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رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر 
تبیین کرد:

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات فرماندار قم:
استانداری: 

هشدار نسبت به 
روند نامطلوب دفن 

زباله در قم

معتمدان هیات اجرایی 
انتخابات قم مشخص 

شدند 

روند انتخابات در استان 
منطبق بر قانون و راهبردهای 

رهبر انقالب در جریان است
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»گویه« گزارش می دهد:  »گویه« گزارش می دهد:  

شهر قم نیازمند ایده پردازی طالب برای عدالت اجتماعی
صفحه 8

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              09127625987

استاندار قم گفت: تشدید نظارت ها     ◄
است،  تأکید  مورد  استان  اقامتی  اماکن  بر 
گذشته  همانند  داریم  درخواست  مردم  از 
مورد  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
تأکید قرار دهند تا ان شاالله سال جدید را 

کنیم. آغاز  سالمتی  و  خوشی  و  به خوبی 
پس  سرمست  بهرام  تسنیم،  گزارش  به 
از شصت و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله 
اظهار  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  کرونا  با 
سالی  این یک  در  قم  عزیز  مردم  داشت: 
گذشته  نهایت  کرونا  ویروس  شیوع  از  که 
پروتکل  رعایت  و  داشته اند  را  همکاری 

است. تأکید  مورد  بهداشتی 
وی افزود: مقام معظم رهبری همواره بر 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای 
نصایح  این  قدردان  باید  و  داشته اند  تأکید 
و  منظم  به صورت  قم  استان  در  باشیم، 
برگزار  را  کرونا  با  مقابله  جلسات  هفتگی 
نهایت  جلسات  اعضای  همه  و  می کنیم 

داشته اند. را  همکاری 

گروه های  نقش  گروه  نقش  قم  استاندار 
منحوس  ویروس  با  مقابله  در  مردم 
کرد:  بیان  و  قرارداد  موردتوجه  را  کرونا 
عزیز  طالب  و  جهادی  گروه های  خیران، 
این  در  که  بودند  استان  در  ظرفیت هایی 
با  مقابله  برای  خوبی  بسیار  اقدامات  مدت 

داده اند. انجام  کرونا 
و  مدیران  میان  خوبی  بسیار  تعامل   

مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان 
سرمست عنوان کرد: تعامل بسیار خوبی 
مردم  نمایندگان  و  استان  مدیران  میان 
کرونا  با  مقابله  راستای  در  مجلس  در  قم 
همدلی  و  همراهی  این  از  و  دارد  وجود 
این موضوع سبب شده در  و  تشکر می کنم 
ممکن  باشیم،  استان  در  ثباتی  با  وضعیت 
ترددها  و  تجمعات  با  وضعیت  این  است 

است. شکننده  و  کرده  پیدا  تغییر 
وضعیت  خدا  لطف  به  کرد:  تصریح  وی 
قرار  و  است  آبی  کرونا  زمینٔه  در  قم  استان 
بروز  شهرها  رنگ بندی  وضعیت  فردا  شد 

بهتر  وضعیت  این  امیدواریم  و  شود  رسانی 
شود.

استاندار قم ادامه داد: در وضعیت فعلی 
ترددها  و  مسافرت  که  رو  پیش  شرایط  در  و 
پیدا  افزایش  خانواده ها  بین  رفت وآمد  و 
سطح  در  جدیت  با  محدودیت ها  می کند 

می شود. اعمال  استان 
بر  نظارت ها  تشدید  گفت:  سرمست 
است،  تأکید  مورد  استان  اقامتی  اماکن 
گذشته  همانند  داریم  درخواست  مردم  از 
مورد  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
تأکید قرار دهند تا  ان شاالله سال جدید را 
کنیم. آغاز  سالمتی  و  خوشی  و  به خوبی 

وی خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد ملی 
شفاف  کاماًل  مختلف  وضعیت های  برای 
و  قرمز  شهرهای  ویژه  سفر  منع  است، 
که وضعیت  برای شهرهایی  و  است  نارنجی 
از  ولی  ندارد  وجود  سفری  منع  دارند  آبی 
پروتکل های  می کنیم  درخواست  زائران 
► کنند.    رعایت  به خوبی  را  بهداشتی 

تعارف  بی  و  زنده  گوی  و  گفت     ◄
الیو  بستر  در  شهروندان  و  قم  شهردار 
شهروندان  خوب  استقبال  با  اینستاگرام 

شد. مواجه 
زنده  گوی  و  گفت  شهرنیوز،  گزارش  به 
شهروندان  و  قم  شهردار  اینستاگرامی 
خوب  استقبال  با  اینستاگرام  الیو  در  قمی 

شد. برگزار  قمی  شهروندان 
شرایط  مقتضیات  اساس  بر  برنامه  این 
ارتباط  ضرورت  دلیل  به  و  کرونایی  ویژه 
به همت  نزدیک شهردار و شهروندان قمی 

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره 
اجرا  اینستاگرام  بستر  در  قم  شهرداری 

. شد
نژاد،  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر 
در  زنده  گوی  و  گفت  این  در  قم  شهردار 
شهروندان  سواالت  به  ساعت  یک  مدت 
فضای  پیامکی،  مختلف  روش های  از  که 
سامانه  ارم،  راه  باغ  در  حضور  مجازی، 
داد. پاسخ  بود،  شده  مطرح   … و   ۱۳۷

