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هوالحى

 خادم القرآن - مرتضی نجفی قدسی

 ( العظمى سبحانى  اهلل  آيت  حضرت  متعلقه  مكرمه،  و  مؤمنه  بانوى  درگذشت 
صحت  دوام   ، كرده  عرض  تسليت  ايشان  شريف  محضر  به  را  العالى(  مدظله 
و عافيت معظم له و رحمت و رضوان الهى را براى آن بانوى محترمه مسئلت 
طاهره  صديقه  حضرت  با  را  اش  مطهره  روح  تعالى  حق  اميدواريم  و  نموده 
رساند  مي  آگاهى  به  ضمنا  بفرمايد،  محشور  عليها  اهلل  سالم  زهرا  فاطمه 
بهمن   ٢ يكشنبه  روز  صبح   ١٠ ساعت  محترمه  بانوى  اين  تشييع  مراسم 
معصومه  فاطمه  مطهر  حرم  سمت  به  عسكرى)ع(  حسن  امام  مسجد  از  ماه 
در  عشاء  فريضه  از  بعد  شب  همان  نيز  ختم  مراسم  و  شود  مى  انجام  )س( 
چهارراه  قم،  در  واقع  بركاته(  دامت  سبحانى)  العظمى  اهلل  آيت  دفترحضرت 

شد.  خواهد  برگزار  صفائيه  خيابان  ابتداى  شهداء، 

صفحه 3

آگهی مناقصه عمومی 
آیین نامه معامالتی شهرداری قم از طریق بر گزاری مناقصه عمومی به  با رعایت  سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد 

با مشخصات و شرایط کلی زیر دعوت بعمل آورد. از متقاضیان واجد شرایط  شرح ذیل 
1- مناقصه عملیات خاکبرداری و حمل خاک و نخاله از پروژه احداث ادامه تونل غدیر.

شرایط :
- صالحیت الزم جهت شرکت در مناقصه : اشخاص حقوقی و حقیقی مورد تایید کارفرما با سوابق کاری مشابه.

- تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی، مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم، یا 
واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 1006220288 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم.

- محل دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه: قم، میدان آزادگان، بلوار شهید عابدی، نبش عابدی نهم ، ساختمان شهرداری 
منطقه 3 طبقه سوم.

- محل تحویل اسناد: قم، بلوار امام موسی صدر، ساختمان مرکزی شهرداری قم طبقه ششم ادره کل حراست.
بنام  شهر  بانک  نزد   1006761844 حساب  شماره  به  استرداد(  قابل  )غیر  مناقصه  هر  تفکیک  به  اسناد  خرید  هزینه   -

گردد. واریز  قم  و عمران  توسعه  سازمان 
- هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

- سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
- شرکت کنندگان در هنگام خرید اسناد می بایست در سامانه ابالغ الکترونیک قوه قضائیه )ثنا( ثبت نام نمایند.

- متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با واحد امور پیمانها و قراردادهای سازمان به آدرس قم، میدان 
تلفن  شماره  با  یا  و  سوم.مراجعه  طبقه   3 منطقه  شهرداری  ساختمان  نهم،  عابدی  نبش  عابدی،  شهید  بلوار  آزادگان، 

فرمایند. حاصل  تماس    6381-6380 داخلی   025-36662251

)شناسه آگهی: 1443443 (

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت دوم()نوبت دوم(

در سالروز حمله هوایی رژیم بعث به سه راه بازار؛در سالروز حمله هوایی رژیم بعث به سه راه بازار؛

روایت شهادت دسته جمعی گروه سرود روایت شهادت دسته جمعی گروه سرود 
صفحه صفحه ٢٢  مدرسه »قطب راوندی« قممدرسه »قطب راوندی« قم

مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال(شرح کار
شرکت در مناقصه

مدت 
قرارداد

پیش تعدیل
پرداخت

نحوه 
پرداخت

هزینه خرید 
اسناد )ریال(

مهلت و محل 
دریافت اسناد

مهلت تحویل 
اسناد

زمان بازگشایی

عملیات 
خاکبرداری

3.000.0001401/11/01نقدنداردندارد4 ماه30.000.000.0001.500.000.000
لغایت

1401/11/12
واحد پیمان

1401/10/13
اداره کل حراست  

شهرداری قم

 1401/11/16
ساعت 9

سالن جلسات سازمان

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402

عضو هیات رییسه شورای شهر قم:

انتظارات مردم قم در تحقق 
شهر هوشمند محقق نشده است                                                    
صفحه 4

 موفقیت نوجوان قمی در جشنواره 
بین المللی قصه گویی                                                 
صفحه 2

یادداشت - سید عبداله سیدکتولی

جایگاه آموزش و پرورش 
در توسعه پایدار                                                     
صفحه 7

ناراحتی مردم از واقعیاتی که در نتیجه افشای یک فیش حقوقی برمال شد؛ 

ساختار اداری شهرداری و شورای شهر 
باید اصالح شود                                                    
صفحه 5

  صداوسیما سلبریتی را در جایگاه خودش بنشاند

سلبریتی ها برآمده از حوزه ی سرگرمی اند 
و باید درهمان حد محدود بمانند                                                      
صفحه 6

گزیـده خبـرها

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

زیر می باشد.     09122524638    

اطالعیـه روزنامــه گویـه



◄    گروه سرود مدرسه »قطب راوندی« قم 
به  بازار  راه  سه  در  بعث  رژیم  هوایی  حمله  در 
این  انقالب  معظم  رهبر  که  رسیدند  شهادت 
حادثه را جزو اتفاقات نادر دوران دفاع مقدس 

برشمردند.
مناطق  به  حمله  سورکی:  بخشی  مهدی 
راهبردهای  از  یکی  مسکونی،  و  غیرنظامی 
جنگ  آغاز  از  پس  عراق  بعث  رژیم  نظامی 
تحمیلی علیه ایران و به دنبال آن شکست در 
میدان های نبرد بود تا از این طریق امتیازاتی 
از ایران بگیرد و این حمالت هوایی و توپخانه 
غیر  و  ایران  مسکونی  مناطق  علیه  عراق  ای 

داشت. ادامه  نیز  جنگ  پایان  تا  نظامیان 
 127 پایان،  تا  تحمیلی  جنگ  ابتدای  از 
بعث  رژیم  هوایی  تهاجم  مورد  ایران  شهر 
بین شهر قم پس  این  و در  قرار گرفتند  عراق 
تهران  ایالم،  آبادان،  کرمانشاه،  شهرهای  از 
و  شهید  بیشترین  نفر   1841 با  آباد  خرم  و 
را  هوایی  بمباران  و  حمالت  اثر  در  مجروح 
سال ها  این  در  که  موضوعی  است؛  داشته 
اگر  که  گونه ای  به  شده  پرداخته  بدان  کمتر 
قم  شهر  آیا  شود  پرسیده  قم  امروز  نسل  از 
بود  گرفته  قرار  عراق  هوایی  تهاجم  مورد  هم 
اطالعی  بی  اظهار  آنان  از  بسیاری  خیر،  یا 

کرد. خواهند 
رژیم  هوایی  حمالت  از  یکی  جریان  در 
دردآوری  و  انگیز  غم  حادثه  قم،  شهر  به  بعث 
معظم  رهبر  که  خورد  رقم  شهر  مردمان  برای 
در  نادر  اتفاقات  »جزو  را  حادثه  این  انقالب 

برشمردند. مقدس«  دفاع  دوران 
 ،1365 سال  ماه  بهمن  روز  نخستین 
راهنمایی  مدرسه  آموزان  دانش  از  شماری 
جهت  سرودی  تمرین  برای  قم  راوندی  قطب 
اجرا در ایام دهه فجر، به محل سینما تربیت 
بازگشت  از  در خیابان دورشهر می روند و پس 
دلیل  به  بازار  راه  سه  در  تمرین،  محل  از 
به  همگی  بعثی  رژیم  میگ  فروند  دو  بمباران 

رسند. می  شهادت 
سرود  گروه  آموز  دانش  شهدای  اسامی 

قم راوندی  قطب  مدرسه 
»محمد  بیدگلی«،  باللی  حسن  »محمد 
کاشانی«،  روانمهر  »سعید  هجرتی«،  مهدی 
رسولی«،  »محمدرضا  حسینی«،  ناصر  »سید 
امینی«،  علی  »محمد  قمی«،  خودکار  »جواد 
بابایی«  »مهدی  و  زاده«  مقتصدی  »حسین 
از  قمی«  صادقی  »حمید  شهیدشان  مربی  و 
به  که  بودند  سرود  گروه  این  نفره   9 اعضای 
دانش  این  همه  بمب،  مستقیم  اصابت  دلیل 
سال   15 تا   11 سنین  در  که  نوجوان  آموزان 
به  بودند  بوس  مینی  داخل  و  داشتند  قرار 
از  چیزی  که  رسند  می  شهادت  به  گونه ای 
شدت  اثر  در  و  نماند  باقی  آنان  پیکرهای 
شناسایی  بوس،  مینی  گرفتن  آتش  و  انفجار 

انجامید. طول  به  روز  سه  تا  دو  آنان 
یکم  چهارشنبه  روز   16 ساعت  حوالی 
بعثی  میگ  فروند  دو   ،1365 سال  ماه  بهمن 
به  نقطه  ترین  نزدیک  قم،  به سمت  با حرکت 
را  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم 

می دهند. قرار  بمباران  مورد 
بازار  راه  سه  بمب ها  اصابت  اصلی  مکان 
که  بوده  فعلی  سپه  بانک  مقابل  درست  قم، 
جواداالئمه  الحسنه  قرض  مؤسسه  زمان  آن 

بود. مستقر  آنجا  در  )ع( 
روایت  به  قم  بازار  راه  سه  هوایی  بمباران 

عینی شاهد  یک 
اصابت  شدت  عینی  شاهدان  گفته  به 
را  زمین  که  بود  گونه ای  به  زمین  به  بمب ها 
بود  لوله آب اصلی رسیده  به  شکافته و حتی 

شکست. هم  را  آن  و 
مغازه های  اکثر  هوایی  حمله  این  اثر  در 
کامل  صورت  به  تقریبًا  بازار  راه  سه  محدوده 

و  خانه ها  از  بسیار  و  بودند  شده  تخریب 
نیز  اطراف  خیابان های  در  کسبه  مغازه های 
موشک  برخورد  و  انفجار  از  ناشی  موج  اثر  در 
برخی ها  و  شدند  جدی  آسیب  دچار  زمین  به 
نزدیک  مغازه های  شیشه های  می گویند  هم 
شده  شکسته  نیز  آستانه  میدان  در  حرم  به 

بود.
آنجا که در میدان رزم توان  از  دشمن بزدل 
ایران  دلیر  رزمندگان  با  مقابله  و  جنگیدن 
مردمان  به  تمام  نامردی  با  نداشت  را  اسالمی 
بی دفاع شهرها حمله می کرد تا از این طریق 
عملیاتی  مناطق  در  خود  شکست های  بر 

بگذارد. سرپوش 
راه  سه  روز  آن  کاسب های  از  رستگار  آقای 
می گوید:  حادثه  این  عینی  شاهد  و  قم  بازار 
بازار  راه  سه  سمت  به  بمباران  پایان  از  پس 
بود  وخیم  شدت  به  اوضاع  کردیم،  حرکت 
و  ساختمان ها  آتش  شعله های  و  دود  و 
ماشین ها به هوا می رفت، اکثر کسانی که در 
شهادت  به  داشتند  قرار  بمباران  محدوده  ان 
رسیده بودند. اولین کاری که کردیم آن دسته 
مجروحیت  دچار  و  بوده  سرپا  که  افرادی  از 
راهی  و  دادیم  نجات  معرکه  از  را  بودند  شده 

کردیم. کامکار  و  نیکویی  بیمارستان های 
با  مجروحان  انتقال  از  پس  افزود:  وی 
آمبوالنس، تالش  و  مردم  خودروهای شخصی 
کردیم تا پیکرهای شهدا را جمع آوری کنیم؛ 
اواًل  که  بود  گونه ای  به  حادثه  شدت  که  چرا 
دیگر  سویی  از  و  سوختگی  دچار  پیکرها 
از  برخی  و  بودند  شده  قطعه  قطعه  برخی ها 
پرتاب  اطراف  ساختمان های  باالی  به  افراد 
یک  حادثه  محل  نزدیکی  در  بودند.  شده 
قهوه خانه هم بود که به دلیل وجود مقادیری 
سوخت در این مغازه با آتش گرفتن آن شدت 

شد. بیشتر  حادثه 
الحسنه  قرض  بانک  داخل  می گوید:  او 
را  طلبه ای  بود،  انفجار  محل  مجاورت  در  که 
تا  دیدم که آسیب دیده بود؛ به سمتش رفتم 
آنکه  از  بعد  بیاورم،  بیرون  ساختمان  از  را  او 
به  برداشتیم  بیرون  سمت  به  را  آخر  قدم های 

ریخت. فرو  بانک  سقف  یکباره 
قمی  شهروندان  از  نفر   100 بر  بالغ 

شدند زخمی  و  مجروح 
حمله  این  در  شده  اعالم  آنچه  بر  بنا 
 100 بر  بالغ  بعث،  رژیم  هوایی  ناجوانمردانه 
نفر از شهروندان قمی مجروح و زخمی شدند 
کرده  بیان  نیز  نفر   88 تا  را  شهدا  شمار  و 
سرود  گروه  آموزان  دانش  آنان  بین  در  که  اند 
بودند. نیز  راوندی  قطب  راهنمایی  مدرسه 

این  بازمانده های  از  یکی  آقای مالحسینی 
گروه سرود می گوید: روز حادثه قرار بود برای 
تمرین  جهت  تربیت  سینما  سمت  به  حرکت 
سرود دهه فجر در محل مدرسه قطب راوندی 
جمع شویم. من دیرتر رسیده بودم و گروه به 
با  بودند.  کرده  حرکت  تربیت  سینما  سمت 
و  رساندم  تربیت  سینما  به  را  خودم  دوچرخه 
گروه  که  گفتند  گشتم؛  بچه ها  دنبال  وقتی 
آبی  بوس  مینی  یک  با  و  کردند  اجرا  زودتر 
مربی  که  صادقی  آقای  ظاهرًا  رفتند،  رنگ 
آنکه بچه ها امتحان  به دلیل  بود؛  پرورشی ما 
هم  زودتر  و  شروع  زودتر  را  تمرین  داشتند؛ 

برسند. درسشان  به  بچه ها  تا  کرد  تمام 
بمباران  عملیات  در  هواپیما  دو  حضور 

بازار قم سه راه 
اینکه  از  من  می گوید؛  مالحسینی 
کنم  تمرین  را  سرود  بچه ها؛  با  نتوانستم 
خیابان  سمت  به  دوچرخه  با  بودم.  ناراحت 
صفاییه و از آنجا به سمت خیابان چهارمردان 
رسیدم؛  شهدا  گلزار  به  وقتی  کردم.  حرکت 
می رسد،  گوش  به  هواپیما  دو  صدای  دیدم 
و  بود  گرفتن  ارتفاع  حال  در  آنان  از  یکی 

پدافند هوایی را به خود مشغول کرده و دیگر 
از  زدن  شیرجه  و  ارتفاع  کردن  کم  حال  در 
بود.  بازار  راه  سه  سمت  به  آذر  خیابان  سمت 
به  اختیار  بی  رسید  گوش  به  که  انفجار  صدا 
رسیدم  آنجا  وقتی  و  کردم  حرکت  بازار  سمت 
گرفتن  آتش  حال  در  که  دیدم  را  بوس  مینی 
را  مان  مربی  صادقی  آقای  و  بود  سوختن  و 
شدت  به  بدنش  که  دیدم  بوس  مینی  جلوی 
گروه  بچه های  بقیه  و  بود  شده  آسیب  دچار 
شهادت  به  بوس  مینی  همان  در  هم  سرود 

بودند. رسیده 
از  آموزان  دانش  خانواده  اطالع  نحوه 

فرزندشان شهادت 
کل  اداره  کارمند  حسینی  سرباز  آقای 
حادثه  روز  از  نیز  قم  استان  پرورش  و  آموزش 
اینگونه روایت می کند؛ در اداره نشسته بودم 
دانش  از  یکی  مادر  آمد،  در  صدا  به  تلفن  که 
می پرسید  بود،  خط  پشت  سرود  گروه  آموزان 
بمباران  این  در  هم  راوندی  قطب  مدرسه  آیا 
آسیب دیده یا خیر و من پاسخ دادم خبری به 

است. نرسیده  ما 
از  دیگر  یکی  مادر  دقیقه  چند  از  بعد 
گفت  و  گرفت  تماس  سرود  گروه  بچه های 
هنوز  رفته  مدرسه  به  که  ظهر  از  پسرم 
ما  به  است  افتاده  اتفاقی  اگر  برنگشته، 
تر  نزدیک  شب  به  چقدر  هر  زمان  بگویید. 
و  می شد  بیشتر  خانواده ها  تماس  می شد، 
دادیم  انجام  که  پیگیری هایی  با  آن  از  بعد 
متوجه شدیم که بچه های گروه سرود مدرسه 
بازگشت  مسیر  در  راوندی  قطب  راهنمایی 
اصابت  مورد  بازار  راه  سه  در  تربیت  سینما  از 
و  شأن  مربی  همراه  به  همگی  و  گرفتند  قرار 
شهادت  به  حادثه  این  در  بوس  مینی  راننده 

. ند رسید
آموزان  دانش  شهدای  خانواده های 
دشواری  کار  بچه ها  شناسایی  که  می گویند 
که  حسینی  ناصر  سید  شهید  دایی  بود، 
خیاط بود و لباسی را برای این شهید دوخته 
تکیه های  روی  بر  که  نشانه هایی  از  بود 
را  او  توانست  داشت  وجود  شهید  این  لباس 

دهد. تشخیص 
سرود  گروه  اجرای  آخرین  فیلم  نمایش 
در  قم  راوندی  قطب  راهنمایی  مدرسه 

هفتم مراسم 
مدرسه  سرود  گروه  شهید  آموز  دانش   9
مربی  همراه  به  قم  راوندی  قطب  راهنمایی 
بهمن   3 جمعه  روز  در  بوس  مینی  راننده  و 
حصرت  مطهر  حرم  از  همگی   1365 سال 
فاطمه معصومه )س( به سمت گلزار شهدای 
جوار  در  و  شدند  تشییع  )ع(  جعفر  بن  علی 

گرفتند. آرام  مقدس  دفاع  شهدای 
مدرسه  در  که  شهدا  این  هفتم  مراسم  در 
این  خانواده های  حضور  با  و  راوندی  قطب 
فیلم  بود؛  شده  برگزار  شهید  آموزان  دانش 
آخرین اجرای این گروه سرود که ساعتی قبل 

درآمد. نمایش  به  بوده  شهادت  از 
آذر  هشتم  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
شهدای  کنگره  اندرکاران  دست  با  امسال  ماه 
فرمودند:  و  کردند  اشاره  حادثه  این  به  قم 
در  نادر  اتفاقات  جزو  که  گروه سرود  »شهدای 
دوران دفاع مقدس است؛ یک تعدادی نوجواِن 
چهارده ساله،  سیزده ساله،  دوازده ساله،  مثاًل 
بعد هواپیما می آید همین  سرود می خوانند، 
می کند،  شلیک  می دهد،  قرار  هدف  را  گروه 
شهید  همه،  به  نزدیک  یا  همه  آنها،  همه 
چه  خواندند؟  چه  سرودشان؟  کو  می شوند. 
کار  چه  پدرمادرهایشان  کردند؟  چه  گفتند؟ 
اینها  دارد،  تبیین  به  احتیاج  اینها  کردند؟ 
اینها  از خصوصیات قم است؛  این  دارد.  پیام 
نقاط برجسته ی دوره ی دفاع ]مقّدس[ در قم 

 ► است.«   
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 پیام شهردار قم به مناسبت 
سالروز بمباران هوایی شهر قم 

و شهادت بیش از 100 نفر در یکم 
بهمن ماه 1۳۶5

 100 از  بیش  شهادت  سالروز  بهمن ماه  یکم  پیامی،  در  قم  شهردار 
داشت. گرامی  را  بعث  رژیم  هوایی  حمله  در  قمی  همشهریان  از  نفر 
آستانه  در  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
از  نفر   100 از  بیش  شهادت  سالروز  بهمن ماه  یکم  فرارسیدن 
ضمن  پیامی  در  بعث،  رژیم  هوایی  حمله  در  قمی  همشهریان 
جمهوری  مقدس  نظام  از  پاسداری  بر  شهدا،  نام  و  یاد  گرامیداشت 

کرد. تأکید  ایران  اسالمی 
متن پیام دکتر سقائیان نژاد شهردار قم به این شرح است:

خیال  شکست  جان فشانی ها،  و  فداکاری  با  که  آنگاه  بعث  دژخیم 
خام خود را در اشغال ذره ای از خاک ایران اسالمی دید، روی تباهی 

است. شیطان  بنده  کند  ثابت  تا  کشید  به رخ  نیز  را  خود  از  دیگری 
رساندن  شهادت  به  و  اسالمی  ایران  مختلف  شهرهای  به  تعرض 
کودکان، زنان و مردان از ذات پلیدی می آمد که جز حس خون خواری 

شد. یادآور  برایش   نمی شود  دیگری  دلیل  زمان،  ضحاک 
حمله  با  که  است  روزهایی  سخت ترین  از  یکی  یادآور  بهمن ماه،  یکم 
هوایی رژیم بعث به شهر قم، خاطره ای تلخ و ماندگار برای مردم این 
و مرد بی گناه  100 کودک، زن  از  آن بیش  ثبت رسید و طی  به  شهر 
به شهادت رسیدند  راوندی  ازجمله اعضای گروه سرود مدرسه قطب 

و درخشان شد. این مرزوبوم ماندگار  تاریخ  نام شان در  و 
مقدس  نظام  مختلف  دوران  شهدای  نام  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
عزیز  از همشهریان  نفر   100 از  بیش  به ویژه  ایران  اسالمی  جمهوری 
عهدی،  و  دانسته  مغتنم  را  فرصت  این   ،1365 بهمن ماه  یکم  در  قم 
ایران اسالمی  تعالی  و  پیشرفت  تا همیشه در مسیر  تازه خواهیم کرد 
لوای والیت  در ذیل  و  بکوشیم  و  بمانیم  آن  اقتدار  و  امنیت  از  دفاع  و 
خامنه ای  امام  آیت الله العظمی  حضرت  جهان  مسلمین  امر  ولی 

باشیم. مرزوبوم  این  پاسدار  جان  ذره  آخرین  تا  مدظله العالی 

برگزاری آیین گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای حادثه بمباران قم

همزمان با سالروز شهادت جمعی از همشهریان قمی در حمله هوایی 
مزار  گلباران  و  گرامیداشت  آئین   ،1365 بهمن ماه  یکم  در  بعث  رژیم 
با مشارکت شهرداری  این شهدا در گلزار شهدای علی بن جعفر )ع( 

