  لذا می  و  نمانده است  باقی 
اند و سالح های  و آمریکا وارد صحنه شده 
سنگین در اختیار اوکراین قرار می دهند و 
دهند  می  اوکراین  به  برد  دور  های  موشک 
برای  را  هوایی  دفاع  یا  هوایی  ضد  ابزار  و 
معنای  به  این  کنند.  می  تامین  اوکراین 

است. جنگ  بودن  فرسایشی  و  طوالنی 
روسیه  سو  یک  در  کرد:  تصریح  وی 
آباد  سرزمینی  ناخواه  خواه  که  دارد  قرار 
عین  در  ولی  دارد  زیادی  منابع  و  است 
حال جنگ هزینه های خود را در بر دارد و 
تسلیحات  نظر  از  هم  جنگ  شدن  طوالنی 
و  است  زننده  آسیب  انسانی  نیروی  هم  و 
طرفی  از  شود.  جایگزین  باید  موارد  این 
که  است  عقیده  این  بر  ناخواه  خوه  غرب 
در  را  روسیه  و  کند  فرسایشی  را  جنگ  این 
از  ندهد  اجازه  و  کند  گیر  زمین  اوکراین 
برای  حرفی  بتواند  نفوذی  و  اقتصادی  نظر 
سیاست  همان  پیرو  و  باشد  داشته  گفتن 
به  خود  های  کمک  غرب  و  شرق  کلی 
اوکراین را ادامه می دهند و نمی خواهند با 
دیپلماسی یا یک سری امتیازات آنچه را که 
روسیه بر آن تهدید کرده بود در نظر بگیرند 
این  به  و  کنند  عملی  را  هایش  خواسته  و 
جنگ خاتمه دهند. عالوه بر این آسیب ها 
که می شود آن ها را احصا کرد که از جمله 

تعداد کشته شدگان و میزان خسارات است 
و چه میزان هزینه توسعه ای که غرب صرف 
جنگ می کند و همه این ها قابل محاسبه 
است اما به نظر می آید تبعات در دراز مدت 
بسیار جالب خواهد بود رقابت شرق و غرب 
جنگ  شرایط  به  همچون  نیز  فرونشست  با 

آید. می  نظر  به  سرد 
زرگر با بیان اینکه امروز رقابت تسلیحاتی 
در دنیا و بین شرق و غرب ادامه دارد گفت: 
و  چین  برای  هایی  درس  اوکراین  بحران 
نشان می دهد هنوز  و  دارد  ها  سایر کشور 
هم جنگ در دنیا وجود دارد و به این صورت 
نیست که غرب به هر قیمتی طالب دنیای 
اهداف  هم  هنوز  بلکه  باشد  جنگ  بدون 
خونریزی  و  جنگ  مسیر  از  بعضا  ها  کشور 
می گذرد. همان نظریه ای که سابق بر این 
نیز در جهان غرب حاکم بود امروز هم وجود 
دارد و اروپا و آمریکا مایل هستند روسیه را 
سراغ  به  سپس  و  بردارند  خود  مقابل  از 
نظامی  منظر  از  را  کشور  این  و  بروند  چین 
درگیر کنند. غرب ایران را مساله سوم خود 
ایران  اینکه متحدین  به  توجه  با  و  داند  می 
روسیه و چین بودند با تضعیف این قدرت ها 
بدون  وضعیتی  در  بحرانی  مواقع  در  کشور 
استراتژی  غرب  گیرد.  می  قرار  پشتیبان 
نرم و نظامی را با هم پیش می برد و نهایتا 
خواه  روسیه  علیه  بر  فرسایشی  جنگی  با 
سیاسی  و  نظامی  نظر  از  را  روسیه  ناخواه 
مهار  و  محصور  مرزهایش  در  اقتصادی  و 
خواهد کرد و سپس روی چین و خاورمیانه 
می شود.  متمرکز  غرب  مخالف  قدرتهای  و 
وضعیت به این صورت مثل دوران استعمار 
می شود و سلطه اقتصادی و نظامی در دنیا 
دلیل  وضعیت  این  کند  می  پیدا  گسترش 

دارد.

غرب  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
اتحادی  به  کرونا  اپیدمی  سال  دو  از  بعد 
به  اظهار داشت: غرب  وابسته است  جدید 
انرژی نیازمند است و به تولید در خارج از 
مرزها تمرکز کرده و زمینه های تسلط خود 
می  بیشتری  گسترش  روز  به  روز  را  دنیا  بر 

دهد. چه خاورمیانه و چه آمریکای التنین و 
چه اروپای شرقی روز به روز شاهد گسترش 
این مناطق خواهیم  نفوذ و سلطه غرب در 
بود چون غرب می خواهد پازل سلطه خود 
چین  روسیه  از  بعد  کند.  تکمیل  دنیا  بر  را 
دهد  می  گسترش  را  خود  نفوذ  که  است 
این موضوعی است که برای آمریکا و غرب 
بسیار مهم است و نظرشان بر این است که 
نفوذ  جلوی  روسیه  با  فرسایشی  جنگ  با 
چین را نیز در آسیای جنوب شرقی و خلیج 
به  من غرب  نظر  به  بگیرند.  آفریقا  و  فارس 
دیپلماسی  با  را  اوکراین  موضوع  دلیل  این 
حل و فصل نمی کند. مدتی خطری وجود 
داشت و تصور می شد که روسیه در صورت 
طور  به  آمریکا  و  اروپا  کند  احساس  اینکه 
جدی وارد جنگ اوکراین شده اند، از سالح 

هسته ای استفاده کند و یا به جنگی فراگیر 
با اروپا دست بزند. ولی با توجه به محاسبات 
روس ها و پوتین و دوستانش به این نتیجه 
رسیدند که به کار بردن هر گونه سالح هسته 
روسیه خواهد شد چون جهان  به ضرر  ای 
جنگی  و  انگیزد  می  بر  مثل  به  مقابله  به  را 

به  رو  این  از  ایجاد می شود  اروپا  فراگیر در 
نظر می آید محاسبات روس ها تغییر کرده 
روسیه  که  دارد  وجود  امکان  این  و  است 
را  خود  چین  که  ویژه  به  شود  غرب  مغلوب 
به طور کامل از مهلکه بیرون کشیده است 
و در هر جنگ فراگیری چین خود را درگیر 
مهلکه نخواهد کرد لذا روسیه در این بحران 
برای  رسد  می  نظر  به  و  است  مانده  تنها 
نخواهد  را  کافی  تسلیحات  فراگیر  جنگی 
انرژی  مساله  مدیریت  با  اروپا  لذا  داشت 
به  را  درگیری  این  جنگ،  این  مدیریت  با  و 
پاشنه آشیل روسیه مبدل کرده اند و سپس 
به گسترش نفوذ خود در سایر مناطق دنیا 
مشغول می شوند چون از نظر اقتصادی به 
نفع آن ها است که به رفاه اقتصادی دولت 

های خود تداوم ببخشند.      ►
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مفقود شدن 50 میلیون نان لواش 
و کارت بانکی اجنه!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
ما ایرانی ها به نان تازه و داغ عالقه وافری داریم و صبحانه 
مندی  عالقه  از  یکی  داغ  نان  با  پاچه  کله  یا  املت  مثل  خشن 

ایرانی است.  های مردان 
نمی  دولت  اگر  که  بود  این  قبلی  دولت  در  هم  ما  دلخوشی 
دستکم  بگیرد  را  فساد  و  رانت  و  گرانی  و  تورم  جلوی  تواند 
نانوایی ها خلوت بودند و همیشه نان تازه و داغ می خوردیم. 
اما این دولت که با شعار مبارزه با رانت و فساد و گرانی و تورم 
خواران  رانت  خر  روی  گذاشت  را  پا  کار  اول  همان  بود  آمده 
مردم  دست  به  واقعی  یارانه  هم  تا  کرد  کارتی  را  نان  و  ،آرد 

بگیرد. را  شبکه  از  خارج  آرد  فروش  جلوی  هم  و  برسد 
وزیر  االن  که  جوری  شد  دنبال  جدی  و  دقیق  خیلی  کار 
پانزده  و  شش  ساعت  بین  بار  چهار  سه  ای  هفته  ما  داند  می 
ابتیاع  بربری  نان  تا  آقا جواد سه چهار  نانوایی  از  دقیقه صبح 
چهار  نانوایی  از  لواش  نان  تا   20 گاهی هم  از  هر  و  کنیم  می 

خریم!   می  برنج  دیگ  ته  برای  هنرستان  راه 
 ( دارد  نشتی  طرح  که  آمد  عمل  به  کشف  گذشته  هفته  اما 
میلیون   50 معادل   آردی  روزانه  و  کنم(  عرض  چه  که  نشتی 
از آب تکان نمی  و آب  نان لواش در مملکت هاپولی می شود 
اقتصاد  ببخشید  گشاد  و  گل  قدر  آن  ما  اقتصاد  یعنی  خورد. 
چندین  روزی  اگر  که  است  جاندار  و  دار  استخوان  قدر  آن  ما 
میلیارد  هزار   90 یا  شود  هاپولی  ای  یارانه  آرد  تومان  میلیارد 
نمی  تکان  آب  از  آب  شود،  اختالس  مبارکه  فوالد  در  تومان 