سواالت  باالی  بسیار  حجم  دلیل  به 
یک  شد  قرار  قم،  شهردار  از  شهروندان 

برنامه خاص برای کاربرانی که می خواهند 
قم  شهردار  با  مستقیم  تلفنی  صورت  به 
شهرداری   ۱۳۷ سامانه  در  کنند،  صحبت 

شود. اجرایی  قم 
شهروندان در این یک ساعت گفت و گوی 
بی وقفه و بی تعارف سواالت متعدد خود را 
قم،  شهرداری  عمرانی  پروژه های  زمینه  در 
وضعیت  منوریل،  مترو،  تمام،  پروژه نیمه 
تعامل  شیوه  رجوع،  ارباب  به  پاسخگویی 
و  مطرح  را   … و  شهروندان  با  قم  شهرداری 
پاسخ خود را از شهردار قم دریافت کردند.  ►

زیباسازی  سازمان  سرپرست     ◄
12 المان مناسبتی  شهرداری قم از نصب 
در ایام نوروز در شهر قم خبر داد و گفت: 
ایام  تا  شهری  موقت  و  ثابت  المان   35

می شود. نصب  و  بازسازی  نوروز 
سید محمد موسوی منش در گفتگویی، 
ایجاد  در  شهر  زیباسازی  اهمیت  بیان  با 
اظهار  سرزندگی،  و  اجتماعی  نشاط 
سازمان  که  اقداماتی  از  یکی  داشت: 
و  بهار  از  استقبال  راستای  در  زیباسازی 
در  اجتماعی  سرزندگی  و  نشاط  افزایش 
خانه تکانی  موضوع  داده،  قرار  کار  دستور 

است. عید 
شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
سطح  المان های  بازسازی  و  احیاء  قم 

یکی  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  شهر 
عید  خانه تکانی  ذیل  که  اقداماتی  از 
بازسازی  و  احیاء  موضوع  پیش بینی شده 
در  که  بوده  شهر  سطح  المان های 
بازسازی  به  و  ساخته  گذشته  سال های 

دارد. نیاز 
را تشریح  موسوی منش نحو اجرای کار 
کرد و گفت: المان هایی که در سطح شهر 
محل  در  شده  جانمایی  ثابت  به صورت 
محل  در  موقت  المان های  و  بازسازی 

می شود. بازسازی  و  احیا  کارگاه 
بازسازی  حال  در  المان های  تعداد  وی 
المان  کرد:  بیان  و  اعالم  المان   ۳۵ را 
میدان شهید زین الدین، میدان شهرداری 
به مرور  موقت  و  ثابت  المان های  سایر  و 

می شود. نصب  نوروز  ایام  تا  و  بازسازی 
شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
نوروز  در  مناسبتی  المان   ۱۲ نصب  از  قم 
المان های  گفت:  و  داد  خبر   ۱۴۰۰
در  بهار  از  استقبال  باهدف  مناسبتی 
و  اصلی  میدان های  و  شهر  ورودی های 

می شود. جانمایی  پرتردد 
اجرای  هدف  از  یکی  منش  موسوی 
رنگ های  آوردن  را  بهاری  جشنواره های 
دانست  شهری  محیط  در  جذاب  و  شاد 
مهم  دغدغه های  از  یکی  کرد:  کید  تأ و 
سرزندگی  و  نشاط  ایجاد  قم  شهرداری 
ع  شیو زمان  از  که  بوده  اجتماعی 
بیشتری  اهمیت  مهم  این  کرونا  ویروس 

► است.   پیداکرده 

تاکید استاندار قم بر رعایت پروتکل های بهداشتی؛    

● محدودیت های کرونایی با جدیت در  استان قم اعمال می شود    ●

● استقبال شهروندان از گفت و گوی زنده با شهردار قم   ●

نصب 12 المان مناسبتی در ایام نوروز در شهر قم؛   

● ۳5 المان شهری تا ایام نوروز بازسازی می شود   ●

هکرهای هزاران حساب بانکی در قم دستگیر شدند؛         

حضور دو نوجوان ۱۶ ساله در جمع 
هکرها    

صفحه 5

مزد عرق جبین کشاورزان در جیب دالالن بازار میوه  

جای خالی تعاونی های 
کشاورزی              

صفحه 2

مسئول بسیج اصناف استان قم عنوان کرد:  

شبکه کاسبان امین، به دنبال توزیع عادالنه 
اقالم با قیمت واقعی             

صفحه 3

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم:                 

  اولین سایت نسل پنجم ارتباطی قم به 
زودی افتتاح می شود              

صفحه 5

مرتضی قدسی نجفی در یادداشتی برای گویه   

 قم و نجف؛
دو بـال جهـان تشیع               

صفحه 7

گزیده خبرها

انتقاد رییس شورای شهر قم از تعیین محدوده انتقاد رییس شورای شهر قم از تعیین محدوده ۳۱۵۳۱۵هکتاری بافت تاریخی؛هکتاری بافت تاریخی؛
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

باالخره رتبه اول قرآنی کشور به دو جوان قمی رسید؛

افتخاری تاریخی برای اهالی قرآن قم

قرآن کریم موفق  بین المللی  استان قم در مسابقات  نماینده  دو 
این مسابقات شدند.  رتبه نخست  به کسب 

