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استاندار قم: مدیرکل آموزش  و پرورش:پس از وقفه ای یک ساله؛

فاصله گذاری اجتماعی در 
احیای شب های قدر مورد 

توجه جدی قرار گیرد

چه کسی بر کرسی 
درس اخالق آیت اهلل 

مصباح نشست؟

امتحانات نهایی 
دانش آموزان در قم 

برگزار می شود 
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 مرکز مدیریت حوزه در بیانیه ای تاکید کرد:   مرکز مدیریت حوزه در بیانیه ای تاکید کرد:  

طالب حوزه های علمیه قم بر عهد الهی و پیمان خود با مردم، استوار ایستاده اندطالب حوزه های علمیه قم بر عهد الهی و پیمان خود با مردم، استوار ایستاده اند
صفحه 6

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد         تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              09127625987

آخرین رمپ مجموعه پل های آخرین رمپ مجموعه پل های ۹۹ دی قم افتتاح شد؛ دی قم افتتاح شد؛

صفحه صفحه 22کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر 

روابط عمومی شرکت طیب گوشت پارسا نوین

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار مجتمع کشتارگاهی 
جدید االحداث طیب گوشت پارسا نوین استان قم

نماید. واگذار  واجد شرایط  و حقوقی  افراد حقیقی  به  مزایده عمومی  از طریق  را  موارد ذیل  دارد  نظر  در  نوین  پارسا  شرکت 
و آالیش بندی گوشت  و اجاره سالن بسته  1- واگذاری 

کشتارگاه ضایعات  تبدیل  واحد  از  برداری  بهره  و  تجهیز  تکمیل،   -2
از واحد فرآوری پوست و روده و بهره برداری  3- ساخت، تجهیز 

فرآوری چربی های غیرخوراکی واحد  از  برداری  بهره  و  تجهیز  4- ساخت، 
و نگهداری دام زنده از سالن فروش  برداری  بهره  و  5- ساخت، تجهیز 

کشتارگاه محیط  در  فروشگاهی  های  غرفه  از  برداری  بهره  و  تجهیز  ساخت،   -6
به  فوق  موضوعات  اسناد  دریافت  و  مالی  و  اداری  شرایط  و  محل  از  بازدید  از  پس  را  خود  پیشنهادی  های  طرح  توانند  می  متقاضیان  لذا 
یا  و  قم  دام  صنعتی  کشتارگاه  جعفریه  قم  بزرگراه   7 کیلومتر  قم  آدرس:  به  نوین  پارسا  گوشت  طیب  مجتمع  به  درآمد  و  هزینه  آنالیز  همراه 

نمایند. تحویل   tayebgoosht@gmail.com ایمیل  و   025  –  33800188 تماس  شماره 
است. مختار  رسیده  پیشنهادات  رد  یا  قبول  در  نوین  پارسا  گوشت  طیب  شرکت 

باشد. 1400/02/15 می  ارسال مدارک  مهلت  آخرین 
باشد. می  مزایده  برنده  با  بخش  هر  به  مربوط  گهی  آ های  هزینه 

 

 دیجدی مجتمع کشتارگاه مانکاریپ ییشناسا یفرخوان عموم یآگه
 استان قم نیگوشت پارسا نو بیاالحداث ط

به  یعموم دهیمزا قیرا از طر لیدر نظر دارد موارد ذ نیپارسا نو شرکت 
 دیواگذار نما طیواجد شرا یو حقوق یقیافراد حق

 شیگوشت و آال یبسته بند نواجاره سال یواگذار .1
 گشتارگاه عاتیضا لیاز واحد تبد یو بهره بردار زیتجه ل،ی.تکم2
 پوست و روده یاز واحد فرآور یو بهربردار زی.ساخت،تجه3
 یخوراک ریغ یها یچرب یاز واحد فرآور یو بهره بردار زی.ساخت،تجه4
 دام زنده یاز سالن فروش و نگهدار یو بهره بردار زی.ساخت، تجه5
 برداری از غرفه های فروشگاهی در محیط کشتارگاهساخت،تجهیز و بهره -6

 یادار طیاز محل و شرا دیخود را پس از بازد یشنهادیپ یتوانند طرح ها یم انیمتقاض لذا
 بیو درآمد به مجتمع ط نهیهز زیاسناد موضوعات فوق به همراه آنال افتیو در یو مال

دام قم و  یکشتارگاه صنعت هیبزرگراه قم. جعفر7لومتریبه آدرس:قم.ک نیگوشت پارسا نو
 .یندنما لیتحوtayebgoosht@gmil.comلیمیوا025.33800188شماره تماس  ای

 مختار است. دهیرس شنهاداتیرد پ ایدر قبول  نیگوشت پارسا نو بیط شرکت
 باشد یم 15/02/1400مهلت ارسال مدارک  نیآخر
 باشد. یم دهیمربوط به هر بخش با برنده مزا یآگه یها نهیهز

 روابط عمومی شرکت طیب گوشت پارسا نوین                                                                                                        

مسجد  زائرین  خدمات  معاون     ◄
مقدس جمکران رویکرد اصلی مراسم احیا 
طریق  از  و  مجازی  را  مقدس  مکان  این  در 
که  افرادی  گفت:  و  کرد  عنوان  ملی  رسانه 
شرکت  مراسم  این  در  حضوری  صورت  به 
می کنند الزم است ضمن به همراه داشتن 
استفاده  ماسک  از  شخصی  عبادی  لوازم 
را  گذاری  فاصله  کامل  رعایت  و  کرده 

باشند.  داشته 
تبریک  ضمن  صدوقی  ابراهیم 
بنای  سالروز  رمضان  مبارک  ماه  هفدهم 
مبارک  امر  به  جمکران  مسجدمقدس 
فرجه  تعالی  الله  عجل  عصر  ولی  حضرت 
سال  از  مقدس  مکان  این  گفت:  الشریف 
عنوان  به  حال  به  تا  قمری  هجری   373
و  مذهبی  پایگاه های  مهم ترین  از  یکی 
مراجع  و  بزرگان  توجه  مورد  کشور   دینی 
از  فراوانی  مستندات  و  بوده  شیعه،  دینی 
مسجد  به  شخصیت ها  این  ارادت  و  عنایت 

است. موجود  جمکران  مقدس 
تشیع  عظیم  پایگاه  این  کرد:  اظهار  وی 
هرساله  که  منتظران  میعاد  عنوان  به 
دلباخته  عاشق  و  زایر  میلیون ها  پذیرای 

کشورهای  سایر  و  اسالمی  ایران  سراسر  از 
و  نماد  برجسته ترین  به  است،  جهان 
و  توجه  و  شده  بدل  انتظار  فرهنگ  نشانه  
توجه  تداعی کننده   همواره  آن  بر  تاکید 
االعظم  بقیه الله  حضرت  مبارک  وجود  به 

است. ارواحنافداه 
مقدس  مسجد  زائرین  خدمات  معاون 
در  تسهیل  ایجاد  اهمیت  بیان  با  جمکران 
مسجدمقدس  زائران  به  رسانی  امرخدمت 
خدمت  است  بدیهی  افزود:  جمکران 
درمانی،  رفاهی،  زمینه های  در  رسانی 
غیره،  و  امنیتی  نقل،  و  حمل  اداری، 
را  یافته ای  سازمان  و  فعال  مدیریت 
به  بی توجهی  کوچکترین  که  می طلبد 
که  می آورد  پدید  را  سنگینی  بحران  آن 
امام  به  محّبت  و  انس  و  معرفت  درِک  عدِم 
زمینه  و  کرده  ایجاد  را  السالم  علیه  زمان 
را  غیبت  عصر  تکالیف  به  زائر  عملی  التزام 

می کند. مخدوش 
مسجد  های  مناسبت  ستاد  رئیس 
مقدس جمکران در ادامه در ارتباط با شب 
های قدر اظهار کرد: رویکرد اصلی مراسم 
درشب  سرگیری  قرآن  و  سخنرانی  دعا، 

فضای  و  ملی  رسانه  طریق  از  قدر  های 
صورت  به  که  افرادی  لیکن  است  مجازی 
این  به  عزیز  های  شب  این  در  حضوری 
مکان مقدس مشرف می شوند، الزم است 
شخصی  لوازم  داشتن  همراه  به  ضمن 
 ، مفاتیح  و  قرآن  مهر،  قبیل  از  دعا  برای 
کامل  رعایت  و  کرده  استفاده  ماسک  از 

باشند. داشته  را  گذاری  فاصله 
و  هوا  گرمی  به  توجه  با  گفت:  صدوقی 
شرایط  در  قدر  های  شب  مراسم  برگزاری 
ممنوعیت  همچنین  و  کرونا  ویروس  شیوع 
مسجد  در  شرب  آب  گذاشتن  اختیار  در 
»عهد  طرح  بهداشتی،  های  پروتکل  طبق 
مورد  معدنی  آب  تامین  هدف  با  سقایی« 
جمکران  مقدس  مسجد  در  زائرین  نیاز 

شود. می  برگزار 
ارادتمندان  و  عاشقان  شد:  یادآور  وی 
مایلند  که  فداه  ارواحنا  عصر  ولی  حضرت 
مسجد  زائرین  معدنی  آب  تأمین  ثواب  در 
مقدس جمکران شریک شوند می توانند از 
حوزه  با   02531320 تلفن  شماره  طریق 
تماس  مقدس  مکان  این  هدایای  و  نذور 

► بگیرند.   

بیت)س( اهل  کریمه  مقدس  آستان     ◄
ویژه برنامه های رسانه ای لیالی پر فیض قدر 

در حرم مطهر را اعالم کرد.
روابط  مدیر  آمره،  محسن  حجت االسالم 
کریمه  مقدس  آستان  تبلیغات  و  عمومی 
مراسم  برگزاری  به  اشاره  با  )س(  اهل بیت 
قرائت دعای  از  قدر در حرم مطهر  شب های 
میرداماد،  مهدی  سید  نوای  با  کبیر  جوشن 
عباس حیدرزاده، حسن شالبافان و سید علی 
حسینی نژاد در حرم خبر داد و گفت: حجج 
آیت  و  میرباقری  و  رفیعی  والمسلمین  اسالم 
حرم  قدر  شب های  سخنرانان  سعیدی  الله 

بود. خواهند 
ماه  نوزدهم  شب  برای  کرد:  عنوان  او  
اردیبهشت ماه   11 با  هم زمان  رمضان 
ناصر  والمسلمین  حجت االسالم  سخنرانی 

رفیعی و مداحی سید مهدی میرداماد و برای 
شب بیست و یکم ماه رمضان هم زمان با 13 

و  سعیدی  آیت الله  سخنرانی  اردیبهشت ماه 
شده  برنامه ریزی  حیدرزاده  عباس  مداحی 

است.
از  شب های  مراسم  که  این  بیان  با  آمره 

بامداد  تا 2  و  ساعت 23:15 شروع می شود 
به پایان می رسد، اضافه کرد: در شب بیست 
و سوم ماه مبارک رمضان نیز در حرم مطهر، 
حجت االسالم والمسلمین سید محمد مهدی 
و  شالبافان  حسن  و  سخنرانی  به  میرباقری 
خواهند  مداحی  به  نژاد  حسینی  علی  سید 

پرداخت.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس 
بانوی کرامت بیان کرد: مراسم شب های قدر 
رأس ساعت 23:15 از شبکه دو، شبکه قم و 
رادیو معارف و همچنین صفحات اختصاصی 
اجتماعی  شبکه های  در  مقدس  آستان 

می شود. منعکس 
او ادامه داد: مراسم شب نوزدهم از شبکه 
جام جم و مراسم شب بیست و سوم از شبکه 

شما نیز منعکس خواهد شد.   ►

●  تدابیر مسجد مقدس جمکران برای مراسم احیاءشب های قدر   ●

●  برنامه های حرم حضرت معصومه)س(در شب های قدر اعالم شد   ●

       

بهزیستی قم چه حمایتی از ۳۵هزار فرد 
تحت پوشش خود دارد؟         

صفحه 2

معاون اداره کل انتقال خون قم:      

اهدای خون در قـم به لیالی قـدر 
محدود نشود       

صفحه 3

تحلیلی بر افطاری رئیس جمهور به طالب حوزه علمیه قم؛      

 بالتکلیفی رابطه ی مالی نظام 
و حوزه      

صفحه 6

درخواست معاون شهردار قم از مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی استان؛      

 آتش نشانان در اولویت دریافت واکسن 
کرونا قرار گیرند      

صفحه 4

گزیده خبرها



با  دی   9 پل های  مجموعه  چهارم  رمپ      ◄
حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر قم 

رسید. بهره برداری  به  رسمًا 
دی   ۹ پل های  مجموعه    D رمپ  افتتاح  آیین 
به عنوان آخرین رمپ با حضور شهردار قم، رئیس 
شورای اسالمی شهر قم، اعضای شورای اسالمی 
شهر، معاونان شهرداری و مدیران مدیریت شهری 

شد. برگزار 
عمران  و  توسعه  سازمان  توسط  پروژه  این 
شهرداری قم در مدت 13 ماه و به طول 24۹ متر 
و با عرض 8.7 متر با اعتباری بالغ بر شش میلیارد 

رسید. بهره برداری  مورد  به  تومان 
شهردار قم تاکید کرد:

پروژه های  ماهیانه  افتتاح  برای  برنامه ریزی 
قم شهری 

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در آیین افتتاح 
داشت:  اظهار  دی   ۹ پل های  مجموعه   D رمپ 
 ۹۹ سال  در  که  بزرگی  بسیار  پروژه های  دنبال  به 
نیز  امسال  است،  شده  قم  شریف  مردم  تحویل 
خواهد  قرار  مردم  اختیار  در  پروژه هایی  هرماه 

گرفت.
های  لوپ  و  رمپ  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
مستقیم  مسیر  افتتاح  از  بعد  دی   ۹ پل های 
دارد  چهارلوپ  طرح  این  افزود:  بود،  باقی مانده 
در  شک  بدون  و  شد  تمام  آن  آخرین  امروز  که 
اثرات  نیایش  بلوار  جمله  از  ترافیکی  موضوع های 

دارد. مستقیم 
بر  عالوه  خوشبختانه  کرد:  ابراز  نژاد  سقاییان 
بوستان  لوپ ها  و  رمپ  این  زیر  در  پروژه ها،  این 
حنانه قرار داشته که نزدیک هشت هکتار است و 
از  یکی  قم  شهر  برای  رمپ  پروژه  این  شک  بدون 
باید به بهره برداری می رسید  ظرفیت هایی بود که 

رسید. بهره برداری  به  امروز  که 
تأکید  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بر اینکه امسال 35 بوستان افتتاح و چند بوستان 
کرد:  تصریح  می شود،  زنی  کلنگ  نیز  دیگر 
فاز  طرح  اجرای  جمله  از  متعددی  خیابان های 
سوم شهید روحانی، شهید برقعی، استاد فقیهی 
به عنوان خیابان های کلیدی شهر است که به مرور 

می شود. داده  قرار  اختیار  در 

 1400 سال  در  کرد:  خاطرنشان  قم  شهردار 
مناطق  شهرداری های  در  نیز  ورزشی  سالن  چند 
آینده  ماه  سه  تا  یک  فاصله  به  چهار  و  پنج  دو، 

می شود. افتتاح 
پروژه های  افتتاح  با  داد:  ادامه  نژاد  سقاییان 
قم  شهری  مباحث  چرخه  قطع  به طور  شهری 
توسعه  و  زیست محیطی  مسائل  سبز،  فضای  در 
امیدواریم  که  می شود  تکمیل  شهری  عمران  و 
خداوند توفیق دهد بهتر از سال گذشته یکی پس 
از دیگری پروژه های شهری را افتتاح و در اختیار 

دهیم. قرار  شهروندان 
کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر 

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم 
نیز در حاشیه افتتاح رمپ چهارم مجموعه پل های 
افتتاح رمپ چهارم پل 9 دی سبب  ۹ دی گفت: 

کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر می شود.
داشت:  اظهار  امامی  میریک  ابوالفضل  سید 
این رمپ به عنوان آخرین رمپ پل، پس از گذشت 
بالغ بر  اعتباری  با  اجرایی  عملیات  از  سال  یک 

رسید. بهره برداری  به  تومان  میلیارد  شش 

شهرداری  عمران  و  توسعه  سازمان  مدیرعامل 
قم با بیان اینکه افتتاح این طرح تأثیر بسزایی در 
بلوار  سمت  به  رضا)ع(  امام  بلوار  از  ترافیک  روند 
سمت  از  که  زائرانی  کرد:  تصریح  دارد،  جمهوری 
اراک به قم وارد می شوند به صورت آسان می توانند 
وارد بلوار امین، خیابان دور شهر و صفاییه شوند.
وی تصریح کرد: اگر پل ۹ دی و رمپ D یا رمپ 
چهارم آن نبود، خودروها باید از داخل شهر عبور 
مرکزی  هسته  در  سنگینی  ترافیک  و  می کردند 

می شد. ایجاد  شهر 
میریک امامی در بخش دیگری از سخنان خود 
گذشته  سال  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
بحث  در  به ویژه  قیمت ها  شدید  نوسان  شاهد 
میلگرد، بتن و کارگری بودیم، خوشبختانه رکود و 
اتفاق  پروژه رمپ پل ۹ دی  یا تعطیلی در تکمیل 

رسید. پایان  به  خودش  زمان  در  کار  و  نیفتاد 
بار  کاهش  کنار  در  پروژه  این  است  گفتنی 
سبب  امین،  بلوار  و  نیایش  بلوارهای  ترافیکی 
اتصال خیابان امام رضا)ع( به بلوار جمهوری شده 

► است.    

◄   35 هزار نفر در قم تحت پوشش بهزیستی 
در  مهمی  اقدامات  راستا  این  در  که  هستند 
و  حمایتی  خدمات  ساماندهی  و  انسجام  حوزه 
است. انجام شده  آنان  توانمندسازی  و  اجتماعی 

حمایت از سالمت، معیشت و اشتغال معلوالن 
است  بهزیستی  امور  رأس  در  هدف،  جامعه  و 
عضو،  نفر  هزار   35 با  قم  بهزیستی  امروز  و 
برنامه های زیادی را در جهت خدمت به این اعضا 

می کند. دنبال  پوشش  تحت  افراد  و 
اگر  بهزیستی دارای رسالت سنگینی است که 
در کنار آن، مشارکت های مردمی و حضور خیرین 
جهت  در  برنامه ها  و  اهداف  از  بسیاری  نباشد، 

نمی رسد. سرانجام  به  هدف  جامعه  از  حمایت 
سرپرست اداره مشارکت های مردمی بهزیستی 
خدماتی  حوزه  این  اهداف  به  اشاره  با  قم 
کمک هزینه هایی  پرداخت  داشت:  اظهار 
معلوالن،  و  هدف  جامعه  مسکن  تأمین  در 
با  ارتباط  و  اشتغال زایی  در  تسهیالت  پرداخت 
این  ازجمله  مردمی  کمک های  جذب  و  خیرین 

. ست مه ها برنا
 99 سال  در  کرد:  تصریح  میرئی  صادق  سید 
رشد 100 درصدی مشارکت ها در قم اتفاق افتاد 
که نشان از اعتماد خیرین استان به عنوان بازوی 
 217 جمع آوری  با  که  بود  بهزیستی  اجرایی 
بوده  و خیرین  از کمک های مردمی  ریال  میلیارد 

ست ا
درمان،  معیشتی،  نیازهای  به  اشاره  با  وی 
برای  سالمت محور  بسته های  تأمین  و  ازدواج 
پایه  کرد:  ابراز  نیازمندان  و  پوشش  تحت  افراد 
که  است  معلولین  نیازهای  رفع  به  توجه  اصلی، 

نفر  هزار   35 و  داریم  قم  در  باالیی  آماری  جامعه 
و  مستمر  به طور  بهزیستی  سازمان  خدمات  از 

می کنند. استفاده  غیرمستمر 
  پرداخت 29 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال  
سرپرست اداره مشارکت های مردمی بهزیستی 
قم کارآفرینی را یکی از رویکردهای مهم بهزیستی 
بهزیستی  سازمان  برنامه های  افزود:  و  دانست 
ویژه  با شرایط  تسهیالت  پرداخت  قالب  در  کشور 
گذشته،  سال  در  راستا  این  در  که  است  معلوالن 
پروانه کسب  و  و حرفه ای  افراد دارای مدرک فنی 
بانک  به  تسهیالت  تومان  میلیارد   29 مبلغ  به 

شدند. معرفی 
با  ارتباط  فعالیت ها،  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
برای  را  اشتغال  و  کار  تا  است  کارفرمایی  مشاغل 
افراد تحت پوشش توسعه دهیم و کارفرمایان را به 
ترغیب  و  بهزیستی تشویق  کار  نیروی  از  استفاده 

قرار دهیم. اختیارشان  در  را  و خدماتی  کنیم 
جامعه  قانون  طبق  کرد:  خاطرنشان  میرئی 
حمایت از معلوالن، دستگاه های دولتی که دارای 
درصد   3 دارند  تکلیف  باشند،  استخدام  سهمیه 
که  دهند  اختصاص  معلوالن  به  را  استخدام ها  از 
این امر پس از بررسی در کمیته های استخدام از 
برگزاری  و  دولتی  دستگاه های  با  مکاتبات  طریق 

می شود. انجام  قبولی  نمره  کسب  و  آزمون 
  وجود 22 هزار معلول در استان قم  

پوشش  تحت  معلول  افراد  به  اشاره  با  وی 
معلول  هزار   22 حاضر  حال  در  گفت:  بهزیستی 
هزار  شش  که  شدند  شناسایی  استان  سطح  در 
معلول  نفر   500 و  هزار   5 جسمی،  معلول  نفر 
نابینا  و  کم بینا  معلول   400 و  هزار   2 و  ذهنی 

بخشی از آن را تشکیل می دهند و به فراخور حال 
هزینه  تأمین  خصوص  در  مختلف  معلولیت های 
اقداماتی  دارویی  و  پزشکی  تجهیزات  و  معیشت 

می گیرد. شکل 
سرپرست اداره مشارکت های مردمی بهزیستی 
قم ادامه داد: تأمین هزینه معلوالن ضایعه نخاعی 
هزینه  از  بخشی  شده  تالش  و  است  زیاد  بسیار 
به ویژه  کنیم،  تأمین  را  عزیزان  این  مسکن  ودیعه 
دارای  خانوار  سرپرست  زنان  خانواده های  برای 

است. شده  اندیشیده  تمهیداتی  معلول،  فرزند 
قانون   26 ماده  اجرای  در  کرد:  تصریح  وی 
دبیرخانه  دولت،  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
مجوز  فعالیت،   13 به  و  واگذارشده  بهزیستی  به 
می توانند  تقاضاها  بررسی  از  پس  که  شد  ارائه 
مؤسسات خیریه و یا مراکز نگهداری سالمندان و 

کنند. راه اندازی  را  معلوالن 
تحت  افراد  مستمری  شد:  یادآور  میرئی 
به  و  منظور  دولت  ساالنه  بودجه  در  نیز  پوشش 
هرچند  می شود،  واریز  خانوار  سرپرست  حساب 
و  خودکفایی  و  توانمندسازی  بهزیستی،  سیاست 