خورد!
علی ای حال از آنجا که غیب شدن این حجم آرد کار اجنه 
شود  می  پیشنهاد  است(  بانکی  کارت  به  نیاز  چون   ( نیست 
استفاده  ها  تحریم  زدن  دور  برای  متخلف  نانوایان  ظرفیت  از 
و  امنیتی  شدید  تدابیر  وجود  با  که  نانوایی  باالخره  شود. 
به  شبکه  از  خارج  در  را  آرد  هم  باز  بازرسان  قاطع  برخورد 

خورد!  می  ها  تحریم  زدن  دور  درد  به  رساند،  می  فروش 
سیاست  مشکل،  این  حل  برای  دوستان  کند  خدا  فقط 
که  ندهند  قرار  سرلوحه  را  کنکور  و  سنجش  سازمان  عزیزان 
داده  پیشنهاد  امتحان  جلسه  در  تقلب  از  جلوگیری  برای 
جلوگیری  برای  دارد  احتمال  یعنی  شود!  قطع  اینترنت  اند، 
قطع  را  آرد  و  گندم  یارانه  کاًل  شبکه،  از  خارج  آرد  فروش  از 
در  کنند  توصیه  مردم  به  و  تعطیل  را  ها  نانوایی  همه  یا  کنند 

فرمایند؟!  تناول  غذا  ها  رستوران 

ر ـُ َتَلنگ
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شبکه الحره :

● اردوغان از تهدید به عملیات نظامی در شمال سوریه به دنبال چیست؟    ●

دکتر علی اصغر زرگردرگفت وگویی مطرح کرد:

●  هدف غرب تضعیف و زمین گیر کردن ودرنهایت محو روسیه از صفحه جغرافیا است    ●
بحران اوکراین درس هایی برای چین و سایر کشورها دارد

هنوز هم جنگ در دنیا وجود دارد
غرب ایران را مساله سوم خود می داند

با تضعیف روسیه و چین، ایران در مواقع بحرانی در وضعیتی 

بدون پشتیبان قرار می گیرد
غرب استراتژی نرم و نظامی را با هم پیش می برد

سلطه اقتصادی و نظامی در دنیا گسترش پیدا می کند 
غرب به انرژی نیازمند است

غرب می خواهد پازل سلطه خود را بر دنیا تکمیل کند
به ضرر روسیه خواهد  بردن هر گونه سالح هسته ای  کار  به 

شد چون جهان را به مقابله به مثل بر می انگیزد 
_________________________________________________________________

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۵ 
اجرای احکام مدنی قم به شماره ۵/۹۸ج/۹۶۳ ثبت گردیده له علی رسولی علیه 
۲/۰۵۶/۰۸۶/۹۲۵ریال  پرداخت  به  است  علیه محکوم  مرادی محکوم  محمود 
نیم عشر در حق صندوق دولت  ۹۹/۲۶۴/۳۴۶ریال  مبلغ  و  له  در حق محکوم 
اصلی   ۱ از  فرعی   ۱۲۲۳ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ،
ارزیابی نموده است. قرار  بخش ۴ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
شماره  به  ثبتی  پالک  از  سهم   ۲۱۸۷/۵ از  سهم   ۱۱۶ ارزیابی   : کارشناسی 
۱۲۲۳ فرعی از ۱ اصلی به شماره مفروزی ۶۳۹ بخش ۴ قم اقدام فرمایید نظریه 
ابراهیم غفاری وکیل ایشان از  کارشناسی : در معیت آقای علی رسولی و آقای 
ملک مورد نظر طبق جانمایی و تعیین محل پالک ثبتی به شماره فرعی ۱۲۲۳ 
از ۱- اصلی مفروزی ۶۳۹ بخش ۴ قم توسط کارشناس ثبتی واقع در قم – امتداد 
 =X و   ۳۸۲۶۳۹۵=Y مختصات  به  کاشان  قم  قدیم  جاده  پزی  آجر  های  کوره 
 UTM نقاط  برداشت  و  آمد  عمل  به  محلی  معاینه  و  بازدید   :UTM  ۴۹۳۷۴۲
از معتمدین محلی  اندازه گیری های الزم و تحقیقات محلی  GPS و  با دستگاه 
صورت  بازدید  به  عنایت  با  گردد.  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  نتیجه  که  شد  انجام 
گرفته از اراضی مورد نظر و معاینه محلی و اندازه گیری های الزم به عمل امده 
و نیز مطابقت اسناد و مدارک ارائه شده و لحاظ نمودن موقعیت ملک و امکانات 
کاربری  و  ملک  مساحت  و  فرعی  و  اصلی  شوارع  تا  فاصله  و  منطقه  در  موجود 

ارزش   ، گذار  تاثیر  عوامل  نمودن  لحاظ  و  ملک  ارزش  پیرامون  تحقیق  و  ملک 
۱۱۶ سهم از ۲۱۸۷/۵ سهم از زمین فوق مبلغ ۳۴۸/۰۰۰/۰۰۰سیصد و چهل 
و هشت هزار ریال تعیین و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
از کارت  گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا 
این صورت  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
روزنامه  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی به شماره ۲/۹۹ج/۱۰۴۵ ثبت گردیده خواهان ثاره 
آدابی قمی ، فائزه ، فیروز ، فرزانه ، محمدرضا ، فاطمه ، زهرا ، قدسی ، معصومه 
، مهدی ، مهین ، محمدرضا ، محمد حسین و نرجس همگی رنجبران خواندگان 
عبدالناصر ، عاطفه ، ثاره و فهیمه همگی آدابی قمی و مهرداد ، مهرنوش و محمد 
همگی حمزه لو مبنی بر فروش مقدار ۷۹/۴۰ مترمربع مشاع از ۱۷/۷۱ سهم مشاع 
از ۲۴۰ سهم پالک ثبتی ۹۴۸۹ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
با   ۹۸۰۹۹۸۲۵۱۲۴۰۰۹۰۱۷ کالسه  پرونده  خصوص  در  احترام  با  است.  کرده 
به طرفیت خانم فهیمه  آدابی  ثاره  انم  بایگانی ۹۹۰۱۰۴۵ موضوع دعوی  شماره 
آدابی قمی ، مهرنوش حمزه لو ، محمد حمزه لو و .. که جهت ارزیابی پالک ۹۴۸۹ 
به اینجانب ارجاع شده باستحضار می رساند از محل مذکور واقع در قم – ۴۵ متری 
۱۵ خرددا – نبش کوچه ۳ بازدید به عمل آمد و نظریه تکمیلی اینجانب به شرح ذیل 
تقدیم می گردد. الف- مشخصات ثبتی ملک : مطابق دادنامه مورخ ۹۹/۱۰/۱ 
شعبه چهارم دادگاه حقوقی قم و گزارش شماره ۱۴۰۰۲۲۰۲۸۱۷۰۱۱۳۸ مورخ 
امور  در  دادگستری  کارشناس محترم رسمی  بابویهی  آقای مهدی   ۱۴۰۰/۱۲/۱
ثبت ، مقدار ۴۴/۲۲ مترمربع سهم خانم رنجبران و مقدار ۳۵/۱۸ مترمربع سهم 
به  مذکور  ملک  باشد.  می  مترمربع   ۷۹/۴۰ زمین  مساحت  جمع  و  آدابی  آقای 
صورت زمین ، داخل محدوده شهری و بدون دیوار کشی و دارای کد نوسازی ۰-۰-
مذکور  پالک  ثبت  محترم  کارشناس  اولیه  گزارش  مطابق  و  بوده   ۷-۳-۴۴-۵۸۰
دارای تحدید حدود فاقد طول و ابعاد و مساحت و بدون نقشه می باشد. ب- اظهار 
نظر : با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق گزارش اخیر کارشناس محترم 

مذکور  زمین  پایه  قیمت   ، بوده  مترمربع   ۷۹/۴ مذکور  زمین  عرصه  جمع   ، ثبت 
جمعا  مترمربع   ۷۹/۴۰ پایه  قیمت  و  ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  بازای 
مبلغ ۵۷/۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال پنجاه و هفت میلیارد و یکصد و شصت و هشت 
میلیون ریال اعالم می گردد. توضیح اینکه مساحت باقیمانده زمین مذکور توسط 
کارشناس محترم ثبت تعینی و اعالم شده و این گزارش صرفا در حدود صالحیت 
راه و ساختمان و برای تعیین قیمت پایه مکل موصوف تهیه و ارائه شده است. مقرر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲/۱۵الی ۱۲/۳۰صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  از کارت های  یکی 
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