مسابقات  در  قم  استان  نمایندگان  از  نفر  دو  بار  نخستین  برای 
مسابقات  این  اول  رتبه  کسب  به  موفق  کریم  قرآن  بین المللی 

شدند.
مسابقات  دوره  هفتمین  و  سی  در  گزارش،  این  اساس  بر 
بین المللی قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران و در رشته قرائت، 

شد. نخست  رتبه  حائز  مقدسی  حمیدرضا  سید 
جهان  طالب  بین المللی  مسابقات  دوره  چهارمین  در  همچنین 
به  تفسیر  و  قرائت  رشته  در  شد  موفق  فروغی  مهدی  نیز  اسالم 

یابد. دست  نخست  مقام 
در سالهای گذشته به رغم اینکه استان قم در زمینه قرائت قرآن 
این  به  موفق  هیچگاه  ولی  است  داشته  خوبی  قاریان  همیشه 

بود. نشده  عنوان 

سه کشتی گیر قم به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند

ششمین  به  قم  کار  فرنگی  سه  گفت:  قم  کشتی  هیات  رئیس 
مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن کشور دعوت 

شدند. 
هادی علیایی در گفتگو با ایرنا، افزود: ششمین مرحله از اردوی 
های  رقابت  در  حضور  برای  بزرگساالن  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
 5 تا  ماه  اسفند   23 روزهای  آسیا  قهرمانی  و  المپیک  گزینشی 

برگزار می شود.  1400 ماه سال  فروردین 
وی ادامه داد: علیرضا نجاتی در وزن 60 کیلوگرم، محمدجواد 
 82 وزن  در  ابراهیمی  مهدی  و  کیلوگرم   63 وزن  در  رضایی 
ملی  تیم  اردوی  به  که  هستند  قمی  گیر  کشتی  سه  کیلوگرم 

شدند. دعوت 
ُعلیایی در ادامه با تاکید بر تالش برای صیانت از دست آوردهای 
استان  در  هیات  این  اولویت  مهمترین  عنوان  به  فرنگی  کشتی 
کشتی  در  آمده  دست  به  افتخارات  از  صیانت  و  حفظ  گفت:   ،
ورزشکاران،  زحمات  حاصل  که   گذشته  های  سال  طول  در  قم 
بوده  هیات  اجرایی  کادر  هدایت  و  حمایت  همچنین  و  مربیان 

است. این هیات  رویکردهای   از  یکی 
رشته  این  ظرفیت های  به  اشاره  با  قم،  کشتی  هیات  رئیس 
به  برای سرعت بخشی  بیان کرد: تالش  این استان،  ورزشی در 
رشد و کیفیت کشتی آزاد در قم  از دیگر اولویت های این هیات 

است. مدیریتی  جدید  دوره  در 
 20 روزهای  آسیا  قاره  در  المپیک  گزینشی  کشتی  رقابت های 
 23 روزهای  آسیا  قهرمانی  کشتی  مسابقات  و  فروردین   22 الی 
الی 28 فروردین ماه 14 در شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار 

می شود.

◄    یاسر ولیا بیدگلی:
»میوه«  سرسام آور  قیمت های   
غذایی  سبد  شدن  کوچک تر  موجب 
خانواده  و گاهی حذف برخی از میوه ها 
که  درحالی است  این  شده  سبد  این  از 
در آستانه عید نوروز و با توجه به شیوع 
افراد  بهره مندی  لزوم  و  کرونا  ویروس 
سبد  تقویت  مختلف،  ویتامین های  از 
مطرح  اولویت  یک  به عنوان  غذایی 

است.
میوه  تولیدکننده  و  باغدار  ما  شاید 
قیمت های  و  گرانی ها  این  عامل  را 
رقم های  درحالی که  بدانیم  سرسام آور 
پرداخت  میوه  خرید  برای  ما  که  باالیی 
کشاورز  و  باغدار  جیب  در  می کنیم 
نمی رود و این قشر نیز، خود به دردهای 
و  شده  گرفتار  مختلف  اقتصادی 
صدایشان به هیچ جایی نمی رسد و این 
واسطه گرها هستند که پول اصلی را به 

می زنند. جیب 
اصلی  عناصر  از  یکی  »واسطه گری« 
عنصر  این  با  که  است  بازرگانی  حوزه 
کاال یا خدمات از تولیدکننده به مشتری 
وجود  و  می رسد  نهایی  مصرف کننده  و 
حوزه های  در  تجارت  نظام  برای  آن 

است. نیاز  مختلف 
می شود  شروع  جایی  از  مشکل  اما 
و حقوق  به حق  واسطه گراها  برخی  که 
خود راضی نمی شود و به حقوق دیگران 
به  آن ها  تعداد  یا  و  می کنند  تجاوز 
میزانی زیاد می شود که مردم باید برای 
خرید یک محصول، چندین برابر هزینه 

کنند. پرداخت  را  آن  تولید 
از  یکی  ساله   45 توکلی  رضا 
کشاورزان با تجربه استان قم است که از 
کودکی در کنار پدرش کار کشاورزی را 
با بیش از 40 هکتار زمین دنبال کرده 
تجربه  خود  کاری  عمر  طی  او  است. 
محصوالت  فروش  و  برداشت  کاشت، 
مختلف کشاورزی به ویژه صیفی کاری، 