قم برگزار شد.
خونین  حادثه  سالروز  بهمن ماه  یکم  با  همزمان  شهرنیوز،  گزارش  به 
مدرسه  سرود  گروه  شهدای  رسیدن  شهادت  به  و  قم  شهر  بمباران 
حضور  با  امروز  صبح  گرامیداشت  برای  مراسمی  راوندی،  قطب 
بن  علی  شهدای  گلزار  در  شهری  مدیریت  و  استانی  مسئوالن 

شد. برگزار  جعفر)ع( 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  مالیی  مراسم،  این  در 
شهرداری،  پایانه های  سازمان  مدیرعامل  حسینی  شهر،  اسالمی 
طباطبایی  شهرداری،  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده 
نژاد سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و .. از 

داشتند. حضور  شهری  مدیران 
پدافند  مدیرکل  متقیان  استان،  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  رحیمی 
استان،  شهدای  ملی  کنگره  رئیس  خوش گفتار  استان،  غیرعامل 
مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  پور  لقمان 
این  در  نیز  استانی  مسئوالن  دیگر  و  استان  سپاه  مسئوالن  استان، 

داشتند. حضور  مراسم 
اجرای  )ع(  طالب  ابی  بن  علی  سپاه  نوازان  رزم  گروه  مراسم  این  در 
سرودهای  اجرای  با  نیز  آموزی  دانش  سرود  گروه  و  داشتند  برنامه 
قطب  راهنمایی  مدرسه  آموز  دانش  شهدای  خاطره  و  یاد  انقالبی 

داشتند. گرامی  را  قم  راوندی 
نسبت  اهدا شاخه های گل  با  نیز  مراسم  این  در  آموزان حاضر  دانش 

احترم کردند. ادای  آموز قمی  دانش  مقام شهدای  به 

 موفقیت نوجوان قمی در 
جشنواره بین المللی قصه گویی

ملی  بخش  در  قم  استان  فکری  پرورش  کانون  عضو  رازقی«  »ترنم 
عنوان  به  قصه گویی  بین المللی  جشنواره  بیست وچهارمین  نوجوانان 

شد. معرفی  تقدیر  شایسته 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان قم، بیست وچهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی که از 25 
دی 1401 در شهر یزد آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه 29 دی ماه با 
شورای  مجلس  نماینده  کانون،  مدیرعامل  حضور  با  برگزیدگان  معرفی 
معرفی  از  پس  برگزیدگان  و  قصه گویان  مسئوالن،  مدیران،  اسالمی، 

داد. پایان  خود  کار  به  مختلف  در بخش های  برترین ها 
اجرای  شاهد  روز  پنج  مدت  به  که  فرهنگی  بزرگ  رویداد  این  در 
و  کشور  سراسر  از  جشنواره،  مختلف  بخش های  در  قصه گویان 
مرکز  نوجوان  عضو  رازقی  ترنم  بود،  المللی  بین  گویان  قصه  همچنین 
شماره 2 کانون استان قم موفق به کسب مقام شایسته تقدیر در بخش 

شد.  نوجوانان  ملی 
قصه  روایت  برای  پیش تر  قمی  نوجوان  این  می شود  خاطرنشان 
»پادشاه زورگو« به عنوان برگزیده بخش ملی نوجوان بیست وچهارمین 

بود. شده  معرفی  کشور  قصه گویی  منطقه ای  جشنواره 

»پرواز اسب سفید« به »عصرانه 
داستان« رسید 

نشست »عصرانه داستان« حوزه هنری قم با حضور سفانه الهی منتقد 
عذرا  سید  نوشته  سفید«  اسب  »پرواز  رمان  بررسی  و  معرفی  به  ادبی 

یافت. اختصاص  موسوی 
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری قم،  چهل ودومین نشست عصرانه 
داستان حوزه هنری قم که با حضور سفانه الهی منتقد ادبی در سالن 
آسمان حوزه هنری قم برگزار شد، به معرفی و بررسی رمان »پرواز اسب 

سفید« نوشته سید عذرا موسوی اختصاص یافت.
شد،  برپا   1401 ماه  دی   29 پنجشنبه  روز  که  نشست  این  ابتدای  در 
نویسنده  معرفی  به  داستان  عصرانه  کارشناس  مجری  جدیدی  فاطمه 
و گفت: سیده عذرا موسوی سابقه همکاری  پرداخت  و سوابق وی  اثر 
مدرک  دارد،  کارنامه  در  را  نوجوانان  و  کودک  فکری  پرورش  کانون  در 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی با گرایش کودک و نوجوان دارد و 

است. کرده  منتشر  داستانی  حوزه  در  اثر  چندین 
سیده عذرا موسوی: در رمان شاهد بلوغ و رشد شخصیتی یک نوجوان 

هستیم
در ادامه سید عذرا موسوی به آغاز دوران داستان نویسی خود اشاره کرد و 
گفت: داستان نویسی را از دوران دبیرستان و با دوره های داستان نویسی 

علی مهر در حوزه هنری قم آغاز کردم.
وی تصریح کرد: رمان »پرواز اسب سفید« نخستین پروژه و کار سفارشی 
من بود که به سفارش انتشارات »به نشر« آماده چاپ شده  است. طرح 
این  در  یافت.  تغییر  ادامه  در  و  بود  دیگری  موضوع  ابتدا  در  هم  کتاب 

کتاب شاهد بلوغ و رشد شخصیتی یک نوجوان هستیم.
این نویسنده درباره فضاسازی های کتاب هم گفت: من در دوران کودکی 
سابقه زندگی در فضای روستا را داشتم و بعد از دوران کودکی هم این 
ارتباط را حفظ کردم. فضای این رمان بسیار به تجربه ای که در زندگی 
و  رفت  و  ارتباط  چنین  کمتر  نوجوانان  روزها  این  شد.  نزدیک  داشتم 
آمدهایی در فضای روستا دارند و ممکن است فضای این رمان برایشان 
جذاب باشد. فضای روستا به من کمک کرد تا »گلبرگ« شخصیت اول 
کار  به  تازه ای  فضای  و  بدهم  نجات  آپارتمانی  بستۀ  فضای  از  را  رمانم 

بدهم.
شخصیت  چون  گفت:  رمانش  کلیدی  شخصیت  دیگر  به  اشاره  با  وی 
اصلی داستان نوجوان 16-15 ساله است باید کسی کنار دست او قرار 
می گرفت تا او را از چالش ها بگذراند بنابراین معلم را کنار دستش قرار 
دادم که هر چند ممکن است شخصیت گل درشتی در کنار گلبرگ به 

نظر بیاید اما داستان را پیش می برد.
قابل  کیفی  و  کمی  رشد  عمرش  طول  در  نوجوان  رمان  الهی:  سفانه 

است داشته  قبولی 
در ادامه سفانه الهی نویسنده و منتقد ادبی پشت تریبون قرار گرفت و 
نقطه نظراتش را در خصوص رمان »پرواز اسب سفید« مطرح کرد. وی 
درباره عمر رمان نویسی کودک و نوجوان در ایران گفت: رمان کودک و 
نوجوان در ایران عمری کوتاه در حدود 50 سال دارد و در این مدت به 
ویژه در دوران پس از انقالب رشد کیفی و کمی قابل توجهی داشته است.
یافته اند  تازه ای  نوجوانان سطح سواد  وی تصریح کرد: در عصر حاضر 
نوع  و  رمان  انتخاب موضوع  در  باید  و  دارند  تنوعی  و  و سالیق مختلف 
پرداخت آن به جایگاه  حقیقی آنها توجه داشت و عنصر آگاهی را در آثار 
مرتبط با آنها در نظر بگیریم. این لزوم باال بردن سطح مطالعه نویسنده 

را به ما یادآور می شود.
وی در ادامه افزود: نوجوانان معمواًل دوست دارند بزرگ فرض شوند و این 
نکته در متن رمان رعایت شده  است. متن کتاب متنی روان و نزدیک به 
متن مرجع است. با این حال در پرداخت داستان گاهی دچار پراکندگی 

فضاها و زمان  هستیم.
این منتقد ادبی در ادامه خاطر نشان کرد: فضای قتل و تصویر خشن 
باید  نویسنده  و  است  سنگین  کتاب  نوجوان  مخاطب  برای  اتفاق  این 

می کرد. ارائه  سنگینی  این  از  خروج  برای  راهی 
راضیه  جمله  از  کردند،  مطرح  را  نظرشان  حاضران  برخی  نیز  پایان  در 
رمان  فضای  کرد:  تصریح  که  نشست  در  حاضر  نویسندگان  از  نفری 
نوجوان  است  الزم  گاهی  باشد  فانتزی  فضای  یک  نباید  حتما  نوجوان 
واقعی  زندگی  در یک  است  ممکن  که  و معضالتی  کرد  درگیر چالش  را 
گریبانش را بگیرد به او نشان داد و راه برون رفت از این مشکالت را هم 
نشانش داد. این متناظر با بحث انتظار است و پویا بودن در دوران انتظار 

می شود. یادآور  را 

خبـرخبـر در سالروز حمله هوایی رژیم بعث به سه راه بازار؛

روایت شهادت دسته جمعی گروه سرود مدرسه 
»قطب راوندی« قم
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رئیس اداره راهداری شهرستان قم خبر داد؛
تکمیل پروژه تعمیر و تعویض 

گاردریل محورهای استان قم تا 
فروردین 1۴02

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قم از تکمیل 
فروردین سال  تا  قم  استان  گاردریل محورهای  تعویض  و  تعمیر  پروژه 

آینده خبر داد.
شنبه  ظهر  برقراری  حسین  قم،  راهداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و همچنین  تعمیر  با خبرنگاران اظهار داشت: طرح نصب،  در گفتگو 
جعفرآباد  قم،  شهرستان های  جاده ای  محورهای  در  گاردریل  تعویض 

می شود. اجرایی  کهک  و 
 700 و  میلیارد   23 جاده ای  عملیات  این  برای  داشت:  عنوان  وی 
ایمنی  ارتقای  و  افزایش  که  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  ریال  میلیون 
اهداف  جمله  از  محورها  این  در  خیز  حادثه  نقاط  کاهش  همچنین  و 

است . پروژه  این  اجرای 
بیان  قم  شهرستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
داشت: صدها شاخه گاردریل در این طرح تعویض و تعمیر می شوند 

یابد. ارتقا  استان  محورهای  ایمنی  ضریب  طریق  این  از  تا 
صورت  که  هایی  ریزی  برنامه  با  می شود  تالش  داد:  ادامه  برقراری 
بهره  مورد  و  تکمیل  آینده  سال  ماه  فروردین  تا  پروژه  این  گرفته، 

گیرد. قرار  برداری 

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:
روزانه ۴00 ُتن تخم مرغ در قم 

تولید می شود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: روزانه 
بسیار  ظرفیت   دهنده  نشان  که  می شود  تولید  قم  مرغ  تخم  ُتن   400

باالی استان در تامین تخم مرغ مورد نیاز کشور است.
اردستانی  دیان  منصور  کشاورزی،  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  مرغ  تولید  در  قم  باالی  ظرفیت های  به  اشاره  ضمن  گفتگویی  در 
تولید تخم مرغ  از  این سطح  بیان داشت:  نیاز مردم،  تخم مرغ مورد 
غذایی  امنیت  تامین  راستای  در  و  کم نظیر  استان  مرغداری های  در 

است. اهمیت  حایز  بسیار  موضوعی  مردم، 
مرغ  قطعه  هزار   400 و  میلیون  هشت  بیش از  وجود  به  اشاره  با  وی 
تخم گذار در مرغداری های استان، ادامه داد: گله های مرغ تخم گذار 
حال  در  و  دارند  قرار  مطلوبی  شرایط  در  اکنون  سن  نظر  از  استان 

است. فعال  استان  این  در  تخم گذار  مرغ  واحد   156 حاضر 
محیط  بهداشت  و  طیور  سالمت  وضعیت  که  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از  افزود:  می شود،  رصد  مستمر  صورت  به  استان  مرغداری های  در 
سال های  در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  توجه  مورد  مسائل  جمله 
در  تخم مرغ  و  مرغ  تولید  استانداردهای  سطح  ارتقا  موضوع  اخیر 

بوده است. استان 
حدود  و  است  کشور  نیاز  مورد  تخم مرغ  تولید  قطب های  جمله  از  قم 
تامین  قم  در  مهم  غذایی  ماده  این  به  کشور  مردم  نیاز  درصد   15
در  شده  تولید  تخم مرغ های  مستمر  فرآیندی  اساس  بر  می شود، 
واحدهای مرغداری قم عالوه بر پاسخ به نیاز داخلی استان در سایر 
فرآوری  واحدهای  ایجاد  همچنین  می گردد؛  توزیع  نیز  کشور  مناطق 
است  اقدام هایی  جمله  از  تبدیلی  و  غذایی  صنایع  قالب  در  تخم مرغ 
این  در  اقتصادی  فعالیت های  افزوده  ارزش  افزایش  به منظور  که 

دارد. قرار  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  کار  دستور  در  بخش 
تخم مرغ از جمله مواد مغذی بوده که اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن 
اشغال  پروتئین  با  مرغ  تخم  درصد  پنج  از  بیش  دارد،  وجود  آن  در 
و سه درصد  است  مردان  و  زنان  نیاز  مورد  انرژی  تأمین کننده  و  شده 
خوردن  با  روز  طول  در  زن  یک  انرژی  درصد  چهار  و  مرد  یک  انرژی 

می شود. تأمین  مرغ  تخم 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال 850 هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   50 حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

داده است.

خبـر

اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو       ◄
پروژه های  از  بسیاری  کشور  سطح  در  اینکه  بیان  با 
عمرانی به دلیل مسائل مالی تعطیل و یا نیمه تعطیل 
است، ابراز کرد: در این شرایط اما در قم قطار توسعه 

است. حرکت  حال  در  پیشرفت  و 
محمدباقر)ع(،  امام  حضرت  میالد  آستانه  در 
حضور  با  من  شهر  خانوادگی  جشن  نخستین 
اسالمی،  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو  امیرآبادی 
شورای  هیئت رئیسه  اعضای  آمره  و  نیازمند  صابری، 
قم،  شهردار  حوزه  مدیرکل  صحرایی  شهر،  اسالمی 
حجت االسالم  شهرداری،  دو  منطقه  مدیر  رحیمی 
طباطبایی نژاد سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری و دیگر مسئوالن استانی و شهری 
برگزار  عزیززادگان  شهید  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  در 

. شد
اشاره  با  مراسم  این  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
اظهار  گذشته  سال های  در  شهرقم  چهره  تغییر  به 
و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  شهردار،  داشت: 
مدیران شهری در سال های گذشته تالش های زیادی 
انجام داده اند که این اقدامات سبب تغییر چهره شهر 

است. شده  قم 
از  بسیاری  کشور  سطح  در  اینکه  بیان  با  وی 
یا  و  تعطیل  مالی  مسائل  دلیل  به  عمرانی  پروژه های 
نیمه تعطیل است، ابراز کرد: در این شرایط اما در قم 

است. حرکت  حال  در  پیشرفت  و  توسعه  قطار 

ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو 
پرداخت  در  شهرداری ها  از  بسیاری  متأسفانه  داد: 
پرسنل  و  کارگران  حقوق  اما  دارند،  مشکل  حقوق 
شهرداری قم سروقت پرداخت می شود که باید قدردان 
خدمات و زحمات شهرداری، شورا و مدیران شهری در 

باشیم. شهری  مختلف  برنامه های  و  اقدامات 

در  شهرداری  مناسب  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
امنیت  شهدای  تونل  بهره برداری  به   ،6 و   2 مناطق 

تونل  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  گذشته  هفته  در 
رسید  بهره برداری  به  اخیرًا  که  امنیت  مدافع  شهدای 
سختی  و  پروژه  اجرای  دشواری  با  و  سنگین  هزینه  با 
و  داشت  زیادی  گره های  که  بود  همراه  امالک  تملک 

می طلبید. همت  آنان  رفع 
اجرای  در  شهرداری  تالش  بر  تأکید  با  امیرآبادی 

در  شد:  یادآور  شهر  در  سنواتی  و  کم نظیر  پروژه های 
رفع  و  پیگیری  با  تا  می کنیم  تالش  نمایندگان  مجمع 

در  شهرداری  و  شورا  کمک حال  اجرایی،  مشکالت 
آن ها  از  بهره برداری  و  پروژه های شهری  اجرای  مسیر 

باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با دیگر شهرداری ها 
و کالن شهرهای کشور، به مجموعه مدیریت شهری قم 

نمره 20 می دهم.
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
و  هستم  نیروگاه  بچه  می کنم  افتخار  کرد:  اضافه 
این منطقه  آبادانی  انصافًا مجموعه مدیران شهری در 
به  قابل توجهی  پروژه های  و  داشتند  ویژه ای  همت 
بزرگی  کارهای  مناطق  این  در  و  رسیده  بهره برداری 

است. انجام شده 
انقالب  و  شهدا  خون  امام،  مجاهدت  وی،  گفته  به 
مناطق  شدن  دیده  و  ایران  پیشرفت  باعث  اسالمی 
محروم و مردم این مناطق شده است و اقتدار و امنیت 

هستیم. شهدا  خون  مدیون  را  امروز 
در این مراسم باشکوه که با حضور اهالی مناطق 2 
و 6 شهری قم برگزار شد، نمایش های طنز، مسابقات 
همراه  به  و….  سرود  اجرای  استندآپ،  حضوری 
قرعه کشی دارندگان اسامی و القاب حضرت زهرا)س( 
انجام  پرنشاط  برنامه  این  برای  محمدباقر)ع(  امام  و 

پذیرفت.
گفتنی است با پیش بینی های انجام شده قرار است 
پایان  تا  هفتگی  به صورت  خانوادگی  جشن های  این 

سال در سطح شهر قم برگزار شود.    ► 

قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر       ◄
تقاطع  جاری  سال  اسفندماه  گفت: 
به عنوان  پرواز  شهدای  غیرهمسطح 
در  فردوسی  ترافیکی  رینگ  تکمیل کننده 
رسید خواهد  بهره برداری  به   2 منطقه 
در  رحیمی  رضا  شهرنیوز،  گزارش  به 
مجتمع  در  که  شهرمن  خانوادگی  جشن 
برگزار  عزیززادگان  شهید  ورزشی  فرهنگی 
همکاری  و  همراهی  از  تقدیر  با  شد، 
شهروندان منطقه دو در اجرای پروژه های 
عمرانی  پروژه های  داشت:  اظهار  شهری 
کنار  در  مردم  که  داشته  ضلع  سه 
اقدامات  این  و شورا ضلع سوم  شهرداری 

. هستند

وی با بیان اینکه در سال های گذشته با 
شورای  اعضای  و  نژاد  سقائیان  دکتر  نگاه 
ششم،  دوره  در  به ویژه  شهر   اسالمی 
برخوردار  کم  مناطق  در  مثبتی  اقدامات 
تونل  افزود:  است،  افتاده  اتفاق   6 و   2
و  مهم  پروژه های  از  یکی  امنیت  شهدای 
همراهی  با  که  بود  منطقه  طاقت فرسای 
شهروندان این پروژه به بهره برداری رسید 
و شیرینی آن برای شهروندان خواهد بود.
ادامه  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
تقاطع  جاری  سال  اسفندماه  داد:  
به عنوان  پرواز  شهدای  غیرهمسطح 
در  فردوسی  ترافیکی  حلقه  تکمیل کننده 
منطقه 2 به بهره برداری خواهد رسید تا با 

تکمیل این رینگ، میدان نبوت به ابتدای 
شود. متصل  قنوات  جاده 

برنامه ریزی  و  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
تصریح  منطقه  سبز  فضای  توسعه  برای 
شده  تملک  منطقه  سطح  باغات  کرد: 
به بوستان تبدیل  آینده نزدیک  است و در 

شد. خواهد 
استانداری،  همکاری  به  رحیمی 
توانیر برای جمع آوری  شهرداری و شرکت 
محمدآباد  محله  فشارقوی  برق  دکل های 
با  بزرگ  اقدامات  این  گفت:  و  کرد  اشاره 
از  تومانی  میلیارد   160 بالغ بر  اعتباری 
اجرایی  قم  به  رئیس جمهور  سفر  ردیف 

 ► می شود.    