کارگاه آموزشی »یاریگران محله« در راستای      ◄
ویژه  شهری،  هویت  احیای  و  خانواده  بنیان  تحکیم 
حضور  با  و  محله  اجتماعی  ُکنشگران  و  فعاالن 
از مسووالن شهری، دبیران کارگروه محراب  تعدادی 
برگزار  قم  فرهنگی  مراکز  مربیان  و  مسووالن  و  شهر 

. شد
اجتماعی  فرهنگی،  واحد خبر سازمان  به گزارش 
 ۲ در  آموزشی  کارگاه  این  قم،  شهرداری  ورزشی  و 
ارتباطات  مهارت های  و  تیمی  کار  مهارت  بخش، 
هیات  عضو  جواهری زاده  ابراهیم  تدریس  با  مؤثر 
عمومی  کتابخانه  غدیر  سالن  در  قم  دانشگاه  علمی 

شد. برگزار  )مدظله العالی(  خامنه ای  آیت الله 
تغییر  آموزشی؛  کارگاه  این  در  جواهری زاده 
و  تیمی  کار  و  گروهی  کار  به  نسبت  نگرش  در 
و  گروهی  کار  در  مهارت افزایی  و  دانش افزایی 
کارگاه  این  برگزاری  اهداف  ازجمله  را  تیمی  کار 

. د شمر بر
شورای  خانواده  امور  و  بانوان  کمیته  رییس 
اهداف  کرد:  اضافه  کارگاه  این  در  قم  شهر  اسالمی 
کاهش  و  کنترل  طرح  این  اصلی  محورهای  و 
پایش  همراه  به  فرهنگی  و  اجتماعی  آسیب های 
آموزش،  قم،  شهر  آسیب پذیر  مناطق  در  آسیب ها 
گاهی بخشی  آ و  اطالع رسانی  توانمندسازی، 
و  مربی  تربیت  زمینه  در  بسترسازی  شهروندان، 
محلی،  ظرفیت های  از  استفاده  با  خانواده  مشاوره 
برای  شهری  مطلوب  زیسِت  ایجاد  برای  بسترسازی 
شهری  برنامه ریزی  و  مدیریت  رویکرد  با  شهروندان 

فرهنگی  و  مذهبی  معنوی،  جایگاه  حفظ  مطلوب، 
شهروندان  تیم سازی  و  شبکه سازی  قم،  مقدس  شهر 
در  اجتماعی  مشارکت  افزایش  محلی،  به صورت 
است. آموزشی  و  علمی  محتوای  تولید  و  محالت 

اساس  بر  داشت:  اظهار  نیازمند  نرجس 
توسعه  و   ۱۴۱۴ سال  تا  قم  شهرداری  چشم انداز 
اجتماعی،  آسیب های  کاهش  جهت  در  قم،  شهر 
ایجاد  برای  شهری  مدیران  تصمیم گیری  نیازمند 
هستیم. شهروندان  گاه سازی  آ و  توانمندسازی 

این  در  قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  رییس 
حضرت  سعادت  با  میالد  تبریک  با  آموزشی  کارگاه 
مساله  اهمیت  بر  زن،  روز  و  زهرا)س(  فاطمه 
خانواده تأکید و اظهار داشت: بخشی از آسیب های 
مبانی  تحکیم  و  تقویت  با  می توان  را  اجتماعی 

کرد. حل  خانواده 
جهاد  مشارکت  به  اشاره  با  حیدری  محمد 
گفت:  آموزشی  کارگاه  این  برگزاری  در  دانشگاهی 
خورشیدی  هجری   ۱۳۵۹ سال  از  دانشگاهی  جهاد 

بحث های  در  خمینی)ره(  امام  حضرت  فرمان  به 
و  کرده  پیدا  ورود  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی، 
داده  انجام  زمینه  این  در  نیز  را  فاخری  کارهای 

. ست ا
 ۲۰ دانشگاهی حدود  وی خاطرنشان کرد: جهاد 
ورود  تجاری سازی  و  اشتغال  بحث  در  که  است  سال 
فارغ التحصیالن  اشتغال  بحث  در  و  است  کرده  پیدا 
جهاد  دغدغه های  از  یکی  نیز  و  می کند  فعالیت 

است. اجتماعی  آسیب های  مساله  دانشگاهی 
قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  رییس 
چنین  برگزاری  در  علمی  نهاد  این  آمادگی  از 
کرد  امیدواری  ابراز  و  داد  خبر  آموزشی  کارگاه های 
کیفیت  و  کّمیت  با  آموزشی  دوره های  این گونه  که 

یابد. ادامه  بیشتری 
معاون  ُبستان  مجتبی  آموزشی  کارگاه  این  در 
فرهنگی،  سازمان  زائرین  امور  و  اجتماعی  فرهنگی، 
نیازمند  نرجس  قم؛  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
امور  و  بانوان  کمیته  رییس  و  رییسه  هیات  عضو 
حیدری  محمد  قم؛  شهر  اسالمی  شورای  خانواده 
حضور  قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  رییس 

. شتند ا د
با همکاری سازمان فرهنگی،  این کارگاه آموزشی 
بانوان  کمیته  قم،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
جهاد  و  قم  شهر  اسالمی  شورای  خانواده  امور  و 

شد. برگزار  قم  استان  واحد  دانشگاهی 
آموزشی  دوره  این  در  شرکت کنندگان  به 

► می شود.   اعطا  معتبر  گواهینامه 

◄    جانشین فرمانده سپاه امام علی ابن 
بسیجیان  مجمع  گفت:  قم  ابیطالب)ع(  
تخصصی  کارگروه های  استان،  این 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  داده است  تشکیل 
کمک  راستای  در  کارشناسان،  و  نخبگان 
مختلف،  حوزه های  در  قم  مسائل  حل  به 

می دهد. ارائه  اجرا  قابل  طرح های 
گفتگو  در  کبیری پور  مهدی  سردار 
بیان  موضوع  این  پیرامون  خبرنگاران  با 
از  متشکل  قم  بسیجیان  مجمع  داشت: 
اعضای حقیقی و حقوقی حدود یک سال 
است که کار خود را با رویکرد کمک به حل 
 ۱۴۰ تاکنون  و  کرده  آغاز  استان  مسائل 
مساله تخصصی را شناسایی و در خصوص 

داده است. ارائه  راهکار  آن 

طرح  چهار  رابطه  همین  در  افزود:  وی 
شده  ارائه  طرح   ۲۴ میان  از   ( راهبردی 
اجالس  در  نمونه  عنوان  به   ) مجمع  به 
روز  که  قم  بسیجیان  مجمع  سالیانه 
هشتم  و  بیست  جاری،   هفته  چهارشنبه 
دی ماه از ساعت ۱۴:۳۰ در سالن کرامت 
ارائه  شد،  خواهد  برگزار  استانداری 
اعضای  اهتمام  دهنده  نشان  که  می شود 
این  مسائل  حل  به  کمک  برای  مجمع 

است. استان 
مجمع  دراین  داد:  ادامه  وی 
بخش های  در  تخصصی  کارگروه های 
مختلف همچون آموزش و تربیت، فرهنگی 
خانواده،   و  زنان  زیربنایی،   اجتماعی،   و 
سالمت،  فناوری،   و  تحقیقات  آموزش، 

و  مدیریت  زیست،  محیط  و  بهداشت 
تشکیل  کشاورزی  و  اقتصاد  حکمرانی،  
شده است و اعضای آن که از میان نخبگان 
رصد  با  هستند  بسیج  مختلف  اقشار 
مسائل  نظام  بانک  ایجاد  وضعیت،  دقیق 
برگزاری  همچنین  و  آن  اولویت بندی  و 
اجرا  قابل  راهکارهای  تخصصی  میزهای 
یاد  استان در بخش های  برای حل مسائل 

می دهند. ارائه  را  شده 
در  نیز  قم  بسیجیان  مجمع  رییس 
فراهم  فوق  مجمع  گفت:  جلسه  این 
استفاده  برای  مردمی  سازوکاری  کننده 
در  نخبگانی  ظرفیت های  از  حداکثری 
از  و  نهاد  ،مردم  مجمع  این  است؛  استان 
رسمی  غیر  و  رسمی  سازمان های  اعضای 

نیز  مجمع  رییس  شده است؛  تشکیل 
میان  از  اعضا  توسط  یکبار  سال  دو  هر 
می شود. تعیین  شده  مشخص  نامزدهای 

این مجمع  افزود: در  سید رضا میرزاده 
مسائل  حل  به  کمک  برای  کارشناسان 
تجزیه    ، فهم   ، نظیر کشف  استان مراحلی 
مساله،  حل  راهکار  و  تبیین    ، تحلیل  و 
در  مشترک  درک  به  رسیدن  برای  تالش 
ارتباط  تولید گفتمان در  و  خصوص مساله 
برای  همچنین  می کنند؛  طی  را  آن  با 
راستای  در  سازوکاری  سازی،  گفتمان 
در  حاکمیت  نهادهای  با  گیری  ارتباط 
جمله  از  که  پیش بینی شده است  مجمع 
برای  دبیرخانه  سه  ایجاد  به  می توان  آن 
به  وابسته  نهادهای  با  منسجم  ارتباط 