است. توانایی  دارای  افراد  برای  اشتغال زایی 
برای  بالی  خیرین،  کمک  اینکه  بیان  با  وی 
تأمین نیاز بهزیستی است، عنوان کرد: در 5 روز 
از  خوبی  بسیار  کمک های  رمضان،  ماه  ابتدایی 
که  دارد  ادامه  نیز  همچنان  و  ارائه  خیرین  سوی 
با آن، بسته های غذایی در اختیار نیازمندان قرار 
نیز  به طور ماهیانه  اینکه حامیان  می گیرد، ضمن 

دارند. کمک هایی 
تحت  به  خانوار  غذایی  سبد  توزیع 

بهزیستی   پوشش های 

سرپرست اداره مشارکت های مردمی بهزیستی 
مردم  ریالی  میلیارد   10 مشارکت  به  اشاره  با  قم 
ماه  ابتدای  از  همدلی  ضیافت  پویش  در  قم 
درصد   80 از  بیش  داشت:  اظهار  رمضان  مبارک 
اقالم  شامل  و  نقدی  غیر  به صورت  مشارکت  این 
اختیار  در  که  است  خانوار  غذایی  سبد  اساسی 

گرفت. قرار  نیازمندان  و  معلوالن 
هزینه های  مسکن،  در  داد:  ادامه  وی 
در  و  یافته  چشمگیری  افزایش  ساخت وساز 
پوشش،  تحت  افراد  به  تفاهم نامه هایی  قالب 

می شود. پرداخت  کمک هزینه هایی 
خیرین  داشت:  اظهار  پایان  در  میرئی 
شماره  به  را  خود  نقدی  کمک های  می توانند 
کنند،  واریز   6367957076182588 کارت 
برای   09109073205 تلفن  همچنین 
اعالم  و  نقدی  غیر  کمک های  دریافت  هماهنگی 
نیت خاص کمک های نقدی خیرین در نظر گرفته 

► است.    شده 

◄   استاندار قم با اشاره به تاثیر بسزای رعایت 
کرونا  بیماری  کاهش  در  بهداشتی  پروتکل های 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  موضوع  گفت: 
طور  به  قدر  شب های  احیای  مراسم  برگزاری  در 

باشد. اهتمام  و  توجه  مورد  جدی 
ملی  ستاد  جلسه  پایان  در  سرمست  بهرام 
کنفرانس  ویدیو  صورت  به  که  کرونا  با  مبارزه 
خبرنگاران  با  گفتگو  در  بود  کرده  شرکت  آن  در 
اظهار داشت: مومنان و کسانی که درمراسم های 
سعی  می کنند،  پیدا  حضور  قدر  شب های 
رعایت  و  فاصله گذاری  با  را  مراسم ها  این  نمایند 
با  و  باز  فضای  در  بهداشتی،  مسائل  حداکثری 
جمعیت محدود برگزار کنند که این بیماری بیش 

نکند. پیدا  گسترش  این  از 
گزارش  اساس  بر  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
از  تعدادی  کرونا  ملی  ستاد  در  شده  ارائه 
به مرحله  استان های کشور در موج چهارم کرونا 
در  آنها  بستری های  تند  شیب  و  رسیدند  ثبات 
حال کنترل است افزود: بسیاری از استان ها نیز 
هستند  مواجه  بستری  افزایش  شیب  با  همچنان 
کنترل  تحت  روند  این  نیز  قم  در  خوشبختانه  و 
نزولی  را  آن  امیدواریم ظرف هفته جاری  و  است 

. کنیم
سرمست در ادامه با اشاره به مصوبه های ستاد 
از  پشتیبانی  منظور  به  کرد:  تصریح  کرونا  ملی 
کسبه و اصناف و افرادی که برای گذر از این موج 

برخی  کنند،  می  رعایت  را  پروتکل ها  بیماری 
شده است. اندیشیده  تمهیدها 

وی افزود: تاخیر 10 روز در صدور گواهی عدم 
همچنین  و  اصناف  و  کسبه  چک های  پرداخت 
از  مالیاتی  امور  به  مربوط  مسائل  برخی  امهال 
جمله مصوبه های صورت گرفته به منظور حمایت 
ابالغ خواهد شد. آن  بود که جزییات  اصناف  از 

استاندار قم در ادامه خاطرنشان کرد: تقاضای 
کمااینکه  است  این  استان  اصناف  و  کسبه  از  ما 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در  حال  به  تا 
با صبر  نیز  را  این شرایط  داشتند  اهتمام خاصی 
و بردباری تحمل کنند که بتوانیم از این موج هم 

► عبور کنیم.   
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آخرین رمپ مجموعه پل های 9 دی قم افتتاح شد؛       

●  کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر     ●

● بهزیستی قم چه حمایتی از ۳5هزار فرد تحت پوشش خود دارد؟     ●

استاندار قم:    

●  فاصله گذاری اجتماعی در احیای شب های قدر مورد توجه جدی قرار گیرد    ●

دبیر کنگره ملی شهدای قم:

نصب تصاویر شهدا بر تابلوهای 
شهری اقدامی ماندگار است

اقدام  از  قدردانی  با  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  دبیر 
تصاویر  به  مزین  شهری  جدید  تابلوهای  نصب  در  شهرداری 
در  بسزایی  تأثیر  ماندگار  طرح  این  گفت:  استان،  این  شهدای 

دارد. شهدا  سیره  و  فرهنگ  با  شهروندان  آشنایی 
اهمیت  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  حاجی زاده  احمد 
اظهار  قم،  شهر  در  شهید  کوچه های  جدید  تابلوهای  نصب 
اجتماعی  و  فرهنگی  فضای  و  کنونی  جامعه  در  داشت: 
موجود، دشمنان با تمام توان کار می کنند تا ذهنیت نوجوانان 
از فرهنگ  و  را به سمت فرهنگ غربی سوق دهند  و جوانان ما 
است  آن  نماد  نیز  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  که  اسالمی  اصیل 

کنند. بی تفاوت  شهدا  به  نسبت  را  آنان  و  کرده  محروم 
امروز جوانان  اگر  به گفته دبیر کنگره ملی شهدای استان قم، 
جنگ  فرماندهان  و  شهدا  با  را  آشنایی  کمترین  نوجوانان  و 
دارند، به خاطر کاری است که دشمن کرده و فضایی است که 
فرهنگی  به نوعی مسئوالن  و  گرفته  ما صورت  فرهنگ  در حوزه 

کرده اند. کوتاهی 
حاجی زاده با بیان اینکه طرح و برنامه هایی در حوزه فرهنگی 
نقطه ضعف  این  که  بوده  جزیره ای  به صورت  که  می شود  اجرا 
است، ابراز کرد: این در حالی است که رهبر معظم انقالب نیز 

دارند. فرهنگی  جبهه  بر  مؤکد  تأکید 
نورانی  را  مسیر  بوده،  هدایت  علم  شهدا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طرح  کرد:  خاطرنشان  می دهند،  نشان  ما  به  را  راه  و  کرده 
عکس  نصب  قالب  در  شهدا  معرفی  برای  قم  در  که  جدیدی 
مردم  و  گرفته  صورت  سرکوچه ها   بر  تابلوها  روی  بر  شهدا 
وصیت نامه  و  زندگی  سبک  سیره،  با  آن  طریق  از  می توانند 

است. ارزش  با  بسیار  کنند  پیدا  دسترسی  شهدا 
در  این طرح  اینکه  بیان  با  قم  استان  ملی شهدای  دبیر کنگره 
حوزه  متولی  دستگاه های  همکاری  با  بار  نخستین  برای  کشور 
این  قوت  نقاط  باید  گفت:  است،  انجام شده  شهادت  و  ایثار 
زمینه  این  در  و  شود  برطرف  نیز  آن  نقطه ضعف  و  تقویت  طرح 

می کنیم. حمایت  صاحب نظران  از  نیز 
اینکه  با اشاره به  حاجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود 
و  ایثار  فرهنگ  تشنه  نوجوانان  و  جوانان  به ویژه  و  ما  جامعه 
آنان  آرمان های  و  شهدا  زندگی  سبک  گفت:  هستند،  شهادت 
که  فعالیت هایی  با  امیدواریم  و  است  اسالمی  کشور  الزمه 
فرهنگی  بخش  در  مثبت  اتفاق های  شاهد  می گیرد  صورت 

. شیم با
وی گفت: در کنگره شهدا ظرفیت های فرهنگی در حال پیوند 
به طوری که  هستیم،   جبهه  تشکیل  حال  در  و  است  خوردن 
و  فرهنگ  ایثار،  عرصه  متولیان  با  را  مشترک  جلسه های 
شهید  بنیاد  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  جمله  از  شهادت 
آثار  حفظ  کل  اداره  شهرداری،  صداوسیما،  ایثارگران،  امور  و 
با یک هماهنگی  و نشر ارزش های دفاع مقدس  برگزار کرده و 
عرصه  در  بیش ازپیش  تا  برمی داریم  قدم  تا  برنامه  اجرای  در 

باشیم. هم افزایی  شاهد  فرهنگ 

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

راهپیمایی میدانی در روز جهانی 
قدس برگزار نمی شود

امسال  گفت:  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  مقام  قائم 
در روز جهانی قدس به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، 

شود. نمی  برگزار  مردم  میدانی  حضور  با  راهپیمایی 
جهانی  روز  برنامه های  هماهنگی  جلسه  در  لطفی  الله  نصرت 
راهپیمایی  قدس  جهانی  روز  در  امسال  اینکه  بیان  با  قدس 
روز  برنامه های  مهمترین  گفت:  داشت،  نخواهیم  میدانی 
معظم  مقام  تلویزیونی  سخنرانی  جاری،  سال  قدس  جهانی 
فضای  در  کاربران  پرشور  حضور  و  مجازی  راهپیمایی  رهبری، 
#آزادی_ و  #القدس_اقرب  واحد  هشتگ های  با  رسانه ای 

بود. خواهد  قدس_نزدیک_است 
به  اشاره  با  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  مقام  قائم 
پرچم  نمادین  احتزاز  روز،  این  برنامه های  از  دیگر  یکی  اینکه 
مختلف  شهرهای  در  که  خیابان هایی  و  میدان ها  در  فلسطین 
به نام های قدس و فلسطین مزین هستند، خواهد بود، افزود: 
تولید  شهر،  مختلف  محالت  در  و  خیابانی  سرودهای  برگزاری 
و  آموزان  دانش  و  فرهنگیان  توسط  مجازی  فضای  محتوای 
صوت هایی  پخش  شاد،  مجازی  فضای  در  آن ها  بارگذاری 
بلندگوهای مساجد )ماذنه  از  آرمان قدس  و  با فلسطین  مرتبط 
مقاومت( و پخش ویژه برنامه های رادیو تلویزیونی از رسانه ملی 

بود. خواهد  قدس  جهانی  روز  برنامه های  ویژه 



قم  خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون      ◄
خون  به  بیماران  همیشگی  نیاز  به  توجه  با  گفت: 
خون  مستمر  اهدای  ضرورت  و  آن  فرآورده های  و 
اهداکنندگان  از  ما  درخواست  ایام،  تمامی  در 
این است که این امر خداپسندانه را به لیالی قدر 

نکنند.  محدود 
افزود: خون و  ایرنا  با  علیرضا کبیری در گفتگو 
منبع  و  ندارد  مصنوعی  جایگزین  آن  فرآورده های 
دسترسی به آن تنها خون هم نوعان و انسان های 
محدود  خون  ماندگاری  زمان  چون  و  است  دیگر 
است، امکان ذخیره خون در مدت طوالنی وجود 
صورت  به  خون  اهدای  باید  دلیل  همین  به  ندارد 

گیرد. صورت  مستمر  و  مرتب 
مرکز  نیز  قدر  لیالی  ایام  در  اینکه  بیان  با  وی 
بامداد   1:15 ساعت  تا  قم  الله  روح  خون  انتقال 
داد:  ادامه  است،  خون  اهداکنندگان  میزبان 
نوبت  زمان  دریافت  برای  می توانند  اهداکنندگان 
 www.IBTO.ir سامانه  به  خون  اهدای  برای 

کنند. مراجعه 
کبیری با بیان اینکه مرکز انتقال خون روح الله 
نوبت صبح و شب  مبارک رمضان در 2  ماه  قم در 
مرکز  این  گفت:   است  خون  اهداکنندگان  میزبان 
تا  هشت  ساعت  از  صبح  شیفت  در  ماه  این  در 
از ساعت  افطار  از  بعد  و  آقایان(  ساعت 13 )فقط 
21 تا ساعت 30 دقیقه بامداد )آقایان و خانم ها(  

است. خون  ایثارگر  اهداکنندگان  پذیرش  آماده 
این  در  شبانه  تردد  محدودیت  به  اشاره  با  وی 
استان به دلیل شیوع کرونا گفت: بر اساس مصوبه 
راستای  در   ، کرونا  با  مقابله  و  مدیریت  ملی  ستاد 
اندیشیده  تدبیری  نیازمند  بیماران  جان  نجات 
خون  اهدای  داوطلبین  خودروهای  تا  است  شده 
که شب ها و پس از ساعت افطار که همزمان با آغاز 
منع تردد شبانه است،  مشمول جریمه های پلیس 

نشود. راهور 
خون  اهدا  ای  مقایسه  آمار  به  اشاره  با  کبیری 
در فروردین ماه سال جاری گفت: در فروردین ماه 

سال جاری حدود سه هزار و 500 تن از هموطنان 
به  اقدام  قم  خون  انتقال  مراکز  در  حضور  با  مان 
اهدای خون خود کردند که این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بر این اساس در ایام ماه مبار ک 
رمضان، فرم مشخصات اهداکنندگان خون، پالک 
خودرو ، تاریخ و ساعت مراجعه فرد اهداکننده به 
چنانچه  و  می شود  اعالم  راهور  پلیس  فرماندهی 
معابر  در  مستقر  های  دوربین  توسط  ای  جریمه 
حذف  به  نسبت  باشد  شده  ثبت  راهور  پلیس 
سیستمی آن اقدام شده و در لیست خالفی خودرو 

نمی شود. درج 
دست  وزن  شامل  خون  اهدای  عمومی  شرایط 
کم 50 کیلوگرم، سن بین 18 تا 60 سال و رعایت 
فواصل اهدای خون بمدت دست کم 8 هفته است 

.
در شهر قم 2 مرکز انتقال خون واقع در میدان 
بر  عالوه  دارد.  وجود  خرداد   15 بلوار  و  روح الله 

بیماران نیاز به عمل جراحی و مجروح های ناشی از 
تصادف ها، بیش از یک هزار بیمار دیالیزی و حدود 
200 بیمار تاالسمی در قم وجود دارند که نیازمند 

دریافت مستمر خون هستند.
روح  میدان  در  قم،  الله  روح  خون  انتقال  مرکز 
الله جنب دبیرستان امام صادق)ع( واقع است.    ►

مفهومی  شهربازی  احداث     ◄
معارفی با حضور مدیران شهری در قم 

شد. آغاز 
معارفی  شهربازی  زنی  کلنگ  آیین 
شورای  اعضای  شهردار،  حضور  با 
در  شهری  مدیران  و  شهر  اسالمی 
برگزار  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  حاشیه 

. شد
این شهربازی با سهم سرمایه گذاری 
برای  سرمایه گذار  تومانی  میلیارد   25
وسایل  استقرار  و  داخلی  فضاسازی 
در  است  قرار  و  می شود  ساخته  بازی 
شامل   بازی  مجموعه   25 بوستان  این 

شود. نصب  اسباب بازی   100
اشاره  با  مراسم  این  در  قم  شهردار 
اظهار  معارفی  شهربازی  ساخت  آغاز 
داشت: براین باوریم بازی های معارفی 
تأثیرگذار  کودکان  رشد  در  می تواند 
نیز  طرح  این  اجرای  برای  و  باشد 
 55 حدود  سرمایه گذار  مشارکت  با 

می شود. هزینه  تومان  میلیارد 
با  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید 
بازی  مجموعه   25 استقرار  به  اشاره 
در شهربازی  بازی  وسایل   100 شامل 
جدید  طرح  یک  این  افزود:  معارفی 
یک  به  آن  افتتاح  با  امیدواریم  و  است 

شود. تبدیل  الگو 
برنامه ریزی های  ابراز کرد: تمام  وی 
ارتباط  در  نرم افزاری  و  شهرداری 
زیباسازی  ساختمان ها،  نمای  با 
در  که  است  پروژه هایی  و  ساختمان ها 

باشد. مردم  رفاه  راستای 
با  معارفی  شهربازی  احداث   
تومانی  میلیارد   55 سرمایه گذاری 

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
اهمیت  به  اشاره  با  مراسم  این  در  قم 
اجرای این پروژه، بر تأثیر آن در سرانه 
اظهار  و  تأکید  قم  تفریحی  و  فرهنگی 
زمینی  در  معارفی  شهربازی  داشت: 
اجرا  مترمربع  هزار  پنج  مساحت  به 

می شود.
با  پروژه  کل  اینکه  بیان  با  وی 
هفت  زیربنای  به  داخلی  طراحی های 
ابراز  می رسد،  مترمربع   500 و  هزار 
مدت  در  است  قرار  پروژه  این  کرد: 
قرار  مردم  اختیار  در  و  احداث  ماه   8

. گیرد
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
شاخص های  از  اینکه  به  اشاره  با  قم 
است  اصلی  سازه  ارتفاع  پروژه،  این 
بخش  در  طرح  این  کرد:  خاطرنشان 
با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد  عمرانی  

می شود. اجرا  تومان 
در  پارکینگ  واحد   95 تأمین  از  وی 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  این شهربازی 
فضاسازی  به منظور  سرمایه گذار  سهم 
  25 بازی  وسایل  استقرار  و  داخلی 
که  کرده،  پیش بینی  تومان  میلیارد 
عملیات  تومان  میلیارد   55 درمجموع 
انجام  سرمایه گذاری  و  عمرانی 

. د می شو
حلوایی زاده میزان میلگرد موردنیاز 
ادامه  و  دانست  تن   415 را  پروژه  این 
مترمکعب   6200 از  بیش  داد: 
خواهد  انجام  پروژه  این  در  بتن ریزی 

. گرفت
رئیس شورای شهر قم تاکید کرد: 
تالش برای رفع کاستی های شهر قم 

قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
داشت:  اظهار  مراسم  این  در  نیز 
مجموعه  است  مدت ها  اینکه  علی رغم 
با  شهری  مدیریت  و  شهرداری ها 
و  بوده  روبرو  اقتصادی  مشکالت 
حمایت  و  پشتیبانی  شاهد  کمتر 
و  تعامل  با  اما شهر قم  بوده ایم،  دولت 
همدلی که بین شورا و شهرداری بوده 
مختلف  ظرفیت های  از  بهره مندی  با 
دهد. انجام  را  بزرگی  کارهای  توانسته 
با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
به صورت  ما  مردم  معتقدیم  اینکه  بیان 
شهری  مجموعه  عملکرد  از  نسبی 
رضایت   این  افزود:  هستند،  راضی 
مردم  وقتی  امروز  که  است  طوری 
فضای  یک  شاهد  می شوند،  شهر  وارد 
مطلوب شهری هستند و این در حالی 
در  تاکنون  را  فضایی  چنین  که  است 

نداشتیم. قم  شهر 
جاللی تصریح کرد: نظافت شهری، 
طرح های  اجرای  پسماند،  جمع آوری 
خیابان ها،  تعریض  عمرانی،  مختلف 
موضوع هایی  از  تقاطع ها  و  بلوارها 
آن  اجرای  روزانه شاهد  مردم  که  است 

. هستند
اقدامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
بوستان ها  توسعه  انجام شده  که  خوبی 
در سطح شهر است، ابراز کرد: در سال 
زمینه  این  در  طرح  چند  نیز  جاری 
پیش بینی شده  بهره برداری  برای 

است.
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
یادآور شد: مدیریت شهری و مجموعه 
و  شهر  اسالمی  شورای  در  همکاران 

را  خود  تالش  و  سعی  تمام  شهرداری 
از  و  باشند  مردم  خدمت  در  که  داشته 
برای  از سال های دور  کاستی هایی که 

کنند. جبران  بتوانند  بوده  قم  شهر 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  جاللی 
خود با بیان اینکه افتتاح و کلنگ زنی 
برنامه های  از  یکی  جدید  پروژه های 
است،  شهرداری  و  شورا   1400 سال 
مهم،  این  روی  بر  ماه ها  کرد:  عنوان 
برنامه ریزی شده  و  سیاست گذاری 

است.
پل  چهارم  رمپ  بهره برداری  به  وی 
طرح  این  افزود:   و  کرد  اشاره  دی   ۹
دارد. شهری  ترافیک  به  مؤثری  کمک 

مسائل  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
حرکت  یک  نیز  آن  تقویت  و  فرهنگی 
آغاز  با  قم  شهری  مدیریت  در  جدید 
انجام  معارفی  شهربازی  ساخت 

شهربازی،  این  در  گفت:  می شود، 
کارکرد  می شود  دایر  که  بازی هایی 
سرگرمی  و  تفریحی  دینی،  مذهبی، 
به عنوان  قم  شهر  باید  معتقدیم  و  دارد 
چنین  بتواند  مذهبی  شهر  الگوی 
و  مردم  تا  کند  فراهم  را  فضاهایی 
و  معارفی  بازی های  مسیر  از  کودکان 
فرهنگ سازی مذهبی بتوانند سرگرم و 
شهروندی  فرهنگ  با  مرتبط  مسائل  با 

شوند. آشنا  نیز 
بوستان  این  از  گفتنی است بخشی 
مدیریت  حوزه  با  مرتبط  بازی های  به 
حمل ونقل  پسماند،  ازجمله  شهری 
بحران  و  آتش نشانی  ترافیک،  و 
به  نسبت  تا  می گیرد  قرار  شهری 
قرار است  و  کنند  اقدام  فرهنگ سازی 
احداث  ماه   8 مدت  در  شهربازی  این 

► شود.    