است. داشته  را  طالبی  و  جو  گندم، 
کشاورزی،  محصوالت  میان  در 
ماندگاری  زمان  مدت  که  میوه هایی 
آن ها پایین است از حساسیت بیشتری 
برای کشاورز برخوردار هستند و کشاورز 
در  برداشت  از  بعد  تا  می کند  تالش 
اولین فرصت محصول خود را به فروش 

برساند.
با  گفت وگو  در  راستا  این  در  توکلی 
یک  بنده  کرد:  اظهار  فارس  خبرنگار 
نمی توانم  هیچگاه  و  هستم  کشاورز 
اگر  و  کنم  ایفا  را  فروشنده  یک  نقش 
هم بتوانم با توجه به محدود بودن دوره 
برداشت محصول، فرصتی برای فروش 
همین  به  ندارم  خود  محصول  مستقیم 
محصوالت  این  هستم  مجبور  علت 
دست  به  غیرمستقیم  صورت  به  را 
بازار  اگر  برسانم هر چند  مصرف کننده 
به  نسبت  باشد  داشته  ظرفیت  استانی 
قیمت  با  استان محصول  از  بازار خارج 
متأسفانه  اما  می رسد  بفروش  بهتری 
بازار استان ظرفیت کمی دارد و بیشتر 
دیگر  به  را  خود  محصوالت  باید  اوقات 

کنیم.   ارسال  تهران  جمله  از  شهرها 
محصوالت  فروش  در  کشاورز 

ندارد اختیاری  هیچ  کشاورزی 
محصولی  اینکه  به  اشاره  با  توکلی 
میوه  میدان  به  عمده  فروش  برای  که 
آینده  و  تکلیف  هیچ  می رود  بار  تره  و 
مشخصی ندارد، عنوان کرد: ما نسبت 
می فرستیم  میدان  به  که  محصولی  به 
نیست  اینطور  و  نداریم  اختیاری  هیچ 
محصوالت  قیمت  مورد  در  بتوانیم  که 
چه  بزنیم  چانه  مقابل  طرف  با  خود 
فروش  واقعی  قیمت  از  اینکه  به  برسد 

خبردار  مصرف کنندگان  به  محصوالت 
شویم.

حوزه  در  بنده  اینکه  بیان  با  وی 
دارم،  کار  سابقه  سال   25 صیفی کاری 
گفت: در مساحت های چند هکتاری به 
کاشت گل محمدی نیز اقدام کردم اما 
هزینه ای  به  نسبت  هم  محصوالت  این 
که برای برداشت و کاشت آن ها می شد 
دنبال  به  اقتصادی  منفعت  هیچ 
نداشت و فقط با مبلغ حاصل از فروش 
توانستم  که  بودم  دلخوش  محصوالت 

کنم. اشتغال  ایجاد  نفر  چند  برای 
در  وقتی یک محصول  توکلی گفت: 
را  کشاورز  نباید  می شود  کم یاب  بازار 
بدانیم چراکه اصال کشاورز هیچ  مقصر 
احتکار  و  انبار  برای  اختیاری  و  بستر 
ندارد بلکه افراد واسطه هستند که برای 
فروش و سود بیشتر خود گاهی متوسل 

می شوند. نادرست  روش های  این  به 
از  برخی  کرد:  خاطرنشان  وی 
هستند  هم  میوه فروش  وانت های 
خرید  باغدار  از  باغ  در  را  محصول  که 
درصدی   100 سود  یک  با  و  می کنند 
این  می رسانند،  فروش  به  شهرها  در 
از  خود  محدود  ظرفیت  اندازه  به  افراد 
برخی  اما  می آورند  دست  به  میوه  بازار 
مالی  قدرت  با  که  هستند  واسطه گران 
زیاد وارد بازار میوه شده و این بازار را به 

گرفته اند. دست  به  کامل  صورت 
کشاورزان  ما  اگر  کرد:  اضافه  توکلی 
برداشت  و  کاشت  برای  که  هزینه هایی 
محصول پرداخت کردیم را به خرید یک 
یا هر چیز دیگری اختصاص  کاال، طال 
و  سه  دو،  ما  دارایی  اکنون  بودیم  داده 
بود، هر چند  بیشتر شده  برابر  چندین 
این  اما  داشته  افزایش  نیز  میوه  قیمت 
افزایش در جیب کشاورزان نرفته است.

هستیم  مجبور  ما  اینکه  بیان  با  وی 
چراکه  دهیم  ادامه  را  کشاورزی  کار 
و  بوده  مشغول  شغل  این  به  بچگی  از 
می شویم،  مریض  نکنیم  کشاورزی  اگر 
که  می آید  پیش  هم  گاهی  گفت: 
نمی خرد  ما  از  هم  را  جو  دولت  حتی 
کیلویی  واسطه  به  هستیم  مجبور  ما  و 
این  نیز  واسطه  و  بفروشیم  و 800  هزار 
به  از مدت  بعد  و  انبار کرده  را  محصول 
به  تومان  آزاد کیلیویی سه هزار  صورت 