◄     جلسه بررسی مشکالت و گره های 
رفع  برای  برنامه ریزی  و   6 منطقه  ترافیکی 

شد. برگزار  مشکالت  این 
شش  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
و  مشکالت  بررسی  جلسه  قم،  شهرداری 
برنامه ریزی  و   6 منطقه  ترافیکی  گره های 
احمد  حضور  با  مشکالت  این  رفع  برای 
ترکمن مدیر منطقه شش شهرداری، حسن 
طالیی مشاور شهردار و سرگرد والیی رئیس 

شد. برگزار  نیروگاه  حوزه  راهور  پلیس 
شش  منطقه  مدیر  جلسه  این  در 
حوزه  به  بخشی  اهمیت  قم،  شهرداری 
فرهنگ ترافیک را یکی از راهکارهای توفیق 
بر  و  دانست  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  در 
ضرورت استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل ها 

کرد. تأکید  شهرداری  ظرفیت های  و 
و  مسائل  به  واقعی  و  نزدیک  نگاه  وی 
مشکالت در جهت حل چالش های ترافیکی 
را الزم خواند و بیان کرد: توسعه منطقه باید 
خواهان  و   باشد  منطقه  قدمت  با  متناسب 
و  راهنمایی  فعالیت های  و  طرح ها  ارتقای 

هستیم. منطقه  این  در  رانندگی 
ترکمن همچنین بر تعامل ویژه در راستای 
کاهش بار ترافیکی خیابان شهید زنگارکی، 
پیرامونی، خیابان شهید  بافت  مرکز تجاری 
ابراهیم)ع(  رئیس کرمی و خیابان امامزاده 

تأکید کرد.
اشاره  با  والیی  سرگرد  جلسه   ادامه  در 
از  که  راهور  پلیس  نوروزی  برنامه های  به 
تا 15 فروردین ماه اجرا می شود  25 اسفند 

تراکم  دارای  مناطق  از   6 منطقه  گفت: 
است  زیاد  فرسوده  بافت  و  باال  جمعیتی 
ترافیکی  گره های  به  ویژه  توجه  نیازمند  که 
و  شهروندان  تعامل  با  که  است  منطقه  این 
زیرساخت های الزم می توان خدمات  ایجاد 

کنیم. ارائه  شایسته ای 
شهردار  مشاور  طالیی  حسن  همچنین 
راهور  پلیس  همکاری  از  تقدیر  ضمن  نیز 
منطقه  به  مربوط  جلسات  در  نیروگاه  حوزه 
نیروی  زحمات  کرد:  تصریح  ترافیک  رفع  و 
تأمین  امنیت،  ایجاد  در  پلیس  پرتالش 
اجتماعی  انضباط  برقراری  و  مردم  آرامش 

هستیم. آن  قدردان  و  بوده  قابل توجه 
دانش  از  استفاده  با  کرد:  تأکید  وی 
و  هوشمند  تجهیزات  و  روز  تکنولوژی  و 

و  همکاری ها  و  سیستمی  تفکر  پایه  بر 
پلیس  و  شهرداری  مشترک  هماهنگی های 

راهور اجزای شهر را به شهری موفق ، پیشرو 
 ► کرد.    خواهیم  تبدیل  مطلوب  و 

◄     مدیر کل محیط زیست استان قم 
روز،   243 تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
هوا و روز پاک داشتیم و در 62 روز هوای قم 

است. بوده  ناسالم 
موسوی  رضا  سید  مهر،  گزارش   به 
خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  مشکینی 
داشت:  اظهار  قم  هفته  این  جمعه  نماز 
مردم،  عامه  حقوق  اهمیت  دلیل  به  امسال 
حقوق  پاک،  »هوای  نام  به  پاک  هوای  روز 
است. شده  نامگذاری  ملی«  اداره  و  عامه 
بیان  قم  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
در  و  بزرگ  شهرهای  در  روزها  این  داشت: 
فصل های سرد با آلودگی هوا مواجه هستیم 

که این امر حل این معضل یک اراده ملی را 
می طلبد و باید تالش کنیم شرایط به سمت 

برود. پاک  هوای 
وی گفت: هوای پاک، آب گوارا و زمین 
برای  اسالم  پیامبر  فرموده  به  حاصلخیز 

است. ضروری  انسان  زندگی 
هوای  قانون  تصویب  اشاره  با  موسوی 
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  پاک 
داشت: در این قانون، ابعاد مختلف موضوع 
هوای پاک توجه شده که اگر به نحو صحیح 
از  زیادی  بخش  شود  عمل  قانون  این  به 

شد. خواهد  برطرف  مشکالت 
مدیر کل محیط زیست استان قم گفت: 
از  یکی  نفر  هزار   400 میلیون  یک  با  قم 
کالنشهرهای کشور است و محور مواصالتی 

این  عالرغم  که  است  زیادی  استان های 
آلودگی  با  کالنشهرها  دیگر  همانند  مسائل 

نیستیم. مواجه  هوا 
وی افزود: 4 ایستگاه ثابت سنج آلودگی 
که  می گذارند  ما  اختیار  در  را  داده ها  هوا، 
تالش می شود این ایستگاه ها برای داشتن 
شهر  مختلف  نقاط  در  دقیق تر  داده های 

یابد. افزایش 
 243 امسال  ابتدای  از  گفت:  موسوی 
روز   62 در  و  داشتیم  پاک  روز  و  هوا  روز، 

است. بوده  ناسالم  قم  هوای 
سال  اول  ماهه  شش  در  داد:  ادامه  وی 
جاری، نوع آلودگی در قم ناشی از گردوغبار 

داخلی و خارجی بوده است که امسال نیز 
علت  و  داشتیم  خارجی  منشأ  با  آلودگی 
زیادشدن روزهای ناسالم نیز هم مورد است 
که پدیده گرد و گرد و غبار و آلودگی را به قم 
تحمیل می کند که در این راستا باید حق آبه 

های زیست محیطی محقق شود.
ادامه  قم  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
داد: در شش ماهه دوم سال تاکنون در دی 
ماه به دلیل وارونگی دمایی در روزهای سرد 
و عدم وزش باد، شاهد آلودگی هستیم که 
ارتقا  و  فسیلی  سوخت های  کمتر  مصرف 
آلودگی  این  می توانند  سوخت  کیفیت 

 ► داد.   کاهش 

امیرآبادی: باید قدردان مدیریت شهری قم باشیم

● قطار توسعه قم با سرعت در حرکت است   ●

● بررسی مشکالت ترافیکی منطقه ۶ قم و ارائه راهکار رفع گره های ترافیکی    ●

مدیر منطقه دو شهرداری خبر داد: 

● تقاطع غیرهمسطح شهدای پرواز قم تا پایان سال افتتاح می شود   ●

مدیر کل محیط زیست استان قم: 

● هوای قم از ابتدای سال تاکنون ۶۳ روز ناسالم بود   ●

جمع آوری دکل های سکونتگاه های غیررسمی قم

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
با  نظر به اینکه آقای اسماعیل درامامی به عنوان رئیس هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران نیروگاه حرارتی قم 
 291/8/36/618/4557 پالک  ششدانگ  تمامی  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  دوبرگ  ارائه 
اصلی واقع در بخش پنج ثبت قم در صفحه 315 دفتر 82 ذیل ثبت 14506 بنام آقای سید عباس حسینی ثبت و سند 
قطعی  سند  طی  الواسطه  مع  ثبت  مورد  تمامی  سپس  است  شده  صادر   81/ الف   824850 مسلسل  بشماره  مالکیت 
90408 مورخ 1385/10/09 دفتر 2 قم به شرکت تعاونی مسکن کارگران نیروگاه حرارتی قم انتقال قطعی گردیده است 
که مقدار 63/09 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ مورد ثبت طی سند انتقال اجرائی 154309 -1391/12/23 دفتر 
انتقال اجرائی گردیده است، که از طرف شرکت تعاونی مسکن کارگران نیروگاه حرارتی قم اعالم  4 قم به بانک مسکن 
گردیده است سند مالکیت مزبور به علت جابجائی مفقود شده است و در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی 
بنام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس 
از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 16050(   

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آقای سید محمد طاهری با شماره ملی 2372453686 به موجب وکالتنامه 93812 مورخ 1401/08/17 
 163 باقیمانده  از  فرعی   5857 به پالک  اعالم داشته که ششدانگ یک ملک  قم،   14 تنظیمی دفترخانه 
تعاونی مسکن سپاه مقاومت بسیج  نام شرکت  به  ثبتی منطقه یک قم،  5 حوزه  مکرر اصلی واقع در بخش 
به   170383 ثبتی  شماره  با  و   460 صفحه   138 دفتر  ذیل   0360788 شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  قم 
مفقود  مزبور  مالکیت  سند  انگاری،  سهل  علت  به  و  است  شده  تسلیم  و  قم  بسیج  سپاه  مسکن  تعاونی  نام 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است. لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد 
کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 16052(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 
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سازمان آگهى های 
روزنامه گویه

آگهى مى پذیرد
تلفن: 09184480402 ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه: 

09127۶25987  

قم  شهر  شورای  رییسه  هیات  عضو       ◄
گفت: یکی از انتظارات شهروندان از شهرداری 
برخط  صورت  به  را  خدمات  که  است  این  قم 
به  اسناد  از  بخشی  اکنون  اما  کنند،  دریافت 
تغییر  نبود  و  نشده  آرشیو  الکترونیکی  صورت 
الکترونیکی  فرآیند  برابر  در  مقاومت  و  نگاه 
با  را  هوشمند  شهر  کامل  اجرای  امکان  شدن، 

است. کرده  مواجه  کندی 
به  اشاره  با  ایرنا،  با  گفتگو  در  آمره  معصومه 
اظهار  هوشمند  شهر  سمت  به  حرکت  اهمیت 
الکترونیک  خدمات  باید  شهروندان  داشت: 
تنها  و  کنند  دریافت  ملموس  به صورت  را 
اکتفا  سامانه  در  ارائه شده  آمار  به  نمی توانیم 
کنیم و نیازمند نظرسنجی از مردم و شهروندان 
به  حرکت  و  موجود  وضع  دقیق  بررسی  جهت 

هستیم. مطلوب  وضعیت  سوی 
هوشمند  شهر  سامانه های  اجرای  وی، 
امنیت  فاقد  را  خصوصی  شرکت های  نظر  زیر 
دانست و بیان کرد: وابستگی شهرداری به یک 
زیرا  است،  خطرناک  بسیار  خصوصی  شرکت 
دچار  شهرداری  مشکل  هرگونه  بروز  صورت  در 
مهم  این  البته  شد،  خواهد  زیادی  چالش های 
بیشترکالنشهرها  در  و  نیست  قم  شهر  خاصه 
فرادستی  راهکار  و  توجه  نیازمند  و  بوده  جاری 

است.
اجرای  در  شهرداری  مالکیت  بر  آمره 
گفت:  و  کرد  تاکید  هوشمند  شهر  نرم افزارهای 
شرکت های  به  را  خود  وابستگی  شهرداری  باید 

در  اقدامات  این  تمام  و  برده  بین  از  خصوصی 
شود،  انجام  شهرداری  نظر  زیر  و  فاوا  سازمان 
حوزه  در  مناسبی  های  ظرفیت  دارای  قم  شهر 
بلند مدت  نگاهی  با  توان  و می  است  افزار  نرم 
و اتخاذ راهبردی مناسب، الگویی را برای سایر 
حوزه  این  کیفی  و  کمی  توسعه  ذیل  در  شهرها 

کرد. ایجاد 
را  فاوا  سازمان  توانمندی  لزوم  وی 
برشمرد  اجرا  حوزه  در  الزم  اختیارات  داشتن 
سمت  به  حرکت  در  کرد:  خاطرنشان  و 
را  فرایندها  باید  شهرداری  هوشمندسازی، 
اصالح کند، اما اجرای آن را به صورت کامل به 

کند. واگذار  فاوا 
شهردار  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
گسترش  را  فاوا  سازمان  اختیارات  خواست 
مردم  آل  ایده  به  هنوز  ما  کرد:  ابراز  و  دهد 
خدمات  ارائه  و  هوشمندسازی  حوزه  در 
کار  حوزه  این  در  باید  و  نرسیده ایم  الکترونیک 
به  شده  انجام  خدمات  دهیم،  انجام  بیشتری 
قبل  سنوات  به  نسبت  کیفیت  و  میزان  نسبت 
این  در  نباید  اما  داشته  توجهی  قابل  تغییر 
متولیان  از  انتظار  و  بگیرد  شکل  توقفی  مرحله 
به  رو  و  ابالغی  برنامه  مبنای  بر  حرکتی  امر 
پیشرفت در مدت زمان مشخص شده است.  ► 

عضو هیات رییسه شورای شهر قم:

انتظارات مردم قم در تحقق شهر هوشمند 
محقق نشده است

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1934/25/566 شماره  ک  پال به  شده 
که   )110 ک  پال  34 کوی   – کاشانی  الله  آیت  متری   24 قم  آدرس:  )به 
که  است  ثبت  جریان  در  میباشد  ابوالحسن  فرزند  تلخابی   فاطمه  بنام 
مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حدود  تحدید  مالک  حضور  عدم  علت  به 
مالک  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود  عمل  توان  نمی  نیز  ثبت  قانون   15 ماده 
اختصاصی  حدود  تحدید   1401/10/10  –  2/28733 وارده  به  مذکور 
الی   8/30 ساعت    1401/12/01 مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  ک  پال
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  ع  وقو محل  در  صبح   12/30
و  روز  در  که  رساند  می  قانونی  نماینده  ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین 
قانونی  مهلت  رسانند  بهم  حضور  مذکور  محل  در  گهی  آ در  مقرر  ساعت 
خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  اعتراض 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود 
 73/2/25 واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و 
می  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  بایست 

 )16051 الف  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره 
1401/11/02  : گهی  آ انتشار  تاریخ 

حسنی  پور  عباس   – قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 

سردار کوثری، نماینده مجلس: 
 برجام را »صددرصد« 

قبول داریم
پیدا  ادامه  دوباره  اگر  برجام  گفت:  مجلس  در  تهران  نماینده  کوثری 
کند که ما آن را صد در صد قبول داریم، بیایند و به تعهدات خود عمل 

پیدا کند. ادامه  و  تا مذاکره صورت بگیرد  بردارند  را  کنند تحریم ها 
پارلمان اروپا در اقدامی خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران 

در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شده است.
به گزارش جماران، در این ارتباط سردار محمد اسماعیل کوثری گفت: 
که  علت  این  به  است.  کوبیدن  هاون  در  آب  اروپا،  پارلمان  عمل  این 
حتی قوانینی که خودشان در سازمان ملل نوشتند با چنین موضوعی 
ندارد.  هم خوانی  است  رسیده  تصویب  به  اروپا  اتحادیه  پارلمان  در  که 
مشخص  قوانین  در  و  ایران  اساسی  قانون  در  قبل  سال   43 از  سپاه 
انجام  اروپایی ها  امروز  که  کاری  این  است.  نظامی  تشکیالت  رسما 
ایم.  ایستاده  محکم  آن ها  مقابل  که  است  عصبانیتی  روی  از  دادند 
است  شده  وارد  آنان  به  سپاه  طریق  از  که  سنگینی  ضربات  خصوصا 
روابط  در  نیز  اثری  هیچ  که  بزنند  عملی  چنین  به  دست  شده  باعث 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  می کند  را  خود  کار  سپاه  ندارد.  بین الملل 

می برد. پیش  را  خود  کار  مقتدرانه 
همان  قانونا  گفت:  انگلیس  جاسوس  دستگیری  با  ارتباط  در  وی 
اندازه ای  به  وکیل،  وجود  با  است.  شده  محاکمه  انگلیس  جاسوس 
قبیل  این  از  و  کرده  اعتراف  متهم  خود  که  بود  قوی  مدارک  و  اسناد 
باز هم بوده است و آن ها در این زمینه بازی در  موردها طی 43 سال 
قطع  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  از  این ها  دست  که  چرا  می آورند، 
ندارد  اثری  هیچ  که  می کنند  کارهایی  چنین  این ها  لذا  است.  شده 
توجه  آن ها  حرف  به  دیگر  ملت ها  زیرا  می کنند،  ضایع  را  خودشان  و 
کمرنگ  ملت ها  میان  در  آن ها  نفوذ  و  حضور  خاطر  این  به  نمی کنند. 

شدند. عصبانی  بسیار  موضوع  این  از  و  است  شده 
این همه ایران را تحریم کردند، به کجا رسیدند؟

را  ایران  همه  این  گفت:  نیز  غربی ها  توسط  تحریم ها  ادامه  از  کوثری 
تحریم کردند، به کجا رسیدند؟ این ها تنها مدعی دموکراسی هستند و 
با آن گوش دنیا را پاره کردند و می گویند ما آزادی داریم و این دروغ را 
به خورد ملت ها دادند و چون دستشان رو شده است این کارها را انجام 

می دهند و این در حالی است که هیچ اثری ندارد.
برجام را صددرصد قبول داریم آن ها بیایند به تعهدات خود عمل کنند

سپاه  تحریم  وجود  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
که  زمانی  تا  برجام  در  کرد:  تصریح  برجام  مذاکرات  روند  ادامه  در 
دولت  است.  بساط  همین  نکنند  عمل  خود  تعهدات  به  آمریکایی ها 
قبل در برجام به توافق رسید، ما به تعهدات خود عمل کردیم اما این 
آمریکایی ها بودند که به تعهدات خود عمل نکردند، ترامپ آمد و گفت 
من قبول ندارم و همه چیز را کنار گذاشت! حال چه چیزی باعث شده 
دوباره به دنبال برجام آمدند؟ برجام اگر دوباره ادامه پیدا کند که ما آن 
را صد در صد قبول داریم، بیایند و به تعهدات خود عمل کنند تحریم ها 

را بردارند تا مذاکره صورت بگیرد و ادامه پیدا کند.
مردم ما علیه تصمیم پارلمان اروپا در قبال تحریم سپاه حرف دارند

وی تاکید کرد: مردم ما علیه تصمیم پارلمان اروپا در قبال تحریم سپاه 
را  مردم  امنیت  برقراری  و  نفع  به  سپاه  که  خاطر  این  به  دارند؛  حرف 
نزد  در  اروپا  امروز  و  است  پذیرفته  و مسئولیت  گرفته  به عهده  همیشه 

رفته است. زیر سوال  ایران  مردم 
ما کار خود را انجام می دهیم و آن ها با این کار به نتیجه نمی رسند

این  با  آن ها  و  می دهیم  انجام  را  خود  کار  ما  افزود:  پایان  در  کوثری 
نگاه  از  حتی  قانونی  غیر  و  غیرمنطقی  چون  نمی رسند  نتیجه  به  کار 
بین الملل است و به هیچ راهی بلکه به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

فاطمه هاشمی رفسنجانی: 
 دو ماه قبل از فوت پدر، 

هشدار هایی نسبت به احتمال 
»ترور« ایشان دریافت کردم

فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت: دو ماه قبل از فوت پدر، هشدار هایی 
را  پدر  فوت  پرونده  کردم؛  دریافت  ایشان  »ترور«  احتمال  به  نسبت 
علی رغم ابهامات مختومه کردند. فاطمه هاشمی رفسنجانی می گوید: 
چون  نرسد،  اینجا  به  کار  می کردند  تالش  بودند،  امروز  پدرم  اگر 
بدون  را  واقعیت ها  که  بودند  کسانی  معدود  از  می دانم  که  جایی  تا 
را  واقعیت ها  سخنرانیها،  و  مجامع  در  یا  می گفتند  رهبری  به  لکنت، 
با ادامه جنگ مخالف بود. مسئولیتی  با شجاعت بیان می کردند. پدر 
گفت  امام  به  دادند  مسئولیت  ایشان  به  وقتی  ولی  نداشت،  جنگ  در 
من پایان جنگ را اعالم می کنم، ولی شما دستور دهید، مرا محاکمه 
و حتی اعدام کنند، اما جنگ را تمام کنید. همان کسانی که خدمت 
هاشمی  آقای  به  بجنگیم،  می توانیم  ما  که  می گفتند  و  می رفتند  امام 
/شفقن بجنگیم.  نمی توانیم  سالح ها  و  امکانات  این  با  که  می گفتند 

بازدید اعضای شورای شهر قم 
از طرح توسعه محدوده اطراف 

مسجد چهارمردان

محدوده  های  پروزه  اجرایی  روند  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
کردند. بازدید  چهارمردان  مسجد 

و  محرری  محسن  قم،  شهرداری  یک  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
ماشالله سعادتمند از اعضای شورای اسالمی شهر قم به همراه مجید 
منطقه  این  مدیران  و  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر  محمدرضاخانی 
بازدید  چهارمردان  مسجد  محدوده  های  پروزه  اجرایی  روند  از  شهری 

کردند.
امالک  و  محله  این  موجود  وضعیت  بررسی  ضمن  بازدید  این  در 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  نیز  پروژه  اجرای  روند  شده،   آزادسازی 
اقدامات  از  تقدیر  ضمن  بازدید  این  در  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
انجام شده، آخرین طرح توسعه مسجد چهارمردان را بررسی و ضمن 
بازدید از محل به لزوم توسعه و ایجاد فضای سبز در این محدوده تاکید 

کردند.
گفتنی است در این بازدید از محدوده مورد نظر جهت ساخت پارکینگ 
در  تا  احصا گردید،  این محدوده  و کمبودهای  نیازها  و  بازدید شد  نیز 
صورت امکان و تأمین منابع، امالک مجاور نیز به این مجموعه اضافه 

شده تا پارکینگی مناسب نیاز این محدوده ایجاد شود.
از  که  بوده  بخشهایی  از  یکی  شهر  از  محدوده  این  است  ذکر  به  الزم 
نظر فضای سبز باکمبودهایی روبروست و این مسجد به واسطه حضور 
حضرت امام خمینی )ره( در روز رأی گیری 12 فروردین 58 و رأی به 
محسوب  انقالب  دوران  در  تاریخی  مهم  اماکن  از  اسالمی،  جمهوری 

می شود.

کارشناس هواشناسی قم:
 هوای قم فردا با انباشت 

آالینده های جوی همراه است
این  اول بهمن ماه آسمان  کارشناس هواشناسی قم گفت: فردا شنبه 
و  جوی  آلودگی  انباشت  انتظار  دما  وارونگی  دلیل  به  و  صاف  استان 

می شود. بینی  پیش  افقی  دید  کاهش 
اظهار  خصوص  دراین  شب  جمعه  اسماعیلی  ، محمد  ایرنا  گزارش  به 
تصاویر  هواشناسی  نقشه های  آخرین  تحلیل  اساس  بر  داشت:  
بر روی  پایدار  با استقرار هوای  ماهواره ای و مدل های پیش یابی، فردا 
وضعیت،  این  بود.  خواهد  مالیم  باد  وزش  و  صاف  آسمان  استان، 
فراهم  آینده  روزهای  طی  جوی  آالینده های  انباشت  برای  را  شرایط 
می کند و هوا بویژه در ساعات ابتدایی روزغبارآلود پیش بینی می شود. 
است. ماندگار  آینده  ابتدای هفته  تا  هوا  نیز، سرمای  دمایی  لحاظ  از 
هواشناسی  بینی  پیش  براساس  نیز  حاضر  درحال  داشت:  اظهار  وی 

بود. نخواهیم  استان شاهد  در  را  بارش خاصی 
بینی  پیش   11 تا  چهار  منفی  بین  هوا  دمای  حداکثر  و  حداقل  فردا 

شده است.
سینوپتیک  ایستگاه   11 شامل  هواشناسی  ایستگاه   13 قم  استان  در 
 35 خودکار،  باران سنج  ایستگاه   52 جاده ای،  ایستگاه   2 و  خودکار 
وضعیت  که  سطح سنج  ایستگاه  هشت  و  سنتی  باران سنج  ایستگاه 

است. فعال  می گیرد،  اندازه  را  رودخانه ها  دبی  و  سطح 
می توانند  کشور  هواشناسی  اطالعات  آخرین  کسب  برای  شهروندان 
به  یا  و  بگیرند  تماس   134 تلفن  شماره  با  هواگو  گویای  سامانه  با 
www. اینترنتی  نشانی  به  قم  استان  هواشناسی  کل  اداره  تارنمای 

کنند. مراجعه   qommeteo.ir

نزاع شخصی در قم جان یک جوان 
را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: جوانی در نزاع شخصی دریکی 
از محالت شهرستان قم با شلیک گلوله کشته شد.

 14 حوزه  در  امروز  که  حادثه  دراین  افزود:  مختاری  امیر  سرهنگ 
شلیک  با  36ساله  حدود  جوانی  افتاد،  اتفاق  قم  انتظامی  فرماندهی 

داد. دست  از  را  خود  جان  گلوله 
وی با اشاره به اینکه این حادثه در یک نزاع شخصی اتفاق افتاد ، اظهار 
ارتکاب قتل  از  نیز پس  نیز که حدود 27 سال سن دارد  داشت:  قاتل 
خود را به یکی از پاسگاه های فرماندهی انتظامی شهرستان قم معرفی 

کرد.