اسالمی   شورای  مجلس  نمایندگان  دولت، 
اشاره  قضائیه  قوه  به  وابسته  نهادهای  و 

کرد.
رویه  وحدت  داشتن  کرد:  تاکید  وی 
موضوعی  مسائل،  حل  برای  استان  در 
رابطه  همین  در  که  است  حیاتی  بسیار 
شورای  مجلس  نمایندگان  استاندار،  با 
جلسه  قم  دادگستری  رییس  و  اسالمی 
شدن  تبدیل  دنبال  به  و  شده  برگزار 
عنوان  )به  قم  بسیجیان  مجمع  دبیرخانه 
سطح  در  رویه  وحدت  دبیرخانه  به  نمونه( 
کشور هستیم که هدف آن ارتقا هم افزایی 
شناخت  برای  حاکمیت  ارکان  همه  میان 
مشکالت  حل  برای  راهکار  ارائه  و  مسائل 

► است.      ملی  و  استانی 

دوشنبـه 26 دی 1401/ شماره 2097 www.gooyeh-qom.com خبر7

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۱۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲۱ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
 ، ، سید مهدی  ، سید مصطفی  ثبت گردیده خواهان سید جواد  به شماره۱۱/۱۴۰۱ج/۳۶۶  احکام مدنی 
اعظم ، زهرا ، سید محمد ، سید مجید ، اشرف و معصومه همگی حسینی خواندگان سیده فاطمه ، اشرف 
 ۲۶۱۱ ثبتی  پالک  اعیانی  از  سهم   ۴۹ فروش  بر  مبنی  تجارت  بانک  و  حسینی  همگی  علی  سید  و  سادات 
پرونده  شماره  نامه  به  عطف   ، احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  قم   ۲ بخش  اصلی 
مدیریت  آن  از  ارجاعی   ۱۴۰۱/۶/۲۴ مورخ   ۰۱۰۰۳۶۶ بایگانی  شماره  و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۷۸۳۶۴۶
محترم مبنی بر ارزیابی ملک )کارشناسی( مرحوم آقای سید رضا حسینی به پالک ثبتی شماره ۲۶۱۱ اصلی 
امام  خیابان   – قم  نشانی  به   ، و  غیر  و  حسینی  فاطمه  سیده  خانم  علیه  وغیرو  حسینی  جواد  سید  آقای  له 
معیت  در   ، چپ  سمت   – امیرالمومنین  متری   ۸ نبش   –  ۲ شماره  کوی   - کیوانفر   متری   ۳۰  – )ره(  خمینی 
احدی از ورثه از محل معرفی شده بازدید به عمل آمد و ضمن بررسی های الزم ، گزارش کارشناسی به شرح 
نامه  اجاره  فرم  ارائه شده  تصویر  : مطابق  ارزیابی  مورد  و عرصه ملک  ثبتی  تقدیم می گردد. مشخصات  زیر 
عرصه مسکونی و تجاری موقوفات امامزاده احمد )ع( به نمایندگی آقای احمد برهان مجرد به شماره ۸۹۸۴ 
مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۰ ، ملک مذکور به شماره پالک ۲۶۱۱ اصلی قطعه ۳۱۱ واقع در بخش دو قم با عرصه به 
مقدار ۴۹ سهم از مورد ثبت که برابر سند اجاره ۹۳۳۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ و سند صلح ۹۳۳۴۰ مورخ 
۱۳۷۴/۱۱/۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۲۰ قم به آقای سید رضا حسینی واگذار شده است. مشخصات اعیان 
 ، زیرزمین  طبقه   ۳ در  بنا  درصد   ۱۰۰ صورت  به  و  ساز  جنوبی  و  دوبر  نظر  مورد  ملک   : ارزیابی  مورد  ملک 
همکف )تجاری و همکف( و اول و دارای اعیان به مساحت حدودا ۱۵۸ مترمربع با اسکلت دیوار باربر و ستون 
فلزی و سقف تیر آهن با طاق ضربی در عرصه به مساحت ۴۹ مترمربع احداث شده و طبقات دارای اعیانی ؛ 
زیرزمین دارای سالن ، آشپزخانه با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی در زیر پاگرد سرویس پله و پوشش 
مساحت  به  تجاری  مغازه  باب  دو  دارای  همکف  طبقه  و  موزاییک  کف  و  سی  وی  پی  سقف  و  سنگ  ها  بدنه 
و  رنگ  و سقف  الباقی  و  متر سنگ   ۱/۱۰ ها  بدنه  پوشش   ، رنگ  بر  دو  مغازه  که  مترمربع   ۳۶ اعیان حدودا 
پوشش کف موزاییک و مغازه مجاور ، پوشش بدنه ها پی وی سی و سقف کاذب ۶۰*۶۰ سانتی متر و پوشش 

کف موزاییک و جنس درب و پنجره مغازه ها آهنی و دارای درب کرکره آهنی قدیمی و طبقه اول دارای یک 
خواب ، سالن ، آشپزخانه با کابینت ام دی اف ، سرویس بهداشتی در پاگرد سرویس پله و پوشش بدنه ها به 
ارتفاع ۱/۰۵ متر سنگ و الباقی و سقف ها مولتی کالر و پوشش کف ها موزاییک و پوشش بدنه سرویس پله 
۱/۱۰متر سنگ و الباقی و سقف ها مولتی کالر و پوشش نمای ساختمان به ارتفاع ۱/۲۰ متر سنگ و الباقی 
قانون اجرای احکام مدنی :  باشد. ماده ۱۳۸  و ۲ آب می  برق  انشعاب   ۲ آجر ۴ سانتی و ساختمان دارای 
نام خانوادگی صاحبان ملک مورد نظر : مطابق تصویر سند اجاره ۹۳۳۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵  و  نام   -۱
و سند صلح ۹۳۳۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۲۰ قم به آقای سید رضا حسینی واگذار 
شده است و مطابق تصویر گواهی حصر وراثت با شماره پرونده کالسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۲۴۰۰۰۶۷۷ ورثه آقایان 
و خانم  و خانم اشرف سادات حسینی همسر  و خانم سیده فاطمه همگی حسینی  ، سید علی  سید محمد 
حصر  گواهی  تصویر  مطابق  زارعی  بتول  خانم  ورثه  باشند.  می  حسینی  رضا  سید  مرحوم  مادر  زارعی  بتول 
وراثت با شماره پرونده به کالسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۲۴۰۰۱۳۱۳ آقایان سید مصطفی ، سید مهدی ، سید جواد 
، سید مجید و خانمها اعظم ، معصومه ، اشرف و زهرا همگی حسینی و فرزندان مرحومه خانم بتول زارعی 
متری   ۳۰  – )ره(  خمینی  امام  خیابان   – قم  نشانی  به   : اجمالی  توصیف  و  ملک  وقوع  محل   -۲ باشند.  می 
امیرالمومنین – سم چپ و در ۳ طبقه مسکونی و تجاری می باشد.  – نبش ۸ مرتی  – کوی شماره ۲  کیوانفر 
۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده و در اجاره شخص هست و مبلغ اجاره و نام مستاجر ذکر شود. بله ملک ثبت 
شده است و در حال حاضر در تصرف فرزندانم مرحوم سید رضا حسینی می باشد. ۴- ملک مشاع هست یا 
خیر : خیر ۵- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به این ملک تحت عنوان مالک دارند : مطابق تصویر سند 
اجاره ۹۳۳۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ و سند صلح ۹۳۳۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۲۰ قم 
کالسه  پرونده  شماره  با  وراثت  حصر  گواهی  تصویر  مطابق  و  است  شده  واگذار  حسینی  رضا  سید  آقای  به 
آقایان سید محمد ، سید علی و خانم سیده فاطمه همگی حسینی و خانم  ۹۹۰۹۹۸۲۵۲۴۰۰۰۶۷۷ ورثه 
اشرف سادات حسینی همسر و خانم بتول زارعی مادر مرحوم سید رضا حسینی می باشند. ورثه خانم بتول 
سید  آقایان   ۹۹۰۹۹۸۲۵۲۴۰۰۱۳۱۳ کالسه  به  پرونده  شماره  با  وراثت  حصر  گواهی  تصویر  مطابق  زارعی 