می رساند.  فروش 
واسطه گرها برخی محصوالت را از 

یک پنجم قیمت  هم کمتر می خرند
از  برخی  شاید  داد:  ادامه  توکلی 
محصوالت  ما  که  بگویند  واسطه ها 
معقول  قیمتی  اختالف  با  را  کشاورز 
اما  می کنیم  منتقل  مصرف کننده  به 
چراکه  است  واقع  خالف  موضوع  این 
از  بخشی  می رسد  میدان  به  بار  وقتی 
آن را با قیمت درجه یک، بخشی از آن 
را به بهانه درجه دو و سه بودن با نصف 
خریداری  قیمت  پنجم  یک  گاهی  یا 
به  یک  درجه  قیمت  با  اما  می کنند 

می رسانند. بفروش  مصرف کننده 
وی اضافه کرد: دیوار کشاورز و تولید 
هم  علت  همین  به  است  کوتاه  کننده 
نماینده ای در میدان تره و بار ندارند که 
نظارت  محصوالتشان  واقعی  فروش  بر 

کند.
زمین های  از  برخی  تبدیل  از  توکلی 
باغ  به  صیفی جات  و  مرکبات  کشت 
پسته یاد کرد و گفت: امثال بنده که از 
کودکی به کار کشاورزی مشغول بوده اند 
سرمایه گذاری  برای  چندانی  سرمایه 
بلند مدت و کاشت درخت پسته ندارند 
به همین علت باید به دنبال محصوالتی 
باشند که دوره برداشت آن ها نهایت یک 

است. ساله 

فشارهای  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی بسیاری به کشاورزان تحمیل 
از  برخی  کرد:  اضافه  است،  شده 
زیاد  درحال  همچنان  سرمایه داران 
و  هستند  خود  سرمایه های  کردن 

از  که  کشاورزانی  کشاورزی،  زمین های 
این وضعیت خسته شده اند را به صورت 
می کنند. خریداری  گسترده  و  عمده 

نه  هاست  واسطه  دست  قیمت 
رز و کشا

علی حسنی از کشاورزان و دامداران 
بخش جعفریه استان قم است که فقط 
دو  از  بیش  به  انگورش  باغ  مساحت 
وجود  علت  به  می رسد؛  هکتار  نیم  و 
باغات انگور زیاد در استان قم، او مجور 
است محصوالت خود را به تهران و اراک 
ارسال کند و بعد از ارسال محصول پول 

کند. دریافت  را  خود 
نبود  از  گالیه مندی  ضمن  وی 
کرد:  عنوان  بارنامه ها  صدور  بر  نظارت 
دامداری  و  کشاورزی  حوزه های  در 
محوریت  دامدار  و  کشاورز  متأسفانه 
اصلی کار را بر عهده ندارد بلکه تعیین 
و مدیریت در دست واسطه گران  قیمت 
گسترده  امکانات  و  قدرت  سرمایه،  با 

. ست ا
انگور  باغ  اینکه  بیان  با  حسنی 
هکتار  هر  در  و  ماه  خرداد  آخر  یاقوتی 
ما  کرد:  مطرح  می دهد،  بار  تن   20
سه  تا   800 و  هزار   2 کیلویی  را  انگور 
اما  می رساندیم  فروش  به  تومان  هزار 
تومان  هزار   15 قیمت  با  محصول  این 
به دست مصرف کننده نهایی می رسید.

فروش  امانت  را  واسطه ها  برخی  وی 
محصول  واسطه   طرف  گفت:  و  خواند 
از بنده دریافت می کند و بدون هیچ  را 
در  مستقر  حجره  به  جایی  جابه  هزینه 
آشنای  یا  دوست  که  بار  و  تره  میدان 
توجه  قابل  سود  با  است  خودش 

می فروشد.
این کشاورز قمی ادامه داد: ما برای 
دوره آینده کشت محصوالت باغی خود 
نیستیم  چیزی  هیچ  کننده  تعیین  نیز 
و  است  دیگران  اختیار  در  بازار  چراکه 
که  نیست  خشکبار  هم  ما  محصوالت 
در  و  کرده  نگهداری  را  آن ها  بتوانیم 

بفروشیم. مناسب  فرصت 
بار  یک  روز   10 طی  اگر  واسطه ها 
خرید و فروش کنند دو برابر درآمد یک 

می زنند جیب  به  را  کشاورز  سال 
دوبرابر  واسطه ،  معامله  یک  سود 

کشاورز  سال  یک  درآمد 
واسطه ها  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
بار خرید و فروش  اگر طی 10 روز یک 
کنند دو برابر درآمد یک سال کشاورز را 
کننده  تولید  گفت:  می زنند،  جیب  به 
دارد  نگه  را روی زمین  بارش  نمی تواند 
اینکه  یا  پول  نیازمند  و  است  بدهکار  یا 
ندارد  اختیار  در  را  نیاز  مورد  سردخانه 

عجله  بدون  و  دارد  سرمایه  واسطه   اما 
نگهداری  سردخانه  در  را  محصول 
بفروش  مناسب  فرصت  در  تا  می کند 

برساند.
سازمان  رئیس  میدانی  پور  عباس 

در  نیز  قم  استان  کشاورزی  جهاد 
تصریح  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو 
زمین  یا  باغ  از  قیمت  اختالف  کرد: 
ریشه ای  مشکل  یک  بازار  تا  کشاوزی 
بیشتر کشاورزان  در کشور است چراکه 
که  نمی صرفد  و  هستند  کشاورز  خرده 
تولید  و  کشاورزی  کنار  در  خودشان 
هم  فروشندگی  به  مستقیم  صورت  به 
برای  الزم  فن  اینکه  یا  شوند  مشغول 
علت  به  یا  و  ندارد  را  محصول  فروش 
امکانات  نمی توانند  سرمایه  نداشتن 
و  کنند  فراهم  را  محصول  نگهداری 
باید  فرصت  اولین  در  برداشت  از  بعد 
برسانند  فروش  به  را  خود  محصول 