خبـرخبـر

حضور  از  قم  تیراندازی  هیات  رئیس      ◄
جدید  دور  در  استان  این  تیراندازان  از  نفر   2

داد. خبر  ایران  ملی  تیم  تمرینات 
تیراندازی،  هیات  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفتگویی  در  نژاد  متقیان  جواد  محمد 
تیم  آمادگی  اردوی  جدید  دور  داشت:  اظهار 
و  جوانان  سنی  رده  دو  در  بادی  تفنگ  ملی 

سایت  در  ماه  دی   29 پنجشنبه  از  بزرگساالن 
تا  تیراندازی استادیوم آزادی تهران آغاز شد و 

داشت. خواهد  ادامه  ماه  بهمن   27
وی با اشاره به اینکه تیراندازان در این اردو 
انجام  را  خود  تمرینات  طالبی  مریم  نظر  زیر 
در  قم  از  حسین زاده  فاطمه  گفت:  می دهند، 

دارد. حضور  اردو  این  در  دختران  بخش 

هادی  نیز  پسران  بخش  در  گفت:  وی 
حاضر  ملی  تیم  اردوی  در  قم  از  قره باغی 

. ست ا
تمرینات  پوشان  ملی  گفت:  نژاد  متقیان 
رقابت های  در  موفق  حضور  برای  را  خود 
انجام   2023 سال  المللی  بین  مختلف 

► می دهند.   

تیراندازان قمی در اردوی تیم ملی حضور یافتند

گفت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس      ◄
های  حمایت  به  محدود  را  خود  هیات  این 
دولتی نمی داند و با تالش انجام شده توسط 
اقبال  مالی  حامیان  و  خیران  هیات،  این 
دارند. قم  کشتی  از  حمایت  به  نسبت  خوبی 
کشتی  هیات  عمومی  روابط  گزارش  به 

افتتاح  از  گفتگویی  در  علیایی  هادی  استان، 
در  قم  استان  در  کشتی  استعدادیابی  مرکز   2
شرط  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  فجر  دهه  ایام 
ورزشی  رشته  یک  رشد  و  توسعه  برای  الزم 
که  است  مناسب  زیرساخت  ایجاد  و  گسترش 

یکی  مقوله  این  در  قم  استان  کشتی  هیات 
است. استان  در  پیشرو  ورزشی  های  هیات  از 

محدودیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت  سمت  به  کشتی  هیات  دولتی،  منابع 
مالی  حامیان  مانند  ها  بخش  سایر  در  موجود 
رفته  یار  ورزش  خیران  ظرفیت  خصوص  به  و 

این بخش  تا ضعف ها و خالء های موجود در 
کند. پر  را 

در  افزود:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
تخته   12 تعداد  امروز  تا  گذشته  ماه   22 طول 
مندی  بهره  با  و  کشتی  هیات  همت  به  تشک 

اختیار  در  و  شده  تهیه  خیران  ظرفیت  از 
است. گرفته  قرار  قم  استان  کشتی  جامعه 

که  تشک  تخته  یک  جز  به  کرد:  اضافه  وی 
کشتی  سالن  به  و  تهیه  قم  استاندار  توسط 
موارد  بقیه  یافته  اختصاص  جعفرآباد  شهر 
خیران  مثبت  نگاه  با  و  هیات  خود  سوی  از 
و  اندازی  راه  کشتی  های  سالن  و  شده  تهیه 

است. شده  تجهیز  یا 
غالمپور،  شهید  سالن  گفت:  علیایی 
به  قم  شهرداری  با  تعامل  در  که  است  سالنی 
تبدیل  کشتی  رشته  تخصصی  پایگاه  اولین 
مجهز  تشک  تخته   2 به  حاضر  حال  در  و  شده 
سالن،  این  موجود  فضای  به  توجه  با  که  شده 
وجود  نیز  تشک  تعداد  افزایش  برای  فضا 

دارد.
از  سرشار  قم  نیروگاه  منطقه  گفت:  وی 
به همین  که  است  زیادی  بالقوه  استعدادهای 
تخته   2 خیران،  همکاری  و  حمایت  با  منظور 
از سالن های  و در یکی  تهیه  تشک استاندارد 
و  جانمایی  قم  نور  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 

است. شده  پهن 
قم  اخیر  های  سال  در  کرد:  بیان  وی 
های  تیم  سنی  مختلف  های  رده  در  همواره 
نمایندگانی  فرنگی  کشتی  در  خصوص  به  ملی 
از  ارزشمندی  های  مدال  که  است  داشته 
► اند.    کرده  کسب  المللی  بین  مسابقات 

رئیس هیات کشتی قم:

خیران و حامیان مالی اقبال خوبی نسبت به حمایت از کشتی قم دارند
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ناراحتی مردم از واقعیاتی که در نتیجه افشای یک فیش حقوقی برمال شد؛

ساختار اداری شهرداری و شورای 
شهر باید اصالح شود

اشکال بزرگی که در نتیجه افشای یک فیش حقوقی مربوط به یکی از 
کارمندان شورای شهر تهران و واکنش ها به آن شده و توقع می رود که 
لرزه بر تن ساختار اداری شورای شهر و مدیریت شهری تهران بیندازد 
و به شکل گیری طرحی برای پایان دادن به این وضع ناعادالنه منجر 

شود.
یکی  دختر  تومانی  میلیون   33 حقوقی  فیش  »تابناک«،  گزارش  به 
را  توجه ها  سرعت  به  که  بود  اخباری  جمله  از  شهر،  شورای  اعضای 
شبکه های  و  مجازی  فضای  در  وسیعی  بازتاب  و  کرد  جلب  خود  به 
تا  است  واقعی  شد  مشخص  زود  خیلی  که  تصویری  یافت.  اجتماعی 
نگاه ها به سمت شورای شهر تهران بچرخد و نامی بر سر زبان ها بیفتد 
نبود:  آشنا  چندان  تهرانی  شهروندان  جمله  از  خیلی ها  گوش  به  که 

پور«. معدنی  »نرگس 
ابعاد  و  یافت  ادامه  سرعت  به  که  بود  دومینووار  ماجرایی  شروع  این 
کذایی،  فیش  صاحب  که  شود  مشخص  تا  گرفت  خود  به  تری  وسیع 
کمیسیون  رئیس  و  شورا  عضو  پور،  معدنی  دختر  منصورلی«،  »فاطمه 
مادرش  دفتر  مسئو  سمت  با  که  است  نهاد  این  اجتماعی  و  فرهنگی 
است،  دانشجو  و  هشتادی  دهه  است،  مشغول  کار  به  شهر  شورای  در 
و  کاری  تعطیل  و حق  دریافت می کند  ماه حقوق  روز   30 برای هر  اما 
هزینه ایاب و ذهاب و تلفن همراهش هم توسط شورا پرداخت می شود 

دارد! کاری  اضافه  ساعت   150 اینها،  همه  بر  افزون  و 
جزییاتی که تقریبا محال ممکن است واقعی باشند و از این رو، زمانی 
که رئیس شورای شهر تهران مجاب به پاسخگویی در این خصوص شد، 
حقوقی  فیش  دیدن  از  که  کرد  تاکید  و  کرده  نظر  صرف  آن ها  همه  از 
میلیون   33 مبلغ  که  برده  پی  و  کرده  پیگیری  را  ماجرا  شده،  متعجب 
تومانی حقوق وی، با احتساب معوقات بوده و از ماه آینده حقوق این 
فرد اصالح خواهد شد؛ توضیحاتی که به نوعی بر برخی ابهامات افزود 

و در نتیجه نتوانست به غائله پایان دهد.
به  اشاره  چمران،  مهدی  توضیحات  در  آفرین  ابهام  نکات  جمله  از 
امتیاز قانونی ای بود که در اختیار اعضای شورا قرار دارد و بر اساسش 
این  به  بیاورند و  با خود به شورا  را  یا مشاورانی  می توانند مسئول دفتر 
ترتیب به حقوق بگیران این مجموعه بیافزایند، در حالی که حاال افکار 
عمومی با این رویداد با این سوال مواجه شده اند که چی کسی بر این 
امور نظارت می کند و چگونه با وجود رکن نظارتی، چنین رویدادی رقم 

است؟ خورده 
این  پرونده  تا  نکرد  ارائه  برایش  پاسخی  شورا  رئیس  که  مهم  سوالی 
پرونده ای  شود.  گرفته  پی  و  بماند  باز  عمومی  افکار  در  خاص  کارمند 
و متن هایی در  بود  به آن ضمیمه شده  اتهام اساسی هم  که حاال یک 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که درباره یک اصل خدشه 
به کارگیری فرزند مسئوالن توسط  اینکه  بود؛ »تعارض منافع«.  ناپذیر 
به  فراوانی  آسیب های  می تواند  و  است  منافع  تعارض  مصداق  ایشان، 
جلوگیری  شده  موجب  که  حیاتی  و  کلیدی  آفتی  باشد.  داشته  دنبال 
از بروز این وضعیت به تصویب برسد و حکم یکی از خطوط قرمز جدی 

پیدا کند. را 
از اینجا به بعد بود که پرونده مسئول دفتر معدنی پور وارد فاز جدیدی 
شد و کمی بعد اعالم گردید که دختر این عضو شورا از سمتی که به وی 
داده شده بود و برایش درآمدی هنگفت به دنبال داشت، استعفا داده 
است. استعفایی که در جریان جزییاتش نیستیم، اما به گفته مادر وی 
)یعنی همان عضو شورای شهر( تقدیم مدیرکل اداری و اجرائی شورای 
اسالمی شهر تهران شده و با آن موافقت گردیده است چراکه به تاکید 
وی، »آن چیز که در شرایط کنونی جامعه مهم است آرامش مردم و حل 

دغدغه های آنان است«!
معدنی پور در ادامه از مردمی که ناراحت شده اند، عذرخواهی کرده و 
ناراحتی مردم شریف شده است،  باعث  امر  این  »اگر  نموده که  تاکید 
بابت آن عذرخواهی می کنم«؛ نوعی از عذرخواهی که ظاهرا ریشه در 
نارضایتی این عضو شورای شهر از استعفای دخترش دارد چراکه وی 
مسئول  انتصاب  زمینه  در  قانونی  غیر  اقدام  »هیچگونه  است:  مدعی 
به  شغلی  جایگاه  این  در  پرداختی ها  و  نگرفته  صورت  اینجانب  دفتر 
تمام  و  گرفته  صورت  تهران  شهر  اسالمی  شورای  در  یکسان  صورت 

هستند.« مشابه  پرداختی های  و  پست  دارای  اعضا  دفاتر 
به  تومانی  میلیون   33 پرداختی  که  شده  مدعی  وی  ترتیب  بدین 
تمامی  بلکه  فرد  این  به  منحصر  نه  و  بوده  غیرقانونی  نه  دخترش، 
می کنند.  دریافت  مشابه  دستمزد  شورا  اعضای  دفتر های  مسئول 
که  دارد  قرار  شهر  شورای  رئیس  سخنان  به  تناقض  در  که  اظهاراتی 
تاکید کرده بود حقوق مسئول دفتر ها پانزده تا شانزده میلیون تومانی 
است و تالش کرده بود فیش حقوقی 33 میلیون تومانی را با طرح واریز 
کند.  توجیه  نمی شد!(،  دیده  آن  از  اثری  فیش  در  البته  )که  معوقات 
منجر  عمومی  افکار  در  پرونده  این  بازماندن  به  می تواند  که  تناقضی 
آن  با  و  آمده  در  تحریر  رشته  به  استعفا  یک  که  وجودی  با  حتی  شود، 

است! شده  هم  موافقت 
وضعیت غیرقابل قبول که معنایش تداوم پرداختی 33 میلیون تومانی 
آن در هم در شرایطی که  به مسئول دفتر اعضای شورای شهر است، 
هیچ کدام از اعضا با این میزان پرداختی مشکلی ندارند و قانون و رکن 
نظارتی هم مساله ای با این پرداختی های گزاف و یا حتی موارد مندرج 
در فیش های حقوقی از جمله درج 30 روز کاری و 150 ساعت اضافه 
کاری ندارند! شرایطی شگفت آور که نمایندگان مردم در شورای شهر 
تا آن را بی هیچ حساب و کتابی به جوانی دانشجو و  در اختیار دارند 

فاقد تجربه اهدا کرده و نگران عقوبتش نباشند!
اشکال بزرگی که در نتیجه افشای یک فیش حقوقی مربوط به یکی از 
کارمندان شورای شهر تهران و واکنش ها به آن شده و توقع می رود که 
لرزه بر تن ساختار اداری این مجموعه بیندازد و به شکل گیری طرحی 
برای پایان دادن به این وضع ناعادالنه منجر شود؛ وضعیتی ناعادالنه 
به  اعتراضی  و  و هست  بوده  گاه  آ به خوبی  از وجودش  پور  معدنی  که 
استعفای  می بینیم  که  نیست  عجیب  رو،  این  از  و  ندارد  و  نداشته  آن 
شده  گشوده  نامش  به  عمومی  افکار  در  که  پرونده ای  پایان  دخترش 
نیست و برخی خواستار استعفای وی از سمتش هستند و تاکید دارند 

که از شرایط نمایندگی مردم خارج شده است!

طرح نمایندگان مجلس برای 
مقابله با اقدام پارلمان اروپا 

علیه سپاه
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طرح اصالح قانون اقدام 
متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان »سازمان 
تروریستی« توسط ایاالت متحده آمریکا در واکنش به اقدام اخیر پارلمان 
اروپا را تهیه و تدوین کرده اند. متن طرح اصالح قانون اقدام متقابل در 
برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی 
شرح  این  به   1398  /02/  03 مصوب  آمریکا  متحده  ایاالت  توسط 
اقدام  قانون  به  الحاقی  ماده  عنوان  به  زیر  ماده   – واحده  »ماده  است: 
متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان 
تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا مصوب 03 /02/ 1398 افزوده 
نام  اعالم  به  مبادرت  که  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور های  می شود:کلیه 
و  نمایند  تروریستی  سازمان  عنوان  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
کلیه نیرو های نظامی وابسته به کشور های عضو اتحادیه و سازمان ها و 
نهاد های تحت اختیار این نیرو ها مشمول این قانون خواهند بود. تسنیم

توجیه جدید کره ای ها درباره 
اظهارات نسنجیده ضدایرانی

این  که  است  شده  مدعی  جنوبی  کره  رئیس جمهور  سابق  سخنگوی 
مقام ارشد سئول اندکی پس از به کار بردن لفظ »دشمن« برای خطاب 
اظهارات  است.  کرده  اشتباهی  چه  که  شده  متوجه  ایران،  دادن  قرار 
زیادی  واکنش های  اخیر  روز های  یئول« که طی  »یون سوک  نسنجیده 
به  به همراه داشته است، همچنان موضوع رسانه های کره ای است،  را 
ادامه می دهند.  به توجیه این سخنان  طوری که مقام های کره جنوبی 
در همین راستا، »کیم بیونگ مین« سخنگوی سابق ستاد یون در پیامی 
مدعی شده است که رئیس جمهور کره جنوبی در اظهارات خود در کشور 
امارات عربی متحده برای مدت کوتاهی پس از گفتن این جمله »ایران 
به جای دشمن  امارات متحده عربی است« مکث کرد و سپس  دشمن 
است  گفته  کره ای  مقام  این  کرد.  استفاده  تهدید«  »بزرگ ترین  لفظ  از 
که مکث رئیس جمهور کره جنوبی بعنوان نوعی »اصالح کردن« عبارت 
بوده و احتمااًل وی فهمیده است که استفاده از لفظ »دشمن نامناسب« 
خاصی  کردن  صحبت  شیوه  یون  که  است  داده  ادامه  کیم  است.  بوده 
دارد و پس از گذراندن زمان طوالنی کار کردن با وی می داند که چگونه 

را تفسیر کند. /فارس اظهارنظرات رئیس جمهور کره جنوبی 

 اقدام جدید سرویس اطالعاتی 
فرانسه علیه ایران

کشته سازی  و  ویران سازی  بی ثبات سازی،  پروژه  مفتضحانه  شکست  با 
به عوامل  پروژه،  آن  در  اکنون سازمان های جاسوسی دخیل  ایران،  در 
اردشیر  داده اند.  فراخوان  آن،  بررسی علت شکست  برای  منابع خود  و 
سابقه دار  عوامل  از  و  پاریس  در  مستقر  فراری  زندانی  امیرارجمند، 
سازمان جاسوسی فرانسه، از جمله مزدبگیرانی است که به تازگی توسط 
احضار  ایران  ویران سازی  طرح  شکست  علل  بررسی  برای  سازمان  آن 
شده است. از جمله دالیلی که نامبرده به  عنوان علت شکست آن پروژه 
مطرح کرده، عدم همراهی مردم با جریان برانداز و سرنگون طلب بوده 
ابالغ  نقیصه  اصطالح  به   این  رفع  برای  فرانسه  اطالعاتی  افسر  است. 
می کند که تندرو های جناح اصالح طلب، رویکرد عبور از نظام را مطرح 
و پیرامون آن مباحثی را مطرح و بیانیه ها و متونی منتشر کنند. خبرنگار 
تسنیم مطلع شده است؛ سرویس اطالعاتی فرانسه اخیرًا آپارتمانی را که 
قباًل به بنی صدر داده بود در اختیار امیر ارجمند قرار داده است. /تسنیم

بهادری جهرمی: در دولت 
قبل تولید گاز را معطل خارجی ها 

کردند
سخنگوی دولت در نشست صمیمی با طالب حوزه علمیه امام خمینی 
هشت  در  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  کشور  گاز  وضعیت  مورد  در  )ره( 
سال دولت گذشته، برای تولید گاز در کشور ما فعالیت مناسبی صورت 
نگرفت و به عناوین مثال فاز 11 پارس جنوبی را که می توانست تولید 
حتی  و  کند  کمک  بسیار  شرایط  این  در  و  دهد  افزایش  را  کشور  گاز 
اروپایی ها  و  توتال  شرکت  معطل  سال ها  باشد،  داشته  ارزی  درآمد 
درحال  داخلی  توان  به  اتکا  با  سیزدهم  دولت  هم اکنون  ولی  کردند 
تکمیل آن است. بهادری جهرمی اضافه کرد: در انتهای دولت اسبق 
کشور به این مرحله ای رسید که شرکتی فعال شده بود که گاز را برای 
کرد.  تعطیل  را  آن  سابق  دولت  ولی  می کرد  ذخیره  پرمصرف  مواقع 
دولت سیزدهم سعی می کند که ظرفیت هایی که دولت سابق آن ها را 
تعطیل کرد، فعال کند که یکی از آن ها همین ذخیره گاز است. البته ما 

شود. مدیریت  که  کنیم  سیاست گذاری  نیز  گاز  مصرف  برای  باید 

واکنش سایت رسمی حسن 
روحانی به ماجرای ناترازی گاز

فروکاست  و  دادن  غلط  آدرس  نوشت:  روحانی  حسن  رسمی  سایت 
صرفا  قبلی(  قانونی  مصوبه  طبق  هم  )آن  ادغام  یک  به  گاز  ناترازی 
تا چاره اندیشی  است  برای حمالت سیاسی  بهانه ای  به  تبدیل مشکل 
جهت حل آن. شرکت ذخیره سازی گاز با اجرای اصل 44 در فهرست 
واگذاری ها قرار گرفت. در دولت دهم شرکت ملی گاز پیشنهاد داد کل 
هستند  گاز  ارزش  زنجیره  پوشش دهنده  که  تابعه  44 شرکت  و  شرکت 
به بخش خصوصی واگذار شوند. در 1390.05.08 چند زیرمجموعه 
فهرست  در  گاز  ذخیره سازی  شرکت  شامل  ایران  گاز  ملی  شرکت 
واگذاری طبق اصل 44 قرار گرفت. واگذاری شرکت ذخیره سازی گاز 
در  نبود.  خصوصی  بخش  توان  در  و  نداشت  اقتصادی  و  فنی  توجیه 
در  را  گاز  دوازدهم تصمیم گرفت که شرکت ذخیره سازی  نتیجه دولت 
شرکت باالدستی »مهندسی و توسعه گاز طبیعی« که ساختار حقوقی 
واگذار شود؛  آن  ماموریت های  و  ادغام کند  بهتری داشت  قراردادی  و 
نه  شده،  ادغام  بزرگتر  مجموعه  در  گاز  ذخیره سازی  شرکت  بنابراین 

داد. ادامه  خود  وظایف  به  همچنان  و  تعطیل!  یا  منحل 

خبـر خبـر

اصطالح  به  که  فردی  تصویر  انتشار       ◄
های  سال  در  و  بوده  دانشجویی  فعال  سابقا 
به  وی  محکومیت  و  بازداشت  ماجرای  گذشته 
محافل  بین  در  را  بسیاری  های  واکنش  زندان 
همچنین  و  داشت  بر  در  داخلی  سیاسی 
را  وی  با  برخورد  سیاسی  فعاالن  از  بسیاری 
کشور  دانشجوی  و  نخبه  قشر  با  برخورد  نوعی 
را  زیادی  ابهامات  و  سواالت  دانستند،  می 
از  برخی  گاهی  واقعا  چرا  که  نمود  مطرح 
آن  امنیتی  و  اطالعاتی  مستندات  و  حقایق 
بگیرد،  قرار  توجه  مورد  باید در جامعه  که  گونه 
باشد. کننده  اقناع  و  موثر  تواند  نمی  و  نگرفته 
های  سال  در  مددزاده  شبنم  که  هنگامی 
ارتباط  بازداشت و علت محکومیت وی  گذشته 
شد،  بیان  منافقین  تروریستی  سازمان  با 
اقدام  این  شدند  مدعی  سیاسی  فعاالن  برخی 
نخبه  قشر  برای  سازی  پرونده  راستای  در 
به  تروریستی  این گروهک  اساسا  و  بوده  کشور 
نیرو  جذب  به  قادر  خود،  تاریک  سوابق  دلیل 
از  که  دانشجویان  خصوص  به  جوانان  بین  از 
برخوردارند،  مناسبی  تحصیالت  و  اطالعات 
نبوده و نباید چنین ادعاهایی را جدی گرفت؛ 
این فرد منتشر شده نشان  اما حال که تصاویر 
واقع  خالف  ادعاها  این  تنها  نه  دهد،  می 
آن  که  امنیتی  دالیل  و  مستندات  بلکه  بوده، 
و  متقن  کامال  شده،  بیان  وی  درباره  روزها 

است. بوده  مستحکم 
اما اینکه برخی از گزارش های اطالعاتی و 
کنندگی  اقناع  اثر  فاقد  خود  زمان  در  امنیتی 
برای برخی از مخاطبان بوده را باید در عوامل 
سو  یک  از  دانست.  داخلی  و  خارجی  متعدد 
خبری  های  فضاسازی  با  خارجی  های  رسانه 
تا  هستند  این  دنبال  به  دهند  می  انجام  که 
اثر  بی  ممکن  حد  تا  را  هایی  گزارش  چنین 
معرفی  کذب  و  واقع  خالف  را  آنها  و  کرده 
نمایند. اگر به مورد اخیر که مربوط به علیرضا 
شود،  توجه  بود  انگلیسی  ابرجاسوس  اکبری 
ای  رسانه  های  دستگاه  که  است  آشکار  کامال 
اتهام  دنبال  به  مختلف  شگردهای  با  خارجی 