بابیان  ◄   مدیرکل آموزش  و پرورش استان قم 
آزمون های  گفت:  آموزان  دانش  ارزشیابی  نحوه 
رعایت  با  دوازدهم در خردادماه 1400  و  نهم  پایه 

می شود. برگزار  مشکل  بدون  پروتکل ها،  تمامی 
با  تسنیم،  با  گفتگو  در  شیخ االسالم  حمیدرضا 
پایه های  در  آموزان  دانش  ارزیابی  نحوه  به  اشاره 
مختلف اظهار داشت: امتحانات کلیه پایه ها، از 27 
اردیبهشت ماه آغاز و تا 24 خردادماه ادامه خواهد 
داشت و ضمن اینکه فرآیند ارزشیابی دانش آموزان 
کیفی  به صورت  ابتدایی  دوره  پایه های  تمامی 
توصیفی و غیرحضوری که کاماًل در اختیار مدارس 

و معلمان مربوطه خواهد بود.
این  بابیان  و پرورش استان قم  آموزش   مدیرکل 

پایه های  امتحانات  بر  عالوه  کرد:  تصریح  مطلب 
بزرگ ساالن،  مدارس  آزمون های  دوازدهم،  و  نهم 
آزاد،  داوطلبان  رشته،  تغییر  دور،  راه  از  آموزش 
نیز  رشته  تعیین  و  ایثارگران  و  تحصیلی  جهش 

شد. خواهد  برگزار  حضوری  به صورت 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  تأکید  با  وی 
در  دوازدهم  و  نهم  پایه  امتحانات  کرد:  عنوان 
بدون  گذشته،  سال  همانند   1400 خردادماه 
نیست؛  نگرانی  جای  لذا  می شود  برگزار  مشکل 
بوده  پودمانی  به صورت  نیز  امتحانات هنرستان ها 
به صورت  پودمانی  عملی  دروس  آخر  مرحله  که 

بود. خواهد  ارتقا  مالک  حضوری، 
شیخ االسالم طراحی سؤاالت پایه نهم را به صورت 

استانی دانست و عنوان کرد: نحوه توزیع سؤاالت 
در  الکترونیکی  فضای  طریق  از  نهایی  امتحانات 
کشور  سراسر  آموزش وپرورش  کل  ادارات  اختیار 
سوءاستفاده ای  هیچ گونه  جای  و  می گیرد  قرار 
پیشگیری  برای  الزم  تدابیر  چراکه  نمی ماند  باقی 

است. شده  اندیشیده  اتفاقات  ازاین گونه 
به  توجه  با  آموزشی  مسئول  این  گفته  به 
حساسیت های پایه نهم و دوازدهم در آینده شغلی 
دانش آموزان، والدین عزیز اهتمام الزم را با معلمین 
و مدیران واحدهای آموزشی در آزمون های پیش رو 
داشته باشند و در نحوه برگزاری آزمون ها مطمئن 
فرزندان  از  وجود  تمام  با  آموزش وپرورش  باشند، 

► آنان مراقبت خواهد کرد.   

از  ای  اطالعیه  در  قم  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره     ◄
گذاری  سرمایه  شرکت  مدیره  هیات  اعضای  انتخابات  برگزاری 
استان بصورت مجازی در روز 20 اردیبهشت ماه سال جاری خبر 

داد.
به گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم، اطالعیه ادامه 
یافته است: بدینوسیله به اطالع آن دسته از سهامداران روش غیر 
شرکت  سهام  که  افرادی  سایر  همچنین  و  عدالت  سهام  مستقیم 
می  اند  کرده  خریداری  سرمایه،  بازار  از  را  استان  گذاری  سرمایه 
بهادار،  اوراق  و  بورس  عالی  شورای  مصوبات  اساس  بر  رساند 
به  استان  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیره  هیات  اعضای  انتخاب 

ماه  اردیبهشت   20 روز  صبح   10 ساعت  در  الکترونیکی  صورت 
شد. خواهد  برگزار  قم  استان  در  جاری  سال 

که  انتخابات  این  در  شرکت  جهت  است:  افزوده  اطالعیه 
اقتصادی  های  فعالیت  در  قم  مردم  جمعی  مشارکت  بزرگترین 
ثبت  به  نسبت  مشمول  سهامداران  است  الزم  باشد،  می  استان 
www. نشانی  به  نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان)سجام( 

کنند. اقدام   sejam.ir
به  نسبت  کامل  اهتمام  با  است  امید  است:  حاکی  اطالعیه 
مدیران دلسوز  انتخاب  زمینه  انتخابات،  این  در  و حضور  مشارکت 
ارتقای ارزش داراییهای مالی  و  و پاسخگو، برای صیانت  و کارآمد 

حضور  و  رای  حق  از  استفاده  است  بدیهی  آید.  فراهم  شرکت  آن 
صحیح  مدیریت  برای  را  زمینه  مجمع،  در  سهامداران  حداکثری 

کرد. خواهد  فراهم  سهامداران  های  دارایی  وری  بهره  ارتقای  و 
صورت  به  صرفا  انتخابات  این  است:  یافته  ادامه  اطالعیه 
dima. نشانی  به  الکترونیکی دیما  از طریق سامانه  و  الکترونیکی 

سهام  مشمولین  کلیه  از  لذا  شد.  خواهد  برگزار   csdiran.ir
سرمایه  شرکتهای  وسهامداران  مستقیم  غیر  روش  به  عدالت 
گذاری استانی سهام عدالت، دعوت به عمل می آید جهت تعیین 
اردیبهشت،   20 انتخابات  در  دارایی های خود  سرنوشت مدیریت 

نمایند. مشارکت 

اطالعیه حاکی است: سهامداران می توانند برای اعالم حضور 
انتخابات اعضای هیات مدیره از 18 اردیبهشت ماه به سامانه  در 

کنند. مراجعه  دیما 
کد  دارای  قم،  استان  مردم  درصد   60 حدود  حاضر  حال  در 
و  هزار   6۹4 قم،  استان  سهامداران  کل  تعداد  هستند.  بورسی 
عدالت،  سهام  آزادسازی  دستورالعمل  ابالغ  با  که  است  نفر   675
2۹2 هزار و ۹47 نفر )معادل42درصد( سهامدار مستقیم و 401 
می  غیرمستقیم  سهامدار  58درصد(  )معادل  نفر   728 و  هزار 
باشند. میزان دارایی سهامداران عدالت در استان قم، بیش از 7 

► است.    تومان  میلیارد  هزار 
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در حاشیه بلوار پیامبراعظم)ص(؛    

●  شهربازی معارفی در قم احداث می شود     ●

مدیرکل آموزش  و پرورش:     

●  امتحانات نهایی دانش آموزان در قم برگزار می شود    ●

●  فاصله گذاری اجتماعی در احیای شب های قدر مورد توجه جدی قرار گیرد    ●

معاون اداره کل انتقال خون قم:

● اهدای خون در قم به لیالی قدر محدود نشود   ●
اختصاصی گویه

»کار و کارگر در اسالم«

متقی رضا  محمد 
ِعَیاِلِه  َعَلی  »اْلکادُّ  َقاَل:  السالم(  )علیه  ِه  َعْبِداللَّ ِبي 

َ
أ َعْن 

ِه«.1 اللَّ َسِبیِل  ِفي  کاْلُمَجاِهِد 
از امام صادق )علیه السالم( نقل شده که فرمودند: »کسی که 
برای تأمین معاش و مایحتاج زندگی خانواده اش کار و تالش کند، 

مانند رزمنده ای است که در راه خدا می جنگد«.
کار و کارگر در اسالم از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است. 
و  زندگی  یحتاج  ما  کننده  تأمین  به عنوان  نه تنها  کار  اسالم،  در 
وابستگی  از  رهایی  و  اقتصادی  استقالل  کننده  تأمین  هم چنین 
به بیگانگان ضروری و واجب است، بلکه به عنوان بهترین عبادت، 
مقدس ترین جهاد و مستمرترین تالش مورد تأکید و سفارش قرار 

است. گرفته 
اگر کارگر یا کارمندی کار را عبادت و جهاد بداند هرچند زندگی 
اقتصادی اش تأمین باشد و به دیگران نیز وابسته نباشد، باز هم از 

کار و تالش دست برنمی دارد.
رسول خدا )صلی الله علیه و آله( در سخنی فرمودند: »َطَلُب 
ُمْسِلَمة«؛2 »دنبال درآمد حالل  َو  ُمْسِلٍم  َفِریَضٌة َعَلی ُکلِّ  اْلَحاَلِل 
بودن )از طریق کار و کسب( بر هر زن و مرد مسلمان واجب است«.

برخی از نکاتی که این روایت بدان اشاره دارد، عبارتند از:
تا  لذا  است؛  تکلیف  یک  بلکه  نیست،  نیاز  یک  فقط  کار  اول: 
نیاز  تا زمانی که  نه  باید کار کند،  توان دارد،  و  انسان زنده است 

دارد. مالی 
دوم: کار اختصاص به مرد ندارد و زن نیز باید کار مناسب شأن و 

توان خویش را داشته باشد.
سوم: درآمد باید حالل باشد، بنابراین اموری؛ مانند رباخواری، 
درآمد  آن،  فروش  و  سازی  موادمخدر  فروشی،  شراب  قماربازی، 

ازطریق احتکار و گران فروشی حرام است.
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در روایت دیگری فرمودند: 
ْفَضُلَها َطَلُب اْلَحاَلِل«؛3 »عبادت و بندگی 

َ
»اْلِعَباَدُة َسْبُعوَن ُجْزءًا أ

کسب(  و  کار  راه  از  )درآمد  آن،  جزء  برترین  که  دارد  جزء  هفتاد 
است«.3 حالل 

کار، عبادت است  استفاده می شود که  به وضوح  روایت  این  از 
و انسان را به خدا نزدیک می کند، پس وقتی با نگاه عبادت به کار 
فریب،  کم  فروشی،  کم کاری،  آن  در  شود،  نگریسته  فعالیت  و 
درآمد  و  کار  دیگر  از سوی  نمی کند.  پیدا  راه  تقلب  و  زیان رسانی 
حالل آن قدر ارزش دارد که صحت نماز، حج و امثال آن بستگی 
به درآمد حالل دارد؛ از این رو درآمد حالل، برترین عبادت شمرده 

است. شده 
السالم(  )علیه  صادق  امام  حضرت  می کند:  نقل  شخصی 
می ریخت،  وعرق  بود  خود  باغ  در  بیل زدن  مشغول  که  دیدم  را 
به ایشان عرض کردم: فدایت شوم اجازه دهید من به جای شما کار 
ْمِس  ُجُل ِبَحرِّ الشَّ ی الرَّ ذَّ

َ
ْن َیَتأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ي أ کنم، حضرت فرمودند: »ِإنِّ

آفتاب  برابر  در  مرد  که  دارم  دوست  »من  اْلَمِعیَشِة«؛4  َطَلِب  ِفي 
با کارکردن برای به دست آوردن رزق و روزی زندگی خود،  سوزان 

گردد!«. اذیت 
از سویی در اسالم فقط به کار تشویق و ترغیب نشده، بلکه در 
از بی کاری و تنبلی نهی شده و انسان بی کار،  کنار آن، به شدت 
اسالم  است.  گرفته  قرار  تقبیح  و  سرزنش  و  مالمت  مورد  سخت 
و بی کار  تنبل  افراد  توجه دارد،  و کارگر  به کار  اندازه که  به همان 
را  آن ها  خطرناک  روش  و  نموده  سرزنش  به شدت  را  بی هدف  و 
است،  اسالم  شعار  کارگری  و  کار  اگر  می کند.  معرفی  ضدارزش 
افراد  و  می آید  به شمار  شیطان  شعارهای  از  تن پروری  و  بی کاری 

می شوند! محسوب  شیطان  پیروان  از  تن پرور  و  بی کار 
تن پرور  افراد  با  برخورد  در  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول 
که سربار مردم بوده و زحمات خود را به دیگران تحمیل می کنند، 
اِس«؛5 »ملعون و به دور  ُه َعَلی النَّ ْلَقی َکلَّ

َ
می فرمایند: »َمْلُعوٌن َمْن أ

از رحمت خدا است، کسی که بار زندگی خویش را به دوش دیگران 
بیندازد«.

حضرت امام باقر )علیه السالم( نیز در این زمینه می فرمایند: 
»من دشمن دارم کسی را که در امور مادی و دنیوی اش کوتاهی 
می کند؛ زیرا کسی که در امور دنیا تن پرور باشد در امور آخرت 

بیشتر تنبلی می کند.«
از ماه »می« در تقویم میالدی،  اولین روز  این مقال،  پایان  در 
برابر با روز 11 یا 12 اردیبهشت در تقویم هجری شمسی که روز 
جهانی کار و کارگر نام گرفته را به همه کارگران زحمت کش دنیا و 

تهنیت عرض می کنیم. و  تبریک  باالخص هموطنان گرامی 
*********************

1. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفاری، 
الکتب  دار  ناشر:   ،88 ص   ،5 ج  محمد،  آخوندی،  و  اکبر  علی 

ق.  1407 تهران،  چهارم ،  چاپ:  اإلسالمیة، 
2. شعیري، محمد بن محمد، جامع األخبار، ص 139، اشر: 

مطبعة حیدریة، چاپ اول، نجف، بی تا.
3. کافی، ج 5، ص 78.

4. همان، ص 76.

5. همان، ص 72.
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از  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون     ◄
خواست  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسؤوالن 
اتوبوس های  رانندگان  نشانان،  آتش  بر  تا عالوه 
اولویت  در  نیز  عمومی  های  تاکسی  و  شهری 

باشند. کووید1۹  بیماری  علیه  واکسیناسیون 
با  قم  در  فارس  با  گفتگو  در  سامع  امیر  سید   
مدیریت  ستاد  مصوبات  هفتگی  اعالم  به  اشاره 

بحران استان به سازمان های تابعه شهرداری قم 
ابعاد  به  مربوط  های  رسانی  اطالع  کرد:  اظهار 
آن  ضمن  دارد،  ادامه  کووید1۹  بیماری  مختلف 
چک  با  نیز  شهری  مدیریت  مجموعه  ناظران  که 
هستند. فعال  نظارت  امر  در  معین  های  لیست 

یکی  عنوان  به  روزبازارها  فعالیت  درباره  وی 
استان  بحران  مدیریت  ستاد  های  دغدغه  از 

نشان  خاطر  قم  کرونایی  قرمز  وضعیت  در  بویژه 
تعهد  اخذ  با  قم  روزبازارهای  تعطیلی  روند  کرد: 
در  روزبازارها  این  در  دستفروشان  نمایندگان  از 
حال انجام است، ضمن آن که این روزبازارها در 
نیز  از دیگر استان های همجوار  روزهای تعطیل 
مشتری دارند و از این رو نظارت بر عدم فعالیت 

بود. خواهد  بیشتر  تعطیل  روزهای  در  ها  آن 
سپس  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
قم  در  پاکبان   600 و  هزار  فعالیت حدود یک  به 
توجه داد و گفت: تاکنون حدود 600 پاکبان که 
بیماری  دارای  افراد  و  سالمندان  ها  آن  بیشتر 
انجام  را  کرونا  واکسن  تزریق  هستند،  ای  زمینه 
از  دیگر  برخی  باید  حال  عین  در  اما  اند،  داده 
دلیل  به  نیز  را  شهری  خدمات  با  مرتبط  مشاغل 
امکان بیشتر آسیب پذیری متناسب با شغل، در 

داد. قرار  واکسن  دریافت  اولویت 
شرایط  در  که  دانیم  می  همه  افزود:  سامع 
های  نامه  شیوه  رعایت  امکان  عمال  حوادث، 
وجود  فداکار  نشانان  آتش  توسط  بهداشتی 
های  اتوبوس  رانندگان  که  آن  ضمن  ندارد، 
که  افرادی هستند  از جمله  نیز  تاکسی  و  شهری 
معرض  در  روز  هر  طول  در  زیادی  های  ساعت 

خطر ابتال قرار دارند و از این رو الزم است تا این 
گیرند. قرار  واکسن  دریافت  اولویت  در  افراد 

اشاره  با  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اطراف  در  شب  نشینی  ها  و  تجمع  برخی  به 
فضای سبز رودخانه قم و همچنین مشکل توقف 
خودروها در این محدوده بویژه در ساعات بعد از 
افطار اذعان کرد: إعالم ممنوعیت توقف خودرو 
نیروی  توسط  قانون  إعمال  و  محدوده  این  در 
خودروها  و  افراد  تجمع  از  تواند  می  انتظامی 
آن  بویژه  کند،  جلوگیری  ها  تجمع  تشکیل  و 
از  یکی  عنوان  به  ها  دورهمی  و  ها  تجمع  که 
و  کرونا  ویروس  انتقال  های  راه  ترین  خطرناک 

است. شده  معرفی  بیماری  این  به  ابتال 
از  نگرانی  ابراز  با  خود  سخنان  پایان  در  وی 
موضوع  این  در  مردمی  های  ممانعت  برخی 
برگزار  های  مراسم  صعودی  روند  همچنین  و 
تعداد  افزایش  دلیل  به  ها  آرامستان  در  شده 
مردم  همه  از  اخیر،  روزهای  در  جانباختگان 
های  نامه  شیوه  حداکثری  رعایت  با  تا  خواست 
یاریگر  کرونایی،  قرمز  در شرایط  بویژه  بهداشتی 
بهتر  رسانی  خدمت  در  شهری  خدمات  پرسنل 

► باشند.  

به  نسبت  بیشتری  جزئیات  تازگی  به     ◄
درسترس  در  آینده  هفته های  تا  که  واکسن هایی 
بهداشت  وزارت  سوی  از  گرفت  خواهند  قرار 
تزریق  گذشته  هفته  از  است.  شده  منتشر 
است  شده  آغاز  سنی  گروه های  برخی  واکسن 
همه مردم طبق ترتیب بندی انجام شده یکی از 
برابر  در  ایمن شدن  برای  معرفی شده  واکسن   4
همه گیری ویروس کرونا را دریافت خواهند کرد. 
مشاغل  درمان،  کادر  مانند  گروه هایی  همچنان 
افرادی که دارای  و همچنین  ابتال  دارای ریسک 
دریافت  اولویت  در  هستند  زمینه ای  بیماری 

هستند.  واکسن 
نوبت  آبی  اول  نوبت  اسپوتنیک،  واکسن 

قرمز دوم 
گفته  که  است  واکسنی  این  سازنده  روسیه 
را  ممکن  عوارض  کمترین  حال  به  تا  می شود 
است.  داشته  همراه  به  کنندگان  تزریق  برای 
این واکسن در دمای منفی 20 تاب آوری دارد و 
فاصله بین دو تزریق آن 28 روز است. طبق اعالم 
دزهای  دریافت  واکسن  این  سازندگان  هشدار 
زیر  افراد  شیرده،  مادران  باردار،  زنان  برای  آن 
تب  با  همراه  حاد  بیماری  که  افرادی  سال،   18
سابقه  که  افرادی  همچنین  و  دارند  تب  بدون  یا 
محل  است.  ممنوع  دارند  شدید  حساسیت های 
و  است  دلتوئید  عضله  اسپوتنیک  واکسن  تزریق 
بود.  خواهد  سی  سی   .5 نفر  هر  برای  آن  مقدار 
این واکسن در نوبت اول رنگ آبی و در نویت دوم 
آرامی  به  باید  تزریق  از  پیش  و  دارد  قرمز  رنگ 

شود.  داده  تکان 
در  انتقال  زنجیره  قطع  سینوفارم،  واکسن 

کرونا خواستگاه 
در  کرونا  شیوع  وضعیت  از  خبری  کمتر  دیگر 
نظر  به  می شود.  مخابره  رسانه ها  وسط  چین 
جمعیت  با  کشور  این  در  انتقال  زنجیره  می رسد 
که  شده  قطع  گونه ای  به  نیمی  و  میلیارد  یک 
دیگر کمتر کسی به خاطر می آورد که این کشور 
چینی ها  بود.  ویروس  این  اپیدمی  خواستگاه 
کردن  واکسینه  واسطه  به  که  دارند  را  ادعا  این 
این  کترل  به  موفق  از کشورشان  زیادی  جمعیت 

واکسن ساخت چین  بیماری شده اند. سینوفارم 
8 درجه  تا   2 را در دمای بین  این واکسن  است. 
تزریق  نوبت  دو  بین  فاصله  می کنند.  نگهداری 
آن  دریافت  برای  مجاز  سن  و  است  روز   28 آن 
بین 18 تا 60 سال اعالم شده است. تزریق این 
شیرده،  مادران  باردار،  زنان  برای  نیز  واکسن 
افرادی  همچنین  و  دارند  تب  که  حادی  بیماران 
مجاز  دارند،  دارویی  شدید  حساسیت  سابقه  که 
دلتوئید  عضله  واکسن  این  تزریق  محل  نیست. 
برای هر فرد  آن  از  5. سی سی  و  دریافت  است 

بود. خواهد  کافی 
در  آن  فروش  شایعه  و  استرازنکا  واکسن 

سیاه  بازار 
خود  از  زودتر  سیاه  بازار  در  آن  توزیع  شایعه 
مقام  قائم  حریرچی  دکتر  شد.  ساز  خبر  واکسن 
وزیر و معاون کل وزارت بهداشت نسبت به دست 
مجازی  فضای  در  خبرها  این  شدن  دست  به 
واکسنی  هیچ  ما  نظر  »از  گفت:  و  داد  هشدار 

مورد  اماکن  از  خارج  آن  به  دسترسی  امکان  که 
اعتبار  تایید وزارت بهداشت وجود داشت دارای 
که  کسانی  همه  از  دیگر  طرفی  از  بود.  نخواهد 
حال  هر  به  و  هستند  فعال  مجازی  فضای  در 
تعدادی مخاطب دارند نیز این تقاضا را داریم که 
نسبت به واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت 
توسط  که  واکسنی  هر  نکنند.  مطرح  اگر  و  اما 
دریافت  اطمینان  با  را  شده  تایید  شما  خادمان 
نداشته  اعتماد  دیگری  واکسن  هیچ  به  و  کنید 

باشید.«
است.  جنوبی  کره  کشور  ساخت  استرازنکا 
این واکسن در دمای بین 2 تا 8 درجه نگهداری 
می شود. فاصله بین دریافت دو نوبت آن با دیگر 
و  نوبت  دو  در  استرازنکا  است.  متفادت  واکسن 
این  تزریق  می شود.  تزریق  هفته   12 تا   4 بین 
واکسن برای مادران باردار و شیرده با مالحظات 
زیر  افراد  برای  واکسن  این  دارد.  امکان  ویژه ای 
و  تب  با  بیماری  دارای  که  افرادی  و  سال   18

شده  اعالم  ممنوع  هستند  دارویی  حساسیت 
عضله  محل  در  نیز  واکسن  این  تزریق  است. 
سی   .5 نفر  هر  برای  و  می شود  انجام  دلتوئید 

بود.  خواهد  کافی  آن  از  سی 
واکسن محصول هند بهارات، 

سنی  محدودیت های  با  بهارات  واکسن  تزریق 
برای  واکسن  این  است.  همراه  سالمندان  برای 
باالی  سالمندان  همجنین  و  سال   18 زیر  افراد 
با  افرادی  است.  شده  اعالم  ممنوع  سال   55
سابقه حساسیت شدید دارویی و همچنین گروه 
برحذر  آن  تزریق  از  نیز  شیرده  و  باردار  مادران 
واکسن  این  تزریق  نوبت  دو  بین  فاصله  شده اند. 
نوبت  دو  در  و  است  شده  اعالم  روز   28 هندی 
عضله  طریق  از  کننده  دریافت  به  سی  سی   5
شرایط  به  توجه  با  می شود.  تزریق  دلتوئید 
تولید  افزایش  کننده  تولید  کشور  در  اضطراری 
هندوستان  مسئوالن  کار  دستور  در  واکسن  این 

► است.     گرفته  قرار 
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شناخت شب قدر

برای روزنامه گویه یادداشت مرتضی نجفی قدسی 
انسان  و در شب قدر  اندازه گیری است  و  تقدیر  به معنای  »قدر« 
باید عالوه بر اعمال عبادی، ساعتی به تفکر بیندیشد بلکه هندسه 

ارزان نفروشد. را  وجودی خود را بشناسد و خود 
اْلَقْدِر  َلْیَلُة   * اْلَقْدِر  َلْیَلُة  َما  ْدَراَک 

َ
أ َوَما   * اْلَقْدِر  َلْیَلِة  ِفی  نَزْلَناُه 

َ
أ ا  »ِإنَّ

ْلِف َشْهٍر« )سوره قدر، آیات 1 تا 3( بدرستی که ما قرآن را 
َ
ْن أ َخْیٌر مِّ

در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر 
بهتر از هزار ماه است!