مصطفی ، سید مهدی ، سید جواد ، سید مجید و خانم ها اعظم ، معصومه ، اشرف و زهرا همگی حسینی 
و فرزندان مرحومه خانم بتول زارعی می باشند. ۶- محدودیت مالکین : فاقد محدودیت می باشد. با عنایت 
به تحقیقات و به بررسی های مجدد ، ملک مورد ارزیابی در تصرف آقای سید محمد حسینی )احدی از ورثه( 
نمی باشد و در تصرف خام ها اشرف السادات و سیده فاطمه و آقای سید علی همگی حسینی می باشد. 
و  ، مساحت عرصه  ابعاد   ، کاربری   ، موقعیت محلی  به  توجه  با  بازدید  مورد  ارزش ملک   : کارشناسی  نظریه 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  گذاری  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  دیگر  و  طبقات  تعداد   ، شوارع   ، احداثی  اعیان 
دیون دولتی و غیره به مبلغ نهایی ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان تمام 
مترمربع  هر  قرار  از  و  مترمربع   ۴۹ مساحت  به  عرصه  پذیره  حق   -۱ گردد.  می  اعالم  و  تعیین  ذیل  شرح  به 
از  و  به مساحت ۱۵۸ مترمربع  اعیان  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و جمعا مبلغ ۳/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- ارزش 
قرار هر مترمربع ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا مبلغ ۳/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- ارزش سرقفلی و انشعابات 
مبلغ ۲/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ 
اتاق  زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی  ، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم  به  صبح 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
در جلسه  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده 
واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز 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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲76۲۵۹87   

 جانشین فرمانده سپاه قم:

●  مجمع بسیجیان قم برای کمک به حل مسائل استان راهکار ارائه می دهد    ●

● برگزاری کارگاه آموزشی »یاریگران محله« در قم    ●

 آغاز پیوند آسمانی
 ۱۰۰ زوج جوان در 

حرم حضرت معصومه)س(
پیوند  آغاز  از  اهل بیت)س(  کریمه  مطهر  حرم  عمومی  روابط  مدیر 
حضرت  میالد  مناسبت  به  جوان  زوج   100 از  بیش  آسمانی 

خبرداد. مطهر  حرم  عقد  اتاق  چهار  در  زهرا)س( 
قم،  در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قاسمی  علی  حجت االسالم 
از  افزایش ظرفیت  با  بانوی کرامت  اتاق عقد حرم مطهر  اظهار کرد: 
میزبان  زهرا)س(،  فاطمه  حضرت  والدت  روز  در  اتاق   ۴ به  اتاق  دو 

است. بوده  ازدواج  عقد  انجام  برای  جوان  زوج   ۱۰۰ از  بیش 
تغییر  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  عقد  اتاق  کرد:  اضافه  وی 
عزاداری  ایام  بجز  روز  هر  عقد  سفره  جدید  چینش  و  دکوراسیون 
اهل بیت)ع( با ظرفیت دو اتاق عقد از ساعت ۱۱ الی ۱۸ به صورت 

است. جوان  زوج های  پذیرای  یکسره 
عالقه   گفت:  اهل بیت)س(  کریمه  مطهر  حرم  عمومی  روابط  مدیر 
اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه )س(  از  برای استفاده  مندان 
 fatemi.amfm.ir/wed اینترنتی  نشانی  به  مراجعه  با  توانند  می 
آستان  جامع  پرتال  به  مراجعه  با  یا  و  دهند  انجام  را  ثبت نام  فرایند 
کرده  کلیک  آسمانی  پیوند  گزینه  روی  بر  پرتال ها  بخش  در  مقدس 

کنند. دنبال  را  عقد  اتاق  ثبت نام  مراحل  و 
وی افزود: برای ثبت نام اتاق عقد حرم مدارکی از جمله تصویر برگه 
سایت  در  که  نوبت  رزرو  شده  تکمیل  فرم  تصویر  آزمایشگاه،  جواب 
تصویر  و  زوجین  شناسنامه  دوم  صفحه  تصویر  است،  دانلود  قابل 
عروس  دوم  ازدواج  صورت  در  همسر  فوت  گواهی  یا  نامه  طالق 

است. ضروری 
قاسمی تصریح کرد: شرایط استفاده از اتاق عقد حرم مطهر عبارت 
نفر   ۱۰ حداکثر  داشتن  همراه  بهنگام،  خروج  و  به موقع  حضور  از 
اجتماعی،  فاصله  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  زوجین،  از  غیر  به 
از  پذیرایی  عدم  و  سرماخوردگی  عالیم  با  افراد  ورود  ممنوعیت 

است. زائران  و  مهمانان 
رزرو  امکان  ظرفیت  بودن  خالی  صورت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  اطالعات  تکمیل  از  پس  و  دارد  وجود  آینده  روز  ده  تا  نوبت 
بر  مبنی   ۳۰۰۰۱۱۲۲ شماره  از  پیامکی  عقد،  اتاق  نام  ثبت  سامانه 

شد. خواهد  ارسال  متقاضی  برای  عقد  زمان  رزرو  و  ثبت 

خبر
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اصالح و ایمن سازی روشنایی بوستان شهید دل آذر
 تقدیر اهالی محله آذر از 

اقدامات شهرداری قم

و  اصالح  از  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
 100 از  بیش  نصب  با  آذر  دل  شهید  بوستان  روشنایی  ایمن سازی 

داد. خبر  روشنایی  کوتاه  پایه 
شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
که  پروژه هایی  مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  جوادیان  پیام  قم، 
پارک ها  سازمان  پیگیری  با  قم  شهرداری  در  گذشته  سال های  از 
بوستان ها  روشنایی  ایمن سازی  و  اصالح  بحث  شده،  کار  به  آغاز 
بوده است گفت: ایمن سازی در همان سال های ۹۴ و ۹۵ به صورت 
روشنایی  اصالح  بحث  بعد  به   ۹۵ سال  از  و  شد  انجام  کامل 
به  نزدیک  فاز  آن طی چهار  دنبال  به  و  قرار گرفت  مدنظر  بوستان ها 

شد. روشنایی  اصالح  و  ایمن سازی  بوستان   ۳۰۰
اصالح  پروژه  پنج  فاز  اجرای  نیز  امسال  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
طی  خوشبختانه  افزود:  است  پیگیری  حال  در  بوستان ها  روشنایی 
بوستان  روشنایی  سیستم  تأسیسات  و  پایه های  احداث  مدت  این 
شهر  قدیمی  بوستان های  از  یکی  که  یک  منطقه  در  آذر  دل  شهید 
روشن  کامل  به طور  بوستان  این  به زودی  و  انجام شده  است،  قم 

شد. خواهد 
خاطرنشان  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
کرد: بیش از ۱۰۰ پایه روشنایی سه متری و تعدادی پایه پرژکتوری 

است. نصب شده  بوستان  این  در  متری   ۹
نیز در دستور  این بوستان  وی اضافه کرد: فاز دوم تکمیل روشنایی 
برای  کامل  به طور  بوستان  این  و  شده  اجرا  به زودی  و  است  کار 

می شود. روشن  شهروندان  استفاده 
و  از زحمات  با نصب پالکاردی  آذر  اهالی محله  خاطرنشان می شود 

این محله قدردانی کردند. در  تالش های مدیریت شهری 

خبر
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

الوند کارشناس  اختصاصی گویه - هنگامه      ◄
اجتماعی علوم  ارشد 

قسمت سوم
اصول و مبانی راه کارهای توسعه فرهنگ عفاف 

و حجاب
         الزم است در ارتباط با راه کارهای توسعه فرهنگ 
عفاف و حجاب اصولی را مدنظر داشت. به نظر می رسد 

اصول چهارگانه زیر در این خصوص وافی مقصود باشد:
اصل  تربیت،  در  ریزی  برنامه  و  امیدواری  اصل       
شیوه  اصل  شناسی،  مخاطب  اصل  مداری،  وظیفه 

یابی.
اکنون به توضیح اجمالی این اصول می پردازیم:

الف( اصل امیدواری و برنامه ریزی در تربیت
   به طور کلی در تمام برنامه های تربیتی و فرهنگی 
بایستی امیدوار بود و اال کار به سامان نمی رسد. ) سوره 
توجه  نکاتی  به  است  الزم  اینجا  در   )  45 آیه   ، احزاب 

شود:
    از منظر قرآن در سیر تاریخ، تکرار و سکون نیست. 
حرکت تاریخ، حرکتی پویا و رو به جلو است. به آن معنا 
کمال  و  غایت  که  دارد  مهدوی  انقالب  سوی  به  رو  که 
عبرت  باب  است.البته  الهی  وعده  این  است.  تاریخ 
مختلف  های  برهه  در  که  وقایعی  از  است.  باز  گرفتن 
برای  ها  آن  از  و  گرفت  عبرت  توان  می  است  افتاده 
نهج  نمود..)  استفاده  حاضر  زمان  در  صحیح  برخورد 
دقت  به  را  تان  پیامبر  خاندان   :  96 خطبه   ، البالغه 
بنگرید و خود را به همسویی با آنان ملزم کنید و گام به 

.  )  ... ؛  پیروی کنید  آنان  از  گام 
     پس بر اساس این مبنا )حرکت رو به کمال تاریخ( 
اعتقادی  افت  شاهد  زمان  از  ای  برهه  در  اگر  حتی 
هستیم، به این معنا نیست که تاریخ، حرکت رو به عقب 