دارند. نیاز  آن  پول  به  چراکه 
وی با بیان اینکه ما در کشور سیستم 
کشاورزی  محصالت  برای  قوی  بازار 
نداریم، اضافه کرد: تعداد کشاورزهایی 
روبرو  مشکل  این  با  قم  استان  در  که 
هستند زیاد نیست چراکه بیشتر باغات 
به  که  است  گردو  و  پسته  انار،  استان 
صورت مستقیم در داخل استان معامله 
و با مبدا قم به دیگر نقاط کشور یا خارج 

می شود. صادر  کشور  از 
پورمیدانی خاطرنشان کرد: دو سال 
پیش حتی یک اداره هم نبود که خود را 
اما  بداند  بازار فروش محصوالت  متولی 
با تشکیل اداره کل تنظیم بازار و فراوری 
و فروش محصوالت کشاورزی کار میان 
به  دست  کشاورزی  وزارت  و  صمت 

چرخید. دست 
وی با تاکید بر اینکه در هیچ کشوری 
به عنوان  مستقیم  صورت  به  دولت 
واسطه  عمل نمی کند، مطرح کرد: بازار 
و  دارد  را  تقاضا  و  عرضه  خاص  قوانین 
دولت ها نمی توانند به این موضوع ورود 
مختلف  روش های  از  دولت ها  اما  کنند 
ارزش  و  تولید  زنجیزه  تقویت  جمله  از 
برای حمایت از بازار استفاده می کنند.
دو سال پیش حتی یک اداره هم نبود 
که خود را متولی بازار فروش محصوالت 
بداند اما با تشکیل اداره کل تنظیم بازار 
و فراوری و فروش محصوالت کشاورزی 
کشاورزی  وزارت  و  صمت  میان  کار 

به دست چرخید دست 
مشارکت  با  تعاونی  تشکیل   
داوطلبانه کشاورزان تنها راهکار رفع 

مشکل 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی وجود 
رفع  موانع  از  یکی  را  قانونی  ابهامات 
واسطه گرها  گفت:  و  دانست  مشکل 
کردند  ایجاد  تنیده  درهم  ساختارهای 
به همین علت اصالح و جایگزین کردن 
راهکار  بهترین  اما  نیست  راحت  آن ها 

و  ارزش  زنجیره های  به  بیشتر  توجه 
است. تعاونی ها  محوریت  با  توزیع 

تعاونی ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشاورزان،  ضرر  و  سود  در  نوعی  به 
سهیم  تولیدکنندگان  و  دامداران 

در  می تواند  تعاونی  گفت:  می شوند، 
از  زمین  سازی  آماده  و  نهاده ها  خرید 
تعاونی  کند،  جلوگیری  کشاورز  ضرر 
نیازها  که  باشد  بزرگی  شرکت  می تواند 
یک  حوزه  در  را  تخصصی  مباحث  و 
عالوه  و  کند  دنبال  کشاورزی  محصول 
نیز  تعاونی  علمکرد  بر  نظارت  این،  بر 

است. مطلوبی  و  شدنی  کار 
را  تعاونی  شرکت های  پورمیدانی 
نمایندگان کشاورزها خواند و گفت: ما 
تعاونی ها در گروه استان های  در حوزه 

داریم.  قرار  پیشرو 
گلخانه داران  تعاونی  تشکیل  از  وی 
این  گفت:  و  کرد  یاد  گذشته  سال  در 
تقویت  درحال  همچنان  نیز  تعاونی 
کاشت،  تغذیه،  سازه،  در  که  است 
صادرات  و  فروش  برداشت،  داشت، 

کند. نقش آفرینی  می تواند 
تعاونی  عملکرد  میدانی  پور 
کرد  ارزیابی  موفق  نیز  را  پسته کاران 
به  ما  پسته  محصول  حوزه  در  افزود:  و 
هستیم  برندسازی  و  صادرات  دنبال 
کارهای  نیازمند  تعاون ها  این  چند  هر 
کار  اگر  چراکه  هستند  نیز  فرهنگی 
انجام  بیشتر  اعضای  حضور  با  گروهی 

بود. خواهد  نتیجه بخش تر  شود 
تعاون  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
جهاد  وزارت  نظر  زیر  روستایی 
حمایت  و  ایجاد  دنبال  به  کشاورزی 
اینکه  برای  گفت:  تعاونی هاست،  از 
محصوالت  قیمت  اختالف  مشکل 
باید  شود  رفع  بازار  تا  باغ  از  کشاورزی 
تعاونی های  و  آمده  گردهم  کشاورزان 
خود  محصوالت  برای  اختصاصی 
یک  به عنوان  امر  این  و  دهند  تشکیل 

است. حمایت  درحال  اولویت 
قابل  تعاونی  تشکیل  ایده  چند  هر 
است  اجرایی  مدت  میان  در  و  تأمل 
تعیین  برای  امروز  به  تا  متأسفانه  اما 
آن  و میزان درآمد  محدوده واسطه گری 
کشور  یک  در  و  نشده  تعیین  قانونی 
رصد  و  برخورد  برای  باید  یافته  توسعه 
نظارت کنندگان  واسطه ها  و  دالل ها 
نیاز  صورت  در  حتی  و  شوند  تعیین 
خرید و فروش و سود و زیان واسطه گران 