شب قدر چیست؟
هدف  و  است  انسان  زندگی  در  مهم  بسیار  مباحث  از  قدر،  شب 
آن است که در چنین شبی انسان، هندسه وجودی خود را بشناسد. 
قدر به معنای تقدیر و اندازه گیری است و در چنین شبی انسان باید 
را  خود  قدر  بلکه  بنشیند،  تفکر  به  ساعتی  عبادی،  اعمال  بر  عالوه 

بیابد و قیمت خود را بشناسد.
امیرالمؤمنین )ع( در خصوص قدر و قیمت انسان فرموده اند: »اّنه 
لیس النفسکم ثمن اال الجّنه، َفال تبیعوها اال بها« یعنی به درستی که 
برای جان های شما قدر و قیمتی نیست مگر به اندازه بهشت، پس 

حواستان باشد که آن را به کمتر از این قیمت نفروشید!
قیمت  و  قدر  انسان  اگر  و  بهاست  گران  خیلی  انسان  جان  بهای 
خود را بشناسد خدای متعال که خود خالق انسان است در عین حال 
بهترین خریدار است، چنانکه در سوره توبه آیه 111 آمده است: »ِإنَّ 
یعنی  َة«  اْلَجنَّ َلُهُم  نَّ 

َ
ِبأ ْمَواَلُهم 

َ
َوأ نُفَسُهْم 

َ
أ اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  اْشَتَری  َه  اللَّ

آن ها  به  و  را می خرد  مال هایشان  و  مؤمنان جان ها  از  بی تردید خدا 
بهشت را عطا می کند و در حقیقت فرمایش امیرالمؤمنین علی )ع( 
اشاره به همین آیه شریفه دارد که اگر انسان با ایمان باشد، خود را 
ارزان نمی فروشد و می داند که هیچکس جز خدا ارزش او را نمی داند 
و این خداست که حاضر است انسان را به باالترین قیمت بخرد، پس 
چرا تا وقتی خریداری مثل خدا وجود دارد انسان به دیگران رجوع 
کند، بهترین خریدار انسان خداست و اگر انسان با او آشتی کند و با 
او پیمان ببندد که اوامرش را اطاعت خواهد کرد، خدا هم نمی گذارد 
بهای جانش هدر رود و یا ارزان فروخته شود بلکه به باالترین قیمت 
یعنی در ازای بهشت می خرد و لذا تفکر در شب قدر برای درک همین 
معانی است که از فرصت پدید آمده برای بازسازی خودش استفاده 
کند و مقدرات الاقل یک سالش را در پرتو عنایت الهی به نحو احسن 

تأمین کند.
نزول قرآن در شب قدر

در شب قدر خداوند متعال لطف و عنایتش را در حق بشر به حد 
اعلی رساند و قرآن کریم را برای تأمین سعادت انسان به عنوان نسخه 
حیاتبخش عملی او نازل کرد. امام خمینی )ره( در بیان اهمیت این 
موضوع می فرمایند: »در ماه مبارک رمضان قضیه ای اتفاق افتاد که 
ابعاد و ماهیت آن تا ابد برای امثال ما در ابهام مانده است و آن نزول 

قرآن است، نزول قرآن بر قلب رسول الله )ص( در لیلة القدر«.
را  استفاده  حداکثر  رمضان  ماه  فرصت  از  خمینی  امام  حضرت 
می کردند بطوری که پیوسته مشغول دعا و ذکر و تالوت قرآن و اعمال 
مخصوص این ماه بودند تا خود را برای درک لیلة القدر آماده کنند.
ماه رمضان، ماه ضیافت الهی است و خدای متعال در این ماه از 
است:  فرموده  که  چرا  قرآن  نزول  به  کرد  ضیافت  )ص(  اکرم  پیامبر 
ذی ُانِزَل فیِه الُقرآن« یعنی معرفی ماه رمضان را قبل  »َشْهُر َرَمضاْن الَّ
از آنکه به ماه روزه و صیام مطرح کند به نزول قرآن عنوان می کند و در 
نَزْلَناُه ِفی َلْیَلِة اْلَقْدِر« که از جمع بندی 

َ
ا أ سوره قدر نیز می فرماید: »ِإنَّ

این آیات نتیجه می گیریم که قرآن کریم در شب قدر نازل شده و شب 
قدر نیز در ماه رمضان است، ولی اینکه چه شبی از ماه رمضان شب 
قدر است در قرآن به آن اشاره ای نشده و تنها در بیان اخبار و روایات 
آمده است که شب های نوزدهم، بیست و یک و بیست سوم شب های 
قدر هستند و بیشتر هم شب بیست و سوم مطرح است. البته روایات 
اهل سنت بیشتر شب بیست و هفتم ماه رمضان را مطرح می کنند و 

احیا آن شب نیز مستحب است.
در شب قدر، انسان باید هندسه وجودی خودش را بشناسد و قدر 
و قیمت خود را بفهمد چون شب نزول قرآن است، پس ما باید قدر 
قرآن را هم بفهمیم و بشناسیم و آنگاه که ارزش آن را فهمیدیم آن را 
باالی سرمان بگذاریم و خدا را به حق اولیائش و اسمًا مقدسی که در 
این کتاب از آن ها یاد شده قسم می دهیم که با خدا پیمان می بیندیم 

و تقاضا می کنیم که ما را جزو آزاد شدگان از دوزخ قرار دهد.
تعهد به قرآن و عترت در شب قدر

اکرم )ص(  پیامبر  بر عهده  را  قرآن  آیات  تبیین  قرآن کریم وظیفه 
اِس  َن ِللنَّ ْکَر ِلُتَبیِّ نَزْلَنا ِإَلْیَک الذِّ

َ
گذاشته است آنجا که می فرماید: »َوأ

ُروَن« )سوره نحل، آیه 44( َیَتَفکَّ ُهْم  َوَلَعلَّ ِإَلْیِهْم  َل  ُنزِّ َما 
پیامبر اکرم )ص( نیز در طول 23 سال رسالت خود، آیات قرآن را 
به اهل بیت عصمت  را  ادامه آن  و  تبیین کردند  و  برای مردم تالوت 
تا مبادا امت دچار گمراهی شوند ولذا در حدیث  و طهارت سپردند 
و  الله  کتاَب  َقلین  الثَّ فیکُم  تاِرُک  »إّنی  فرمودند:  »ثقلین«  مشهور 
ی  کتم ِبهما َلْن َتضّلوا أبدا ولن َیفَتِرقا حتَّ ِعتَرتی أهل بیتی ما إن َتمسَّ

الَحوض« علی  َیِردا 
کتاب  باقی می گذارم  را  گران بها  دو چیز  میان شما  در  یعنی من 
خدا و عترتم و اهل بیتم تا مادامی که به این دو تمسک داشته باشید 
گمراه نمی شوید و قرآن و عترت هم هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا 

وقتی در حوض کوثر بر من وارد شوند.
و  و سنی است  اتفاق شیعه  مورد  اسناد مختلف  به  ثقلین  حدیث 
علیهم  بیت  اهل  و  قرآن  جایگاه  خوبی  به  و  است  شده  نقل  متواتر 

است. کرده  بیان  را  السالم 
که  خود  شناخت  باید  قدر  شب  در  کارها  مهمترین  بنابراین  پس 
منجر به شناخت خدا می شود، باشد و لذا فرمود »َمْن َعَرَف َنْفَسه َفَقْد 
َعَرَف َرّبه«و حاال که این انسان خود را شناخت و می خواهد بنده خدا 
باشد، خدا نسخه عملی او را تحت عنوان کتابی به نام »قرآن« عنایت 
کرده است و پیامبر و اهل بیت او را هم که راسخون در علم هستند، 
مبین قرآن و مفسر قرآن و تأویل کنندگان قرآن قرار داده است و شب 
قدر وقتی قدرش درست ادا می شود که ما متعهد شویم قرآن و عترت 
را پشت سر قرار ندهیم، بلکه باالی سرمان قرار دهیم و با خدا آشتی 
کنیم و میهمان خوبی برای پروردگار باشیم و در شب قدر و نزول قرآن 
که مالئکة الله بر زمین می آیند و به مؤمنان سالم می کنند ما هم در 
ْمٍر 

َ
ن ُکلِّ أ ِهم مِّ وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِّ ُل اْلَماَلِئَکُة َوالرُّ شمار آنان باشیم، »َتَنزَّ

ی َمْطَلِع اْلَفْجِر« * َساَلٌم ِهَی َحتَّ

یادداشت
در حال حاضر چهار واکسن کرونای »اسپوتنیک وی« روسی، بهارات هندی، واکسن چینی و آسترازنکا کره جنوبی وارد ایران شده اند. در 

گزارش پیش رو اطالعاتی درباره این چهار واکسن را شرح داده ایم.

● شما مجاز به دریافت کدام واکسن هستید؟    ●

درخواست معاون شهردار قم از مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی استان؛    

●  آتش نشانان در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند   ●

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

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
کالسه  پرونده  به  مربوط   13۹۹6033000101604۹ شماره  -رأی   1
در ششدانگ  براتعلی  فرزند  فتاح  آقای حسینعلی   13۹۹1144300010016۹6
اصلی     10۹21 شماره  پالک  مترمربع   161/33 مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع 

 )۹811 الف  بهاءالدینی.)م  سیدجواد  از  الواسطه 
کالسه  پرونده  به  مربوط    13۹۹60330001015۹36 شماره  رأی   -2
13۹۹114430001001344 آقای اکبر خرم رو فرزند رضا در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 105 مترمربع پالک شماره  10586 اصلی واقع درقم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 62۹86 مورخ 136۹/1/21 

الف۹812( 15قم.)م  دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   13۹۹603300010151۹0 شماره  رأی   -3
13۹۹114430001001541 آقای اصغر وجدانی فرزند نجات اله  در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت136/50مترمربع پالک شماره 10۹65 اصلی واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 26637 مورخ 

 )۹813 الف  قم.)م   42 دفترخانه   13۹3/5/5

کالسه  پرونده  به  مربوط   13۹۹60330001015167 شماره  رأی   -4
در  نباتعلی   فرزند   جعفری  الدین  شهاب  آقای   13۹۹114430001001526
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145/۹3 مترمربع پالک شماره 10۹13  
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری 

 )۹814 الف  بهاءالدینی.)م  علویه  بانو  از  الواسطه  مع 
کالسه   پرونده  به  مربوط    13۹۹60330001013۹31 شماره  رأی   -5
اله   در سه  13۹8114430001001580 آقای احمد عزتی مطاع  فرزند نصرت 
 223/83 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
اداره  مترمربع پالک شماره 10635 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک 
یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از بتول فخاری و اعظم گیلکی دفتر 404 صفحه 
418 و دفتر 3۹8 صفحه 11 ودفتر 2۹ صفحه 323و دفتر 1۹2 صفحه 570.)م الف 

)۹815
کالسه   پرونده  به  مربوط    13۹۹60330001013۹32 شماره  رأی   -6
13۹8114430001001581 خانم  اعظم گیلکی فرزند عباس در یک و نیم دانگ 
مترمربع  به مساحت ششدانگ  223/83  باب ساختمان  از ششدانگ یک  مشاع 
پالک شماره 10635 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
مالکیت مشاعی صادره در دفتر 404 صفحه 418 و دفتر 3۹8 صفحه 11 و دفتر 2۹ 

الف ۹816(   دفتر 1۹2 صفحه 570.)م  و  صفحه 323 

کالسه   پرونده  به  مربوط    13۹۹60330001013۹33 شماره  رأی   -7
13۹8114430001001582 خانم  بتول فخاری  فرزند عباس در یک و نیم دانگ 
مترمربع  به مساحت ششدانگ  223/83  باب ساختمان  از ششدانگ یک  مشاع 
پالک شماره 10635 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
مالکیت مشاعی صادره در دفتر 404 صفحه 418 و دفتر 3۹8 صفحه 11 و دفتر 2۹ 

الف ۹817(   دفتر 1۹2 صفحه 570.)م  و  صفحه 323 
 مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد 
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و قدس( 
تاریخ انتشار اول:  1400/2/12 
تاریخ انتشار دوم :  1400/2/27

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

◄    برگزیدگان جشنواره نمایشنامه نویسی باشگاه 
تئاتر تجربه در قم تقدیر شدند.

قم،  استان  هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشور  هنری  حوزه  هنری  معاون  معلمی  مجدالدین 
در این آیین، با اشاره به سابقه فعالیت های نمایشی 
حوزه هنری قم در قالب کارگاه تئاتر »اولین تجربه« 
بود  همراه  سختی هایی  با  حرکت  این  شروع  گفت: 
اما حاال خوشحالیم که واحد نمایش حوزه هنری قم 
است  رسیده  نسل  پروش  زمینه  در  دستاوردهایی  به 

ابتدای راه حتی فکرش را هم نمی کردیم. که در 
قم  هنری  حوزه  در  را  روند  این  افزود:  معلمی 
مهم تر  نسل  تربیت  که  کردیم  آغاز  رویکرد  این  با 
گفت  و  رفت  فراتر  باید  حاال  اما  است،  اثر  تولید  از 
است،  مهم تر  هم  انسان  تربیت  از  حتی  اثر  نوشتن 
زندگی  از  را حتی پس  تاثیرش  و  اثر می ماند  که  چرا 
هنرمند هم می گذارد و گاه حتی تاریخ ساز می شود.

هیچ  افزود:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
لحظه  در  هنری  اثر  که  داشت  انتظار  نباید  وقت 
بزرگی  نقاشان  و  نویسندگان  بسیار  چه  دهد،  ثمر 

جمله  از  و  نشدند  دیده  آثارشان  حیات  زمان  در  که 
آثارشان  ولی  بودند  روزگارشان  انسان های  فقیرترین 
پس از مرگ مورد توجه قرار گرفت و با رقم های بسیار 

شد. دست  به  دست  باال 
برای  اینکه  بر  عالوه  کنید،  تالش  گفت:  وی 
هم  مردم تان  برای  می نویسید؛  عالیق تان  و  خودتان 
ببینید،  کارتان  در  هم  را  مردم  مسایل  و  بنویسید 
و  فقر  فقط  منظورم  مردم،  مسایل  می گویم  وقتی 
مذهبی،  اعتقادی،  مسایل  بلکه  نیست؛  تنگدستی 

است.  نیز  مردم  دغده های  دیگر  و  مراودات 
باشگاه  نمایشنامه نویسی  تخصصی  کارگروه  آثار 

می روند  صحنه  روی  به  تجربه  تئاتر 
هنری  حوزه  نمایشی  هنرهای  واحد  مسئول 
هنرجویان  پرورش  روند  به  توضیحاتی  در  نیز،  قم 
قم  هنری  حوزه  در  نمایشنامه نویس  هنرمندان  و 
اشاره کرد و گفت: دوره های نمایشنامه نویسی حوزه 
شکل  گرفتن  با  و  شد  شروع  پیش  سال ها  از  هنری 
کارگروه  های تخصصی  تشکیل  و  تجربه  تئاتر  باشگاه 
حضور  با  و  شد  منسجم تر  آموزش  روند  باشگاه،  این 

محمدرضا  و  حسین  فدایی  حسین  سید  آقایان 
پیشرفته  و  تکمیلی  مقدماتی،  دوره های  آزاد 

شد. برگزار  نمایشنامه نویسی 
در  خوشبختانه هنرجویان  افزود:  احمد سلیمانی 
رویدادهای  و  دوره ها  برگزاری  پیگیر  چنان  روند  این 
به  نمایشنامه نویسی  کارگروه  که  شدند  تخصصی 
یکی از فعال ترین کارگروه های دوازده گانه  تخصصی 

شد. تبدیل  تجربه،  تئاتر 
وی ادامه داد: در حال حاضر 11 َتن از هنرجویان 
نویسی  فیلم نامه  و  نمایشنامه نویسی  به  باشگاه؛ 
سفارش  خیابانی  تئاتر  حوزه  در  هستند،  مشغول 
جمله  از  گوناگون  جشنواره های  در  و  داشته اند  کار 
و  تولید  آثارشان  و شهروندی  و شهر  بچه های مسجد 

شده  است. اجرا 
است  این  ما  هدفگذاری  کرد:  خاطرنشان  وی 
صحنه  روی  قم  هنری  حوزه  در  آثاری  امسال  از  که 
تخصصی  کارگروه  هنرمندان  توسط  که  برود 
شده  تولید  تجربه  تئاتر  باشگاه  نمایشنامه نویسی 

. شد   با

اول،  نفر  موسوی  فاطمه  از  مراسم  این  پایان  در 
فائزه  و  ترابیان  سجاد  و  دوم،  نفر  کوت آبادی  لیال 

این مسابقه،  نفرات سوم  به صورت مشترک  هاشمی 
► شد.      تجلیل  هدایایی  و  تقدیر  لوح  اهدای  با 

شرایط  در  و  روزها  این  قمی  عکاسان  یصنف     ◄
کرونایی حال و هوای خوبی ندارند و متأسفانه هرروز 
بر تعداد تعطیل کنندگان این صنف افزوده می شود.

آثاری از هنرشان را روی دیوار هر خانه ای می توان 
آدم  به  را  وافری  لذت  آن  به  نگاه  بار  هر  که  دید 
می کند. زنده  برایمان  را  نابی  لحظات  و  می بخشد 
دیگر  که  آدم هایی  از  عکسی  گذاشتند  یادگار  به 
قاب  به  نگاه  با  تنها  را  دل تنگی هایمان  اما  نیستند 

دهیم. تسکین  حدودی  تا  می توانیم  عکسشان 
حتی  را  آن ها  پای  رد  بگذریم  که  تلخی ها  از 
می توانیم  نیز  شادی هایمان  در  پررنگ تر  به مراتب 
معتمدانی  همان  بلکه  نیستند،  غریبه  آن ها  بیابیم. 
حضور  مراسم هایمان  خصوصی ترین  در  که  هستند 
داشتند و باهنرشان ما را برای ماندگار کردن لحظات 

نمودند. یاری  خوش 
روزهای  و خاطره انگیزترین  بهترین  ثبت  عهده دار 
زندگی ما بودند، اما حاال خود، بدترین و  سخت ترین 

روزهای زندگی شان را سپری می کنند.
نه  اما  است  تاریک  که  است  مدتی  اتاق هایشان 
دلیل  به  بلکه  تاریکی،  در  ما  از  کردن  عکاسی  برای 

مقابلشان. صندلی های  بودن  خالی 
اصناف  اتحادیه های  سراغ  به  که  روزها  این 
می رویم تا آسیب های وارده ناشی از کرونا بر صنوف 
مواجه  زیادی  تلخی های  با  کنیم  بررسی  را  آن ها 
اجناس،  معدوم سازی  کارگران،  بیکاری  که  شدیم 
این  ازجمله  شغل  تغییر  و  فعالیت  شدن  متوقف 

بود. موارد 
که  رفتیم  متفاوت تری  صنف  سراغ  به  اما  حاال 
به شکل دیگری  را  ازکرونا  ناشی  و آسیب های  تلخی 
و  تجربه می کند آسیب هایی که شاید خاموش است 

نمی آید. چشم  به  خیلی 
به  وابسته  زیادی  حد  تا  اقتصادش  که  صنفی 
آرایشگاه هاست وحاال  و  صنوف دیگر ازجمله تاالرها 
صنوف  این  تمامی  ایجادشده،  محدودیت های  با 

تعطیلی شده اند. وار دچار  به صورت سلسله  مرتبط، 
فیلم برداران  و  عکاسان  اتحادیه  رئیس  احمدلو 
سال  می گوید:  تسنیم،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم 
که  داشتند  کار  تعطیلی  پروانه   60 حدود  گذشته 
می شود  محسوب  ورشکستگی  به نوعی  خود  این 
به  رو  ابطال شده  و  منقضی  پروانه های  همچنان  و 

است. گسترش 
ابطالی  درصد  دو  الی  یک  درگذشته  افزود:  وی 
تا   10 به  حاضر،  درحالی که  ولی  داشتیم  پروانه 

است. رسیده  12درصد 
صنف عکاسی 430 پروانه فعال در استان دارد

دارد  استان  در  فعال  پروانه   430 عکاسی  صنف 
اشتغال  ایجاد  3نفر  برای  اگر  آن ها  از  هرکدام  که 
بیکاری چند  به  منجر  تعطیلی هرکدام  باشند،  کرده 

می شود. کنونی  سخت  شرایط  در  آن هم  کارگر، 
این  از  دولت  حمایت های  میزان  مورد  در  وقتی 
در  حمایت ها  می گوید:  احمدلو  می پرسیم  صنف 

میلیون   12 تا   6 بین  12درصدی  وام  پرداخت  حد 
صنف  این  سامان  ناِب  اوضاع  به  توجه  با  که  بوده 
وام  این  البته  ندارد که  وام وجود  این  امکان دریافت 
مطابق با جمع همه شرایط یعنی پروانه فعال، کارگر 
سود12  با  تعطیلی  ایام  در  کارگر  حفظ  و  بیمه ای 
جمع  عدم  صورت  در  و  می شود  پرداخت  درصد 
چون  که  می گردد  ارائه  درصد   18 سود  با  شرایط 
برای  هم  درآمدی  و  می افزاید  صنف  این  بدهی  به 
ندارد،  وجود  حاضر  درحالی که  قسطش  پرداخت 

است. نکرده  استقبالی  آن  از  هیچ کس 
رئیس اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران قم در رابطه 
کرد:  بیان  نیز  استانی  ارگان های  حمایت  میزان  با 
15درصد  تنها  نبودند  چشمگیر  خیلی  حمایت ها 
درصد   15 و  شهرداری  عوارض  پرداخت  در  تخفیف 

داشتیم. اتحادیه  در  عضویت  برای  تخفیف 
از  بعد  عکاسی  نرخ  شدن  گران  با  رابطه  در  وی 
کاالی  عکاسی  می گوید:  نیز  بحران  این  از  عبور 

تقاضا  همچنان  شود،  گران  اگر  که  نیست  اساسی 
وجود داشته باشد گرانی و قیمت باال باعث کم شدن 
شود. ارائه  متعادل  قیمت  باید  که  می شود  مشتری 
به  مختص  فقط  صنف  این  به  وارده  آسیب های 
عرصه  این  فعاالن  از  بخشی  نیست،  کرونا  شیوع 
از سپرده شدن کار  بعد  و  باسیاست های غلط کشور 
پیشخوان  دفاتر  و  پست  دفاتر  به  پرسنلی  عکاسی 
این  در  احمدلو  حسن  که  شدند  رکود  دچار  دولت 
سالی  دو  پرسنلی  عکاسی  بخش  گفت:  نیز  راستا 
اداره  در  پرسنلی  عکاسی  انجام  خاطر  به  که  است 
دچار  ثبت احوال  و  دولت  پیشخوان  دفاتر  پست، 

است. شده  مشکل 
از هر مرجعی برای  این رابطه اضافه کرد:  وی در 
طریق  از  و  گرفته  صورت  پیگیری  مشکل  این  رفع 
داده  مساعدهایی  قول  که  شده  هم  شکایت  مجلس 
این  رفع  برای  مثبتی  کار  هیچ  عماًل  تاکنون  اما  شد 