پابرجاست.  الهی  سنت  خیر!  دارد. 
ب( اصل وظیفه مداری

      این باور روزنه ی امید را همواره باز می گذارد. 
البته در این مسیر »اصل وظیفه مداری« مطرح است، 
مواجه  مسائل  با  مدارانه  وظیفه  بایستی  مؤمنان  یعنی 
این وظیفه مداری مؤمنان است که  شوند. در حقیقت 
زمینه ی تحقق آن     وعده ی الهی را مهیا می نماید. 
برای  که  است  هایی  آمادگی  جمله  از  قلوب  احیاگری 
ریزی  برنامه  است.  ضروری  بسیار  الهی  وعده  تحقق 
های تربیتی و فرهنگی از همین مقوله، یعنی احیاگری 
قلوب، است. به تعبیر دیگر، برنامه ریزی های تربیتی و 

به رگ های اجتماع است. تزریق حیات  فرهنگی 
ج( اصل مخاطب شناسی

و  عفاف  فرهنگ  توسعه  و  تعمیق  با  ارتباط  در       
خصوص  به  زنان  بیشتر  مخاطبان  عفیفانه،  پوشش 

جوانند. دختران 
اصلی  کار  او،  توقعات  و  روحیات  جوان،  شناخت 

دارند. تربیتی  ماهیت  که  است  امور  گونه  این  برای 
دختران  عاطفی  و  احساسی  ابعاد  به  توجه        
دوستان  میان جمع  در  پذیرفته شدن  به  جوان، عالقه 
بی  گرفتن؛  قرار  تأیید  و  تحسین  مورد  و  خویشان  و 
اعتمادی به نسل بزرگ تر و گاهی والدین و... از جمله 
مسائل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. آشنایی با 
زبان مورد عالقه و فهم جوان در انتقال پیام های تربیتی 
ص329-309(  ،1389 )سخایی،  است.  مؤثر  بسیار 

و( اصل شیوه یابی
به درستی نشناسیم،  را  ما مسئله  تا هنگامی که      
کنیم.  اتخاذ  توانیم  نمی  آن  حل  برای  مناسبی  شیوه 
عالم  حقیقی  احیاگران  تربیتی  روش  دو  با  ما  قرآن  در 
است  انذار  شیوه  از  یکی  مواجهیم:  )ع(  عظام  )انبیاء 
و دیگر شیوه تبشیر  که هر دو برای حیات قلب انسان 

است. ضروری 
    پیامبران )ع( و اوصیای به حق ایشان: 1( مخاطب 
شناسی می نموده اند، 2( درد شناسی می کرده اند، 

3( مرهم مناسب را به کار می بردند.
      به این صورت حیات فرد و اجتماع را تضمین می 

اهل  و  )ص(  پیامبر  سیره  با  که  احیاگرانی  اند.  نموده 
بایستی چنین کنند.  نیز  بیت )ع( آشنا هستند 

مخاطبان خود را بشناسند با درد ایشان آشنا باشند 
و شیوه ی مناسب درمان را بیابند. 

     نکته مهمی که در به کارگیری شیوه های مناسب 
و  حیا  به  میل  که  است  این  گیرد  قرار  مدنظر  بایستی 

فطری عفت 
است و بی میلی و بی رغبتی به آن،در حقیقت پاسخ 
حقیقت  در  است.یعنی  فطری  نداری  آن  به  ندادن 

انسان به آن چه دارد، توجه ندارد و غافل است.پس فرار 
است. وفراموشی  غفلت  بلکه  نیست  دین  و  معنویت  از 

این  به  جوان  نسل  تربیتی  و  فرهنگی  مسائل  در  باید 
مسئله توجه داشت و زمینه را برای بروز وظهور آن چه 

نمود. فراهم  است  ایشان  درون  در 
    از جمله مسائلی که الزم است بر روی آن کار شود، 
زمان  در  انذار  و  تبشیر  عملیاتی شیوه ی  صورت های 
و  مزایا  است.گفتن  نظر  مورد  مخاطب  برای  و  حاضر 
آسیب  و  مضرات  نمودن  بیان  و  دینی  پوشش  محاسن 
های عدم رعایت آن به تنهایی کافی نیست؛ به کارگیری 
دوره  و  ها  برنامه  صورت  به  بایستی  می  ها  شیوه  این 

بیاید. در  آموزشی  های 
و  عفاف  فرهنگ  تعمیق  و  توسعه  کارهای  راه 

ب حجا
الف( نکات کلی

نکته ضروری  ذکر چند  کارها،  راه  ارائه  از  بیش       
است:

از کارها  برآیند مجموعه ای  امور  این گونه  انجام   .1
است که سازمان ها و نهادهای مختلف کشور متناسب 

با نقشه ی راه عهده دار آن هستند.
2. راه کارهای ارائه شده بایستی در انطباق با قرآن 
و عترت باشد.  هر برنامه  و راه کاری نمی تواند منجر 
پوشش  و  عفاف  و  فرهنگ  توسعه  و  سازی  اندیشه  به 

شود عفیفانه 
3. چنان که بیشتر اشاره شد عفاف، کمالی درونی 
است که نمود و ظهور آن در ظاهر رعایت موازین شرعی 
است. در این نگاه مسئوالن فرهنگی در مقاطع مختلف 
ارتباط  انسان  عمل  زیرا  اند؛  سازی  اندیشه  دنبال  به 
و  اندیشیدن  چگونه  دارد؛  وی  ی  اندیشه  با  مستقیم 
یکدیگرند  با  تنگاتنگ  ارتباط  انسان  در  زیستن  چگونه 
در  شود  می  طراحی  که  کارهایی  راه  نوعًا  منظر  ازاین 
به  گاهی  است  ممکن  است.  سازی  اندیشه  با  ارتباط 
دلیل مصالح اجتماعی و یا رعایت یک قانون، نوعی از 
جرم  آن  رعایت  عدم  و  شود  تعریف  اجتماع  در  پوشش 
با  اینجا  در  شود،  قانونی  برخورد  آن  با  و  گردد  تلقی 
مسئله چنین مواجهه نمی شود، بلکه گروه فرهنگی در 

آید. برمی  سازی  اندیشه  صدد 
آن  با  متناسب  و  شناخت  را  راه  نقشه  بایستی   .4
اصل  یک  تربیتی  های  برنامه  در  تداوم  داشت.  برنامه 
سو  یک  همه  که  منسجم  هایی  برنامه  است.           
در  کنند.بایستی  می  دنبال  را  هدف  یک  و  روند  می 
تربیتی زود و سریع پاسخ نمی  نظر داشت که کارهای 
دنیایی  که درونش  انسان است  آن  زیرا مخاطب  دهد؛ 

پرغوغاست.
را  کار  مراتب  و  مراحل  راه،  نقشه  در  است  الزم   .5

خالء  و  انزوا  در  ما  بشناسیم.مخاطب  و  کنیم  تعریف 
ارتباط  وسایل  دوستان،  خانواده،  با  برد.او  نمی  سر  به 
های  برنامه  در  رو  این  از  است.  ارتباط  در  و...  جمعی 
با یکدیگر  اثرگذار و مرتبط  بایستی عرصه های  تربیتی 
تربیت شود. مهم ترین حوزه ای که در این نقشه تربیتی 
شاهد  یقینًا  آنگاه  است،  خانواده  کنیم،  وارد  بایستی 

بود. خواهیم  بیشتری  اثرگذاری 
ب( راهکارهای برگزیده

به  پدران  و  مادران  آموزشی  های  دوره  طراحی   .1
است.  مؤثر  بسیار  فراگیر  سطحی  در  و  مداوم  صورت 
هدف از این دوره های آموزشی، تقویت بنیان خانواده 
با وظایف خویش و شیوه  و پدران  و آشنا کردن مادران 
همچنین  است.   نوجوانان  و  جوانان  با  صحیح  ارتباط 
این دوره های آموزشی به دنبال این هستند که والدین 
خانواده  در  دینی  صحیح  الگوی  چگونه  شوند  آشنا 

شود. عرضه 
سازی  اندیشه  های  شیوه  مؤثرترین  از  یکی   .2
و  منسجم  آموزشی  های  دوره  اجرای  جوان،  دختران 
آن  ی  نقشه  که  ای  آموزشی  های  دوره  است.  متوالی 
مشخص باشد، و معلوم باشد که هر دوره به چه قسمتی 
آموزشی  های  دوره  برخی  در  نمونه  برای  پردازد.  می 
در  عالم،  در  زن  جایگاه  به  را  جوان  دختران  توان  می 
چگونه  کرد  بیان  و  ساخت  آشنا  خانواده  در  و  اجتماع 
زن با توجه به ارزش موهبتی خود می تواند در خانواده 
قبیل دوره های  این  مربیان  باشد.  تأثیرگذار  اجتماع  و 
آموزشی باید افرادی دغدغه دار باشند که از بیانی شیوا 
جوان  با  برخورد  برای  کافی  خالقیت  و  بوده  برخوردار 
آموزشی،  های  دوره  طول  است  الزم  باشند.  داشته  را 
عناوین و محتوای هر جلسه، شیوه ی ارزیابی و نظارت 
بر دوره تعریف شود. یقینًا با طراحی و انجام یک دوره 
ی آموزشی، هدف تأمین نمی شود و الزم است این دوره 
های آموزشـی مرتبًا تکرار شوند و آموزش ها به صورت 
شود  کشانده  ها  خانواده  به  غیرحضوری  و  حضـوری 
به صورتی که هر دوره ی آموزشی مکمل دوره ی قبل 