هستند. خود  با  مرتبط  عوامل  از  زدایی 
داخلی  عوامل  باید  خارجی  علت  از  غیر  به 
عوامل  از  یکی  مثال  داد؛  قرار  مدنظر  هم  را 
و  ها  شیوه  از  استفاده  در  توان  می  را  داخلی 
قالب  در  که  قدیمی  رسانی  اطالع  شگردهای 
انجام  نامفهوم«  و  »کلی  اطالعیه های  و  بیانیه 
از  که  مستندهایی  مثال  یا  و  دانست  شود  می 
جلسه  و  حکم  صدور  از  قبل  افراد  اعترافات 
دادگاه تهیه می شد و اکثر افراد پس از آزادی 
دلیل  به  اعترافات  این  شدند،  می  مدعی 
آنها  بازداشت  دوران  بر  حاکم  خاص  شرایط 
توان  نمی  داخلی  دالیل  مورد  در  است.  بوده 
مدعی  که  داخلی  های  رسانه  برخی  نقش  از 
دفاع از نظام و انقالب بوده و همیشه به دنبال 
مخالفان  به  امنیتی  و  سیاسی  های  زنی  اتهام 
متاسفانه  گذشت.  سادگی  به  اند  بوده  خود 
های  گزارش  تا  شده  موجب  آنان  عملکرد 
سایه  در  رسمی  مراجع  از  امنیتی  و  اطالعاتی 
و  گرفته  قرار  آنان  همیشگی  های  زنی  اتهام 

باشد. کننده  اقناع  و  موثر  خوبی  به  نتواند 
شبنم  عکس  انتشار  ماجرای  حال  هر  به  اما 
های  دستگاه  هم  که  کرد  مشخص  مددزاده 

در  باید  جامعه  مخاطبان  هم  و  رسان  اطالع 
و  رسمی  های  اطالعیه  و  اخبار  انتشار  مورد 
خرج  بیشتری  نظر  دقت  آنها  کردن  قضاوت 
موضوعات  که  باشند  داشته  توجه  و  دهند 
فراوانی  های  پیچیدگی  از  اطالعاتی  و  امنیتی 
را مورد  افراد  به سادگی  نباید  و  بوده  برخوردار 
اتهام قرار داد و نیز از کنار گزارش های رسمی 
کرد.  گذر  اطالعاتی  و  امنیتی  مسئول  مراجع 
واقع  در  ولی  برسد،  نظر  به  دار  خنده  شاید 
تصاویر  انتشار  خاطر  به  مددزاده  شبنم  از  باید 
منافقین  سازمان  کنار  در  خود  های  فعالیت 

آن  تصاویر  این  اثر  کم  دست  زیرا  کرد،  تشکر 
متوجه  جامعه  مخاطبان  هم  که  بود  خواهد 
غیر  امنیتی  های  دستگاه  گزارش  شوند  می 
های  دستگاه  بر  تلنگری  شاید  و  نبوده  متقن 
مسئول اطالع رسانی باشد که به فکر بازنگری 
باید  در نحوه اطالع رسانی خود بوده و بدانند 
از  اطالعیه  یا  بیانیه  یک  بودن  »موثر«  برای 
شود. گرفته  بهره  نوین  ابزارهای  و  های  روش 

که  مختلفی  های  دستگاه  اینکه  آخر  و 
متوجه  بوده  عمومی  دیپلماسی  مسئول 
باشند، نمی توان تحرکات اخیری که در خارج 
با  قطعا  و  کرد  پنهان  دهد،  می  رخ  کشور  از 
چنین  کردن  محکوم  و  دادن  بیانیه  و  تکذیب 
واجب  لذا  نمود؛  اثر  بی  را  آنها  هایی  فعالیت 
افراد  کمک  به  ها  دستگاه  این  همه  که  است 
دانش  با  و  متخصص  های  گروه  و  اشخاص  و 
موثر  طور  به  نظام  مواضع  انتقال  و  رایزنی  در 
را  گرایی  گعده  و  گرایی  جناح  و  کرده  اقدام 
این  در  دانش  و  تجربه  و  تخصص  جایگزین 

نکنند. عرصه 
مددزاده شبنم  سوابق  به  نگاهی 

دبیر  نایب   )1367 )متولد  مددزاده  شبنم 
عضو  و  وحدت  تحکیم  دفتر  تهران  شورای 
تربیت معلم کرج بود  انجمن اسالمی دانشگاه 
همراه  1387به  ماه  اسفند  یکم  تاریخ  از  که 
نیروهای  "توسط  مددزاده  "فرزاد  برادرش 
خلق  مجاهدین  با  همکاری  دلیل  به  امنیتی 
انتقال داده شد. در  بازداشت و به زندان اوین 
ماه  چهار  و  سال  یک  از  پس   1389 خردادماه 
می گذشت،  اوین  زندان  در  بازداشتش  از  که 
 28 شعبه  دادگاه  در  مقیسه  قاضی  توسط 
سازمان  با  همکاری  و  ارتباط  اتهام  به  انقالب 
با  همراه  حبس  سال   5 به  خلق  مجاهدین 

شد. محکوم  کرج  شهر  رجایی  زندان  به  تبعید 
دوران  گذراندن  از  پس  مددزاده  شبنم 
آزاد  زندان  از   1392 سال  بهمن  در  حبس، 
از  پس  و  شد  خارج  ایران  از  مدتی  از  پس  و 
تشکیالتی  و  رسمی  صورت  به  خروج  این 
منافقین  تروریستی  گروهک  عضویت  به 
یکی  پاریس،  شهر   1395 ماه  آذر  در  درآمد. 
رسانه  و  سیاسی  فعالیت های  مقرهای  از 
از  یکی  میزبان  خلق،  مجاهدین  سازمان  ای 
از  تعدادی  حضور  با  سازمان  این  نشست های 
توجه  جالب  نکته  و  بود  غربی  سیاستمداران 

مددزاده«  »شبنم  سخنرانی  نشست،  این  در 
بود. مراسم  این  در 

رسمی  نشست  در  مددزاده  شبنم  سخنرانی 
زمان  در  که  گرفت  انجام  حالی  در  منافقین 
وکالی  و  خانوده  ایران،  در  وی  بازداشت 
او  که  داشتند  اصرار  موضوع  این  بر  مددزاده 
اندیشه ای  ارتباط تشکیالتی و حتی  هیچ گونه 
در  زاده  مدد  حضور  ندارد.  سازمان  این  با 
گذشته  روز  چند  به  محدود  اروپا  پارلمان 
یک  عنوان  به  بار  چندین  تاکنون  او  و  نیست 
پارلمان  اعضای  جمع  در  ایران  سابق  زندانی 
ارتباط  این  در  که  است  کرده  سخنرانی  اروپا 
حقوق  کنفرانس  در  وی  سخنرانی  به  توان  می 
 1395 سال  ماه  آذر  در  اروپا  پارلمان  در  بشر 
برخی  پارلمان  در  همچنین  او  کرد.  اشاره  نیز 
اعضای  با  و  حضور  نیز  اروپایی  کشورهای  از 
در  حضور  آن  اخیر  نمونه  که  کرده  دیدار  آنها 
از  تعدادی  با  دیدار  و  لوکزامبورگ  پارلمان 
این  دولت  وزیران  و  این کشور  پارلمان  اعضای 
در  اخیر  اعتراضات  جریان  در  اروپایی  کشور 

است. ایران 
اکبر  و  مهدیه  گزارش،  این  اساس  بر 
گروه  عضو  که  شبنم  بردار  و  خواهر  مددزاده، 
اشرف  کمپ  در  و  بودند  منافقین  تروریستی 
 90 سال  فروردین   19 روز  داشتند،  حضور 
ارتش  و  منافقین  بین  که  درگیری  جریان  در 
اردوگاه اشرف رخ داد، کشته شدند.  عراق در 
همراه  به  که  شبنم  برادر  دیگر  مددزاده  فرزاد 
بود،  شده  بازداشت   1387 اسفندماه  در  وی 
مدتی  از  پس  خود،  حبس  دوران  گذراندن  با 
از  نمایندگی  به  بعضا  و  شد  خارج  کشور  از 
نشست  از  برخی  در  خلق  مجاهدین  سازمان 
 ► کند.   می  سخنرانی  و  داشته  حضور  ها 

چرا باید از »شبنم مددزاده« تشکر کنیم؟

دانشجویی که رسما به گروهک تروریستی منافقین پیوست!

توصیه  ها  اروپایی  به  ما  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده      ◄
اگر  گفت:  نشوند  مرتکب  را  خود  گذشته  اشتباهات  تکرار  که  می کنیم 

بپذیرند را  خود  اشتباه  پیامد  باید  شوند،  اشتباه  دچار  اروپایی ها 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین  سرلشکر 
پس  ماه(  بهمن  اول  )شنبه  امروز  بامداد  ساعات  اولین  در  اسالمی 
عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد  دیدار  از 
که  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  آقای  از  صمیمانه  کرد: 
و  هستند  مقدس  دفاع  دوران  پرافتخار  سرداران  و  فرماندهان  از  خود 
که  کنم  می  تشکر  بودند،  سلیمانی  قاسم  حاج  همچون  بزرگانی  همرزم 
انقالب  پاسداران  سپاه  از  حمایت  برای  بامداد  ساعات  اولین  در  امروز 
سوی  از  امروز  خصوص  به  که  جهانی  های  توطئه  مقابل  در  اسالمی 

یافتند. حضور  ما  کنار  در  شده،  مطرح  اروپا  پارلمان  از  بخشی 
دلیل  به  مجلس  نمایندگان  از  همچنین  وی  فارس،  گزارش  به 
انقالب  پاسداران  سپاه  از  دفاع  در  ارزشمند  و  قاطعانه  مواضع  اتخاذ 
شهید  تصویر  به  اشاره  با  و  کرد  تشکر  گذشته  روز  چند  طی  اسالمی 
فرمانده  یک  چهره  تصویر  این  در  شما  گفت:  سلیمانی  قاسم  حاج 
معترف  جهان  همه  که  می کنید  مالحظه  را  ناشدنی  فراموش  و  پرآوازه 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سایر  اتفاق  به  رشید  فرمانده  این  است 
تروریسم  یک  به  دادن  خاتمه  در  را  نقش  ترین  قاطعانه  و  بزرگترین 

داد. انجام  عالمگیر 
سپاه  مجموعه  مجاهدت های  اگر  کرد:  تصریح  سالمی  سردار 

و  قدس  نیروی  محوریت  با  ویژه  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
توسط  که  تروریستی  آتشفشان  قطعًا  نبود،  سلیمانی  شهید  فرماندهی 
امروز  که  امنیتی  و  می شد  اروپایی ها  دامنگیر  شد،  ایجاد  آمریکایی ها 

رفت. می  بین  از  است،  حاکم  اروپا  در 
همانطور  کرد:  تصریح  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
این  و  بود  تروریسم  آورنده  وجود  به  و  خالق  »اوباما  گفت  ترامپ  که 
کرد«،  ایجاد  اسالمی  های  سرزمین  در  بار  اولین  برای  را  پدیده 
ح  سطو تمام  نمی شد  مهار  اگر  و  بود  اروپا  لبه های  در  آتش  این  ولی 
آمریکایی ها  و  اروپایی ها  عادت  اما  دربرمی گرفت؛  را  اروپا  جغرافیایی 
عوض  را  مظلوم  و  ظالم  و  شهید  و  جالد  جای  همیشه  که  است  این 

. می کنند
تروریسم  را  فلسطینی ها  ع  مشرو دفاع  که  همانطور  شد:  یادآور  وی 
یمن  مردم  دفاع  ع!  مشرو دفاع  را  صهیونیست ها  تهاجم  و  می دانند 
تهاجم  و  می دانند  تروریسم  نیز  را  خود  سیاسی  و  ارضی  تمامیت  از 
نحو  همین  به  می کنند،  تلقی  ع  مشرو دفاع  را  آن  متحدان  و  آل سعود 
تلقی می کنند،  تروریسم  را  ارزش های خود  از  ایران و سپاه  دفاع مردم 
به  دهنده  پناه  می دهند،  نشان  تروریسم  ضد  را  خودشان  که  حالی  در 

هستند. تروریسم 
را در یک جنگ جهانی  اروپا دوبار خود  سردار سالمی تصریح کرد: 
اروپای جدید  ویرانه های همان جنگ های گذشته،  بر  امروز  و  داد  قرار 
نگرفته  درس  خود  گذشته  اشتباهات  از  اروپا  است،  گرفته  شکل 
عظیم  سپاه  این  می تواند  بیانیه هایی  چنین  با  می کند  فکر  و  است 
کند. متزلزل  را  است  اراده  و  توکل، قدرت  ایمان،  از قدرت  که سرشار 

تهدیداتی  از چنین  ما هرگز  تاکید کرد:  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
به  نیستیم، چرا که هر چقدر دشمنان  به آن نگران  و حتی عمل نسبت 
ما فرصت عمل دهند، ما قوی تر عمل می کنیم. سپاه اساسًا در عمل 
به  سپاه  قدرت  می کنند  فراهم  را  امکان  این  که  کسانی  است،  قوی 
توصیه  ها  اروپایی  به  ما  ولی  کرده اند،  کار  سپاه  نفع  به  درآید،  حرکت 

نشوند. مرتکب  را  خود  گذشته  اشتباهات  تکرار  که  می کنیم 
شوند،  اشتباه  دچار  اروپایی ها  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
سازمان  که  ببینید  امروز  افزود:  بپذیرند  را  خود  اشتباه  پیامد  باید 
را  نفر  هزار   17 از  بیش  می شود؟  حمایت  کسانی  چه  توسط  منافقین  
تجزیه طلب ها  از  یا  آنها  به شهادت رساندند،  منافق  تروریست های  این 
یا  تخریب می کنند،  را  اموال عمومی  که  از کسانی  یا  حمایت می کنند 
► می دهند.   صورت  بی گناه  مردم  علیه  مسلحانه  حمالت  که  کسانی 

خط و نشان قاطعانه فرمانده کل سپاه برای اروپایی ها



انواع  در  سلبریتی ها  گسترده  حضور      ◄
اظهارنظرشان  انعکاس  و  تلویزیونی  برنامه های 
تولید  غیرمرتبط،  و  مرتبط  مسائل  در 
»دورهمی«  همچون  سلبریتی محور  برنامه های 
در  »دیده شدن«  جلوه دادن  ارزشمند  و 
جمله  از  جدید«  »عصر  همچون  برنامه هایی 

صداوسیماست. بر  وارد  انتقادهای 
ارتباطات  با  امروز  جامعه  پدیده  سلبریتی 
بستر  بر  که  است  پیچیده ای  و  گسترده 
شکل  نوین  رسانه های  و  اجتماعی  شبکه های 
به  مختلف  عرصه های  و  روندها  بر  و  می یابد 

است. اثرگذار  بی سابقه  نحوی 
به  است  ممکن  فوتبال  زمین  از  سلبریتی 
کشتی؛  تشک  یا  برسد  عمومی  توجه  مرکز 
برخی  تلویزیون.  صفحه  یا  سینما  صحنه  از 
طیفی  و  فرهنگی  و  هنری  شخصیت  دلیل  به 
اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت های  خاطر  به 
وادی  به  کم نظیر  ثروتی  از  بهره مندی  یا 
هم  را  عده ای  گذاشته اند.  پا  سلبریتی ها 
سلبریتی  خاصی  هنر  هیچ  بی  رسانه ها 
ویژگی  یک  در  که  چهره هایی  کرده اند؛ 

است. بودن  مشهور  آن  و  مشترک اند 
نقش  اخیر،  ناآرامی های  جریان  در 
قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  سلبریتی ها 
نحوه  درباره  متعددی  نظرهای  و  نقد  و  گرفت 
شد.  مطرح  تحوالت  سیر  به  ورودشان  پیامد  و 
جایگاه  درباره  پرسش ها  به  پاسخ  برای  تالش 
آن ها  با  تعامل  یا  مدیریت  شیوه  و  سلبریتی 
و  استادان  با  تا  داشت  آن  بر  را  پژوهش  دفتر 
گفت وگو  حوزه  این  در  صاحب نظر  کارشناسان 

. کند
یافتن  مرجعیت  دالیل  مهم ترین  از 
یا شاید  و  سلبریتی ها در جامعه ما، سیاست ها 
برجسته کردن  در  صداوسیما  بی سیاستی 
است بوده  تلویزیون  در  افراد  این  حد  از  بیش 
»معصومه  با  مصاحبه  حاصل  حاضر  متن 
شمس« پژوهشگر مطالعات شهرت و هواداری 

می خوانید. ادامه  در  را  آن  که  است 
فرهنگ  مختصات  شناخت  ضرورت 

یتی سلبر
جامعه  در  سلبریتی ها  جایگاه  و  تعریف 
مرجعیت  دارای  میزان  چه  و  چیست  ما 

جامعه اند؟ برای 
»فرهنگ  عام تر  نگاهی  در  یا  سلبریتی 
هر  از  را  آن  که  دارد  خاصی  تعریف  سلبریتی« 
فرد مشهور یا شهرت و شناخته شدن به  معنای 
با  اساس  از  سلبریتی  می کند.  متمایز  عام 
تعریف  دیده شدن  و  شهرت  به  میل  و  توجه 
مصرف گرایی  ترویج  با  سلبریتی  می شود؛ 
سلبریتی  می شود؛  تعریف  کاالیی شدن  و 
استعداد  به  بنا  ما  که  مشهوری  افراد  برخالف 
می شناسیمشان،  خاصی  فضیلت  یا  مهارت  یا 
دیده  موجهی  دلیل  هیچ  بدون  است  ممکن 
سلبریتی،  مورد  در  باشد.  شده  شناخته  و 
او  حواشی   و  شخصی  زندگی  عموم،  طور  به 
اوست. فعالیت  و  توانمندی  و  حرفه  از  مهمتر 
ویژگی های  مهم ترین  از  برخی  این ها 
ارزیابی  به جای  هستند.  شهرت  فرهنگ 
لفظ  اطالق  عدم  یا  اطالق  و  افراد  موردی 
ابتدا  که  باشد  بهتر  شاید  آن ها،  به  سلبریتی 
به  شویم.  آشنا  فرهنگ  این  مختصات  با 
کردار  و  گفتار  تشخیص  امکان  ترتیب  این 
می توانیم  و  می شود  آسان تر  سلبریتی وار 
داشته  آن  با  گاهانه تری  آ و  منطقی تر  مواجهه 

. شیم با
در  سلبریتی ها  جایگاه  خصوص  در  اما 
در  چهره ها  این  متاسفانه  گفت  باید  ایران، 
در  باالیی  نسبت  به  جایگاه  از  گذشته  دهه 
پدیده  این  شده اند.  برخوردار  جامعه  و  رسانه 
اندیشمندان  و  پژوهشگران  و  نیست  تک علتی 
ارائه  خصوص  این  در  را  مختلفی  تحلیل های 
به  دست  مختلفی  شرایط  واقع  در  داده اند. 
نوعی  به  را  چهره ها  این  و  داده اند  هم  دست 
جمله  از  کرده اند.  تبدیل  جامعه  برای  مرجع 
شاید  یا  )و  سیاست های  دالیل،  مهم ترین 
برجسته کردن  در  صداوسیما  بی سیاستی( 

بوده است. تلویزیون  افراد در  این  از حد  بیش 
برنامه های  انواع  در  آن ها  گسترده  حضور 
و  مرتبط  مسائل  در  اظهارنظر  تلویزیونی، 
سلبریتی محور  برنامه های  تولید  غیرمرتبط، 
فرهنگ  به  دامن زدن  و  »دورهمی«(  )همچون 
سلبریتی در این برنامه ها، ارزشمند جلوه دادن 
»عصر  همچون  برنامه هایی  در  »دیده شدن« 
بر  وارد  انتقادهای  جمله  از   ،... و  جدید« 

. ست سیما و ا صد
شبکه های  از  استفاده  فراگیری  همچنین،  
نیز  دهه  این  طول  در  ایران  در  اجتماعی 

از  بسیاری  سویی  از  است.  نبوده  بی تأثیر 
شخصی  تریبون  این  از  سنتی  سلبریتی های 
کرده   پیدا  مخاطبان  نظر  در  که  جایگاهی  و 
کردند. سوء استفاده  گاهی  یا  استفاده  بودند 
مخصوص  سلبریتی های  دیگر  سویی  از 
میکروسلبریتی ها،  )همچون  مجازی  فضای 
یا  موجه  شهرت های  با   )... و  اینفلوئنسرها 
آوردند  بر  سر  شبکه ها  این  دل  از  غیرموجه 
شکل گیری  برای  مناسب  بستر  دیگر  و 
پیش  از  بیش  مجازی،  هواداری  جماعت های 

شد. فراهم  شبکه ها  این  در 
و  سیاسی  تغییرات  همچون  دیگری  عوامل 
در  تغییر  به دنبال  و  کشور  فضای  در  اجتماعی 
نیز  را  این دهه  در طول  مردم  و خواست  ذائقه 
برجسته شدن  علل  از  یکی  جمله  از  می توان 

کرد. مطرح  ایران  در  سلبریتی ها 
سلبریتی ها  مرجعیت  بین  معکوس  نسبت 

نخبگان مقابل  در 
فرهنگی،  علمی،  نخبگان  مرجعیت 
چه  کنونی،  جامعه  در  سیاسی  و  مذهبی 
سلبریتی ها  مرجعیت  با  نسبتی  یا  معادله 

می سازد؟ برقرار 
توجه طلبی  و  شهرت  فرهنگ  به  وقتی 
عطش  و  می زنیم  دامن  جامعه  یک  در 
ذائقه  می شود،  تبدیل  ارزش  یک  به  شهرت 
به تدریج  نیز  رسانه  مخاطبان  و  تولیدکنندگان 

می کند تغییر 
از  بیش  برجسته شدن  از  وقتی  طبیعتا 
در  مرجعیتشان  و  سلبریتی ها  افراطی  و  حد 
باید کاهش  آن سو  از  جامعه صحبت می شود، 
از  یکی  به عنوان  را  گروه ها  دیگر  مرجعیت 

گرفت. نظر  در  احتمالی  پیامدهای 
و  است  محدود  افراد  توجه  و  وقت  میزان 
می یابد.  اختصاص  نیز  معدودی  موارد  به 