► است.    انجام نشده  مشکل 

سازی  عروسک  مدرسان  از  یکی     ◄
سازی  عروسک  آموزشی  کارگاه  گفت: 
در  عمومی  صورت  به  بار  نخستین  برای 
همت  به  قم  استان  جوان  خانه  محل 
مشارکت  و  زندگی  خوب  حس  موسسه 
هنری  فرهنگی  سازمان  و  جوانان  معاونت 

شود. می  برگزار  قم  شهرداری 
با  گفتگو  در  مراد  حیدری  معین 
کارگاه  نخستین  برگزاری  قم،از  در  فارس 
در  عمومی  صورت  به  سازی  عروسک 
این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  قم  استان 
کار  کالس  قالب  در  آموزشی  کارگاه 
به  سال   12 سنی  گروه  برای  آفرینی 
به  دوساعته  جلسه   3 زمان  مدت  در  باال 

شود. می  برگزار  رایگان  صورت 
کنندگان  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
اولیه  اصول  با  سازی  عروسک  درکارگاه 

می  آشنا  عروسک  مدل  انواع  شناخت  و 
ریزی  برنامه  براساس  کرد:  تصریح  شوند، 
های صورت گرفته تالش می شود ساخت 
به  زن«  »فک  یا  »ماپت«  های  عروسک 

شود. داده  آموزش  عالقمندان 
نمایشی  های  عروسک  ساخت  مدرس 
کارگاه  این  در  که  نکاتی  به  اشاره  با 
کرد:  عنوان  شود،  می  داده  آموزش 
کارگاهی  دوره  این  در  کنندگان  شرکت 
سازی  حجم  که  عروسک  اولیه  اصول  با 
و  ها  ابزار  از  استفاده  همراه  به  است 

شوند. می  آشنا  ها  متریال 
تالش  در  براینکه  تاکید  با  مراد  حیدری 
هستیم پس از برگزاری این دوره کارگاهی 
سنی  گروه  برای  نیز  دیگری  دوره  بتوانیم 
این  گفت:  کنیم،  برگزار  سال   12 زیر 
سنی  شرایط  براساس  نیز  آموزشی  دوره 

هایی  عروسک  و  شود  می  برگزار  کودکان 
آنان  به  است  سنی  گروه  این  مناسب  که 

شد. خواهد  داده  آموزش 
های  ویژگی  مهمترین  از  یکی  وی 
عمومی  را  آموزشی  دوره  این  برگزاری 
برخی  کرد:  بیان  و  دانست  آن  بودن 
آموزشگاه  یا  و  هنری  فرهنگی  نهادهای 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  به  نسبت  ها 
این  که  کنند  می  اقدام  سازی  عروسک 
همان  اعضای  مختص  آموزشی  های  دوره 

است. نهاد 
های  عروسک  ساخت  مدرس  این 
دوره  این  پایان  از  پس  گفت:  نمایشی 
معتبر  گواهی  کنندگان  شرکت  به  آموزشی 
توانند  می  عالقمندان  و  شد  خواهد  اعطا 
پیشرفته  و  مقدماتی  آموزش  دوره  در 

کنند. شرکت  عروسک  ساخت 

با حضور معاون حوزه هنری کشور؛       

●  برگزیدگان مسابقه نمایشنامه  نویسی در قم تقدیر شدند    ●

تأثیر کرونا بر زندگی عکاسان قمی؛    

●  رشد 12درصدی لغو و ابطال پروانه های فعال این صنف   ●

در محل خانه جوان استان قم صورت گرفت؛    

●  برگزاری کارگاه آموزشی عروسک سازی برای نخستین بار در قم   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
1 اجرای احکام مدنی قم به شماره ۹8/ج/1008 ثبت گردیده له احسان کریمی نسب 
علیه مهدی قاسمی ورزنه محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۹41/526/۹52ریال 
له و 47/076/347ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم  در حق محکوم 
له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 36 فرعی از 10250 اصلی بخش 1 قم 
توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد 51 و 
135 مقدار ۹/43۹ سهم مشاع از 275/7 سهم مشاع از 10۹0/۹0 سهم ششدانگ 
بابت محکوم به و مقدار 0/471 سهم مشاع 275/7سهم مشاع از 10۹0/۹0 سهم 
ششدانگ پالک پالک فوق بابت حق االجرا به فروش خواهد رسید. با احترام ، عطف به 
پرونده کالسه بایگانی شعبه ۹۹00755 در خصوص کارشناسی ارزیابی ملک معرفی 
شده پالک ثبتی 10250/18/36 اصلی بخش یک ثبت قم به ادرس قم به ادرس 
انتهای 75 متری عمار یاسر انتهای کوچه شماره 86 پشت ساختمان هتل پاسارگاد 
پس از مراجعه وقوع ملک و انجام بررسی های الزم نظریه کارشناسی خود را جهت 
استحضار تقدیم می نماید. مشاهده مستندات و نظریه: مطابق مستندات یک برگ 
رو نوشت از سند رسمی قطعی غیر منقول به شماره 16437 مورخ ۹3/10/24 دفتر 
اسناد رسمی 70 ثبت قم ملک مورد نظر قطعه زمین به ادرس فوق 275/7سهم مشاع 
از 10۹0/۹ سهم مشاع که برابر با دو سهم 11 سهم که 11 سهم برابر 2 سهم مشاع 
از 21 سهم 6 دانگ می باشد و عرصه ملک 275/7 مترمربع ذکر شده و به صورت 
وکالت به نام اقای مهدی قاسمی ورزنه به ثبت رسیده است. مطابق گزارش کارشناس 
شهرداری منطقه مهندس ابوالفضل کرمانی زاد این ملک با کد نوسای 248-44-1-

107-1 با عرصه به مساحت 220/74مترمربع موجود پس از کسر تعویض شهرداری 

قطعه شماره 44 تفکیکی در نقشه شهرداری می باشد و توسط همکار کارشناس نقشه 
برداری اقای مهندس حسن خانی نیز نقشه UTM برای ان تهیه شده است. لذا با 
ابعاد و مساحت و سایر عوامل موثر  عنایت به موارد فوق و مالحظه موقعیت محلی 
در ارزیابی ملک موصوف با مساحت 275 مترمربع مطابق نقشه پیوست از قرار هر 
و  بیست  27/500/000/000ریال  مبلغ  به  جمعا  100/000/000ریال  مترمربع 
هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق 
الذکر در تاریخ 1400/3/5 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده 
)شرکت کنندگان می بایست مبلغ مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

پرونده  در  موجود  کپی  براساس   -1  : ق.ا.ا.م   138 ماده  در  مندرج  موارد  به  پاسخ 
ششدانگ ملک به نام اقای ابراهیم زینلی می باشد. 2- محل مورد ارزیابی به صورت 
یک باب منزل مسکونی شامل زیر زمین ، همکف و دو طبقه روی ان است ، ملک محل 
سکونت می باشد و در طبقه همکف یک باب مغازه با درب ریموت کنترل احداث شده 
ان  تجاری  و هزینه  بوده  اقدام  ان در دست  اخذ مجوز شهرداری  مالک  اظهار  به  که 
پرداخت گردیده است.3- ملک مسکونی مورد ارزیابی دارای سند ششدانگ می باشد. 
4- طبقه زیرزمین ، اول دوم ملک در اجاره و اجاره ماهانه این طبقات به اظهار مالک برابر 
120/000/000ریال و مدت اجاره تا یکسال و نیم دیگر است. مقرر گردید موارد فوق 
الذکر در تاریخ 1400/3/4 ساعت ۹/15 الی ۹/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 

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

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

از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در  اجراییه صادره  به موجب 
شعبه 4 اجرای احکام مدنی قم به شماره 4/۹۹ج/881ثبت گردیده له حمید روح 
پرور علیه ابراهیم زینلی ، حسن علی غفاری و احسان حیدری محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت 6/241/184/408ریال در حق محکوم له و 312/05۹/220ریال 
نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 
6763 فرعی از 105۹۹ اصلی بخش 1 قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 11/675 سهم مشاع از 240 
سهم ششدانگ عرصه و اعیان بابت محکوم به و مقدار 0/583 سهم مشاع از 240 
فروش خواهد  به  االجرا  بابت حق  فوق  ثبتی  پالک  اعیان  و  سهم ششدانگ عرصه 
انجام  و  ، قطعه دوم جنوبی  ، کوچه 17  بلوار شهید صدوقی  در  واقع  رسید. محل 
بررسی های الزم نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می گردد: الف – مشخصات 
ثبتی ملک مورد بازدید: طبق مدارک موجود ملک مورد ارزیابی دارای سند ششدانگ 
با پالک ثبتی 6763 فرعی از 105۹۹ اصلی بخش یک ثبت قم به مساحت عرصه 
254/۹5مترمربع به مالکیت اقای ابراهیم زینلی با حدود اربعه زیر به ثبت رسیده 

است. شماال درب دیواری است به طول 10/43 متر به شارع 10 متری شرقا دیوار 
به دیوار به طول 24/70 متر به شماره 426 فرعی از 105۹۹ اصلی جنوبا دیوار به 
دیوار به طول 10/10 متر به شماره 377 فرعی از 105۹۹ اصلی غربا دیوار به دیوار 
به طول 25 متر به شماره 425 فرعی از 105۹۹ اصلی ب – مشخصات ساختمانی 
ملک مورد ارزیابی : محل مورد بازدید ساختمان جنوبی ساز در چهار طبقه شامل 
طبقه  است.  گردیده  احداث  اجری  نمای  با  ان  روی  طبقه  دو  و  همکف   ، زیرزمین 
زیرزمین به صورت سالن ورزشی و دارای ابدارخانه و سرویس بهداشتی زیر پله است. 
طبقه همکف دارای یک باب مغازه در بر خیابان و یک واحد مسکونی با سالن ، اتاق 
خواب و اشپزخانه و سرویس بهداشتی است. طبقه اول و دوم هر طبقه به صورت یک 
واحد مستقل مسکونی با سالن ، اتاق و اشپزخانه و سرویس بهداشتی و تراس است. 
مغازه طبقه همکف فاقد مجوز تجاری و ساختمان دارای 5 کنتور برق و 3 انشعاب گاز و 
امتیاز اب است. ج – نظریه کارشناسی: با توجه به نکات فوق ، موقعیت محل ، مساحت 
، کمیت و کیفیت و سایر عوامل موثر ، ارزش عرصه اعیانی و امتیازات ملک مورد بازدید 

به شرح جدول زیر تعیین می گردد:

ارزش کل )ریال(ارزش هر مترمربعمساحتمحل مورد ارزیابیردیف

254/۹53۹0/000/000۹۹/430/500/000عرصه مورد بازدید1

24720/000/0004/۹40/000/000اعیانی احداثی زیرزمین با نور گیر2

23825/000/0005/۹50/000/000اعیانی احداثی همکف3

18926/000/0004/914/000/000اعيانی احداثی طبقه اول با احتساب تراس4

8927/000/0002/403/000/000اعيانی احداثی طبقه دوم با احتساب تراس5

35300/000/000105/000/000/000ارزش تجاری یک باب مغازه6

150/000/000-----------امتياز اب برق و گاز7

128/287/500/000جمع کل برابر یکصد و بيست و هشت ميليارد و دویست و هشتاد و هفت ميليون و پانصد هزار ریال

کارگاه  برگزاری  زمان  مراد  حیدری 
برقراری  از  پس  را  سازی  عروسک  آموزش 
آرامش نسبی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
برگزاری  زمان  کرد:  خاطرنشان  و  ذکر 
در  و  اعالم  زودی  به  آموزشی  کارگاه  این 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  شرایطی 

شود. می  برگزار 
با  عروسکی  های  نمایش  هنرمند  این 
عروسک  کارگاه  برگزاری  اهداف  به  اشاره 
می  سالی  چند  کرد:  خاطرنشان  سازی 
در  عروسکی  های  نمایش  تولید  که  شود 
آموزش  با  در تالش هستیم  و  قم کم شده 

جستن  بهره  با  و  نمایشی  های  عروسک 
های  نمایش  زمینه  در  مجرب  اساتید  از 
اینگونه  پررنگ  حضور  شاهد  عروسکی 
قمی  کودکان  برای  صحنه  در  ها  نمایش 
اهدا  آنان  به  را  شادی  و  لبخند  و  باشیم 

► کنیم.   



»افطاری  عنوان  به  مبلغی  واریز     ◄
رئیس جمهور« به کارت خدمات طالب حوزه های 
مورد  اخیر  روزهای  در  که  است  موضوعی  علمیه 
بحث و واکنش های گوناگون حوزویان بوده است. 
در این زمینه چند نکته ی مهم قابل توجه است:
در  و  بوده  سابقه  به  مسبوق  واریزی  این 
سال های اخیر به روش ها و عناوین مختلف انجام 
شده است. اگرچه سابقه ی چنین اقدامی دلیل بر 
صحیح بودن آن نیست اما نشان می دهد دولت ها 
متولیان  دیگر  سوی  از  و  گوناگونی  توجیهات  با 
حوزه های  خدمات  »مرکز  که  برنامه  این  حوزوی 
بوده اند.  مثلت  این  اصلی  ضلع  دو  است  علمیه« 
دولت بخشی از نظام و حاکمیت است که براساس 
تصمیمات کالنی که اتخاذ شده اقدام به حمایت 
و  می کند  حوزوی  مختلف  بخش های  از  مالی 
در  تصمیم گیران  سالیق  براساس  است  ممکن 
دولت ها تغییرات و اوج و فرودهایی داشته باشد. 
احمدی نژاد  آقای  دولت  از  مقطعی  در  آنکه  چه 
صورت  به  دینی  و  حوزوی  نهادهای  بودجه ی 
ده ها  نیز  اینک  هم  یافت.  افزایش  چشم گیری 
رابطه ی مالی مستقیمی  و دولتی  نهاد حاکمیتی 
و  با حوزه های علمیه و طالب در قالب قراردادها 

دارند. حمایت ها  و  طرح ها 
و  توجه  مورد  اخیر  موضوع  در  که  آنچه  اما 
واریز  گرفته است  قرار  طالب  از  بخشی  اعتراض 
به  رئیس جمهور«  »افطاری  عنوان  به  مبلغی 

شائبه ی  روش  این  که  است  آنان  شخص  حساب 
زمینه سازی  طالب،  نفس  عزت  شدن  خدشه دار 
برای تخریب چهره ی حوزه و روحانیت و یا برخی 
را  انتخابات  آستانه  در  سیاسی  بهره برداری های 
حوزوی  کنشگران  از  برخی  داشته است.  پی  در 
در فضای مجازی در حرکت های نمادین اقدام به 
بازگرداندن مبلغ فوق به حساب دولت و یا برخی 

کرده اند. نیز  عام المنفعه  و  خیریه  مراکز 
اگرچه این واکنش ها قابل درک بوده و می تواند 
به  علمیه  حوزه های  خاص  حساسیت  از  نشان 
مسائل مالی داشته باشد اما اقدامی بسیار نازل و 
مقطعی است، چه آنکه این روند قطعا در سال ها 

نیز ادامه خواهد داشت. و دولت های بعدی 
می رسد  نظر  به  چیست؟  کار  چاره ی  اما 
امر  حاکمیت«  و  حوزه  مالی  »رابطه ی  موضوع 
توسط  آن  تکلیف  باید  که  است  مهمی  بسیار 
عالی  شورای  مانند  حوزوی  نهادهای  عالی ترین 
حوزه یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشخص 
سطوح  از  نظرخواهی  با  باید  نهادها  این  شود. 
و  تقلید  عظام  مراجع  بویژه  و  حوزویان  مختلف 
مختلف  نیازهای  از  صحیحی  درک  دیگر  سوی  از 
جامع  »آئین نامه ی  طالب  و  حوزوی  نهادهای 
ارتباط مالی حوزه و حاکمیت« را تدوین و تصویب 
و  دولت ها  مشی  خط  باالتر  موضعی  از  و  نمایند 
رابطه ی  خصوص  در  حاکمیتی  نهادهای  سایر 

نمایند. مشخص  را  روحانیت  و  حوزه  با  مالی 

و  انقالب  معظم  رهبر  خمینی،  امام  حضرت 
تاریخی  مختلف  برهه های  در  تقلید  عظام  مراجع 
و مناسبت های گوناگون نظرات خود در خصوص 
کرده اند.  تبیین  را  نظام«  و  حوزه  مالی  »نسبت 
اگرچه شرایط متغیر بوده و ممکن است اقتضائات 
تاثیرگذار  خط مشی ها  تعیین  در  ثانویه  احکام  و 
کند  مشخص  باید  که  است  حوزه  این  اما  باشد 

حاکمیتی  نهادهای  و  دولت ها  چارچوبی  چه  در 
دارند. را  آنان  مالی  حریم  به  ورود  اجازه ی 

مواجهه  بیان شد می توان  که  نکاتی  به  باتوجه 
با موضوع اخیر را در دو سطح و مقطع کوتاه مدت 
الزم  مدت  کوتاه  در  نمود.  طراحی  مدت  بلند  و 

است مرکز خدمات حوزه به عنوان متکفل اصلی 
دقیق  صورت  به  طالب  معیشتی  و  مالی  اموارت 
و  دهد  صورت  را  الزم  اطالع رسانی های  شفاف  و 
و  تقلید  مراجع عظام  بیوت  با  منسجم  تعاملی  در 
سطوح مختلف حوزویان بویژه رسانه های حوزوی 
جلوگیری  احتمالی  سوء تفاهم های  هرگونه  از 
در  دهد.  انجام  را  الزم  شفاف سازی های  و  کند 

عنوان  به  حوزه  عالی  شورای  نیز  مدت  بلند 
عالی ترین مقام تصمیم گیری در حوزه های علمیه 
با  حاکمیت  مالی  تعامل  آئین نامه ی  و  سیاست ها 
حوزه های علمیه را تدوین و تصویب و به مرحله ی 

► برساند./مباحثات     اجرا 
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آیت هللا  ارتحال  و  از وقفه ای یک ساله  ◄   پس 
هفتگی  اخالق  درس  جلسات  یزدی،  مصباح 
آیت هللا  حضور  با  قم  در  انقالب  معظم  رهبر  دفتر 

شد. خواهد  برگزار  شب زنده دار  محمدمهدی 
مرکز  اگرچه  قم  )صفائیه (  شهداء  خیابان 
موسسات  و  تقلید  مراجع  بیوت  دفاتر  اصلی 
حوزوی است اما در نوبت عصر بخاطر پاساژها و 
ساعت  در  و  دارد  متفاوت  چهره ای  خرید،  مراکز 
رنگارنگ  انسان های  از  هیاهوئی  شب  آغازین 
اما  می گیرد.  خود  به  نامناسب  ظاهری  گاه  و 
دقایقی  و  شب ها  چهارشنبه  که  سال هاست 
پیاده روهای  از  عشاء  و  مغرب  نماز  اتمام  از  پس 
می شود؛  باز  متفاوت  عالمی  به  دربی  پرازدحام، 
میزبان  ساعات  آن  در  خمینی  امام  حسینیه ی 
آیت هللا  اخالق  درس  پای  بود  جوانانی  و  طالب 

بودند. نشسته   یزدی  مصباح 
دفتر  در  اخالق  درس  منظم  جلسات  برگزاری 
تاسیس  نخست  ماه های  به  انقالب  معظم  رهبر 

آن  در  برمی گردد.   1372 سال  در  دفتر  این 
شاخص  اساتید  برخی  حضور  با  دفتر  این  ایام 
سیدجعفر  یزدی،  خاتم  آیات  حضرات  همچون 
و  علمی  هویتی  بیشتر  یزدی  موسوی  و  کریمی 
حوزوی داشت و ایده ی تشکیل جلسات هفتگی 
قرار  توجه  مورد  فضایی  چنین  در  اخالق  درس 

. گرفت
پناه  علی  شیخ  آیت هللا  مرحوم  ابتدا  در 
ماه  چند  و  کرد  آغاز  را  جلسات  این  اشتهاردی 
بعد در نخستین ماه مبارک رمضان حضرات آیات 
جلسات  برای  نیز  یزدی  مصباح  و  آملی  جوادی 
اما  بعد  مدتی  شدند.  دعوت  شبانه  اخالق 
مصباح  آیت هللا  منظم  حضور  با  هفتگی  جلسات 
این  نمی کرد  فکر  کسی  شاید  یافت.  ادامه  یزدی 
طول  به  سال   25 از  بیش  است  قرار  جلسات 
اخالق  دروس  طوالنی ترین  از  یکی  و  انجامد 

باشد. حوزه 
سال   25 به  قریب  یزدی  مصباح  آیت هللا 

قم  در  انقالب  معظم  رهبر  دفتر  اخالق  جلسات 
مسافرت  خاص  موارد  جز  به  و  می کرد  برگزار  را 
ادامه  جلسات  این  می شد  عارض  که  کسالتی  یا 
مصباح  آیت هللا  نقش آفرینی های  از  پس  داشت. 
به  هم  خبرنگاران  برخی  اصالحات  دولت  در 
سخنان  از  خبری  شاید  تا  می رفتند  جلسات  این 

کنند. صید  اخالقی 
با کسالت آیت هللا  آغاز کرونا و همزمانی آن  اما 
مصباح یزدی این جلسات را به تعطیلی کشانید و 
پس از فوت ایشان در دی ماه 13۹۹ ،دفتر رهبر 
معظم انقالب از آیت هللا محمدمهدی شب زنده دار 
از اساتید شاخص فقه و اخالق حوزه دعوت کرد 

تا این برنامه های هفتگی را ادامه دهند.
جامعه  عضو  داراب،   1332 متولد  وی 
یکی  فرزند  و  نگهبان  شورای  فقهای  مدرسین، 
آیت هللا  مرحوم  حوزه  اخالقی  برجسته  اساتید  از 
دهه ی  در  نیز  است.پدر  شب زنده دار  حسین 
شصت درس اخالق پرحضوری در مدرسه فیضیه 

اساتید  خاطره ی  در  آنچه  می کرد.  برگزار  قم 
استاد  سخنان  بسته است  نقش  بیشتر  حوزه 
با  انقالب  معظم  رهبر  دیدار  در  شب زنده دار 
اساتید و نخبگان حوزوی بود که در سفر 138۹ 
که  دیدار  این  ابتدای  در  گرفت.  صورت  قم  به 
ارائه نظرات پرداختند آیت هللا  12 نفر ازاساتید به 
والد  از  سخن  ابتدای  شب زنده دار  مهدی  محمد 
سخن  اجازه  داشت  حضور  جلسه  در  که  خود 
خواست که این اخالق عملی مورد تحسین رهبر 

گرفت. قرار  جلسه  حضار  و  انقالب  معظم 
تقویت  و  »اهمیت حفظ  بر  در سخنان خود  او 
مختلف  سطوح  در  اخالقی  و  معنوی  انگیزه های 
در  نیز  انقالب  رهبر معظم  و  کرد  تاکید  حوزه ها« 

فرمودند. مشروحی  بیانات  سخنان  این  تایید 
جلسات اخالق دفتر رهبر معظم انقالب در قم 
از اسفندماه گذشته سه شنبه شب ها پس از نماز 
هرشب  رمضان  مبارک  ماه  در  و  عشاء  و  مغرب 

► برگزار می شود.     