شود. محاسبه  هم 
راهگشای  همیشه  سخنان  پایان  در 
نظر  از  را  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
می گذاریم؛ »خیلی از مشکالت کنونی 
به  مربوط  و  ماست  خود  به  مربوط  ما 
گرانی های  این  ناهماهنگی هاست. 
اخیر توجیه ندارد و باید مسئولین عالج 
پوشک  تا  مرغ  و  قرمز  گوشت  از  کنند. 
بچه. این گرانی ها توجیهی ندارد.«   ►

مزد عرق جبین کشاورزان در جیب دالالن بازار میوه   

●  جای خالی تعاونی های کشاورزی   ●
حمایت از خرده کشاورزها به عنوان یکی از پایه های اصلی جهش تولید مطرح است اما امروزه واسطه گرها از خط قرمزها عبور کرده و موجب تزلزل این پایه ها 
شده اند و با در دست گرفتن بازار کشاورزی، هم اختیار فروش را از کشاورز گرفته هم محصوالت را با یک افزایش چند برابری به مصرف کننده می رسانند و نهایت 

با یک معامله در ۱۰ روز، دو برابر درآمد یک سال کشاورز را بجیب می زنند. 

آگهی ابالغ اخطار ماده 87 آیین نامه اجرا 
جنب  بهروز  خیابان  قم  ساکن  قم  زاده  شبان  زهرا  به   9۷۰۲۵۷۴ کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  وسیله  این  به 
۴۱ اعالم می دارد دیه مرحوم حسن حسن زاده محبی در قبال طلب مریم  مسجد رضوی هشت متری رضوی پالک 
مراتب  اجرای  نامه  آئین    8۷ ماده  طبق  گهی  آ این  موجب  به  لذا  گهی  آ این  موجب  به  لذا  گردیده  بازداشت  آبروش 
داده  اثر  ترتیب  و  است  ممنوع  بازداشت  بمورد  نسبت  شما  طرف  از  انتقالی  نقل  هرگونه  ضمنًا  میشود  اخطار  بشما 

)۱۳۷۴6 الف  )م  شود.  نمی 

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران – مریم اعزازی 

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه      09127625987

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  موجود در پرونده به شرح 
پرونده  به  مربوط   ۱۳996۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱8۰6 شماره  رأی  ۱ـ 
محمدگل  عبداله  آقای   ۱۳9۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰66۳ کالسه 
فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
واقع  اصلی   ۲۱6۷/۱68 پالک  مترمربع   ۷6 بمساحت  شده  بنا 
الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در 

شماره  رسمی  سند  طی  رضائی  اکبر  علی  و  بهمنی  اله  سیف  از 
 )9۱9۷ الف  قم.)م   6 دفترخانه   ۵6/۱۰/۵ مورخ   ۴۱۷۴۰

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه  آ
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی  به  به عدم دسترسی 
باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵
ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 

این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  و دادخواست خود 
بر اساس  به توضیح است که صدور سند  اداره تحویل نمایند الزم 
قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه 

وقدس(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۳99/۱۲/9

تاریخ انتشارنوبت دوم:   ۱۳99/۱۲/۲۴

و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  ـ  آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 
قم دو  منطقه  امالک 
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از  قم  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس     ◄
و  قم  در  پروانه  بی  واحد  هزار   7 بر  بالغ  وجود 
بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  عدم  چالش 

داد. خبر  ها  آن  در 
قم  در  فارس  با  گفتگو  در  احمدلو  حسن 
از  استان  بهداشت  مرکز  گزارش  به  اشاره  با 
در  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  کاهش 
بخشی  گفت  باید  کرد:  اظهار  قم  اصناف  بین 
در  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  کاهش  از 
اجتناب  سال  پایانی  روزهای  در  و  اصناف  بین 

است. ناپذیر 

بی  واحد  هزار   7 بر  بالغ  البته  افزود:  وی 
عدم  از  بخشی  که  دارد  وجود  قم  در  پروانه 
دیگر  برخی  و  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت 
واحدهاست. همین  به  مربوط  هم  ها  تخلف  از 

همچنین  قم  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس 
کرد:  نشان  خاطر  نیز  العاده  فوق  فروش  درباره 
کرده  دریافت  را  اجازه  این  صنفی  های  اتحادیه 
اند که به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و نظارت کامل، فروش فوق العاده را در روزهای 

پایانی سال در دستور کار خود قرار دهند.
و  اصناف  های  بازرسی  درباره  احمدلو 

مربوط  ویژه  های  بازرسی  گفت:  نیز  ها  اتحادیه 
همچنین  و  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  به 
بیستم بهمن ماه سال  روز  از  پایان سال،  فروش 
جاری آغاز شده و تا پایان تعطیالت نوروز ادامه 

داشت. خواهد 
مسؤوالن  و  مردم  همه  از  حال  عین  در  وی 
ایام  در  را  خود  همیاری  تا  کرد  تقاضا  استان 
عالوه  تا  برسانند  اوج  به  جاری  سال  پایانی 
رعایت  همچنین  و  اصناف  معیشت  تأمین  بر 
جدید  موج  شیوع  از  مشتری،  قبال  در  انصاف 
► بیماری کرونا نیز در استان جلوگیری شود.   