بیشتری  توجه  آن که  یا  آنچه  شرایط  این  در 
کسان  یا  چیزها  جایگزین  می کند،  جلب 
عصر  در  به خصوص  مساله  این  می شود.  دیگر 
از  داده ها  انبوه  با  که  اطالعات  و  ارتباطات 
به عنوان  آن  از  و  بوده  مطرح  مواجه ایم  سو  هر 
بحث  در  می شود.  یاد  توجه«  »اقتصاد  اصل 
مقابل  در  سلبریتی ها  مرجعیت  بین  نسبت 
این  به  استناد  با  می توان  نیز  جامعه  نخبگان 
دیده شدن  بیشتر  به دنبال  که  کرد  ادعا  اصل 
در  مهم شدنشان  و  رسانه   در  سلبریتی ها 
دیده   ارزش  اتفاقا  که  نخبگان  دیگر  جامعه، 

توجه  معرض  در  کمتر  دارند،  شناخته شدن  و 
می گیرند. قرار 

و  شهرت  فرهنگ  به  وقتی  دیگر،  سوی  از 
می شود  زده  دامن  جامعه  یک  در  توجه طلبی 
هرچه  دیده شدن  برای  تالش  و  نمایش دادن  و 
یک  به  شهرت  عطش  معنا  یک  به  و  بیشتر 
تولیدکنندگان  ذائقه  می شود،  تبدیل  ارزش 
می کند.  تغییر  به تدریج  نیز  رسانه  مخاطبان  و 
توانمند  افراد  و  نخبگان  است  ممکن  حتی 
علم،  )همچون  غیرسرگرمی  حوزه های  در 
دهند  ترجیح   ،)... و  فرهنگ  دین،  سیاست، 
فرهنگ  پس داده  امتحان  فرمول های  از 
ما  که  اینجاست  بگیرند.  بهره  سلبریتی 
دینی،  سیاسی،  علمی،  سلبریتی های  با 
پدیده،  این  می شویم.  روبه رو   ... و  فرهنگی 
مختلف،  حوزه های  سلبریتیزه شدن  یعنی 
حوزه  سلبریتی های  تعداد  گسترش  از  شاید 
در  آنان  رنگارنگ  اظهارنظرهای  و  سرگرمی 
زیرا  باشد؛  خطرناک تر  نیز  مختلف  مسائل 
بافت  در  قواعد فرهنگ شهرت  از رسوخ  نشان 
جامعه و فرهنگ دارد و مهار آن بسیار دشوارتر 

. ست ا
»هوادارانه شدن«  نیز  و  »سلبریتیزه شدن« 
ویژگی های  سرایت  به معنای  ساده  بیان  به 
دیگر  در  هواداری  فرهنگ  و  سلبریتی  فرهنگ 
کم رنگ  و   ... و  اجتماعی  سیاسی،  زمینه های 

حوزه هاست. این  بین  مرز  محوشدن  و 
در  علمی  و  منسجم  سیاست گذاری  نبود 
شهرت فرهنگ  و  سلبریتی  پدیده  با  مواجه 

یا تضعیف  حاکمیت چه نقشی در تقویت 
می تواند  جامعه  در  سلبریتی ها  نقش 

باشد؟ داشته 
دالیل  از  یکی  شد،  گفته  که  همانگونه 
و  جامعه  در  سلبریتی ها  یافتن  مرجعیت 

عملکرد  مردم،  نظر  در  جایگاهشان  باالرفتن 
کشور  رسمی  رسانه  به عنوان  صداوسیما 
دهه  به ویژه  و  گذشته  دهه  دو  یکی  طول  در 
عصر  در  نتواند  حکومت  شاید  است.   1390
را  شهرت  فرهنگ  ابعاد  همه  جهانی شدن، 
از  بخشی  مهار  شود  مدعی  و  کند  کنترل 
مجازی،  فضای  از  روزافزون  استفاده  تاثیرات 
رسانه ای  تولیدات  ماهواره ای،  شبکه های 
دستش  از  دیگر  موارد  بسیاری  و  غیرایرانی 
تامل  با  می تواند  شک  بدون  اما  است  خارج 
درست،  سیاست گذاری  و  قضیه  این  در  دقیق 

دامن  آن  به  حداقل  یا  دهد  کاهش  را  آن  آثار 
. نزند

که  است  این  اصلی  مشکل 
علمی   و  منسجم  سیاست گذاری های 
فرهنگ  و  سلبریتی  پدیده  با  مواجهه  در 
این  آن،  از  بدتر  یا  و  ندارد  وجود  شهرت 
راستای  در  اتفاقا  سیاست گذاری ها 
از  عده ای  مثال  برای  است.  سلبریتی پروری 
حوزه  در  دست اندرکاران  و  سیاست گذاران 
سلبریتی  و  خوب  سلبریتی  معتقدند  رسانه، 
آن ها  دیدگاه،  این  راستای  در  دارد.  وجود  بد 
به دنبال  و  پرورش سلبریتی های خوب  به  قائل 
آنچه  طبق  آنکه  حال  هستند.  آن  به  دامن زدن 
فرهنگ  خود  به  انتقادها  بیشتر  شد،  بیان 

است. وارد  شهرت 
به عبارت بهتر، فرهنگ شهرت و دیده شدن، 
اقتضائات خاص خود را دارد. نمی توان انتظار 
مثبت  مقاصد  و  خوب  نیت  با  اگر  داشت 
اقتضائات  آن  رفتیم،  شهرت  فرهنگ  به سراغ 
به  نگاهی  چنین  وقتی  نشود.  ما  دامن گیر 
تصور  باشد،  داشته  وجود  سلبریتی  پدیده 
ایدئولوژیک  نظر  از  سلبریتی  اگر  می شود 
و  ندارد  مشکلی  پس  بود،  حکومت  با  هم سو 
نقدی به آن وارد نیست؛ در حالی که این گونه 
نبوده و پرورش این  سلبریتی ها نیز در راستای 
بازی کردن  و  جامعه  در  شهرت  فرهنگ  تقویت 
که  دارد  بعدی   پیامدهای  و  است  آن  زمین  در 

بود. نخواهد  حکومت  کنترل  در  لزوما 
در  سلبریتی ها  گسترده  مرجعیت یافتن 
از کنترل شدنشان  جامعه و رسانه  و گاه خارج 
در هنگام بحران یا شرایط پیچیده کشور را نیز 
می توان از پیامدهای همین نوع نگاه به مقوله 
به  را  بسیاری  آسیب های  که  دانست  سلبریتی 

است. داشته  همراه 

ممکن است برخی نخبگان برای دیده شدن 
سلبریتی  فرهنگ  فرمول های  از  بخواهند 
سلبریتیزهشدن  سبب  این  که  کنند  استفاده 
 ... و  دین  فرهنگ،  سیاست،  علم،  حوزه های 
رسوخ  از  خطرناک تر  مراتب  به  آثاری  و  شده 

دارد شهرت  فرهنگ 
با  کشورها  دیگر  مواجهه  نوع  ارزیابی 

قرمزشان خطوط  و  سلبریتی 
اجتماعی  تاثیرگذاری  می توان  آیا 
تحت  یا  کرد  ضابطه مند  را  سلبریتی ها 

درآورد؟ مدیریت 

تاثیرگذاری  از  بخشی  حداقل  کنترل  امکان 
ضابطه مندکردن  و  سلبریتی ها  اجتماعی 
منظور  این  به  دارد.  وجود  آنان  فعالیت های 
نوع  پژوهشگران،  از  کمک گرفتن  با  می توان 
خط  و  سلبریتی ها  با  کشورها  دیگر  مواجهه 
ارزیابی  برای آن ها وجود دارد  را که  قرمزهایی 
شرایط  با  را  آن ها  نیاز  صورت  در  سپس  و  کرد 
دیگر  طرف  از  داد.  تطبیق  کشور  خاص 
پژوهشگران  تحقیق های  نتایج  از  بهره گیری 
مشغول اند،  حوزه  این  در  که  استادانی  و 
حوزه  در  سیاست گذاری  برای  می تواند 

باشد. مفید  سلبریتی  فرهنگ 
نگاه  نوع  که  است  آن  همه،  از  مهمتر 
در  هم  شهرت،  فرهنگ  و  سلبریتی  به 
سیاست گذاران و تولیدکنندگان رسانه  و هم در 
از جانب  نتوان  اگر  تغییر کند. حتی  مخاطبان 
و  رسمی  رسانه ای  تولیدات  سیاست گذاری 
مدیریت  تحت  را  قشر  این  آثار  همه  غیررسمی 
افزایش  راستای  در  تالش  با  می توان  درآورد، 
سواد رسانه ای و سواد فرهنگ شهرت در افراد 
مردم  گاهی  آ مساله،  این  به  بهادادن  و  جامعه 
مواجهه  بهترین  تا  برد  باال  خصوص  این  در  را 
باشند.  داشته  شهرت  فرهنگ  و  سلبریتی   با  را 
تاثیرپذیری  از  نگرانی  میزان  صورت  این  در 
کاهش  نیز  خاص  شرایط  در  سلبریتی ها  از 

می شود. مدیریت  تاحدی  و  می یابد 
مقوله  به  نگاه  نوع  اصالح  به  امیدواری 

شهرت فرهنگ  و  سلبریتی 
اخیر  حوادت  در  سلبریتی ها  نقش 
می توان  چگونه  و  می شود  ارزیابی  چگونه 

کرد؟ منطقی تر  را  نقش  این 
جدا  نیز  اخیر  حوادث  در  سلبریتی ها  نقش 
به عبارت  نیست.  شد  گفته  که  مسائلی  از 
و  نیامده  وجود  به  یک شبه  نقش  این  دیگر 

اشتباه  سیاست های  همان  حاصل  به نوعی 
در  سلبریتی ها  حد  از  بیش  برجسته کردن  در 
راه حل ها  لذا  جامعه در طول چند سال است. 
مقطعی  و  آنی  به صورت  لزوما  است  ممکن  نیز 

نشوند. واقع  موثر 
درست  واکنش  و  کنش  بر  عالوه  است  الزم 
و  بلندمدت  برنامه ریزی های  لحظه،  در 
تحلیل  و  فکر  بر  مبتنی  سیاست گذاری های 
صورت،  این  غیر  در  شود.  اتخاذ  پژوهش  و 
نقطه کنونی  چند سال دیگر، دوباره در همین 
چاره  راه  به دنبال  بحران  وقوع  هنگام  و  بوده 

بود. خواهیم 
با  مواجهه  شیوه  درست ترین  شاید 
از  فراتر  را  آن ها  که  باشد  آن  سلبریتی ها 
امکان  تا  نبریم  شایسته شان  و  واقعی   جایگاه 
نکنیم فراهم  برایشان  نیز  بیجا  تاثیرگذاری 
اتفاق  این  از  پیش  برجسته شدِن  این  اگر 
مخصوص  جایگاه  در  سلبریتی ها  و  نمی افتاد 
باقی  سرگرمی(  حیطه  در  )عموما  خودشان 
گاهی و  آ و  از آن طرف دانش  اگر  و  می ماندند 
سواد  و  رسانه ای  سواد  زمینه  در  مردم  مهارت 
فرهنگ شهرت بیش از این بود، گفتار و کردار 
قضایای  مثل  خاصی  شرایط  در  سلبریتی ها 
اخیر، حتی اگر برجسته می شد، چندان جای 

نداشت. نگرانی 
اصالح  با  می توان  هم  هنوز  بنابراین 
فرهنگ  و  سلبریتی  مقوله  به  نگاه  نوع 
و  اندیشمندان  نظرات  از  بهره گیری  شهرت، 
سیاست گذاری های  حوزه،  این  پژوهشگران 
سلبریتی،  فرهنگ  به  انتقادی  نگاه  بر  مبتنی 
خصوص  این  در  مردم  گاهی  آ و  سواد  افزایش 
واقعی  نخبگان  برجسته کردن  دیگر  سوی  از  و 
مختلف  حوزه های  در  ارزشمند  چهره های  و 
سیاسی،  دینی،  علمی،  هنری،  فرهنگی، 
و  قواعد  از  استفاده  با  )نه   ... و  اجتماعی 
از  سلبریتی(،  فرهنگ  مخصوص  اقتضائات 
و  شهرت  فرهنگ  به  حد  از  بیش  دامن زدن 
جامعه  در  سلبریتی ها  جایگاه  برجسته کردن 
جایگاه  به  را  آن ها  کم کم  و  کرد  جلوگیری 

برگرداند. خودشان  منطقی  و  اصلی 
غریب  و  عجیب  انتظارات  سلبریتی  از 

باشیم نداشته 
سلبریتی  با  متقابل  رفتار  و  تعامل  شیوه 

باشد؟ باید  چگونه 
در تعامل با سلبریتی، چه به عنوان مخاطب 
محتوای  تولیدکننده   به عنوان  چه  رسانه، 
رسانه ،  سیاست گذار  به عنوان  چه  و  رسانه ای 
و  بشناسیم  را  سلبریتی  واقعی  جایگاه  باید 
انتظارات  و  نبریم  فراتر  خودش  حد  از  را  او 

باشیم. نداشته  او  از  عجیب وغریب 
حوزه ی  از  برآمده  غالبا  سلبریتی ها 
محدود  نیز  حوزه  همان  به  باید  و  سرگرمی اند 
وارد  ممکن  جای  تا  را  آن ها  نباید  بمانند؛ 
سیاست،  دین،  بخش  در  اظهارنظر  مرحله  
از  بیش  آن ها  نظرات  به  و  کرد   ... و  فرهنگ 

نهاد. ارج  حد 
چنین  نباید  کشور  رسمی  رسانه   حداقل 
شیوه،  این  با  زیرا  بگیرد  پیش  در  را  سیاستی 
در  که  می کنند  عادت  کم کم  نیز  مخاطبان 
سلبریتی ها  نظر  شنیدن  منتظر  زمینه  هر 
و  باشند  موثر  و  مرجع  و  مهم  افرادی  به عنوان 
برای  سلبریتی ها  بودن  الگو  به واسطه  چه بسا 
بنابراین  شود.  پیروی  دیدگاه ها  آن  از  برخی، 
سلبریتی ها  با  مواجهه  شیوه  درست ترین  شاید 
و  واقعی   جایگاه  از  فراتر  را  آن ها  که  باشد  آن 
بیجا  تاثیرگذاری  امکان  تا  نبریم  شایسته شان 

نکنیم. فراهم  برایشان  نیز 
بخشی  واقع  در  شد  گفته  اینجا  در  آنچه 
فرهنگ  سواد  و  رسانه ای  سواد  همان  از 
برای  هم  آن،  فراگیری  لزوم  که  است  شهرت 
محتوای  تولیدکننده  هم  سیاست گذار، 
جز  به   دارد.  وجود  مخاطب،  هم  و  رسانه ای 
مناسب  قانون گذاری  قطع  طور  به  موارد،  این 
فعالیت  از  جلوگیری  برای  شتاب زده،  نه  و 
در  نیز  جامعه  در  سلبریتی ها  بی حدومرز 
► دارد.ایرنا     ضرورت  ایشان  با  مواجهه 
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آگهی مزایده سه قطعه زمین با کاربری تجاری

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم

گهی   آ انتشار  به  نسبت  ابالغی  مقررات  و  قوانین  اجرای  راستای  در  قم  استان  سازی  شهر  و  راه  کل  اداره 
آدرس:  به  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  پردیسان  در  تجاری  کاربری  با  زمین  قطعه   )3( فروش 
اقدام    2001001600000010 مزایده   شماره  تحت  سامانه  در  مندرج  جزئیات  با    www.setadiran.ir
نموده است. مهلت ارسال پیشنهادات: از تاریخ 1401/10/17 الی  1401/11/8 ساعت 14:30 بازگشایی 
تماس  تلفن  باشد.  می   9:00 ساعت   1401/11/10 برنده:  اعالم   12:00 ساعت:   1401/11/9 پاکات: 
تعاون  بلوار  یاسر  عمار  متری   75 آدرس  ارزیابی.  کارشناس  نیا  کوثری  آقای   499 داخلی   37780026-8
و  نام  ثبت  جهت  بایست  می  مزایده  در  شرکت  متقاضیان  شهرسازی.  و  راه  ساختمان  دولتی  ادارات  مجتمع 
 021-41934 صمت   وزارت  سامانه  راهبری  و  پشتیبانی  مرکز  شماره  با  )توکن(  الکترونیکی  گواهی  دریافت 

)1442596 گهی:  آ )شناسه  گیرند.  تماس 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اله غیاثی می  ورثه سید فضل  نام  به  فردو  اراضی  ثبتی کهک  پنج حوزه  واقع در بخش  203 اصلی  از  520  فرعی  ثبتی  به  پالک  باغ  تحدید حدود ششدانگ 
15 قانون ثبت  باشد  در جریان ثبت است که به علت عدم دسترسی و عدم احراز تصرف مالکانه متقاضی تحدید حدود به عمل نیامده و از طرف مطابق ماده 
از ورثه تحدید  آقای سیدهادی غیاثی احدی  1401/10/26 توسط  126/1401/12035 مورخ  به شماره  تقاضای کتبی  به  بنا  لذا  توان عمل نمود  نیز نمی 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز چهارشنبه 1401/11/26 از ساعت 9 صبح الی12 ظهر در محل وقوع ملک انجام میگردد لذا بموجب ماده 14 قانون 
حضور  مذکور  محل  در  باال  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  میگردد  اخطار  وسیله  این  به  الذکر  فوق  پالک  شماره  مجاورین  و  امالک  صاحبان  به  امالک  و  اسناد  ثبت 
اظهارشده  حدود  با  گهی  آ مورد  ملک  مزبور،  قانون   15 ماده  برابر  نباشند   حاضر  مقرر  موقع  در  آنها  قانونی  نماینده  یا  امالک  صاحبان  از  هریک  رسانند.  بهم 
اند  نبوده  حاضر  مقرر  موقع  در  که  امالک  صاحبان  نیز  و  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  اعتراضات  و  شد  خواهد  حدود  تحدید  مجاورین  طرف  از 
ثبت،  قانون  نامه اصالحی   آئین   86 ماده  برابر  و  پذیرفته خواهد شد  تحدید حدود  تنظیم صورت جلسه  تاریخ  از  روز   30 تا  فقط  ثبت،  قانون   20 ماده  مطابق 
مرجع  از  الزم  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  اعتراض  دادخواست  ماه  یک  مدت  ظرف  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  بایست  می  معترضین 
این  به  و   دریافت  را  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی  و   مراجعه  مربوط  دادگاه  به  میتواند  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  مذکور 

 )16011 الف  )م  ادامه خواهد داد.  را طبق مقررات  ثبتی  اعتراض عملیات  به  توجه  بدون  ثبت هم  اداره  و  اداره تسلیم 
 1401/11/02 انتشار:  تاریخ 

امالک کهک و  اسناد  ثبت  اداره  رییس   – عبدالهی  سعید 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



از گزاره های مهم مورد اشاره رهبر انقالب  ◄     یکی 
نظم  تغییر  موضوع  به  اشاره  اخیر،  ماه  چند  در  اسالمی 
جدیدی  ساخت  و  نظم  یک  سوی  به  رفتن  و  دنیا  فعلی 
تغییر  این  مهم  شاخصه  ایشان،  تعبیر  به  است.  جهان  از 
KHAMENEI. رسانه  آمریکاست.  و  غرب  قدرت  افول 
آقای  با  گفتگو  به  موضوع  این  تحلیل  و  بررسی  برای   IR

است. پرداخته  الریجانی  محمدجواد  دکتر 
آیا ایران در تحوالت امروزین صحنه ی بین المللی 
عالئمی  نه؟  یا  است  شده  ویژه ای  جایگاه  دارای 
این  نوعی  به  که  هست  تحوالتی  و  نشانه ها  و  هست 

می کند؟ تقویت  را  گزاره 
شرایط  و  کشور  وضعیت  از  صحیح  فهم  قدم،  اولین 
است  کلیدی  واقعًا  واقع بینانه  فهم  است.  بین المللی 
است؛  حالی  چه  در  اوضاع  بدانیم  ما  اینکه  برای 
مدرن شده  مکانیسم های  انواع  که  زمانی  در  به خصوص 
امروز  است.  کار  در  ما  فهم  تغییر  برای  مهندسی شده  و 
جهانی  صحنه ی  در  را  پدیده ای  یک  بخواهیم  ما  اگر 
فضای  در  چون  است.  مشکلی  کار  واقعًا  بفهمیم 
اطالعات  اسمش  که  چیزی  از  زیادی  ابرهای  مجازی، 
این  است.  ضّداطالعات  واقع  در  که  دارد  وجود  است 
فرهیختگان  ذهن  مسئولین،  ذهن  بر  ضّداطالعات 
فهم  لذا  می گذارد  زیادی  تأثیر  مردم،  عموم  ذهن  و 

نیست. آسانی  چندان  کار  واقعیت 
صحنه ی  امروز  وضعیت  ببینیم  می خواهیم  حاال  خب 
جایگاه  و  است  چگونه  تحوالتش  چیست،  جهانی 
من  کنیم.  شروع  سوابق  از  باید  ابتدا  کجاست.  ایران 
می کنم.  آغاز  سریع  دوم  جهانی  جنگ  حادثه ی  از 
کردند  فکر  غربی  ُدَول  شد  تمام  که  دوم  جهانی  جنگ 
نیفتد  اتفاق  آینده  در  جنگی  اینکه  برای  راه  بهترین  که 
به دست  را  دنیا  اداره ی  کلوب جهانی  که یک  است  این 
کشورهای  بعضی  و  آمریکا  هم  مدعی اش  و  بگیرد 
هم  نظامی  بازوی  یک  باید  کلوب  این  بودند.  اروپایی 
سمت  به  رفتند  لذا  می کرد.  درست  خودش  برای 
صدور  و  غربی  کلوب  رهبری  به  جهان گشایی  ایده ی 
بودند. پرچم دارش  خودشان  که  لیبرال دموکراسی ای 

بزرگی  چالش  یک  با  ابتدا  همان  از  پروژه  این 
سکوالر  امپراتوری  ظهور  چالش،  این  شد؛  روبرو 
کمی  فاصله ی  در  شوروی  بود.  شوروی  سوسیالیستی 
و  بشود  مسّلط  دنیا  از  عظیمی  قسمت های  بر  توانست 
اتفاق  این  پی  در  گرفت.  را  آمریکا  مطلق  رهبری  جلوی 
سیاستمدارها  که  بود  آن  از  پس  شد.  شروع  سرد  جنگ 
دو  بین  دعوای  به  می دادند  تنازل  را  مسائل  دنیا  در 
فهم  دریچه  این  از  را  مسائل  همه  و  غرب  و  شرق  قطب 
که  می دانستند  مطلقی  نظم  را  دوقطب  این  و  می کردند 

کنند. تعریف  آن  ذیل  را  خود  باید  همه 
غربی«  نه  شرقی؛  »نه  تئوری  شرایطی  چنین  در 
اولین  انقالب  در  رحمةالله علیه  خمینی  امام  حضرت 
سؤال  زیر  را  مسائل  تحلیل  نحوه ی  این  که  بود  حرفی 
دیگر  غربی«  نه  شرقی؛  »نه  نظریه  به  باتوجه  برد. 
باید  صرفًا  فهم  و  حل  برای  مسائل  که  نبود  این جور 
با همدیگر در چه  اینکه دو قطب دنیا  به  پیدا کند  تنازل 
برای  را  بزرگ  و  اولین چالش جدی  امام  حالتی هستند. 
آن قدر  چالش  این  آورد.  وجود  به  دوران  آن  دوقطبی 
صدام  رژیم  تهاجم  که  بود  عمیق  دنیا  روز  آن  نظم  برای 
شوروی  غیرنظامی  و  نظامی  حمایت  مورد  هم  ایران،  به 

آمریکا. وسیع  حمایت  مورد  هم  و  بود 
 90 دهه ی  در  شوروی  فروپاشی  پی  در  و  بعد  مدتی 
مطرح  صهیونیستی  غرب  که  تئوری ای  اولین  میالدی، 
و تبلیغ کرد و روی آن سوار شد این بود که دیگر چالش 
و  ندارد  وجود  آمریکا  رهبری  مقابل  در  مناقشه ای  و 
انجام  هم  واقعیتی  از  دور  و  عجیب  تئوری پردازی های 

دادند:
دیگر  که  نوشت  تاریخ  عاقبت  کتاب  در  فوکویاما  مثاًل 
رسیده،  اصلی اش  تکامل  به  بشر  و  است  تمام  کار 
مقاومت هایی  و  می گیرد  را  دنیا  تمام  لیبرال  سکوالریسم 
در  می روند.  بین  از  این ها  و...،  اسالمی  انقالب  مثل 
هانتینگتون  نظریه پردازی ها  این  از  دیگری  نمونه 

تئوری های  نوشت،  تمدن ها  بین  جنگ  کتاب  در 
رسیده  فرهنگ  حوزه ی  به  امروز  مناقشات  و  جنگ ها 
شکست  لیبرال  سکوالر  تفکر  مقابل  در  این ها  همه ی  و 
و  هستیم  پیروز  تفکر  آخرین  ما  بنابراین  می خوردند، 
را تمام  بر دنیا کار  آمریکا و کلوب غرب صهیونی  رهبری 
نابود  تلقی که قطب دیگر دنیا  این  با  کرده است. سپس 
ندارد  چالشی  ابرقدرتی اش  برای  آمریکا  دیگر  و  شده 
حمله  افغانستان  و  عراق  به  تحرک؛  به  کردند  شروع 
درست  واقعیت  از  تصویری  همچنین  یک  خب  کردند. 