◄   طالب و فضال و اساتید حوزه های علمیه و 
روحانیت،  و  منبر  و  وعظ  ارباب  و  امامان جماعت 
گرانی  بار سنگین  و  ها  این سختی  که خود طعم 
و  الهی  عهد  بر  چشند،  می  و  چشیده  را  ها 
و  محرومان  و  عزیز  مردم  با  خود  تاریخی  پیمان 
بیاری خداوند  و  اند  ایستاده  مستضعفان، استوار 
از همراهی و وفاداری به ملت کوتاه نخواهند آمد و 
همگان را به وحدت و همبستگی و حرکت بر مدار 
فرا  سرافراز  شهیدان  نورانی  راه  و  انقالب  و  اسالم 

خوانند. می 
مدیریت  مرکز  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
عنوان  به  ای  بیانیه  صدور  با  علمیه  های  حوزه 
فریاد رسای حوزه و خیل عظیم استادان و طالب 
روز  ویژه  به  ایام  این  مناسبت  به  انقالبی  و  جوان 
حیله  برابر  در  هوشیاری  وین،  قدس، مذاکرات 
دشمنان علیه ملت ایران و انتخابات سرنوشت ساز 
نکاتی را مورد توجه قرار داده که متن این بیانیه به 

است: شرح  این 
بسم الله الرحمن الرحیم

... و انتم االعلون ان کنتم مومنین، آل عمران 
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سال  هزار  از  پس  که  شاکریم  را  بزرگ  خدای 
ملت  به  را  اسالمی  حاکمیت  اقامه  توفیق  انتظار 
پیشوائی  با  و  کرد  عنایت  ایران  مومن  و  شریف 
و رهنمود های مراجع  امام خمینی)ره(  حکیمانه 
را مستقر  فقیه  بر والیت  نظام متکی  تقلید،  عظام 
ساخت و با الهام از رهبری های هوشمندانه رهبر 
فرزانه امام خامنه ای )حفظه الله( و علیرغم توطئه 
بر  روز  به  روز  اسالم  علیه  کفر  جهان  فراوان  های 
و  شد  افزوده  اسالمی  انقالب  طیبه  شجره  اقتدار 
امروز ملت مومن و دالور ایران افتخار  می کند که 
پرچمداری تنها حکومت اسالمی مستقل و مقتدر 
جهان اسالم را به عهده گرفته است و بفضل الهی 
و  است  شمار  بی  اسالمی  انقالب  های  دستاورد 
باید  بلکه  فروبست  اشکاالت  بر  چشم  نباید  البته 
و  جبران  صدد  در  و  شناخت  را  ها  ضعف  پیوسته 

برآمد. آن ها  رفع 

مسیر  در  ناپذیری  خستگی  و  تالش  روحیه 
و فرهنگی و سیاسی و  اقتصادی  و استقالل  رشد 
زیاده  های  زورگوئی  برابر  در  مقاومت  فرهنگ  نیز 
و  شجاعت  نیز  و  غرب  استکباری  دول  خواهانه 
نترسیدن از تهدیدها و ارعاب های بادکنکی آنان، 
دولت  برابر  در  ایران  غیور  ملت  موفقیت  رموز  از 
نقش  و  بود  جهانی  های  گرگ  و  استعماری  های 
بستن نام سردار شهید سلیمانی بر دلهای تمامی 
ملت ایران و امت اسالم  نشانی از موفقیت فرهنگ 
نگاه  در  تسلیم  و  برابر ذلت  در  و شهامت  مقاومت 

است. مردم 
عنوان  به  نکاتی  حساس  مقطع  این  در  اینک 
فریاد رسای حوزه و خیل عظیم استادان و طالب 

گیرد: می  قرار  تاکید  مورد  انقالبی  و  جوان 
یکی  عنوان  به  گرچه  تحریم  ظالمانه  1(پروژه 
برای  بزرگ  شیطان  فشار  غیرانسانی  ابزارهای  از 
ذلت،   سوی  به  عزت  مسیر  از  ملت  برگرداندن 
فشار زیادی بر معیشت مردم عزیز به ویژه طبقات 
محروم وارد کرده است، اما ملت ایران به ویژه نسل 
جوان پرنشاط و برنامه ریزان پرتالش این تهدید را 
تبدیل به فرصت کرده، تصمیم گرفتند تا با ابداع و 
خالقیت خویش به تولید انواع محصوالت و کاالی 
مورد نیاز مردم پرداخته و به خودکفایی اقتصادی 

شوند. نزدیک 
مکر  و  کید  این  توز  کینه  دشمنان  که  اکنون 
والله  مکرالله  و  مکروا  الهی)و  سنت  طبق  را 
زبونانه  اند،  دیده  خود  ضرر  به  خیرالماکرین( 
رفع  دروغین  های  وعده  با  تا  افتاده  التماس  به 
و  سازش  و  مذاکره  میز  پای  را  مسئوالن  تحریم، 
شست  ضرب  که  بدانند  باید  اما  بکشانند،  تسلیم 
شکستن  صدای  و  سلیمانی  قاسم  دالور  سردار 
استخوان های داعش هم زمان با صدای موشک 
غرق  و  األسد  عین  شیطانی  نظامی  پایگاه  باران 
دریا،  در  بزرگ  شیطان  پیکر  غول  پهپاد  شدن 
و  است،  زمان  های  فرعون  شدن  غرق  بر  آغازی 
آشکار  برند،  گور  به  را  فریب  طمع  باید  دشمنان 
هدفی  تحریم  شکستن  برای  تالش  که  است 

است که همه بر آن تأکید دارند و البته این هدف 
عرصه  در  مقاومت  و  مقاومتی  اقتصاد  طریق  از 
همگانی  وحدت  و  انقالبی  حکومت  و  دیپلماسی 

است. یافتنی  دست 
و  دقیق  توجه  ضرورت  بر  علمیه  های  حوزه 
های  رهنمود  به  محترم  مسئوالن  کامل  پایبندی 
اسالمی،  شورای  مجلس  مصوب  قانون  و  رهبری 
مبنی بر رفع همه تحریم ها، راستی آزمایی قبلی 
و پرهیز از مذاکرات فرسایشی و انفعالی، تأکید و 
را ضروری  ها  آن  از  تخطی  و عدم  هوشیاری الزم 

دانند. می 
از  صیانت  در  که  است  آن  ما  همه  وظیفه   )2
میراث  و  اسالمی  انقالب  و  اسالم  های  ارزش 
ماندگار امام راحل)قدس سره الشریف( و محوریت 
میدان جهاد و مقاومت با فرماندهی رهبری معظم 
برخی  باشیم،  کوشا  اسالمی)مدظله(  انقالب 
سازی  قطبی  دو  در  اخیر  های  نظر  اظهار  از 
دیپلماسی و میدان و فروکاهی جایگاه ارزش های 
مقاومت و نمادهای مجاهدت در میدان های دفاع 
از ملت، بویژه در زمینه شخصیت بزرگ سردار دل 
پدید  عمیق  نگرانی  سلیمانی)ره(،  قاسم  حاج  ها 
و حوزه های علمیه  قبول است  قابل  غیر  و  آورده 
و  تعریض  گونه  این  ایران  رشید  ملت  با  همراه 
دانسته،  ناشایست  را  رفیع  جایگاه  این  به  تعرض 
این  نیز  و  و همگرایی  رعایت وحدت  به  را  همگان 
سیاستمداران و تحلیل گران را به بازسازی مبانی 
اندیشه و تحلیل های خود و جبران کاستی ها فرا 

می خوانند.
3(حضور شکوه مند ملت مومن ایران در همه 
گذشته  سال  چهل  انتخابات  و  ها  راهپیمائی 
عزت  فرهنگ  و  الهی  حاکمیت  از  حمایت  نماد 
ملت  این  شاءالله  ان  و  است  بوده  استقالل  و 
شکوه  حضور  با  پیشاروی  انتخابات  در  عزیز 
حاکمیت  به  نسبت  را  خویش  وفاداری  مندتر 
دین اثبات خواهند کرد و امید است ملت رشید 
شایسته  انتخاب  و  شکوهمند  حضور  با  ایران 
برگ  معظم  رهبری  مقام  رهنمودهای  براساس 

زند. رقم  دیگری  زرین 
و نیز انتظار می رود در روز قدس براساس ابالغ 
شیوه  با  و  مجازی  فضای  در  و  ربط  ذی  مسئوالن 
و  جهان  مظلومان  از  دفاع  فریاد  گوناگون  های 
افکن شود. فلسطین عزیزطنین  و  مقاومت  محور 
سخت  معیشتی  تنگناهای  و  دشوار  شرائط   )4
و  کرونا  و  تحریم  بخاطر  ضعیف  و  متوسط  اقشار 
و  زجرآور  بسیار  مدیریتی  های  ضعف  از  ای  پاره 
دولت  و  مسئوالن  و  قوا  همه  از  است  برانگیز  تأثر 
محترم انتظار میرود با جدیت و شتاب بیشتر چاره 
اندیشی نمایند و آالم ملت و گروه های آسیب پذیر 
را کاهش دهند و با اهتمام به شعار سال و اقتصاد 
مدت  میان  و  مدت  کوتاه  های  برنامه  و  مقاومتی 

کنند. درمان  را  ها  نابسامانی  این 
های  جریان  بویژه  و  ایران  بزرگ  ملت  از   )5
شرائط  این  در  نیز  بسیجی  و  جهادی  و  مردمی 
فداکار  سپاه  کنار  در  رود  می  انتظار  دشوار 
کرونا،  دیدگان  آسیب  همه  و  سالمت  و  بهداشت 
و گسترش کمک های  و کار جهادی  به همکاری 
مؤمنانه و حرکت های مواسات آمیز بویژه در آستانه 
شب های مبارک قدر و عید سعید فطر ادامه دهند 
های  گروه  عظیم  خیل  و  حوزه  حوادث  ستاد  و 
جهادی حوزه و روحانیت و اساتید و طالب جوان 
به  عزیز  مردم  کنار  در  قبل،  مانند  نیز،  جهادی  و 
همه  در  فداکارانه  حضور  و  خویش  های  رسالت 
بود. خواهند  پایدار  و  وفادار  خدمت  های  صحنه 
و  علمیه  های  حوزه  اساتید  و  فضال  و  طالب 
روحانیت،  و  منبر  و  وعظ  ارباب  و  امامان جماعت 
گرانی  بار سنگین  و  ها  این سختی  که خود طعم 
و  الهی  عهد  بر  چشند،  می  و  چشیده  را  ها 
و  محرومان  و  عزیز  مردم  با  خود  تاریخی  پیمان 
بیاری خداوند  و  اند  ایستاده  مستضعفان، استوار 
از همراهی و وفاداری به ملت کوتاه نخواهند آمد و 
همگان را به وحدت و همبستگی و حرکت بر مدار 
فرا  سرافراز  شهیدان  نورانی  راه  و  انقالب  و  اسالم 

خوانند. می 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه     ►

تحلیلی بر افطاری رئیس جمهور به طالب حوزه علمیه قم؛    

●   بالتکلیفی رابطه ی مالی نظام و حوزه    ●

●  چه کسی بر کرسی درس اخالق آیت الله مصباح نشست؟    ●

مرکز مدیریت حوزه در بیانیه ای تاکید کرد:     

●  طالب حوزه های علمیه قم بر عهد الهی و پیمان خود با مردم، استوار ایستاده اند    ●

پیامدها و دستاوردهای حکومت 
امام علی )ع(

حجت االسالم سید حسن موسوی
مصادف  رمضان  یکم  و  بیست  سحرگاه  گویه:  اختصاصی 
تمام  با اخالص  که وجودش  ابرمردی   با سالروز شهادت  است 

بود. پیامبر  از  بعد  حیات  ادامه  برای  مسلمانان  راهنمای 
منصوب  خود  جانشین  و  وصی  عنوان  به  را  او  پیامبر  که  کسی 
در  که  ضربتی  داد.  وی  بدست  را  مسلمین  هدایت  علم  و  کرد 
آمد  فرود  تقوا  و  علم  میزان  این  مبارک  فرق  بر  شبی  چنین 
زخم  اکنون،  و  شد.  وارد  اسالم  پیکر  بر  که  بود  ضربتی  بسان 
و چهارصد سال هنوز  به هزار  نزدیک  از گذشت  بعد  آن ضربت 
جامعه  امام  پیکر  بر  نه  ضربت  این  که  چرا  است.  نیافته  التیام 

شد.  زده  وحریت  شجاعت  معنویت،  عدالت،  پیکر  بر  بلکه 
محراب عبادت که در آن بامداد نخستین شهیدش را در آغوش 
بهتر  را  ابوتراب  شب  نیمه  مناجات  و  ها  اشک  کشید،سر  می 
را  رازهایش  که  نبود  محرمی  دانست.براستی  می  هرکسی  از 
او  جز  نیز  دخترش  و  پیامبر  نکند؟گویا  گو  باز  مدینه  چاهای  با 
کسی را الیق شنیدن اسرار خویش نمی دانستند.همانگونه که 
خود می فرماید: موقعیتی که من در محضر پیامبر خدا داشتم 
می  ایشان  محضر  به  سحر  هر  نبود.من  دیگر  کس  هیچ  برای 
ورود می  اجازه  پیامبر خدا  دادم،  ورود سالم می  رفتم، هنگام 
اجازه  تسبیح  بلند  ذکر  با  بودند  نماز  مشغول  هم  اگر  و  دادند 

نمودند. می  اظهار  را  خود 
و  بود  خویش  زمانه  جنگاوران  سرآمد  نبرد  میدان  در  اسدالله 
بنابر گفته خودش " از زخمهای نیزه و شمشیر هراسی نداشت"  
دستگیری  بوقت  اما  زد،  می  شمشیر  مقدم  جبهه  در  همیشه 
می  را  خویش  رحمت  سفره  مهربان  پدری  بسان  نیازمندان  از 
چیره  من  بر  هوسم  و  هوا  که  "هیهات  فرمود:   می  و  گستراند 
شود و شکمبارگی به گزینش طعام های لذیذ وادارم نماید، در 
امید  که  کسانی  باشند  حجاز  یا  و  یمامه  در  بسا  چه  که  حالی 
ندارند.  سیری  از  ای  خاطره  نداشته،  نانی  قرص  به  دستیابی 
هرگز مباد که من با شکم پر بخوابم در حالی که شاید پیرامون 

باشد". سوخته  جگرهای  و  چسبیده  پشت  به  شکمهای  من 
 جامعه عدل علوی که امروزه وجودش بیش از هر زمان دیگری 
که  بود  ایشان  مدت  کوتاه  حکومت  نتیجه  شود،  می  احساس 
از  اینرو  از  نیامد.  خوش  طلبان  حکومت  و  ستمگران  مزاق  به 
ابتدای شروع خالفت که به اصرار مردم بود، فتنه های مختلف 
از سرتاسر بالد اسالمی بر پیکر خالفتی که خون تازه اسالم در 
ناکثین  با  جمل   جنگ  از  شد.  وارد  بود  شده  تزریق  آن  رگهای 
با قاسطین   نبرد صفین  تا  بود،  زر  بر علیه   خالفت در بصره که 
بخش  تنها  کار،  تزویر  مارقین  علیه  بر  نهروان  نبرد  و  زور  برعلیه 
مدت  در  که  بود  امیر  حضرت  حکومت  ابتالئات  از  کوچکی 

شد. تحمیل  ایشان  بر  اندی  و  سال  چهار 
بود،  نهروان  باقیماندگان  از  که  مرادی  ملجم  ابن  نیز  سرانجام 
را  مبارکش  پیشانی   ) ع   ( علی  المومنین  امیر  که  حالی  در 
و  آلود  زهر  شمشیری  با  بود،  عبادت  مشغول  و  نهاده  برسجده 
حضرت  آن  مبارک  فرق  بر  ضربتی  کینه   زهر  از  کنده  آ دلی  با 
محراب  در  حضرت  سر  از  خون  حال  این  در  که   ساخت  وارد 
به سرخی خون خضاب  کرد.   را  جاری شد و محاسن شریفش 
الکعبه "  و رب  " فزت  به آسمان رسید که:  آنگاه ندای حضرت 
سوره   55 آیه  سپس  شدم،  رستگار  که  سوگند  کعبه  خدای  به 
بازتان  آن  در  و  آفریدیم  از خاک  را  "شما  نمودند:  تالوت  را  طه 

می آوریم". بیرونتان  آن  از  دیگر  بار  و  می گردانیم 
در  پدرانه  نیز  خود  زندگی  لحظات  واپسین  در  خدا،  ماه  شهید 
فرزندان،  به  که  آنگونه  بود  مردمانش  سعادت  و  صالح  اندیشه  
به  را  شما  فرمود:  وصیت  چنین  مسلمانان  تمام  و  بستگان 
کارها  در  نظم  به  همینطور  کنم،  می  سفارش  پرهیزکاری 
نماز  باشید.  مسلمانان  بین  اصالح  فکر  در  همواره  اینکه  و 
را  شماست.یتیمان  دین  ستون  که  بدارید  گرامی  بسیار  را 
را  قرآن  و  کرده  مراعات  را  همسایگان  حقوق  نکنید،  فراموش  

دهید. قرار  خود  عملی  برنامه 

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



◄   سیاستمداران روسیه برای پاسخ به غرب
روسیه  که  می رسد  نظر  به  گفت:  اوراسیا  ملی  دانشگاه  استاد 
سیاست خارجی  در  گذشته  سال   30 در  را  تهدید  سطح  باالترین 
به  آنها  طبیعتًا  و  است  کرده  کسب  آمریکا  رئیس جمهوری  تیم 
مسکو  با  صلح  زمان  در  را  خود  روابط  چگونه  که  می اندیشند  این 

کنند. مدیریت 
متحده،  ایاالت  و  روسیه  میان  سیاسی  تنش های  گرفتن  باال  با 
بسیاری از تحوالتی که طی هفته های اخیر شاهدش بودیم، تحت 
دیپلمات ها  اخراج  شاهد  سو  یک  از  داشت.  قرار  تقابل  این  تاثیر 
به  اقدام  هم  مسکو  دیگر  سوی  از  و  بودیم  اروپا  و  آمریکا  سوی  از 
تنش ها  این  میانه  در  حاال  کرد.  غرب  رفتار  این  به  پاسخگویی 
اخباری از دیدار قریب الوقوع جو بایدن و والدیمیر پوتین، روسای 
منتشر  طرف  دو  رسانه های  سوی  از  روسیه  و  آمریکا  جمهوری 
انداخته است.  راه  به  این محور  را حول  زیادی  شده که بحث های 
به  دیدار  این  آشکار  و  پنهان  ابعاد  و  دالیل  بررسی  برای  این رو  از 
دانشگاه  بین الملل  روابط  گروه  استاد  وخشیته،  احمد  با  گفت وگو 

می گذرد: نظر  از  زیر  شرح  به  که  پرداختیم  اوراسیا  ملی 
به  که  است  افتاده  آمریکا  و  روسیه  روابط  در  اتفاقی  چه 
تنش های  گرفتن  شدت  شاهد  گذشته  ماه  سه  طی  یک باره 

هستیم؟ مسکو  و  واشنگتن  میان  دیپلماتیک  و  سیاسی 
به  متحده  ایاالت  در  که  جدیدی  رئیس جمهوری  هر  معموال 
را  سختگیرانه تری  سیاست های  که  می گوید  می رسد،  قدرت 
برهم  را  جهانی  نظم  که  عواملی  مقابل  در  خود  اسالف  به  نسبت 
می زند، پیش خواهد گرفت. در این میان به نظر می رسد که بایدن 
و  رویکردها  که  عواملی  از  یکی  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز 
سیاست خارجی  دکترین  و  کالن  استراتژی  بستر  در  را  تاکتیک ها 
که  انتزاعی  مفهومی  است؛  تهدید  عامل  می دهد،  شکل  کشورها 
خود  به  بالفعل  صورت  نیز  گاهی  و  نیست  بالقوه  همیشه  البته 
نیست  به منصه ظهور می رسد. گزاف  و در بستری عینی  می گیرد 
شوروی  از  کوچکتری  بسیار  تهدید  روسیه  اکنون  که  بگوییم  اگر 
واسطه  به  که  است  بدیهی  می آید.  شمار  به  متحده  ایاالت  برای 
حاکم  نظم  بر  بطالنی  خط  سرد،  جنگ  پایان  و  شوروی  فروپاشی 
خود  طبیعتا  و  شد  کشیده  قطبی  دو  سیستم  یعنی  دوران،  آن  بر 
گرفتن  قرار  تهدید  میزان  کاهش  برای  مهمی  عامل  رخداد،  این 
داشته  استمرار  نیز  امروز  به  تا  که  بود  مسکو  سوی  از  واشنگتن 

است.
ریاست  دوم  دور  یعنی   ،2016 تا   2012 سال های  میان 
از  پس  پوتین  مجدد  آمدن  کار  روی  با  که  اوباما  باراک  جمهوری 
کاخ  و  کرملین  روابط  در  تالطم  بود،  همراه  چهارساله  وقفه  یک 
ظهور  دیگر  بار  شوروی  فروپاشی  از  پس  ملموسی  شکل  به  سفید 
کرد؛ اما به قدرت رسیدن ترامپ، آبی بر آتش این تنش ها بود. اگر 
بخواهیم روابط دو کشور را میان سال های 2016 تا 2020 در یک 
صحیحی  مفهوم  »رقابت«  که  می رود  گمان  کنیم،  خالصه  کلمه 
آغاز  از  ماه  دو  از  کمتر  که  حالی  در  اکنون  باشد.  آن  ترسیم  برای 
دارد  وجود  پررنگی  شواهد  می گذرد،  بایدن  جو  ریاست جمهوری 
این  و  دارد  دیگری  زمان  هر  از  بیش  روابط  تیرگی  از  حکایت  که 
نگرانی را برای مسکو به وجود آورده است که آیا واشنگتن، گذاری 

است؟ کرده  تعریف  کرملین  قبال  در  خود  رویکرد  در 
روابط  در  گذاری  آیا  نظرتان  به  می کنید؟  فکر  طور  چه  شما 
کاخ سفید و کرملین در دوران بایدن شکل گرفته است و این 

دارد؟ دامنه ای  چه  موضوع 
به نظر می رسد که روسیه باالترین سطح تهدید را طی 30 سال 
طبیعتًا  و  است  کرده  کسب  بایدن  تیم  سیاست خارجی  در  گذشته 
با  صلح  زمان  در  را  خود  روابط  چگونه  که  می اندیشند  این  به  آنها 
الزم  ابزارهایی  امر،  این  تحقق  برای  ناگزیر  کنند.  مدیریت  مسکو 
است، اما مهمتر از اینکه این ابزار ها چه هستند و چه نتایج فرعی 
نظام  در  کشور  این  نقش  همچنین  و  روسیه  داخلی  سیاست   بر 
و  ویژه  هدف  چه  که  است  نکته  این  داشت؛  خواهند  بین الملل 