باشد.
3. آموزش مربیان با این مهارت. این یک اصل بسیار 
مهم است.  در چارچوب سیره ی اهل بیت )ع( انسان 
بایستی عامل به چیزی باشد که می گوید.  نکته دیگر 
این است که مربی هیچ گاه نباید فکر کند کارش یک 
سویه است؛ یعنی اوست که دیگری را تربیت می کند. 
باید بدانیم که خودمان نیز مخاطب امر تربیتی هستیم.
در  که  این  وآن  بسیار مهمی است  اینجا مسئله       
باورهای  شود  می  تلقی  جرم  که  اموری  با  برخورد 
که  پلیسی  مورد  در  مثاًل  نیست.  مهم  متذکر  اعتقادی 
به فرد خالفکار گوشزد می کند و او را جریمه می کند 
به  نسبت  اعتقادی  و  نگاه  چه  خودش  که  نیست  مهم 
احیاء  و  فرد در صدد موعظه  زمانی که  اما  دارد  مسئله 
باشد.   زنده شده  یاد حق  به  باید خود  آید  برمی  قلوب 
)به  مربی  تربیت  و  اموزش  های  دوره  تنظیم  رو  این  از 
خصوص در مورد مربیان آموزش و پرورش( با این نگاه 

است. مهم  بسیار 
کلیپ  و  مستند  گزارش  مصاحبه،  فیلم،  تهیه   .4
آفات  یا  و  وعفت  حیا  رعایت  ثمرات  از  آموزشی  های 
نوعی معرفی آسیب ها و خطرات  به  یعنی  بی حیایی. 
که استفاده از شیوه ی انذاری است و یا بیان ثمرات و 
موفقیت های حاصل از حفظ حیاء و عفت و در نهایت 
تحلیل آن در سطح مدرسه که به کارگیری شیوه تبشیر 
یا  و  آموزان  از خود دانش  توان  این مورد می  است. در 

نمود. استفاده  دانشجویان 
این  انجام  برای  بودجه  که  نهادهایی  و  ها  سازمان 
امور را دارند می توانند این قبیل کارها را انجام دهند 
های  صف  در  و...  مشاوره  مراکز  و  دخترانه  مدارس  و 
اجرای این قبیل طرح های آموزشی باشند. این قبیل 
منطبق  که  است  تربیتی  پازل  از  قسمتی  همه  کارها 
و  راهنمایی  مقطع  است.  گرفته  شکل  راه  نقشه  با 
مهم  بسیار  جوانان  رفتار  گیری  شکل  در  دبیرستان 

است. از این رو زمان مناسب بسیاری از این دوره های 
متأسفانه  است.  دبیرستان  و  راهنمایی  مقطع  آموزشی 
و  دینی  سازی  اندیشه  جهت  در  آموزشی  های  برنامه 
به خصوص مسئله مورد بحث در این مقاطع بسیار کم 

است. رنگ 
و  رایج  بسیار  نوجوانان  و  جوانان  در  الگوپذیری   .5
از  باالست.  بسیار  شان  دوستان  از  ایشان  تأثیرپذیری 
این رو در طراحی دوره های آموزشی به منظور معرفی 
دوستی صحیح، معیار و مالک آن، ثمرات دوستی های 
نادرست، معیارهای شناخت آن می تواند بسیار اثرگذار 
در  مهمی  بسیار  نقش  توانند  می  خود  جوانان  باشد. 
برپایی این قبیل کارگاه ها و دوره های آموزشی داشته 
باشند. تهیه گزارش، فیلم، کلیپ، مصاحبه از دوستان 
اثرگذار  بسیار  راستا  این  در  نیز  و...  ناموفق  و  موفق 

است.
شود  می  تلقی  جرم  که  اموری  با  برخورد  در   .6

نیست. مهم  متذکر  اعتقادی  باورهای 
کالن؛  سطح  در  عفیفانه  پوششی  الگوهای  معرفی 
کند.  می  ایفا  مهمی  نقش  کار  این  در  سیما  و  صدا 
از عهده  به تنهایی  یا آموزش عالی  و  آموزش و پرورش 
الگوی  باید  اندیشه سازی  برای  آید.  برنمی  کار  این  ی 
صحیح دینی و پشتوانه فکری آن معرفی شود. این کار 
بگیرد.  شکل  مختلف  های  صورت  در  که  است  ممکن 
که  است  این  مهم  و...  مسابقه  سریال،  سینما،  تئاتر، 
بین  تعامل  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  توسعه  منظور  به 

بگیرد. شکل  ها  دستگاه  و  ها  سازمان 
وسیع  سطح  در  که  ستادی  یا  و  کمیته  تشکیل   .7
باشد.  داشته  مسئله  این  در  را  کننده  هماهنگ  نقش 
و  عفاف  مسئله  به  مختلفی  مراکز  حاضر  حال  در 
یرخی  رو  این  از  پردازند،  می  یا  اند  پرداخته  حجاب 
ثمرات  از  زیرا  است؛  کاری  موازی  یا  و  تکراری  کارها 
اند.  اطالع  کم  یا  و  نیستند  مطلع  شده  انجام  کارهای 
ماحصل  از  که  هایی  سازمان  باشند،  مطلع  هم  اگر  و 
ببرند،  بهره  یکدیگر  تولیدات  و  ریزی  برنامه  تحقیقات، 
ثمرات  و  باشد  ستادی  اگر  است  خوب  بسیار  اند.  کم 
این فعالیت ها را جمع آوری کند و در یک برنامه ریزی 
کارهای  ثمرات  از  را  مرتبط  مراکز  و  ها  سازمان  دقیق 
المال  بیت  در  صورت  این  به  نماید.  مطلع  شده  انجام 
و نوعی هم  نیز صرفه جویی می شود  انسانی  نیروی  و 

گیرد. می  شکل  افزایی 
آموزش  این راستا در سطح  اتاق فکر در  8. تشکیل 
عالی و آموزش و پرورش که برنامه ریزی آموزشی جهت 
اندیشه سازی عفاف و حجاب را طراحی نماید. توسعه 
فرهنگ عفاف، کار فکری  می طلبد. صرف کار اجرایی 
و  آموزش  مناطق  معمواًل  حاضر  حال  در  نیست.  کافی 
بسیار  که  کنند  کار می  برای خود  مدارس  یا  و  پرورش 
صورت  در  اما  شود  تعطیل  نباید  و  است  ارزشمند 
ها  برنامه  انسجام  و  و سامان دهی  اتاق فکری  تشکیل 
کار مثمرثمرتر خواهد بود. در حقیقت اتاق فکر، تولید 
برنامه ها و دوره های آموزشی را به عهده دارد و مدارس 

بود. و دانشگاه ها درصف اجرای آن خواهند 
9. خوب است در کتاب دینی دوره های دبیرستان و 
راهنمایی بر روی اندیشه سازی برای این مسئله )عفاف 
و  فهم  قابل  زبان  با  و مسئله  کار جدی شود  و حجاب( 

جذاب برای جوان گفته شود.
الهی  کار  راه  عنوان  به  دینی  پوشش  معرفی  مثاًل 
برای محافظت از زن. بیان مسئله این است که خداوند 
مهربان حفیظ است و محافظت او را در عالم می بینیم.
و  کند  می  محافظت  درخت  از  درخت  پوست    
کاسبرگ از برگ گل، پلک چشم هم از چشم محافظت 
می کند و... آسیب را کاهش می دهد. هر یک از این 
پروردگارند.  هنر  بیانگر  و  دارند  هم  زیبایی  ها  حافظ 
و  زن  خواهد  می  دینی  پوشش  دادن  قرار  با  خداوند 
اجتماع آسیب نبینند. باید در کالس های دینی سعی 
نظر  از  بتواند  و جوان  تبیین شود  پروردگار  قانون  شود 