. د نبو
به  نامه ای  در  رحمةالله علیه  خمینی  امام  حضرت 
جماهیر  اتحاد  که  نکنید  فکر  نوشتند  صریحًا  گورباچف، 
شکست  اقتصادی  لحاظ  از  و  سرد  جنگ  در  شوروی 
خورده اید  شکست  خدا  با  جنگ  در  شما  بلکه  خورد 
به  دارند  جنگ  سر  خدا  با  که  هم  دیگری  آن های  و 
بسیار  جمع بندی  این  شد.  خواهند  دچار  عاقبت  همین 
حادثه ی  از  رحمةالله علیه  خمینی  امام  حضرت  شگرف 

بود. شوروی  فرو پاشی 
از فروپاشی شوروی، روشنفکرانی که تئوری های  پس 
می کردند،  بحث  قباًل  را  جهانی  نظم  در  اضمحالل 
که  کردند  اعالم  باز  و  شدند  سیاست  میدان  وارد  دوباره 
باید  بمانیم  زنده  بخواهیم  اگر  ندارد؛  وجود  دیگری  راه 
این نظمی که غرب صهیونی سردمدارش است  در مدار 
فکر  من  بیاییم.  راه  ایشان  با  و  کنیم  مشخص  را  جایمان 
چند  در  ما  ملی  منافع  که  آسیب هایی  از  یکی  می کنم 

بود. تفکر  همین  از  دید  مختلف  دوره 
اداره  برای  شوروی  پسافروپاشی  تئوری  این 
داشت؟ انطباق  دنیا  واقعی  صحنه  با  چقدر  جهان 
رهبری  و  جهان گشایی  ادعای  که  شد  معلوم  به تدریج 
به راحتی  دنیا  بر  آمریکا  رهبری  به  غربی  کلوب  بالمنازع 
هم ممکن نیست و چند شکست مختلف پیدا شد. اولین 
در  شکست شان  مثل  بود؛  نظامی  شکست  هم  شکست 
یک  انتصاب  کردند  فکر  ساده لوحانه  آمریکایی ها  عراق. 
مجبور  می کند.  تمام  را  کار  عراق  برای  نظامی  حاکم 
که  مجبورند  هم  امروز  و  بردارند  به سرعت  را  او  شدند 

بروند. بیرون  کشور  این  از  عراق  ملت  تحت فشار 
ابتدا  در  ناتو  بود.  افغانستان  در  ناتو  ورود  دیگر  نمونه 
مقابل  در  اعضایش  از  دفاع  برای  بود  اتحادیه ای  یک 
و  بود  دفاعی  وظیفه اش  و  سابق  شوروی  ورشوی  تهاجم 
غربی ها  بود.  ناتو  عضو  کشورهای  داخل  در  مسئولیتش 
تغییر  شوروی  فروپاشی  از  بعد  را  ناتو  اساسنامه  آمدند 
بیرون  در  را  نظامی  تحرک  رسالت  ناتو  برای  و  دادند 
هم  مأموریتش  اولین  که  کردند  تعریف  اعضا  مرزهای 
در  ناتو  که  شکستی  شد؟  چه  نتیجه  اما  شد؛  افغانستان 
شوروی  جماهیر  اتحاد  که  شکستی  از  خورد،  افغانستان 
هم  وسیع تر  بلکه  و  نیست  کمتر  چیزی  خورد  آمریکا  از 

. هست
تئوری  به  مهمی  ضربه ی  هم  جدید  روسیه 
توانست  به سرعت  پوتین  زد.  غربی ها  جهانی  سیطره ی 
ملیت،  لحاظ  از  را  سابق  شوروی  از  قسمت هایی 
یک  به  را  روسیه  و  کند  ساماندهی  قدرت  و  استقالل 
رهبری  برای  چالش  این  برساند.  تأثیرگذار  مهم  کشور 

بود. سخت  آمریکا 
چالش  دو  دنیا  رهبری  مدعی  غربی  جریان  حاال 
بزرگ در مقابل خود می دید. یکی چالشی که در روسیه 
اسالم  جهان  و  آسیا  غرب  در  که  بزرگ تری  چالش  و  بود 
گفتمان  و  جریان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  حضور  با 
بود  رحمةالله علیه  امام  حضرت  آن  بانی  که  مقاومتی 
مواجه شدند. پس از آن دیگر معلوم شد که رهبری دنیا 

نیست. هم  آسانی ها  این  به 
سر  بر  هم  دیگری  چالش های  مورد،  دو  این  بر  عالوه 
دنیا  در  مقاومت  جریان  ظهور  دارد.  وجود  آمریکا  راه 
مثال  به طور  که  آمریکا  مقابل  در  جنوبی  آمریکای  و 
یا  آمریکا  تحرک  مقابل  در  کوبا  و  ونزوئال  مردم  مقاومت 
نوعی  افتاد خودش  اتفاق  برزیل  در  آنچه  مانند  تحوالتی 
بود. آمریکا  توسط  دنیا  تئوری رهبری  این  برای  شکست 
کوبا  و  ونزوئال  مانند  کشورهایی  در  مقاومت  این 

جریان  آسیا  غرب  جنوب  منطقه  در  که  مقاومتی  با 
دارد؟ نسبتی  چه  دارد، 

ونزوئال  مخصوصًا  و  التین  آمریکای  در  هم  آن ها  خب 
هم  این  بودند.  هم  موفق  نسبتًا  و  دادند  انجام  تحرکاتی 
مقاومت  از  دیگری  نوع  کوبا هم  است.  مقاومت  از  نوعی 
اسالمی  جمهوری  که  مقاومت  از  ژانر  آن  اما  دارد؛ 
خطرناک ترین  دنیا،  رهبری  مدعیان  دید  در  داده  نشان 

فکر  بر  مبتنی  که  مقاومتی  یعنی  است؛  مقاومت  نوع 
امید  و  خدا  بر  توکل  و  عزم  و  اهل بیت  مکتب  و  اسالمی 
بزرگ  پاداش  یک  شهادت  راه  این  در  و  است؛  آینده  به 

است. الهی 
بالفاصله  که  است  شرایطی  از  غیر  امروز  شرایط 
فروپاشی  از  بعد  بالفاصله  یا  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
کار  می کردند  فکر  همه  که  بود  شوروی  امپراتوری 
است  مسّلط  دنیا  بر  صهیونی  غرب  کلوب  است.  تمام 
می بینیم  امروز  نیست.  آن ها  با  آمدن  کنار  جز  راهی 
و  شده اند  زمین گیر  خودشان  رهبری  مدعیان  آن 
با  دیگری  از  پس  یکی  هم  دنیا  رهبری  تئوری های 

است. شده  روبرو  مختلفی  شکست های  و  گسل ها 
ایران  حضور  بحث  ما  که  است  شرایط  این  در 
تجربه ی  است؟  تجربه ای  چه  ایران  خب  داریم.  را 
سیاسی  مدنی  نظم  یک  بنای  یعنی  اسالمی  جمهوری 
مکتب  از  منبعث  که  اسالمی  عقالنیت  اساس  بر  مدرن 
چارچوب های  آن  تمام  ما  است.  علیهم السالم  اهل بیت 
داریم.                                                                                                                              اساسی مان  قانون  در  را  مردم  مشارکت 
که  است  حادثه ای  مهم ترین  اسالمی،  جمهوری  ظهور 
می گفتند  عده ای  یک  زمان  آن  گرفت.  شکل  انقالب  با 
نمی گذارد،  آمریکا  نیست  شدنی  نیست،  امکان پذیر  این 
ایران  کشور  نمی تواند  است،  کهنه ای  دین  اسالم  اصاًل 
ضعیفی  کشور  به  مدتی  یک  از  بعد  ما  کند،  قوی  را 
که  حادثه ای  دومین  خب  می شویم.  تبدیل  منطقه  در 
درست  این ها  از  هیچ کدام  که  است  این  افتاد  اتفاق 
یکی  اسالمی  محکم  مبنای  این  با  شد  معلوم  نبود. 
جهان  در  حکومتی  نظام های  نوترین  و  قوی ترین  از 
با  را  ما  حکومتی  نظام  شما  است.  گرفته  شکل  اسالم 
یکی  شک  بدون  کنید.  مقایسه  اسالم  جهان  کشورهای 
لحاظ  از  مدرن ترین  از  یکی  و  پیشرفته ترین هاست  از 
امنیت  و  کشور  استحکام  و  قوت  لحاظ  از  نظری.  مبانی 
درواقع  ما  دشمنان  که  است  حدی  در  نظامی  توان  و 
بسیار  هم  و  هستند  شگفت زده  هم  جهت  این  از  امروز 

. خشمگین
ظهور  به  منجر  که  اسالمی  انقالب  بروز  این  حاال 
ما  مرزهای  به  محدود  فقط  شد  اسالمی  جمهوری 
بسیار  جریان  یک  اکنون  مقاومت  بحث  نیست. 
جریان  در  ما  آسیاست.  غرب  منطقه ی  در  تأثیرگذار 
صهیونی،  موتور  بین  وسیع  همگرایی  یک  شاهد  سوریه 
دولت های  هماهنگی  آمریکایی،  سلطه طلب  جریان 
اسالم  جهان  منافق  جریان های  و  آن ها  با  همراه  غربی 

با  خاصی  وحشی گری  جریان  یک  را  آن ها  که  بودیم 
به  که  شرکتی  -همان  بلک واتر  پشت پرده  دست های 
را  مرز  بدون  و  بی انتها  خشونت  صلح  و  امنیت  اسم 
آدم  می گیرد  پول  و  داده  قرار  خودش  تعلیمات  پایه ی 
این  مقاومت  جریان  خب  می کند.  نمایندگی  می کشد- 
سوریه،  منطقه ی  شامل  بود  بنا  که  را  استکبار  سیاست 
طور  به  بشود  مختلف  جاهای  و  عراق  ایران،  لبنان، 

مسئله ی  یک  مقاومت  پس  کرد.  روبرو  شکست  با  کامل 
است. جدی 

پیش  در  جدیدی  سرد  جنگ  آیا  تفاسیر  این  با 
نه؟ یا  است 

است  این  معنایش  علی االصول  سرد  جنگ  ببینید 
مستقیم  جنگ  از  دنیا  رهبری  مدعی  نیروی  تا  دو  که 
شکل  به  که  می کنند  سعی  و  دارند  ابا  همدیگر  با 
جان  به  را  نوچه هایشان  و  کنند  جنگ  هم  با  تبلیغاتی 
آمریکا  مثاًل  بین  امروز  را  این  بخواهیم  اگر  بیندازند.  هم 
فاصله  سرد  جنگ  با  هنوز  این  بگیریم  نظر  در  روسیه  و 
روسیه  علیه  اذنابش  و  آمریکا  خود  عماًل  دارد.  زیادی 
روسیه  اذناب  با  جنگ  این  اگر  هستند.  جنگ  درحال 

است. سرد  جنگ  شبیه  گفت  می شد  بود 
جمهوری  مانند  نظام هایی  نقش  صورت،  این  در 
اسالمی و ساخت سیاسی آن به خصوص رهبر معظم 

چیست؟ جدید  آرایش  این  در  انقالب 
تصویر  القای  سطح  در  هم  ایشان  نقش  من  نظر  به 
خطوط  ترسیم  در  هم  و  است  شرایط  از  واقع بینانه 
است.  مهم  خیلی  واقع بینانه  تصویر  آینده.  برای  عملی 
هژمون  این  مقابل  در  که  کنیم  فکر  باشد  بنا  ما  اگر 
که  است  طبیعی  خب  نداریم  مقاومت  توان  غربی، 
اگر  اما  بود؛  خواهد  خاصی  جور  وضعیت  از  تصورمان 
هستند،  مدعی اش  آن ها  که  هیبتی  این  نه  کنیم  فکر 
است،  اصولی  کار  یک  مقاومت  و  است  پوشالی  هیبتی 
هم  عالئمش  و  شد  خواهد  موفق  حتمًا  اصولی  مقاومت 

دارد. وجود 
تحریم هایی  است.  تحریم ها  مسئله ی  مثاًل  نمونه  یک 
که بر علیه ایران است از ابتدای انقالب بوده حاال این ها 
تنها  هم  ما  کردند.  زیاد  را  تبلیغاتش  و  کردند  تشدیدش 
دارد،  وسیع  تحریم های  اخیرًا  که  روسیه  از  غیر  نیستیم 
مقابل  در  بوده اند.  تحریم  تحت  هم  دیگری  کشورهای 
این  انقالب  رهبر  استراتژی  بکنیم؟  باید  چه کار  تحریم 
باید  ما  البته  کنیم.  بی اثر  را  تحریم  باید  که  است  بوده 
تجاوز  یک  تحریم  چون  کنیم  تحریم  رفع  مطالبه  همیشه 
بین المللی  اقدام  یک  تحریم  است.  ملت  یک  حقوق  به 
ایستاد؛  باید  تجاوز  مقابل  در  است.  تجاوز  یک  نیست. 
است  تحریم  کردن  بی خاصیت  ما  عملی  استراتژی  اما 
چه  همسایگی،  چه  ملی،  چه  خودمان،  امکانات  بر  ابتنا 
فقط  را  جهانی  خانواده ی  و  جهان  ما  یعنی  امور؛  سایر 
بسیار  جهانی  خانواده ی  ندانیم.  غربی  کشور  تا  چند 

است. بزرگ 

رهبر  که  مواضعی  و  تهران  به  پوتین  سفر  از  بعد 
پرده برداری  و  اوکراین  شرایط  تبیین  در  اسالمی  انقالب 
عکس العمل  فرمودند  بیان  آن  نفی  و  ناتو  استراتژی  از 
کوچکی  گروه  یک  به  ایران  که  بود  این  آمریکا  دولت 
اوکراین  با  مناقشه ی  در  روسیه  طرفدار  کشورهای  از 
بزرگی  و  کوچک  این  نفهمیدیم  ما  حاال  پیوسته. 
با  چین  جهانی  سطح  در  اآلن  چیست؟!  مقیاسش 
است  کوچکی  کشور  چین  خب  است.  مخالف  آمریکا 
ایران  است.  تحریم  استراتژی  مخالف  هندوستان  واقعًا؟ 
تحریم  مخالف  برزیل  است.  تحریم  استراتژی  مخالف 
هستند  کوچکی  کشورهای  این ها  اگر  خب  است. 
بله،  هستیم!  کوچک  کشورهای  جزو  هم  ما  خب  خیلی 
خودش  خشم  روی  از  البته  و  تبلیغاتی  نامتعادل،  دید 
مهم  تأثیرات  از  یکی  پس  واقعیت هاست.  دیدن  مانع 
صورت  از  پرده برداری  انقالب  رهبر  و  اسالمی  جمهوری 

است. مسائل  شفاف  دیدن  و  قضایا 
است،  مقاومت  استراتژی  ترسیم  دوم  استراتژی 
خواهیم  پیروز  جریان  این  در  ما  اینکه  و  است  همکاری 
این  تفاوت  نبینیم.  مطلق  ما  را  هژمونیک  قدرت  و  شد 
می کنیم  صحبت  آن  به  راجع  ایران  در  ما  که  مقاومتی 
است.  قسمت  همین  در  دنیا  در  دیگر  مقاومت های  با 
یک ژانری از مقاومت در ایران تعریف شده و عمل شده؛ 
اسالمی  تفکر  از  منبعث  حق مداری  درواقع  محورش  که 
در  کنیم  مطرح  اینکه  از  نمی کشیم  خجالت  ما  است. 
افتخار می کنیم  اسالم است.  از  منبعث  ما  افکار  که  دنیا 
بخش  خودش  اسالمی  حرکت  احیای  قضیه.  این  به 
است.  سلطه  با  مقابله  حق گرایی  جهت  این  از  مهمی 
کنیم  صحبت  خودمان  به  راجع  می خواهیم  وقتی  ما 

نکنیم. فراموش  را  قدرت  سرچشمه ی 
نکته ی بعد این است که ما از تهدیدها نباید بترسیم؛ 
رخ  به  هستند  دنیا  بر  نظام  سیطره ی  دنبال  که  آن هایی 
هرگز  ما  دیگر.  را  اسلحه شان  و  تفنگ  و  توپ  می کشند 
است  خطی  یک  این  بترسیم.  نباید  و  نترسیدیم  این  از 
می فرمایند  ایشان  که  آنجایی  شده.  بیان  درواقع  که 
یعنی  است؛  همین  معنایش  شد  تمام  دررو  بزن  دوران 
این  قضیه.  این  از  نمی ترسیم  ما  و  می خوری  زدی  اگر 

است. استراتژی  یک 
به  توجه  است.  ما  جوان  نسل  به  توجه  دیگر  نکته ی 
خیلی  پست های  به  را  آن ها  ما  که  نیست  این  جوانان 
وسیع  میدان های  آن ها  برای  باید  بلکه  بگماریم  باال 
توانمندی هایشان  آن ها  بگذاریم  و  کنیم  ایجاد  عمل 
ایشان  به  و  کنیم  اعتماد  آن ها  به  ما  اگر  و  شود؛  شکوفا 
در  ما  آنچه  می کنند.  جابجا  را  کوه ها  بدهیم  امکان 
عمدتًا  کردیم  تجربه  توفیقات  از  اسالمی  جمهوری 
معنایش  این  است.  بوده  ما  جوانهای  مجاهدت  توسط 
توهین  ایشان  به  ما  باید  را  سالخوردگان  که  نیست  این 
از  است  ما  اسالمی  دستور  این  کبارکم.  وقروا  نه،  کنیم. 