می کنند؟ دنبال  را  اصلی 

شواهد نشان می دهد که مقصود نهایی واشنگتن در این زمان، 
است.  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  نظم  در  روسیه«  »انزوای  پروژه 
که  ابزارهایی  تمامی  از  کاخ سفید  این شرایط،  در  که  است  هویدا 
می تواند از آن تمسک بجوید، بهره می برد. از این رو دور از انتظار 
تنها  نه  را  حداکثری  فشار  که  سیاست  این  دنبال  به  که  نیست 
مفهوم  می کند،  دنبال  کشور  این  انزوای  بلکه  روسیه،  مهار  برای 
از یک  یافت؛ چراکه  دو کشور سیطره خواهد  روابط  بر  »دشمنی« 
حداکثری  منافع  مقابل  در  مهمی  تهدید  را  روسیه  واشنگتن،  سو 
خویش در نظم جهانی می داند و از سوی دیگر مسکو معتقد است 
دارد  تالش  و  می کند  دخالت  کشورش  داخلی  امور  در  آمریکا  که 
خارج  و  روسیه  داخل  در  دومینووار  سیاسی  بحران های  ایجاد  با 
شوروی(  جماهیر  اتحاد  از  مانده  باقی  )کشورهای  آن  نزدیک 
برای  را  سیاسی  حیات  گوناگون،  تحریم های  وضع  همچنین  و 
بسیاری  که  است  نقطه ای  همان  درست  این  کند.  بغرنج  کرملین 
آیا  که  بیندیشند  موضوع  این  به  که  وامی دارد  را  روسیه  مقامات  از 
به  »رقابت«  کلیدواژه  از  بایدن  دوران  در  متحده  ایاالت  گفتمان 

خیر؟ یا  است  کرده  گذار  »دشمنی« 
ایاالت  روابط  بر  دشمنی  که  هستید  معتقد  شما  یعنی 

شد؟ چیره  روسیه  فدراسیون  و  متحده 
تنها  و  نگاه کرد  این موضوع  به  نگاهی مطلق  با  نمی توان  خیر؛ 
می کنند،  ایجاد  روابط  در  نگرانی  و  اصطکاک  که  موضوعاتی  بر 
تکیه داشت؛ اگر چه سهم آنها در سبد روابط میان کرملین و کاخ 
متحده  ایاالت  رئیس جمهوری  ششمین  و  چهل  دوره  در  سفید 
پنج  برای  استارت  نو  قرارداد  تمدید  مثال  عنوان  به  است.  بیشتر 
داد  نشان  بایدن  رسیدن  قدرت  به  هفته های  نخستین  در  سال 
روسیه  روابط  در  تسلیحات  کنترل  مورد  در  سازنده ای  رویکرد  که 
این وجود  با  اما  به دوره ترامپ شکل گرفته است؛  و آمریکا نسبت 
روسیه،  در  ناوالنی  آلکسی  حامیان  تظاهرات  از  واشنگتن  حمایت 
پرونده  گشودن  روسیه،  علیه  جدید  تحریمی  بسته  آماده سازی 
انتقال  لوله  خط  تحریم  برای  تالش  و  کریمه  موضوع  و  اوکراین 
در  که  است  موضوعاتی  همه   )2 استریم  )نورد  اروپا  به  روسیه  گاز 
و  شده  مطرح  سفید  کاخ  در  جدید  دولت  سوی  از  گذشته  ماه  دو 

است. کرده  تشدید  را  مسکو  نگرانی های 
و  اقداماتی دقیق تر  با  بایدن  آشکار است که دولت  این موضوع 
مجبور  را  روسیه  تا  می کند  تالش  گذشته،  به  نسبت  استراتژیک تر 
برای  تهدید  حداقل  تا  دهد  تغییر  را  خود  سیاست خارجی  که  کند 
منافع ایاالت متحده در نظم جهانی بشمار آید و در نهایت به مهار 

یابد. انزوای کرملین دست  و 
در این شرایط روسیه چه رویکردی را پیش خواهد گرفت؟

به نظر می رسد که دو دیدگاه در حلقه سیاستمداران روس وجود 
نوسازی  از  بهره گیری  با  که  هستند  عقیده  این  بر  گروهی  دارد: 
یوروآتالنتیک  با  روابط  شدن  شکننده تر  مقابل  در  باید  سیاسی 
این رویارویی  ایستاد و تنش ها را کم کرد؛ چراکه معتقدند در پس 
تحریم ها  وضع  واسطه  به  چشم گیری  اقتصادی  خسارت  تنها  نه 
آشفتگی  بعد،  گام  در  می تواند  بلکه  می شود،  تحمیل  روسیه  بر 
باشد. داشته  دنبال  به  نیز  را  اجتماعی  نارضایتی های  و  سیاسی 

روسیه  هستند  معتقد  که  دارند  قرار  دیگری  طیف  مقابل  در  اما 
باید در زمان های مشخصی و به صورت دوره ای پاسخی پدافندی 
مقاومت  باید  گروه،  این  اعتقاد  به  دهد.  نشان  غرب  اقدام های  به 
باور  به  چراکه  کند؛  پیدا  ادامه  یوروآتالنتیک  فشارهای  برابر  در 
به  تعبیری دستیابی  به  و  برای کاهش تنش ها  با غرب  آنها مذاکره 
آتش بس به منزله عقب نشینی است و معتقد هستند که اگر روسیه 
از مواضع خود عقب نشینی کند، فشار واشنگتن بیشتر می شود و 
این رو  از  به شکست سیاست های مسکو خاتمه می یابد.  نهایت  در 

تاکید دارند. به شرق  نگاه  بر  این طیف 
به  و  پوتین  به روند سیاست خارجی روسیه در دوران  اگر نگاهی 
نظر می رسد  به  باشیم،  داشته  تاکنون   2014 میان سال های  ویژه 
که در رویکرد سیاست خارجی کرملین در عین حال که هر دو نگاه 
پررنگ است، اما یکی بر دیگری غلبه ندارد و همین موضوع سبب 

جمع  حاصل  با  بازی  اساس  بر  کشور  این  دیپلمات های  تا  شده 
منافع  کسب  برای  را  غرب  و  شرق  با  برد-برد  رویکردی  صفر،  غیر 

کنند. دنبال  خویش  حداکثری 
وضعیت  در  تغییری  چه  که  دارد  وجود  پرسش  این  اکنون 
ایاالت  خارجی  سیاست  برای  تهدیدی  که  داده  رخ  روسیه 

می آید؟ شمار  به  متحده 
بحران های  از  تا  توانست  فروپاشی  از  پس  دهه  دو  کرملین 
قرار  تثبیت  وضعیت  در  را  کشور  و  کند  گذار  امنیتی  و  اقتصادی 
و  منطقه ای  موضوعات  را  خود  نقش  دیگر  بار  آرام  آرام  و  دهد 
حوزه هایی  به  ویژه ای  نگاه  طبیعتًا  و  کند  پررنگ  فرا منطقه ای 
وجود  همکاری هایی  شوروی  زمان  در  سنتی  طور  به  که  داشت 
با  آن  دنبال  به  و  مصر  با  روابط  گسترش  همچون  است؛  داشته 
و  دموکرات ها  و  مسکو  روابط  در  اصطکاک  آفریقایی.  کشورهای 
 2016 تا   2012 سال های  میان  کلینتون  هیالری  شخص  ویژه  به 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  او  شکست  و  بود  شده  نمایان  بسیار 
اتهام  تا این جریان سیاسی در آمریکا، انگشت  آن دوره سبب شد 

بروند. نشانه  روسیه  سمت  به  را 
با  دشمنی  به  او  توجه  همه  سو  یک  از  که  ترامپ  زمان  در  اما 
چین بود و از سوی دیگر شکافی در روابط اروپا و آمریکا پدید آمد، 
را تحکیم کند  با پکن  تا مسکو هم روابط خود  بود  فرصت مناسبی 
این  کنار  در  دهد.  گسترش  را  اروپا  اتحادیه  با  همکاری ها  هم  و 
کلیدی  قدرت  نقش  هم  خاورمیانه  در  توانست  روسیه  موضوعات، 
و محور گفت وگوهای بحران های گوناگون  ایفا کند  را  فرامنطقه ای 
برآیند  ناگزیر  بگیرد.  قرار  قره باغ  و  یمن  افغانستان،  سوریه،  نظیر 
فضایی  نظامی،  حوزه  پیشرفت های  کنار  در  عوامل  این  همه 
هر  از  بزرگتر  تهدیدی  را  آن  بایدن  دولت  تا  شد  سبب  سایبری  و 
زمان دیگری پس از سال 1۹۹1 بدانند. در این میان بدیهی است 
غیر  جمع  حاصل  با  بازی  یک  کرملین  هم چون  نیز  سفید  کاخ  که 
به دنبال شکل گیری یک فرآیند دو قطبی  و  را دنبال می کند  صفر 

همچون زمان جنگ سرد نیست، اما او هم تالش دارد تا بیشترین 
آورد. دست  به  برد-برد  بازی  این  در  را  منافع 

حداکثری  فشار  برای  روسیه  آشیل  پاشنه  صورت  این  در 
کجاست؟ متحده  ایاالت 

و  هرج  و  اقتصادی  بحران  و  فروپاشی  سال های  که  افرادی 
مرج های یکی دو دهه پس از آن را به خاطر دارند، پوتین را منجی 
آرامش نسبی پس از طوفان می دانند و از این رو با ریاست جمهوری 
بیش از دو دهه ای او مشکلی ندارند، اما در مقابل نوجوانان روس 
تحقق  آنها  مسیر  از  سیاسی  گذار  یک  که  هستند  مناسبی  بستر 
پیدا کند. این پاشنه آشیلی است که می تواند به ظهور اعتراضات 
آلکسی  بر هیجان در روسیه منجر شود؛ عاملی که  داخلی مبتنی 
بدون شک کرملین  را هدایت می کند.  آن  با حمایت غرب  ناوالنی 
نیز به دنبال کادر سازی برای گذار قدرت است، اما قطعًا مطلوب 
از  بسیاری  همچون  سیاسی  بحران  ظهور  روسیه،  مردم  و  دولت 
با  که  است  این  غرب  دیگر  ابزار  نیست.  اوراسیا  منطقه  کشورهای 
بیشتر  را  روسیه  انزوای  کریمه،  جزیره  الحاق  خواندن  غیرقانونی 

پیش بگیرد. البته در مورد کریمه حتی مخالفان دولت و طرفداران 
و  نیستند  اوکراین  به  کریمه  بازگشت  به  معتقد  نیز  ناوالنی  آلکسی 

می دانند. روسیه  خاک  از  جزئی  را  منطقه  این 
افتادن هر بحران سیاسی  راه  این میان طبیعی است که  اما در 
حداکثری  فشار  این  روسیه،  نزدیک  خارج  کشورهای  در  دیگری 
می تواند  هم  را  روس  جوانان  و  نوجوانان  و  می دهد  افزایش  را 
در  روسیه  که  می رسد  نظر  به  کند.  سیاسی  اعتراضات  به  ترغیب 
چه  اگر  داشت؛  خواهد  پیش  در  را  دشواری  مسیر  بایدن،  دوران 
نظر  به  اما  کند،  تالش  همکاری ها  بر  بیشتر  است  درصدد  مسکو 
برای  را  یوروآتالنتیک  ائتالف  ناتو،  دوباره  گرفتن  قدرت  می رسد 
می دهد  قرار  سفید  کاخ  مقابل  در  واشنگتن  سیاست های  تحقق 
به میزان  نیز  اروپا  و  به دنبال آن مشارکت و همکاری های روسیه  و 

رسید. خواهد  خود  حداقلی 
زودی  به  بایدن  و  پوتین  که  می شود  گفته  اما  بین  این  در 
آیا تاریخ دقیق آن مشخص شده و به نظر  دیدار خواهند کرد؛ 
آیا ممکن است که سطح  و  این مالقات چه اهمیتی دارد  شما 

دهد؟ کاهش  را  تنش ها 
برگزار  ژوئن  ماه  در  دیدار  این  که  است  کرده  اعالم  کرملین 
می شود، اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. این دیدار 
جمهور  روسای  مالقات  اولین  سو  یک  از  دارد؛  بسزایی  اهمیت 
دیگر  سوی  از  است.  بایدن  آمدن  کار  روی  از  پس  آمریکا  و  روسیه 
از  پس  بگوییم  نیست  اغراق  که  می شود  انجام  شرایطی  در  هم 
سفید  کاخ  روابط  هیچگاه  شوروی،  فروپاشی  و  سرد  جنگ  پایان 
که  طور  همان  است.  نبوده  تاریک  و  تیره  اندازه  این  به  کرملین  و 
ایاالت  نیست؛  تقابل  جستجوی  در  روسیه  کردم،   اشاره  پیشتر 
متحده هم به دنبال فشار سیاسی و کنترل حداکثری مسکو است؛ 
رقابت  راستای  در  کلیدی  و  مهم  بسیار  نقش  مذاکره  رو  این  از 
گذشته  ماه  طی  حال  هر  به  دارد.  حداکثری  منافع  کسب  برای 
خارجه  وزارت  سوی  از  که  سیاسی  فشار  واسطه  به  متحده  ایاالت 
انداخته  راه  روسیه  اخراج سفرای  برای  اروپایی  کشورهای مختلف 
ایران  با  است، حداکثر فشار سیاسی را دنبال کرده است. مذاکره 
از  دیگری  بخش  می تواند  هم  واشنگتن  سمت  به  تهران  گردش  و 
کاهش  را  خاورمیانه  در  روسیه  قدرت  تا  باشد  بایدن  تیم  سناریو 
ایران  برای جمهوری اسالمی  این یک فرصت طالیی  البته  دهند. 
خواهد بود؛ از این جهت که بتواند یک موازنه مثبت در روابط خود 
این دو کشور،  و در رقابت میان  را دنبال کند  و واشنگتن  با مسکو 

کند. جستجو  را  خود  حداکثری  منافع 
ماه گذشته میالدی )آوریل( آمریکا 10 دیپلمات روس را اخراج 
کرد و در پاسخی متقابل، مسکو هم 10 دیپلمات آمریکایی را عنصر 
کشورهایشان  به  طرفین  سفرای  و  کرد  اخراج  و  خواند  نامطلوب 
و  است  گرفته  شدت  دوباره  اوکراین  در  تنش  شده اند.  فراخوانده 
مسکو، واشنگتن را عامل این موضوع می داند و چندین بار به گفته  
دو  مذاکره کننده  هیات های  بین  گفت وگوهایی  ریابکوف،  سرگئی 
کشور رخ داده است و در صدر آن گفت وگوی تلفنی بایدن و پوتین 
نشده  حاصل  مطلوب  نتیجه  همچنان  اما  بودیم؛  شاهد  هم  را 
برگزاری   واسطه  به  نیز  ناتو  و  روسیه  تقابل  سبب  تیرگی  این  است. 

است. منطقه شده  آن  در  نظامی  مانورهای 
اما اگرچه الوروف معتقد است که آمریکا به سوی وخامت روابط 
و  پوتین  تلفنی  گفت وگوی  از  پس  اما  است،   حرکت  در  روسیه  با 
که  مشترکی  حوزه های  در  همکاری  بر  بلینکن  سو  یک  از  بایدن، 
دیمیتری  دیگر  از سوی  و  است  کرده  تاکید  دارند  منافع  دو کشور 
تاکید  این موضوع  بر  ریاست جمهوری روسیه  پسکوف، سخنگوی 
آغازگر  مسکو  و  می کند  استقبال  رابطه  ترمیم  از  روسیه  که  کرده 
اظهارات هفته گذشته  برآیند  نبوده است. در مجموع  تنش ها  این 
دنبال کنترل  به  آمریکا نشان می دهد که طرفین  و  مقامات روسیه 
این تقابل ها هستند که فرصت طالیی آن در دیدار بایدن و پوتین 
نیز  مالحظه  این  سیاسی،  اراده  این  وجود  با  اما  می خورد؛  رقم 
عقب  خود  مواضع  برخی  از  می توانند  طرفین  آیا  که  دارد  وجود 

► کنند./ایلنا      کم رنگ  را  تهدیدهایی  و  کنند  نشینی 
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◄   روزنامه العربی الجدید با انتشار یادداشتی به بررسی چرایی 
و  خالد  ملک  سعودی  پایگاه  علیه  صنعاء  پهپادی  حمالت  تشدید 
ارتباط آن با پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در 

آزادسازی مأرب پرداخت. نبرد 
صنعاء تاکنون بارها با تأکید بر این امر که توانایی های موشکی 
تمامی  که   کرده   اعالم  داشته،  زیادی  پیشرفت  یمن  هوایی  و 
بنادر  و  فرودگاه ها  نفتی،  تأسیسات  جمله  از  حیاتی  تأسیسات 

دارد.  قرار  آن  حمالت  تیررس  در  سعودی  عربستان 
بارها  اخیر،  ماه  چند  طی  یمن  مردمی  کمیته های  و  ارتش 
با  را  سعودی  عربستان   خاک  عمق  در  نفتی  و  نظامی  پایگاه های 
تاسیسات  بارها علیه  و  قرار دادند  بالستیک هدف  و موشک  پهپاد 
مشیط«،  »خمیس  در  خالد«  »الملک  هوایی  پایگاه    آرامکو،  نفتی 
بار  هر  و  دادند  انجام  عملیات   .. و  »جده«  و  »أبها«  فرودگاه های 
اعالم کردند که برقراری صلح واقعی در یمن منوط به لغو محاصره 

است. جبهه ها  تمامی  در  جنگ  و  تجاوز  توقف  و 
آنچه که در میان تشدید حمالت صنعاء در عمق خاک سعودی، 
درگیری ها  تشدید  با  همزمان  که  است  این  می کند  توجه  جلب 
گذشته،  هفته  چند  طی  یمن،  شرق  در  مأرب  نفت خیز  استان  در 
عربستان  مشیط«  »خمیس  شهر  در  خالد«  »ملک  هوایی  پایگاه 
و  ارتش  پهپادهای  حمالت  در  اصلی  هدف  یک  به  دیگر  سعودی 

است. شده  تبدیل  یمن  مردمی  کمیته های 
پایگاه خبری روزنامه العربی الجدید، طی یادداشتی با اشاره به 
نجات  نیروهای دولت  پیشروی  با  آن  ارتباط  بررسی  و  این موضوع 
ملی یمن به سوی استان مأرب نوشت: »عربستان سعودی دارای 
در  واقع  خالد  ملک  پایگاه  اما  است  مهم  نظامی  پایگاه  چندین 
سعودی  ائتالف  نظامی  عملیات های  اصلی  صحنه  عسیر،  منطقه 
اداره  مسئول  و  ملی[  نجات  دولت  ]نیروهای  حوثی ها  علیه 
است.  سعودی  عربستان  جنوبی  مرز  از  حمایت  برای  درگیری ها 

با  عالوه بر آن نقش مهمی به عنوان پیشگام برای حمالت هوایی 
دولت  سنگرهای  علیه  حوثی ها  زمینی  حمله  کردن  خنثی  هدف 

دارد.«  مأرب  شهر  در  یمن  ]مستعفی[ 
رسمی  بیانیه های  از  الجدید  العربی  برآوردهای  اساس  بر 
یمن،  مسلح  نیروهای  نظامی  سخنگوی  سریع«  »یحیی  سرتیپ 
با  کیلومتر   100 تنها  که  هوایی  پایگاه  این  گذشته،  آوریل  اول  از 
با بیش از 20 حمله هوایی  با یمن فاصله دارد،  مرزهای عربستان 
باز می گردد، در رأس اهداف  آنها به چهارشنبه گذشته  که آخرین 

بود. یمن  مردمی  کمیته های  و  ارتش  حمالت 
حمالت  این  از  هدف  می رسد،  نظر  به  که  است  معتقد  نگارنده 
و  قدرت  نمایش  یک  تنها  این بار  مشیط،  خمیس  علیه  انصارالله 
طریق  از  که  روزانه ای  حمالت  و  نمی شود  منحصر  قدرتنمایی 
به  بیانگر تمایل صنعاء  انجام می شود،   ،k2 نوع قاصف  از  پهپادها 
مانع  که  است  سعودی  جنگنده های  پرواز  سکوی  کردن  غیرفعال 

می شوند. مأرب  آزادسازی  نبرد  در  صنعاء  نیروهای  پیشروی 
ادعا می کند  انصارالله  روند حمالت هوایی  پیگیری  با  نویسنده 
بالستیک  موشک های  از  استفاده  از  کامل  طور  به  انصارالله  که 
برای هدف قرار دادن این پایگاه خودداری کرده زیرا پایگاه هوایی 
لذا  است  آمریکایی  پیشرفته  پدافندی  سامانه  به  مجهز  خالد  ملک 
به هدف  باالیی  با دقت  پهپادها که معتقد است  از  به همین دلیل 
بارها  سعودی  ائتالف  که  هرچند  کرد.  استفاده  می کنند،  اصابت 

است. کرده  را خنثی  این عملیات ها  که  کرده  تاکید 
بنا بر این گزارش، پایگاه هوایی ملک خالد که ارتش آمریکا آن 
را در سال 1۹60 در منطقه ای کوهستانی در جنوب منطقه عسیر 
عمق  به  انصارالله  موشکی  حمالت  نخستین  هدف  کرد،  احداث 
خاک سعودی بود. در 15 ژوئیه 2015 بود که انصارالله اعالم کرد 
هدف  را  پایگاه  این  »اسکاد«  بالستیک  موشک  فروند  یک  با  که 
کرد  اعالم  سعودی  ائتالف  سرعت  به  آن،  از  پس  است.  داده  قرار 

شده  خنثی  و  رهگیری  هدف،  به  موشک  این  رسیدن  از  پیش  که 
است.