► برقرار کند.      ارتباط  آن  با  فکری 

●  نقش حجاب و عفاف در جلوگیری از آسیب های اجتماعی    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
قم  احکام مدنی  اجرای   ۳ در شعبه  که  قم  دادگاه خانواده شهرستان   ۲ از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
حلیمه  و  رحیمی  حاجی  سارا  و  حسین  علیه  گل  زلفی  کبری  له  گردیده  ثبت  ۳/۱۴۰۱ج/۴۵۸  شماره  به 
محمد حسینی محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۳۱۴ سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه سهام توقیف 
به شماره  پرونده  کارشناسی  : گزارش  ۱- موضوع  نموده است.  ارزیابی  به شرح ذیل  کارشناس  نموده که 
۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۵۴۷۲۰۷ و شماره بایگانی ۰۱۰۰۴۵۸ ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند ، کارشناسی 
نفیا   ، مشروح  و  مشاع  صورت  به  را  خود  کارشناسی  نظریه   ، دعوی  موضوع  خصوص  در  نظر  اظهار  ضمن 
اثباتا به شعبه تقدیم نماید. ۲- طرفین پرونده : خواهان : خانم کبری زلفی گل خوانده : آقای حسین  یا 
حاجی رحیمی ، سارا حاجی رحیمی ، حلیمه محمد حسینی ۳- اقدامات کارشناسی : گفتگو با خواهان 
خالصه   -۴ مستندات  و  مدارک  اولیه  بررسی   ۱۴۰۱/۹/۳ پرونده  خوانده  با  گفتگو   ۱۴۰۱/۸/۲۲ پرونده 
اظهارات خواهان و خوانده : در گفتگو با خانم زلفی گل ایشان مدعی شدند که ارزش کل ۲۹ سهم ایشان 
 ۵ سهم  هر  ازای  به  یار  طلوع  شرکت  کارمند  با  شفاهی  مکالمه  در  مبلغ  این  است  ریال  میلیون   ۵ با  برابر 
میلیون ریال برآورد شد اما کارشناس با بررسی اسناد و مدارک مربوط به شرکت طلوع یار به نتایج متفاوتی 
دست پیدا کرد. ۵- یافته های کارشناسی : طبق بررسی کارشناس تعداد ۲۹ سهم از شرکت تولیدی توزیعی 
طلوع یار قم متعلق به خانم زلفی گل است که ارزش روز سهام به شرح زیر محاسبه می گردد: با استفاده از 
ترازنامه شرکت موجود در آخرین لحظه نامه ارسالی )مورخ ۱۴۰۱/۵/۱( ارزش کل حقوق صاحبان سهام 
توجه  با  است.  بوده  ۱۵/۸۰۸/۰۸۷/۳۵۵ریال  با  برابر  ها(  بدهی  منهای  ها  دارایی  ارزش  با  )برابر  شرکت 
به ارزش  ترازنامه  از یک قطعه زمین تشکیل شده است )این دارایی در  تقریبا تمام دارایی شرکت  اینکه  به 
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ  ترازنامه  در  مذکور  زمین  روز  ارزش  و  است(  شده  لحاظ  ۷/۳۹۱/۸۷۵/۴۶۵ریال 
لحاظ نگردیده بود ، برای اصالح این مورد قیمت روز زمین از نظریه کارشناس رسمی اخیر شرکت )مورخ 
ارزش  جایگزین  ریال  ۴۰۴/۵۵۷/۵۰۰/۰۰۰میلیارد  با  برابر  جعفری(  علی  آقای  جناب   ۱۴۰۱/۹/۲۱
-۷/۳۹۱/۸۷۵/۴۶۵+۴۰۴/۵۵۷/۵۰۰/۰۰۰=۴۱۲/۹۷۳/۷۱۱/۸۹۰ گردید.  ترازنامه  در  موجود 

مبلغ  به  یار  طلوع  شرکت  سهام  صاحبان  حقوق  ارزش  عمل  این  انجام  از  پس   ۱۵/۸۰۸/۰۸۷/۳۵۵

۴۱۲/۹۷۳/۷۱۱/۸۹۰ریال رسید و سهم خواهان از این بابت به شرح زیر قابل محاسبه است : ارزش روز 
هر سهم شرکت طلوع یار ۱۰/۳۲۴/۳۴۳=۴۰/۰۰۰ ÷ ۴۱۲/۹۷۳/۷۱۱/۸۹۰ ارزش روز ۲۹ سهم متعلق 
به متوفی ۲۹۹/۴۰۵/۹۴۱=۲۹*۱۰/۳۲۴/۳۴۳ الزم به ذکر است که در محاسبات فوق ، ارزش سرقفلی 
شرکت لحاظ نشده است. سرقفلی دارایی نامشهودی است که بر اثر فعالیت مستمر شرکت ایجاد می شود 
و به صورت معمول در دفاتر شرکت شناسایی نمی شود. به عبارت ساده تر سرقفلی مبلغی است که نسبت 
و فروش  به خرید  پرداخت می شود. شناخت سرقفلی معموال منوط  آن  برای خرید   ، بازار شرکت  ازرش  به 
کلیت شرکت و شناسایی اضافه پرداختی نسبت به ارزش بازار دارایی ها است. ۶- اظهار نظر کارشناسی : 
ریاست محترم شعبه سوم اجرای احکام دادگستری شهرستان قم با توجه به اینکه در قرار کارشناسی مقرر 
باشد:  می  چقدر  قم  یار  طلوع  توزیعی  تولیدی  شرکت  در  خواندگان  به  متعلق  سهام  ارزش   -۱ فرمودید: 
۲۹۹/۴۰۵/۹۴۱ریال  قم  یار  طلوع  شرکت  در  خواندگان  به  متعلق  سهام  ارزش  کارشناسی  بررسی  طبق 
برآورد می شود. ۲- آیا سهام قابل انتقال می باشد : در این خصوص با رجوع به اساسنامه شرکت طلوع یار 
بند های زیر مهم تشخیص داده شد: ماده ۹ : سهم اعضای در تامین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه 
این صورت حداکثر  در  نمایند  تعدی  بیشتری  اعضا سهم  از  بعضی  که  نماید  مجمع عمومی عادی تصویب 
غیر  و  نام  با  تعاونی  سهام   :  ۱۰ ماده  کند.  تجاوز  تعاونی  سرمایه  درصد   ۳۰ از  نباید  عضو  هر  سهام  میزان 
با موافقت هیئت مدیره  به اعضای متقاضیان عضویت )واجد شرایط( جدید  انتقال آن  و  قابل تقسیم است 
و  انحالل   ، استعفاء   ، فوت  به سبب  لغو عضویت  : در صورت   ۱۸ ماده  باشد.  ۹ مجاز می  ماده  رعایت  با  و 
به  از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی  ، ارزش سهام عضو براساس نرخ روز محاسبه و پس  اخراج 
پرداخت  ماه  ورثه ظرف مدت سه  یا  او  به  تعاونی  به  از کسر بدهی وی  و پس  تبدیل می شود  تعاونی  دیون 
اموال  این  از  متوفی  عضو  سهم  که  نماید  تقاضا  ورثه  که  صورتی  در   : تبصره  شد.  خواهد  حساب  تسویه  و 
تشخیص  به  و  بوده  واگذاری  قابل  عین  چانچه  نباشد  ممکن  مصالحه  یا  تراضی  و  شود  پرداخت  تعاونی 
هیئت مدیره موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود. 
ماده ۱۹ : در صورت فوت عضو ، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۲ این اساسنامه 
تعدد  از  ناشی  افزایش سهم  التفاوت  مابه  بایستی  تعدد  و در صورت  تعاونی شناخته می شوند  باشند عضو 

هیچکدام  یا  و  نیستند  تعاونی  در  عضویت  به  مایل  که  نمایند  اعالم  کتبا  اگر  اما  بپردازند  تعاونی  به  را  خود 
 ، سهام  انتقال  نحوه  بر  شرکت  اساسنامه  تصریح  بر  عالوه  گردد.  می  لغو  عضویت  نباشند  شرایط  واجد 
شد  مشاهده  و  اخذ  یار  طلوع  شرکت  از  کارشناس  توسط  قم  یار  طلوع  شرکت  در  سهام  انتقال  از  سوابقی 
و  بند های مرتبط در اساسنامه شرکت  به  با عنایت  به سابقه است.  این شرکت مسبوق  انتقال سهام در  که 
به  انتقال  قابل   ، شرکت  دفاتر  طریق  از  و  مدیره  هیئت  تایید  با  یار  طلوع  شرکت  سهام   ، انتقال  سوابق  نیز 
غیر است. ۷- سایر توضیحات : ۱- مستندات مورد اشاره در گزارش در صورت لزوم به صورت حضوری به 
های  رسیدگی  محدوده  در  کارشناسی  نظریه  یک  مذکور  گزارش  است  بدیهی   -۲ گردد.  می  تحویل  شعبه 
انجام شده است. مسئولیت اصالت و درستی و کامل بودن آن بر عهده ارائه کننده می باشد. در صورتیکه 
آن  باشد مسئولیت  ارائه گردد که در رسیدگی موثر  به جز موارد رسیدگی شده  مدارک و مستندات دیگری 
متوجه کارشناس نبوده و در صورت صالحدید مقام محترم قضایی مجددا قابل رسیدگی می باشد. تصمیم 
گردید  مقرر  باشد.  می  دادگاه  آن  محترم  ریاست  صالحیت  در  شده  ذکر  موارد  از  یک  هر  در  نهایی  گیری 
 ، ، خ ساحلی  به آدرس  قم  ۱۱/۴۵ صبح  الی   ۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت  تاریخ  الذکر در  موارد فوق 
از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
)شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  عنوان سپرده  به  المجلس  فی  را  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت 
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 

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