می کنیم. استفاده  هم  آن ها  تجربه ی 
جدید  نظم  شما  نظر  به  آخر  سوال  به عنوان 
این  و  ثبات خواهد رسید  به  از چه مدت  بعد  جهانی 

می کشد؟ طول  چقدر  گذار  دوره 
که  چیزی  آن  نگرفته.  شکل  هنوز  جهانی  جدید  نظم 
ادعای  مورد  نظم  هم پاشیدگی  از  می بینیم  داریم  فعال 
بر  باید  جهانی  جدید  نظم  است.  غربی  ُدَول  و  آمریکا 
ایران  حضور  اهمیت  بگیرد.  شکل  درستی  مبنای 
است.  گیری  شکل  و  دهی  شکل  پروسه ی  همین  در 
باشد  کسانی  تاز  و  تاخت  میدان  نباید  ملل  سازمان 
می دانند.  کدخدا  می دانند  دنیا  آقای  را  خودشان  که 

باشد. ملتها  همه ی  خانه ی  باید  ملل  سازمان 
که  هستیم  جدیدی  نظم  شکل گیری  پروسه ی  در  ما 
نظم  اما  کرده؛  باطل  را  مدعی   غربی  ُدَول  که  سیطره ای 
در  ایران  حضور  اهمیت  دقیقًا  بگیرد.  شکل  باید  جدید 
تأثیرگذاری  به همین دلیل است.  امروز  صحنه ی جهانی 
ما هم به همین دلیل مهم شده است. ان شاءالله در نظم 
و  اسالمی  مقاومت  اسالم،  دنیای  جهان  آینده ی  جدید 
فعالی  نقش  هستند  سیطره  با  مخالف  که  کشورهایی 

► خواهند داشت.   
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● جایگاه آموزش و پرورش در توسعه پایدار   ●
پرورش  و  آموزش  مدیر  سیدکتولی  عبداله  سید       ◄

کتول آباد  علی 
فراگیر،  نقشی  پایدار  توسعه  در  انسانی  عامل  نقش 
آموزش  اساس  بر همین  است.  انکار  قابل  غیر  و  اثرگذار 

جوامع  در  انسانی  نیروی  تربیت  خاستگاه  که  پرورش  و 
و  ها  سازی  تصمیم  در  شود،  می  محسوب  انسانی 
مداران،  سیاست  توجه  مورد  همواره  ها  گذاری  سیاست 
قرار  مختلف  های  حوزه  کارشناسان  و  اندیشمندان 

دارد. و  داشته 
اندیشه  و حوزه  انسانی  اهمیت عامل  و  نقش  به دلیل 
جوامع،  پایدار  توسعه  در  آن  رفتاری  و  نگرشی  ای، 
»دهۀ  را   2014 تا   2005 سال  متحد  ملل  سازمان 

نمود. نامگذاری  پایدار«  توسعه  برای  آموزش 
راهبردی  به  دستیابی  داشت  اذعان  باید  واقع  در 
رفع  پایدار  توسعه  با  همزمان  آن  در  که  محور  توسعه 
نیازهای  به  توجه  با  افراد  اجتماعی  و  فردی  نیازهای 
افراد  آموزش  مستلزم  پذیرد  انجام  آینده  های  نسل 

صورت  تر  پائین  سنین  از  چه  هر  آموزش  این  و  است 
است. تاثیرگذارتر  و  تر  هزینه  کم  پذیرد، 

بستر  آوردن  فراهم  برای  کارآمد  آموزشی  نهاد  وجود 
کوتاه  ریزی  برنامه  نیازمند  توسعه  و  تحول  مناسب جهت 
برنامه  این  در  که  است  مدت  دراز  و  مدت  میان  مدت، 
شود.  گرفته  نظر  در  ای  توسعه  اهداف  تمام  باید  ریزی 
همه  و  مطلوب  دگرگونی  و  تغییر  توسعه  هدف  که  چرا 
سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی،  های  زمینه  در  جانبه 
به  مسیر  این  در  هرگاه  و  است  فرهنگی  و  آموزشی 
طی  شود،  توجه  یافته  آموزش  افکار  پرورش  ظرفیت 
این  در  گرفت.  خواهد  صورت  بیشتری  شتاب  با  مسیر 
در  نهاد  ترین  زیربنایي  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  بین 
و  جانبه  همه  توسعه  ناپذیر  تردید  و  اصلي  شرط  جامعه 

است. مختلف  جوامع  در  محور  آینده 
آموزش  از  رویکردی  پایدار،  توسعه  برای  آموزش 
برای  افراد  توانمندسازی  جستجوی  در  که  است 
می  پایدار  آینده  یک  ایجاد  برای  مسئولیت  پذیرش 
مشخصه  بهبود  و  بقاء  پی  در  پایدار  جامعه  باشد.یک 
اعتقادی،  سیاسی،  هنری،  فرهنگی،  اقتصادی،  های 
اعضای  تا  است  ناحیه  یک  اجتماعی  و  محیطی 
نشاط،  با  پویا،  پذیر،  مسئولیت  سالم،  بتوانند  آن 
بپردازند.  حیات  ادامه  به  لذت  با  و  ور  بهره  اقتصادی، 
در واقع آموزش و توسعه رابطه دو سویه اي با هم دارند، 
سویي  از  است؛  توسعه  بسترساز  آموزش  سو  یك  از 
آموزشي  نظام  در  اساسي  تحول  الزمه  توسعه  دیگر، 
توسعه  به  که  اي  جامعه  هر  دارد  ضرورت  لذا،  است. 
برنامه  رأس  در  را  مطلوب  آموزش  اندیشد،  مي  پایدار 
هاي خود قرار دهد و برای رسیدن به اهداف کالن نظام 
اولین تغییرات  خویش توسعه مطلوب آموزش را در زمره 

دهد. قرار  ساختارمند 
ایجاد،  برای  آموزشی  های  نظام  شرایطی  چنین  در 
راهبردها،  اهداف،  باید  افراد  توانمندیهای  وتوسعۀ  رشد 
خود  های  روش  و  ها  برنامه  ساختارها،  ها،  سیاست 
تربیت  نمایند.  هماهنگ  پایدار  توسعه  اهداف  با  را 
و  خالق  سالم،  العمر،  مادام  پذیر،  مسئولیت  یادگیرنده 

برداری  بهره  توانایی  انتقادی،  تفکر  دارای  پویا،  نوآور، 
در  توانایی  همزیستی،  مهارت  نوین،  فناوریهای  از 
آموزش  اولیا،  آموزش  جویی  مشارکت  ارتباط،  برقراری 
و  آموزش  نهاد  بنیادین  وظایف  جمله  از   .... و  مربیان 
به  رسیدن  تسریع  جهت  در  آموزشی  مدیران  و  پرورش 

باشد. می  جانبه  همه  و  پایدار  توسعۀ 

اهداف  تحقق  در  نظام  بلندپایه  مسئولین  است  امید 
که  پایدار  توسعه  زیرساختی  های  مولفه  به  نظام  آرمانی 
جوان  نسل  پرورش  و  آموزش  مدار  به  ویژه  توجه  همانا 
و  محور  توسعه  ریزی  برنامه  با  و  بکوشند  بیشتر  است، 
بلند  و  توسعه همه جانبه  به  آینده مدار، شاهد دستیابی 

 ► باشیم.     مدت 
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◄    مسئول شبکه مساجد تدبر محور گفت: 
دعوت  منتظر  بچه ها  که  است  این  واقعیت 
کسی  معموال  اما  بیایند  مسجد  به  تا  هستند 

نمی دهد. انجام  را  دعوت  این 
فعالیت  از جوانان  گروهی  پیش  15 سال  از 
مطالعاتی  سیر  رویکرد  با  را  مساجد  در  تربیتی 
از  پس  حال  و  کرده  آغاز  قرآن  و  دینی  کتب 
این  اعضاء،  جمعیت  افزایش  و  سال ها  گذشت 
 ،5  ،2 مناطق  در  را  مسجد   13 توانسته  گروه 
تحت  را  مشهد  در  مسجد   3 و  تهران   22 و   10
یک  حدود  تعداد  با  و  دهد  قرار  خود  پوشش 
فعالیت های  به  مربی   70 و  دانش آموز  هزار 
مومن  جوان  نیروهای  کادرسازی  و  تربیتی 
این  مسئول  با  رو  این  از  بپردازد.  انقالبی  و 
دارد  نام  تدبر محور  که شبکه مساجد  مجموعه 
به گفت وگو نشستیم تا از نحوه شکل گیری این 
حاضر  حال  فعالیت های  و  اقدامات  و  مجموعه 

کنیم. پیدا  شناخت  آن  
عباس رفیع ها در گفتگو با فارس در ابتدای 
صحبت خود، به این اشاره می کند که مجموعه 
تربیتی  فعالیت  اینکه  با  تدبرمحور  مساجد 
اما  می دهد،  انجام  مسجد   16 در  گسترده ای 
تصدی گری  قصد  نیست،  جدیدی  تشکیالت 
صورت  به  سبیل الله  فی  صورت  به  و  ندارد 

می کند. فعالیت  شبکه ای 
این  فعالیت  آغاز  نحوه  به  اشاره  با  وی 
سال   15 از  ما  فعالیت  می کند:  بیان  مجموعه 
محمدصادق  حجت االسالم  حمایت  با  پیش 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  مقام  قائم  اخوان، 
شهادت  به  منا  حادثه  در  که  تهران  استان 
شد  آغاز  شهرآرا  الزهرا)س(  مسجد  در  رسید، 
با  و  یافت  افزایش  جمعیت مان  تدریج  به  و 
دانش آموزی  فعالیت  نفر   400 حدود  حضور 
به  رو   91 سال  اما  می دادیم  انجام  تربیتی 
ما  به  اساتید  از  یکی  اینکه  تا  رفتیم  فروپاشی 
آن  از  پیش  ما  داد.  را  قرآن  خوانش  پیشنهاد 
مطالعاتی  سیر  فضای  در  جدی  صورت  به 
فعالیت داشتیم اما به سراغ قرآن نرفته بودیم و 
شویم. احیاء  مجددا  توانستیم  قرآن  خوانش  با 
درخت  تنه  سراغ  به  شاخه ها  جای  به 

رفتیم اسالم 
اضافه  محور  تدبر  مساجد  شبکه  مسئول 
شهید  کتاب های  تمام  زمان  آن  در  ما  می کند: 
علی  آوینی،  شهید  بهشتی،  شهید  مطهری، 
مصباح  آقای  میرباقری،  آقای  حائری،  صفایی 
و... را در مجموعه مطالعه می کردیم اما متوجه 
تفسیری  و  تفصیل  کتاب ها  این  همه  که  شدیم 
اینجا رسید که  به  ما  و بحث  برای قرآن هستند 
نوشته اند چه چیزی  را  این کتاب ها  کسانی که 
بر  کرده اند.  تالیف  آثاری  چنین  که  خوانده اند 
شدیم  متوجه  و  رفتیم  قرآن  سراغ  اساس  این 
مکمل  می کردیم  مطالعه  آن  از  پیش  که  آثاری 
یکدیگرند اما باید در بستری تحت عنوان قرآن 
جای  به  پس  آن  از  ما  واقع  در  بگیرند.  قرار 

رفتیم. اسالم  درخت  تنه  سراغ  به  شاخه ها 
تربیتی  مجموعه  در  اینکه  بیان  با  رفیع ها 
فعالیت  بتوانند  اعضا  که  است  نیاز  فضایی 

اما  داشتیم  عضو  نفر   400 ما  چون  و  کنند 
آن ها  برای  کار  داشتیم  اختیار  در  مسجد  یک 
چند  به  بنابراین  می کند:  تصریح  می آمد،  کم 
شهرآرا  به  و  بودند  سعادت آباد  ساکن  که  نفر 
مسجد  یک  سراغ  به  دادیم  پیشنهاد  می آمدند 
به  را  مسجد  آن  بتوانیم  تا  بروند  خود  محله  در 
نیز  آن ها  و  کنیم  اضافه  فعالیت هایمان  فضای 

استقبال کردند. این گونه بود که مسجد دوم را 
هم تحت پوشش قرار دادیم و با افزایش بیشتر 

رسیدیم. فعالیت  سبک  یک  به  جمعیت 
کردیم  سعی  ما  می دهد:  ادامه  وی 
بنابراین  باشیم.  شبکه  و  نکنیم  تصدی گری 
مراسمی  چه  در  که  ندادیم  کسی  به  دستوری 
نکند.  شرکت  مراسمی  چه  در  و  کند  شرکت 
که  می کنیم  فراهم  را  رشد  فضای  فقط 
از  ما  کند.  رشد  بتواند  داشت  عالقه  هرکس 
گروه  کانون،  بسیج،  مانند  موجود  قالب های 
دارد  بستگی  و  می کنیم  استفاده  جهادی 
فعالیت  تم  باشد.  میزان  چه  مسجد  هر  توان 
اما مدتی است  بوده  دانش آموزی  نیز  مجموعه 
ایجاد  برای  زمینه  فراهم سازی  درحال  که 
شهید  کانون  عنوان  تحت  دانشجویی  کانونی 

هستیم. رجب بیگی 
مبنای اساسی ما تدبر در قرآن و موضوع 

والیت فقیه است
عنوان  محور  تدبر  مساجد  شبکه  مسئول 
می کند: مبنای فعالیت ما تدبر در قرآن است. 
را  آن  آیات  بخوانند،  قرآن  اعضا  اینکه  یعنی 
مسائل  به  و  کنند  عمل  آن  به  شوند،  متوجه 
که  نیست  این گونه  البته  کنند.  نگاه  قرآنی 
بلکه  نکنیم  مطالعه  دیگری  چیز  قرآن  به جز 
سجادیه  صحیفه  نهج البالغه،  روایات،  کتب 
قرار  مطالعاتی  سیر  بسته  در  نیز  را  و... 
می دهیم. مبنای اساسی دیگر، موضوع والیت 
امام  صحبت های  باید  بچه ها  و  است  فقیه 
دنبال  را  رهبری  معظم  مقام  و  خمینی)ره( 
بوده  فقیه  والیت  جریان  چراکه  بدانند،  و  کرده 
که ما را به سراغ قرآن به عنوان مبنا سوق داده 

. ست ا
عملیاتی  حوزه  در  می کند:  اضافه  رفیع ها 
برای  و  شده اند  شبکه  ما  پوشش  تحت  مساجد 
انسانی  منابع  مسجد،  هر  اهداف  بردن  پیش 

کمک  یکدیگر  از  آن  موجود  ظرفیت های  و 
برود.  پیش  خوبی  به  برنامه ها  تا  می گیرند 
نیز  بچه ها  علمی  و  درسی  تقویت  بحث  در  ما 
تاکید بسیاری داریم و در جشنواره مالک اشتر 
آنجا  از  را  کار  که  الزهرا)س(  پایگاه  نیز  بسیج 
علمی  برتر  پایگاه  عنوان  به  امسال  کردیم  آغاز 

شد. انتخاب  کشور 

دبیرستانی  بچه های  برای  علمی  طرح   2
کنکوری و 

مساجد  علمی  طرح های  به  اشاره  با  وی 
داریم  علمی  طرح   2 ما  می گوید:  محور  تدبر 
است  خدا«  »کتابخانه  طرح  آن ها  از  یکی  که 
است.  یازدهم  تا  هفتم  پایه  بچه های  برای  که 
در  متمرکز  صورت  به  امتحانات  ایام  در  آن ها 
 8 تا  صبح   8 ساعت  از  و  دارند  حضور  مسجد 
امتحانی  به  آن  از  پس  و  می کنند  مطالعه  شب 
می دهند  پاسخ  می کنیم  طراحی  برایشان  که 

مدرسه  امتحان های  پس  از  بتوانند  بهتر  تا 
افزایش  آن ها  معدل  اساس  این  بر  برآیند. 
به  نهم  پایه  از  می خواهند  که  زمانی  و  می یابد 
دهم بروند معموال اکثر آن ها در مدارس خاص 

می شوند. قبول  درخشان  استعدادهای  و 
محور  تدبر  مساجد  شبکه  مسئول 
تحت  نیز  دیگری  طرح  می کند:  خاطرنشان 
آن  در  که  داریم  علم«  »روشنای  عنوان 
دور  مختلف  مساجد  از  را  کنکوری  بچه های 
برای  شبانه روز   70 و  می کنیم  جمع  یکدیگر 
بتوانند  که  می کنیم  برگزار  علمی  اردوی  آن ها 
اجرا  را  این طرح  بروند.  دانشگاه های خوب  به 
به  دوازدهم  پایه  بچه های  معموال  چون  کردیم 
مدت  به  کنکور  و  درس  با  شدن  درگیر  خاطر 
از  پس  و  می گرفتند  فاصله  مسجد  از  یکسال 
دالیل  به  مجموعه  به  آن ها  بازگشت  نیز  آن 
بازار  به  ورود  عقیده،  تغییر  جمله  از  مختلفی 

می شد. و...مشکل  کار 
کاری  چنین  مشابه  می کند:  اضافه  رفیع ها 
نمی دهند،  انجام  هم  خاص  مدارس  حتی  را 
مثال  عنوان  به  می طلبد.  باالیی  هزینه  چراکه 
نوروز  روزه ای که مدارس در عید   10 اردوهای 
میلیون   7 تا   4 بین  حدودا  می کنند  برگزار 
تومان برای هر نفر هزینه می برد اما ما احتماال 
تومان  میلیون   3.5 روز حدود   70 برای  امسال 
می توانیم  که  علتی  کرد.  خواهیم  دریافت 
دبیران  که  است  این  دهیم  انجام  کاری  چنین 
حقوق  هستند  بچه ها  سر  باالی  که  اساتیدی  و 
نمی گیرند، چراکه سال های پیش خود آن ها از 
این سیستم باال آمده اند و اکنون که دانشجوی 
رایگان  اینجا  در  هستند،  مطرح  دبیر  و  نخبه 
طریق  از  نیز  غذا  تامین  برای  می کنند.  کار 

به  الزم  می کنیم.  اقدام   خیرین  و  خانواده ها 
طرح  الگوی  عنوان  به  طرح  این  که  است  ذکر 

است. شده  انتخاب  تهران  سپاه  برتر 
در  مساجد  این  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
می کند:  بیان  مذهبی  هیئات  برگزاری  حوزه 
هر  بیت)ع(  اهل  با  انس  محفل  عنوان  به 
اما  دارد،  عزاداری  هیئت  خود  برای  مسجدی 
تقسیم بندی می شود.  3 دسته  به  این هیئت ها 
از آن ها هیئت هفتگی دانش آموزی است  یکی 
سخنران  بدون  است،  محتوامحور  حتما   که 
به  آن   مراسم  همچنین  و  نمی شود  برگزار 
ذکر  چون  مواردی  و  است  سنتی  کامال  سبک  
آن  در  زدن  لطمه  و  شدن  عریان  هروله،  و 
در  نیز  مناسبتی  هیئت های  نمی شود.  انجام 
دکور  ساخت  و  می شود  برگزار  مساجد  صحن 
همچنین  است.  بچه ها  برعهده  آن   خادمی  و 
سال  در  مرتبه   3 که  داریم  تجمیعی  هیئت 
مساجد  بچه های  ائمه)ع(  والدت  شام های  در 
می کنیم  جمع آوری  یکدیگر  کنار  را  مختلف 
باخبر  هم  فعالیت های  و  یکدیگر  از  بچه ها  تا 

کنند. فعالیت  بیشتری  انگیزه  با  و  شوند 
اشاره  با  محور  تدبر  مساجد  شبکه  مسئول 
اعتکاف  و  زیارت  محوریت  با  اردو  برگزاری  به 
مشهد،  اردوی   4 سال  در  می کند:  تصریح 
می کنیم  برگزار  اعتکاف  و  اربعین  نور،  راهیان 
حول  اعتکاف محور  رویکرد  با  آن ها  همه  که 
بدون  و  می شود  برگزار  قرآن  سوره های  محور 
در  نفر   400 امسال  که  است  تفریحی  برنامه 
با  نیز  را  جهادی  اردوهای  کردند.  شرکت   آن ها 

می کنیم. برگزار  دانشجوها  محوریت 
را  دشمن  عیار  تمام  جنگ  باید  مساجد 

بگیرند جدی 

اعضاء  و  مربیان  تعداد  به  اشاره  با  رفیع ها 
مربیان  می کند:  عنوان  مساجد  این  فعال 
تشکیل  نفر   70 را  تدبرمحور  مساجد  شبکه 
از دانش آموزان  می دهند و حدود یک هزار نفر 
ما  می کنند.  فعالیت  مساجد  این  ذیل  در  نیز 
و  نداریم  نیز  جذب  به  اعتقاد  مجموعه  این  در 
می کنیم.  استفاده  دعوت  واژه  از  آن  جای  به 
بچه های  مدارس  طریق  از  بچه ها  واسطه  به  ما 
به  آن ها  و  می کنیم  دعوت  مساجد  به  را  دیگر 
است  این  واقعیت  می آیند.  مسجد  به  سادگی 
به  کسی  اما  هستند  دعوت  منتظر  بچه ها  که 
این  البته  بیایند.  مسجد  به  که  نمی گوید  آن ها 
که مدتی فرد به مسجد بیاید و برنامه ای در آن 
بودن  فعال  به  باید  و  ندارد  فایده ای  نیز  نبینید 

داشت. توجه  هم  مسجد 
یک  در  ما  بچه های  اگر  می دهد:  ادامه  وی 
برسد،  خاصی  عدد  به  و  یابد  افزایش  مسجد 
می رویم.  جدید  مسجد  کردن  فعال  سراغ  به 
در  گل  مانند  تا  گذاشتیم  زدن  قلمه  را  آن  نام 

کنیم. ایجاد  ریشه  جدید  مسجد 
در  محور  تدبر  مساجد  شبکه  مسئول 
دیگر  شکل گیری  برای  راهکار  خصوص 
خاطرنشان  راستا  این  در  فعالیت  و  مسجدها 
جلو  را  کار  مومنان  بین  رفاقت  می کند: 
دشمن  عیار  تمام  جنگ  باید  مساجد  می برد. 
را جدی بگیرند و از طریق بچه های دبیرستانی 
نیرو  نفر   2 مسجد  هر  اگر  کنند.  کادرسازی 
داشته باشد می تواند فعالیت خود را آغاز کنند 
کار  پای  دغدغه مند  دانشجویان  اگر  نیز  ما  و 
 6 تا  را آموزش خواهیم داد  مشاهده کنیم، آن 
به  شروع  و  برود  خود  محله  مسجد  به  بعد  ماه 

► کند.   تربیتی  فعالیت 

فعالیت تربیتی تدبر محور در مساجد 

●  بچه ها برای ورود به مسجد منتظر یک دعوت هستند    ●

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

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای   1400114430001000811 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008303 -رأی شماره   1
سید ابراهیم طباطبائی قمی فرزند ابوالحسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/75 مترمربع 
پالک شماره 11190 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
 5 دفترخانه   1327/10/02 مورخ   12062 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری  حالجیان  اله  حبیب  از 

قم.)م الف 15600( 
آقای   1400114430001000751 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007672 رأی شماره   -2
مترمربع پالک   122/90 به مساحت  باب ساختمان  فرزند محمدرضا در ششدانگ یک  امیرحیدری  محمود 
شماره 11133 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
 15 دفترخانه   1335/02/13 مورخ   26338 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری  وند  سعادت  رمضان 

 )15607 الف  قم.)م 
پرونده کالسه 1401114430001000622 خانم  به  مربوط  رأی شماره 140160330001009693   -3
مهری راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 
مورخ 1363/11/08 دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15809( 
پرونده کالسه 1401114430001000623 خانم  به  مربوط  رأی شماره 140160330001009695   -4
به مساحت  باب ساختمان  از 7 سهم ششدانگ یک  زهرا راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع 
ششدانگ 60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 

قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 
وراثت  حصر  موجب  به  و  ماسوله  گفتار  راست  فرخ  مرحوم  بنام  قم   15 دفترخانه   1363/11/08 مورخ 

 )15810 الف  970997252400891.)م 
آقای   1401114430001000627 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001009706 رأی شماره   -5
محمدرضا راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در دو سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 
مورخ 1363/11/08 دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15811( 

پرونده کالسه 1401114430001000625 خانم  به  مربوط  رأی شماره 140160330001009703   -6
مرضیه راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 
مورخ 1363/11/08 دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15812( 

پرونده کالسه 1401114430001000626 خانم  به  مربوط  رأی شماره 140160330001009705   -7
راضیه راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 
مورخ 1363/11/08 دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15813( 
پرونده کالسه 1401114430001000624 خانم  به  مربوط  رأی شماره 140160330001009699   -8
از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  اکرم راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع 
ششدانگ 60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 

قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 
الف 15814(  به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م  و  مورخ 1363/11/08 دفترخانه 15 قم 
آقای   1401114430001000545 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007536 رأی شماره   -9
قربان عباسی رزوه فرزند بهرامعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع پالک شماره 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11135 از  فرعی   801
الواسطه از حسین محتاج و زهرا ایرانی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 195 صفحه 154 خریداری به 

 )15815 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1363/08/28 مورخ   37244 شماره  رسمی  سند  موجب 
10- رأی شماره 140160330001008430 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000195 آقای 
پالک  مترمربع   202 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسن  فرزند  مقدادی  محمدمهدی 
شماره 10275 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 15418 مورخ 
1389/09/10 و به موجب اقرارنامه شماره 145005 مورخ 1385/09/13 دفترخانه 3 قم.)م الف 15816( 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  و دادخواست خود  به دادگاه مراجعه  ثبت  اداره  به  اعتراض 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره 

بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:   1401/10/17
تاریخ انتشار دوم :  1401/11/02
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