دارای  هوایی،  پایگاه  این  بین المللی  گزارش های  اساس  بر 
یک  سوخو،  و   15  - اف  جنگنده های  برای  پروازی  باند  چندین 
مواد  فروشگاه  یک  و  مسجد  چندین  بانک،  یک  پست،  دفتر 
غذایی است. این پایگاه  در سالهای نخست جنگ  یمن، افسران 
و  لجستیکی  کمک های  که   بود  داده  جای  خود  در  را  آمریکایی 
اطالعاتی را در اختیار ائتالف سعودی قرار می دادند و همزمان بر 
این  این که  تا  افزوده شد  پایگاه  این  شمار جنگنده های موجود در 

شد. متوقف  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن«  »جو  دستور  به  امر 
تنها  خالد  ملک  »پایگاه  می کند:  تصریح  ادامه  در  نویسنده 
اما  نیست  یمن  علیه  سعودی  ائتالف  عملیات های  انجام  صحنه 
که  بفهمند  حوثی ها  تا  شده  موجب  یمن  مرزهای  به  آن  نزدیکی 
آنها  تحرکات  علیه  سعودی ها  هوایی  حمله  خط  نخستین  آن 
نظامی  سخنگوی  است.  مأرب  استان  در  چه  و  مرزی  نوار  در  چه 
نیروهای مسلح یمن، پیشتر گفته بود که پایگاه ملک خالد یکی از 
یمن  علیه  متجاوز  ائتالف  عملیات  که  است  پایگاه هایی  مهمترین 
آنها موجب شده  لذا می گویند که حمالت  از آن صورت می گیرد. 
دیگری  پایگاه های  به  را  پایگاه  این  تجهیزات  سعودی،  ائتالف  تا 

داده اند.« انتقال  جدید  عملیات های  آغاز  برای 
بیانیه های  در  اخیرا  انصارالله  که  آمده  یادداشت  این  ادامه  در 
خود، ماهیت اهداف خود را که پیشتر به راحتی اعالم می کردند، 
و  حساس  پایگاه های  دادن  قرار  هدف  به  تنها  و  می کنند  پنهان 
موفق  خود  عملیات های  با  که  معتقدند  زیرا  می کنند  اشاره  مهم 
انبارهای تسلیحات  و  رادارها  یا سکوی  شده اند آشیانه جنگنده ها 

کنند. نابود  و  ویران  را 
آمریکایی،  گزارش های  اساس  »بر  می شود:  مدعی  نویسنده 
پهپاد  از  تنها  سعودی  پایگاه  این  علیه  خود  حمالت  در  حوثی ها 

از  که  پهپادها  از  نسل  این  می کنند.  استفاده   k2 قاصف  نوع 
به کار گرفته شد، نسخه  از سوی شبه نظامیان حوثی   201۹ سال 
از پهپاد دارای مشخصات فنی  ابابیل است. این نوع  ایرانی پهپاد 
می گویند  حوثی ها  نظامی  رسانه های  است.  متمایزی  و  پیشرفته 
و  راداری  سامانه  ناتوانی  پهپاد،  نوع  این  مزایای  مهمترین  از  که 
توانایی حمل میزان  سامانه های پدافندی در رهگیری و رصد آن، 
زیادی از مواد منفجره است که توانایی تخریبی  آن را باال می برد.«

ملک  پایگاه  علیه  انصارالله  پهپادی  حمالت  گزارش،  این  بر  بنا 
صنعاء  نیروهای  گسترده  زمینی  حمالت  انجام  با  همزمان  خالد، 
سعودی  ائتالف  متحد  و  یمن  مستعفی  دولت  سنگرهای  علیه 
کردن  درگم  سر  آن،  از  هدف  و  می گیرد  صورت  شب  اواخر  در 
و  تحرکات  دادن  قرار  هدف  در  سعودی  ائتالف  جنگنده های 

است.  مأرب  آزادی  عملیات  در  انصارالله  تجهیزات 
است  مدعی  یمن  مستعفی  دولت  نیروهای  در  گاه  آ منبع  یک 
ماه  چند  طی  مأرب  نبردهای  در  کامال  سعودی  هوایی  نیروی  که 
کوچک  مساحت های  در  حمله   18 روزانه  و  بوده  حاضر  گذشته 
جغرافیایی نظیر صرواح و مدغل انجام می دهد.این جنگنده ها در 
شکار انصارالله، زمانی که به صورت انفرادی به رشته کوه ها منتقل 
بیشتر  آنها  فعالیت های  زمانی که  اما  با سختی مواجهند  می شوند 
بازی  مناطق  در  آنها  نظامی  گشتی های  و  خودروها  و  می شود 
تیررس  در  رویت می شود،  مأرب  »الکساره« در غرب  مانند منطقه 

می گیرند. قرار  ائتالف  جنگنده های 
ملی  نجات  دولت  رسانه های  از  الجدید  العربی  برآورد  اساس  بر 
یمن، از اول آوریل گذشته تا پایان آن، بیش از 256 حمله هوایی 
علیه انصارالله در صعده، البیضاء و حجة صورت گرفته است که در 
مقایسه با ماه های پیش کاهش داشته است. اما حمالت هوایی به 
تا  اطراف مأرب طی سال گذشته و به طور مشخص ژانویه گذشته 

کنون، افزایش داشته و به 2300 حمله می رسد./فارس  ►

 استاد دانشگاه ملی اوراسیابررسی کرد:    

●   دالیل و ابعاد پنهان و آشکار دیدار بایدن و پوتین    ●

●  چرا حمالت پهپادی صنعاء علیه پایگاه هوایی »ملک خالد« در جنوب عربستان متمرکز شد؟    ●
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برنامه های  و  سازی  کف  طرح  اجرای  با  قم  کهنه  بازار     ◄
توسعه ای، که توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری قم 
تغییر و تحول هایی  این روزها در حال  برای آن پیش بینی شده 

بگیرد.  دوباره  جانی  بازار  این  تا  است  ماندگار  و  تأثیرگذار 
ظرفیت های  دارای  ساله،   600 از  بیش  عمر  با  قم  کهنه  بازار 
بازارگونه  اقدام  کنار  در  گردشگر  و  توریست  جذب  برای  فراوانی 

دارد. کسبی  و  اقتصادی 
این بازار قدیمی و ارزشمند تاریخی، در حاشیه خیابان طالقانی 
قرار دارد و به دلیل طراحی زیبایی که معماران چیره دست آن زمان 

در آن به کار بردند، موردتوجه گردشگران بسیاری است.
است.  گنبدی  شکل  به  و  سرپوشیده  راسته  دو  دارای  بازار  این 
مسجد  چند  و  چهارسوق  تیمچه ها،  سراها،  قم  بازار  راسته های  در 
قرار دارد. منظور از سرا همان کاروان سراهاست که به دلیل اهمیت 
اقتصادی این بازار، تعداد زیادی از این سراها در اندازه های بزرگ 

است. ساخته شده 
و  ساخته شده  شکل  گنبدی  پوشش های  از  نیز  بازار  سقف 
ورود  و  برای گردش هوا  دو طرف،  در  نیز  دایره شکلی  دریچه های 
بازار  و فضای  وارد  این دریچه ها  از داخل  نوری که  نور وجود دارد. 
ایجاد  گردوغبار  و  نور  گردش  از  زیبا  منظره ای  می کند،  روشن  را 

. می کند

و  سلجوقی  دوره های  به  مربوط  بازار  تاریخی  بناهای  از  تعدادی 
از  قبل  دوره  به  قم  بازار  قدیمی  بافت های  واقع  در  است،  ایلخانی 
عصر صفوی برمی گردد، ولی قدمت تیمچه ها و راسته جدیدتر بازار 

به دوره صفوی و قاجار تعلق دارد.
قسمت های بزرگ بازار در عصر صفوی، در پیرامون مسجد جامع 
ساخته شد و البته بناهای دیگری تا هنگام پایان یافتن دوره قاجار 

به آن اضافه شد.
در ابتدای ساخت، این بازار به صورت یکپارچه و خطی بوده که 
از میدان کهنه تا پل علیخانی امتداد داشته است.اما امروزه از بازار 
گذشته و اولیه قم دو بخش که شامل بازار نو و بازار کهنه است و از 

هرکدام مسافتی حدود یک کیلومتر باقی مانده است.
بازار نو در دوره ناصرالدین شاه احداث و گسترش یافت و همچنین 
برای کارهای تجاری مهم دیگری در دوره پهلوی بخش های تازه ای 

به قسمت هایی از بازار نو اضافه و ساخته شد.
در دهه اخیر چندین دوره مرمت در بازار کهنه قم به عنوان یکی 
تاریخی انجام شده است. این مرمت ها در مقیاس های  بازار های  از 
حذف  سبک سازی،  ریخته،  فرو  طاق های  ایجاد  شامل  مختلف 

است.  بوده  آجرفرش  سفیدکاری،  استحکام بخشی،  الحاق ها، 
سنتی،  رنگرزی  ازجمله  صنایع دستی  کارگاه های  بازار  این  در 
این  است.  فعال   ... و  منبت کاری  نجاری،  خراطی،  چاقوسازی، 

اواخر  بازمی گردد در  و قاجاریه  به دوران صفویه  آن  بازار که قدمت 
رسید. فرهنگی  میراث  ملی  ثبت  به   76 سال 

با توجه به قدمت باالی بازار کهنه و اهمیت اقتصادی و گردشگری 
زائران  حضور  محل  که  معصومه)س(  حضرت  حرم  اطراف  در  آن 
همکاری  با  جدی  عزم  یک  در  قم  شهرداری  است،  گردشگران  و 
در  را  بازار  این  سازی  کف  پروژه  طرح  اجرای  متولی  دستگاه های 
برنامه های  از  یکی  به عنوان  نیز  حاضر  حال  در  و  داد  قرار  اولویت 
هویت  حفظ  و  شهری  بازآفرینی  راستای  در  قم  شهرداری  شاخص 
آثار تاریخی و فرهنگی این کالن شهر به شمار می رود. و ماندگاری 

تکمیل پروژه کف سازی بازار کهنه قم پس از ماه رمضان
کهنه،  بازار  سازی  کف  عملیات  اجرای  وضعیت  آخرین  مورد  در 
حرم  اطراف  زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل 
کرد:  اظهار  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  )س(  معصومه  حضرت 
این طرح اواخر سال 99 کلنگ خورد و در کمتر از سه هفته اجرای 

یافت. پایان  آن  زیرساخت های 
کهنه  بازار  بهسازی  راستای  در  اینکه  بیان  با  خاکی  علیرضا 
و  فرهنگی  میراث  و  شهرداری  بین  سه جانبه ای  تفاهم نامه 
کف  پروژه  طول  گفت:  است،  تنظیم شده  بازار  هیئت امنای 
متر   600 و  هزار   2 حدود  نیز  آن  مساحت  و  متر   430 سازی 
شیر  نصب  و  سنگفرش  شیب ها،  اصالح  مرمت،  شامل  و  بوده 

است. آتش نشانی  و  ایمنی  برای  هیدرانت 
وی خاطرنشان کرد: در بازار کهنه بیش از 50 واحد انشعاب آب 
در  خوبی  رکورد  نیز  موضوع  این  و  انجام  هفته  سه  در  که  نداشتند 

به شمار می رود. با شهرداری  آبفا  همکاری 
ورود خودرو به بازار کهنه ممنوع می شود

حرم  اطراف  زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل 
و  شده  بهسازی  قباًل  نیز  جداره  کرد:  ابراز  )س(  معصومه  حضرت 
انجام  کهنه  بازار  سقف  مرمت  فرهنگی  میراث  با  تفاهم نامه  طبق 

شود.
و  موتور  ورود  که  است  برنامه ریزی شده  طوری  کرد:  تأکید  وی 
تردد  بازار  این  در  نباید  به هیچ وجه  و  باشد  ممنوع  بازار  به  خودرو 
و  ماشین  دسترسی  برای  مسیر  یک  باید  نیز  زمینه  این  در  شود. 

شود. بازگشایی  موتور 
کف  برای  تومان  میلیون   300 و  میلیارد  دو  کرد:  تصریح  خاکی 
مناسبی  پیشرفت  از  نیز  طرح  این  و  شده  هزینه  کهنه  بازار  سازی 

است. برخوردار 
ازجمله  رسان  خدمات  دستگاه های  همکاری  از  قدردانی  با  وی 
آب و فاضالب گفت: طی یک هفته انشعابات آب انجام و درخواست 
گاز نیز در حال پیگیری است و امیدواریم پس از ماه مبارک رمضان 

شاهد تکمیل پروژه کف سازی بازار کهنه قم باشیم.     ►

●  بازار کهنه دوباره جان می گیرد    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول نوبت اول

مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1400/3/1 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید 
از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ مزایده را در یکی از کارت های بانکی 

عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید. 

داورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

در مجموع ارزش ملک مورد نظر سی میلیارد و ششصد میلیون ریال معادل سه میلیارد و 
شصت میلیون تومان مقرر گردیده مورد فوق الذکر در تاریخ 1400/3/5 ساعت 11/30 
الی 11/45 صبج به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ مزایده را در یکی 

از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز واحد مزایده اجرای احکام مدنی شهرستان قم – محمد پور ابراهیم

از شبعه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در  اجراییه صادره  به موجب 
شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان قم به شماره ۹۹/ج67۹/1 ثبت گردیده له 
محمد جوادی علیه علی علی پور کوربانی مبنی بر فروش ملک مشاع پالک ثبتی 1 
فرعی از 1825 اصلی در بخش 2 ثبت قم و تقسیم وجه حاصله بین مالکین مشاع که 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده. احتراما در خصوص پرونده اجرایی به شماره 
بایگانی ۹۹0067۹ له اقای محمد جوادی علیه اقای علی علی پور به خواسته دستور 
فروش با موضوع ارزیابی پالک ثبتی شماره 1 فرعی از 1825 اصلی واقع در بخش 2 
حوزه ثبتی ثبت منطقه یک استان قم که امر کارشناسی ان به اینجانب گردیده ، پس 
از حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ، بررسی مدارک و مستندات ملک در شهرداری  
منطقه 2 قم و با عنایت به بازدید به عمل امده از محل مورد نظر در معیت خوانده و نیز 
وکیل محترم خواهان مراتب توسط اینجانب مورد بررسی واقع گردید که نتیج اقدامات 
صورت گرفته جهت استحضار به شرح ذیل تقدیم می گردد: 1- الف( مشخصات و 
با توجه به مدارک موجود در پرونده و نیز شهرداری  موقعیت محل وقوع ملک: 1- 
منطقه 2 ، ملک مورد نظر عبارت است از یک قطعه بنای احداثی تحت پالک ثبتی 
1 فرعی از 1825 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور به مساحت 157 
یکصد و پنجاه و هفت مترمربع ، که ششدانگ ان که اقای علی علی پور کوربانی فرزند 
اکبر مالک 2 سهم از کل 6 سهم به عنوان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 2۹754 مورخ 13۹8/2/4 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 55 شهر قم استان قم بوده و 4 سهم از کل سهم 6 به عنوان چهار دانگ مشاع 
 13۹8/2/4 مورخ   2۹754 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 55 شهر قم استان قم نیز تحت مالکیت اقای محمد 
چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  که  باشد  می  حسین  فرزند  جوادی 
124704 سری ب سال ۹7 با شماره دفتر الکترونیکی 13۹820330002001087 
ذیل  شرح  به  صادره  مالکیت  سند  براساس  ملک  اربعه  حدود  است.  گردیده  ثبت 
می باشد: شماال: دیوار به دیوار به طول 1۹/60نوزده متر و شصت سانتی متر به 
باقیمانده یک هزار و هشتصد و بیست و پنج اصلی شرقا: درب و دیوار به طول 8 
هشت متر به شارع به عرض شانزده متر جنوبا: دیواریست به طول 1۹/۹0نوزده متر 
و نود سانتی متر به باقیمانده یک هزار و هشتصد و بیست و پنج اصلی غربا: دیوار 
به دیوار بطول 8 هشت متر و باقیمانده یک هزار و هشتصد و بیست و پنج اصلی. 
2- ملک مورد نظر واقع در قم: بلوار جمهوری، خیابان جواداالئمه ، بین کوچه 15 و 
17 ، روبروی پالک 22 ، پالک 26۹ می باشد که براساس مدارک شهرداری منطقه 2 

، دارای کد نوسازی به شماره 1۹-46-201-2 و با کاربری تجاری – مسکونی بوده و 
دارای پروانه احداث بنا به شماره 2/10/210۹0 مورخ 1373/12/14 و طبق سند 
مالکیت صادره  مساحت عرصه 157 مترمربع می باشد. ساختمان مزبور ، جنوبی 
ساز و فاقد نما بوده ، نوع سازه ساختمان دیوار باربر با اجر فشاری و تیر و ستون های 
فلزی در وسط ساختمان و سقف طاق ضربی اهنی می باشد و در دو طبقه شامل : 
زیرزمین و همکف در ان احداث گردیده است. طبق گزارشات شهرداری منطقه 2 
، مساحت زیرزمین 130مترمربع و مجموع مساحت همکف 132مترمربع می باشد 
که 107/5مترمربع ان مسکونی  و 24/5مترمربع ان دارای کاربری تجاری است. 
مجموع کل مساحت اعیانی ملک 262مترمربع می باشد که مقدار 237/5مترمربع 
به صورت مسکونی و 24/5مترمربع ان دارای کاربری تجاری است. البته در گواهی 
لیکن طبق گزارشات   ، قید گردیده  اعیانی 262/5مترمربع  ، مجموع  عدم خالف 
شهرداری ، 262مترمربع می باشد که در گزارش کارشناسی اینجانب لحاظ گردیده 
است. اعیانی زیرزمین شامل : پذیرایی دو اتاق خواب ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی 
می باشد. پوشش کف پذیرایی و اتاق خواب ها موزاییک ، بدنه تا حدود 1/20متر 
سنگ ، مابقی و سقف ، سفید )اندود گچ( می باشد. کف اشپزخانه موزاییک ، دیوار 
ها سنگ و سرامیک و کابینت فلزی شده است. کف سرویس بهداشتی که در قسمت 
زیرپله قرار دارد ، سرامیک و دیوار ها کاشی شده است. کف حیاط موزاییک و دیوار ها 
اندود سیمان شده است. یک چشمه دستشویی نیز در حیاط احداث گردیده است. 
اعیانی همکف نیز شامل: پذیرایی ، اتاق خواب ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی می 
باشد. پوشش کف پذیرایی و اتاق خواب ها موزاییک ، بدنه تا حدود 1/20متر سرامیک 
و سقف سفید )اندود گچ( شده است. کف سرویس بهداشتی سرامیک و بدنه کاشی 
است. پوشش کف اشپزخانه سرامیک ، بدنه کاشی و دارای کابینت فلزی است. کف 
پشت بام فاقد ایزوگام بوده و اطراف ان دورچینی شده است. پوشش کف راه پله سنگ 
و دیوار ها اندود کاه گل می باشد. مغازه )تجاری( که واقع در طبقه همکف می باشد 
، پوشش کف ان سنگ بدنه نیز در پایین دست سنگ و در باال دست رنگ و سقف نیز 
رنگ شده است. نوع گرمایش ساختمان ابگرمکن و بخاری گازی و سرمایش کولر ابی 
می باشد. ملک مزبور دارای 2 انشعاب اب ، 3 انشعاب گاز و 1 انشعاب برق است. الزم 
به ذکر است ملک مورد نظر در زمان بازدید خالی از سکنه بوده و مغازه )تجاری( نیز 
تعطیل و غیر فعال می باشد. ج(نظریه کارشناسی: با توجه به قدمت بنا ، نوع مصالح 
به کار رفته ان و موقعیت ملک ، در نظر گرفتن کمیت و کیفیت ملک و نیز کلیه عوامل 
موثر ارزیابی ، به نظر اینجانب ارزش ملک مزبور به شرح ذیل براورد و اعالم می گردد:

با اجراییه صادره از شعبه 22 دادگاه خانواده قم که در شعبه 7 اجرای احکام قم به 
شماره 7/۹4ج/131 ثبت گردیده له ریحانه گائینی علیه قاسم صابری نیا ، محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت 250 عدد سکه بهار ازادی در حق محکوم له ) که به 
روز استعالم می گردد( و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم 
له در قبال بدهی سهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی 13 فرعی از ۹435 اصلی 
نموده است. ضمنا  ارزیابی  به شرح ذیل  نموده که کارشناس  توقیف  قم  بخش 1 
از 240 سهم ششدانگ عرصه  مقدار 40 سهم مشاع  به  علیه  االرث محکوم  سهم 
و اعیان پالک ثبتی فوق الذکر به مبلغ 656/250/000ریال به فروش می رسد. 
بایگانی ۹40131 مورخ ۹۹/8/28 در خصوص ارزیابی پالک ثبتی ارزیابی پالک 
ثبتی ۹435/3/13 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم مربوط به مالک مرحوم اقای 
محمد صابری نیا فرزند اکبر واقع در قم – بلوار 15 خرداد کوچه 15 فرعی چهارم بن 
بست پالک 7 در مورخ ۹۹/۹/6 بازدید به عمل امده که نظریه کارشناسی به شرح 
ذیل تقدیم می گردد: حدود و مشخصات ساختمان: عرصه و اعیان ششدانگ یک 
قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت 66/04 مرتمربع پالک 13 فرعی 
از 3 فرعی از ۹435 اصلی به شماره ثبت 85607 صفحه 374 دفتر 512 بخش 
یک ثبت قم با حدود اربعه شماال به طول 5/20 متر درب و دیواری است به کوچه 

3 متری احداثی ، شرقا به طول 12/70 متر پی به شماره پالک باقیمانده 3 فرعی 
از ۹ فرعی از ۹435 اصلی ، شماال به طول 5/20 متر دیوار به دیوار باقیمانده 3 
فرعی از اصلی ، غربا به طول 12/70 متر دیوار به دیوار باقیمانده 3 فرعی از اصلی 
متراژ کل حدود 100  به  اول  و  زیرزمین همکف  در سه طبقه  اعیان  دارای  مذکور 
به صورت مسکونی شامل  اول  و  ، همکف  انباری  به صورت  زیرزمین  که  مترمربع 
هال و پذیرایی ، اشپزخانه همراه با کاشی و کابینت و سرویس حمام و دستشویی 
، کف موزاییک بدنه 1/20 سنگ مابقی و سقف گچ ، ساختمان شمالی ساز ، نما 
سیمان کف حیاط موزاییک سازه ساختمان با مصالح بنایی و پایه اجری باربر همراه 
با سقف طاق ضربی تیراهن و دارای انشعابات اب ، برق و گاز می باشد. ملک به 
صورت مسکونی ثبت شده در اختیار همسر متوفی و به صورت ششدانگ است. الزم 
به ذکر است براساس گواهی حصر وراثت ورثه مرحوم محمد صابری نیا عبارتند از 
: فرخنده عابدیان حسین ابادی فرزند دخیل عباس همسر متوفی خانم ها فاطمه 
زهرا معصومه و مریم صابری نیا فرزندان دختر متوفی اقایان محسن قاسم هاشم و 
مهدی صابری نیا فرزندان متوفی ارزیابی انجام شده: با توجه به بازدید به معاینه 
محلی – شوارع دسترسی – ابعاد زمین – موقعیت محل و سایر عوامل تاثیر گذار از 

نظر اینجانب به شرح ذیل ارزیابی میگردد:

که  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  ملک  کل  ارزش 
ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  چهار  باشد  داشته  وجود  است  ممکن 
 240 ششدانگ  ارزش  است  ذکر  به  الزم  گردد.  می  ارزیابی  و  براورد 

 35 علیه  محکوم  سهم  که  بوده  4ریال  /500 /000 /000 مبلغ  سهم 
لیست  باشد.  می  656ریال  /250 /000 برابر  آن  مبلغ  که  بوده  سهم 

منقول:  اموال 

ارزش کل)ریال(ارزش هر مترمربع)ریال(مساحت )مترمربع(محل مورد ارزیابی

157140/000/00021/۹80/000/000عرصه)مسکونی – تجاری(

13014/000/0001/820/000/000اعیانی زیرزمین

13215/000/0001/۹80/000/000اعیانی همکف

24/5180/000/0004/410/000/000ارزش تجاری )مغازه(

410/000/000-----------حياط سازی ، سرپله سازی ، انشعابات و دورچينی بام

30/600/000/000جمع کل : )سی ميليارد و ششصد ميليون ریال(

قيمت کل )ریال(قيمت واحد )ریال(متراژواحدشرحردیف

66/0448/000/0003/16۹/۹20/000مترمربعزمین1

10012/000/0001/200/000/000مترمربعاعیان2

130/080/000انشعابات و حیاط سازی3

4/500/000/000جمع کل )چهار ميليارد و پانصد ميليون ریال(

قيمت به تومانعنوان اموالردیف

850/000کمد لباس تکی یک عدد1

2/400/000تخت 3 نفره با 2 عدد عسلی پاتختی و تشک 2 نفره2

1/400/000میز ارایش3

2/300/000پارتيشن چوبی بزرگ 4 طبقه4

900/000ميز ناهار خوری 4نفره5

5/500/000مبل سلطنتی استيل 9 نفره6

5/200/000فرش 12متری نگين مشهد 700 شانه دست باف گونه 2 تخته7

18/550/000تومانجمع