استان  اصناف  بسیج  سازمان  مسئول      ◄
در  استان  اصناف  بسیج  رده های  گفت:همه  قم 
معظم  مقام  فرمایشات  از  تاسی  با  هستند  تالش 
رهبری مبنی بر کنترل قیمت ها و مقابله با گرانی 

شوند.  عمل  وارد 
بسیج  سازمان  مسئول  روحی  عباس  سرهنگ 
استان  )ع(  ابیطالب  بن  علی  امام  سپاه  اصناف 
بسیج  سازمان  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  قم 
معظم  رهبر  مطالبه  به  توجه  با  قم  استان  اصناف 
رفع کمبود  و  گرانی  با  مقابله  در خصوص  انقالب 
اقالم اساسی در ایام پایان سال، دو ماموریت را در 
داده است: نخست تشکیل  قرار  کار خود  دستور 
عادالنه  توزیع  جهت  امین((  کاسبان  ))شبکه 
قیمت  بر  نظارت  بحث  سپس  و  اساسی  کاالهای 
ظرفیت  از  استفاده  با  اساسی  کاالهای  عرضه  و 
بسیج(( افتخاری  ))بازرسان  عنوان  با  بسیجیان 
وی افزود: سازمان بسیج اصناف با به کارگیری 
تشکیل  به  اقدام  خویش  معتمد  بسیجیان 
شبکه ای به نام شبکه کاسبان امین کرده که این 
در  اساسی  کالهای  عادالنه  توزیع  وظیفه  شبکه 
به  را  رمضان  مبارک  ماه  پایان  تا  سال  پایانی  ایام 

مردم  رضایتمندی  جهت  در  باید  که  دارد  عهده 
شریف استان کاالها را به بهترین نحو و به صورت 
مردم  به  نهایت  در  و  تقسیم  کسبه  میان  عادالنه 

شود. عرضه 
امین  کاسبان  کرد:شبکه  خاطرنشان  روحی 
و  فروشی ها  مرغ  خصوصا  صنوف  همه  در 
اقالم ضروری  که  و سوپرمارکت ها  خواربارفروشی 
و  است  تشکیل  حال  در  میکنند  توزیع  را  مردم 
گسترده  سازی  شبکه  با  معتمد  و  مومن  کسبه 
توزیع  به  اقدام  و  پیدا کرده  این میدان حضور  در 

می کنند. کاالها  عادالنه 
بعدی بسیج اصناف  اظهار داشت: گام  روحی 
اساسی  کاالهای  عرضه  بر  نظارت  عرصه  به  ورود 
بازرسان  شبکه  طرح  عنوان  تحت  و  قیمت ها  و 
حضور  با  طرح  این  که  است  بسیج  افتخاری 
با  استان  نقاط  سراسر  و  صنوف  همه  در  تیم   ۳۰
همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف به صورت 

است. ماموریت  انجام  حال  در  رسمی  کامال 
فعالیت  کنونی  زمانی  بازه  در  داد:  ادامه  وی 
اصلی بسیج اصناف نظارت بر توزیع گوشت مرغ 
است و بسیجیان سازمان بسیج اصناف با حضور 

دریافت  دولتی  مرغ  که  صنفی  واحدهای  در 
می کنند با رصد دقیق شاهد عرضه آن به صورت 

می باشند. عادالنه 
تاکید  پایان  در  اصناف  بسیج  سازمان  مسئول 
کرد: همه رده های بسیج اصناف در تالش هستند 

با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر 
کنترل قیمت و مبارزه با فساد اقتصادی وارد عمل 
شده و از رنج و درد مردم در ایام پایان سال بکاهند 
و موجب ایجاد آرامش در بازار و رضایتمندی مردم 

استان شوند.    ►

رئیس اتاق اصناف هشدار داد:   

● فعالیت 7 هزار واحد صنفی بدون پروانه در قم    ●

مسئول بسیج اصناف استان قم عنوان کرد:   

● شبکه کاسبان امین، به دنبال توزیع عادالنه اقالم با قیمت واقعی   ●
اختصاصی گویه

»بعثت برای هدایت«

متقی رضا  محمد 
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن )علیه السالم( فی الرسول األعظم )صلی الّله 

َ
َقاَل أ

ُسوَل  ْرَسَل ِإَلیکُم الرَّ
َ
َه َتَباَرک َو َتَعاَلی أ اُس ِإنَّ اللَّ یَها النَّ

َ
علیه و آله(: »أ

َعِن  یوَن  مِّ
ُ
أ ْنُتْم 

َ
أ َو  ِباْلَحقِّ  اْلکَتاَب  ِإَلیِه  ْنَزَل 

َ
أ َو  آله(  و  علیه  الله  )صلی 

َاْرَسَلُه ...«.1 ُسوِل َو َمْن  ْنَزَلُه َو َعِن الرَّ
َ
أ اْلکَتاِب َو َمْن 

)صلی  اعظم  پیامبر  باره  در  الّسالم(  )علیه  علی  المؤمنین  امیر 
را  پیامبر  آله( فرمودند: »ای مردم خدای تبارک و تعالی  و  الله علیه 
که  حالی  در  فرمود،  نازل  او  بر  را  حق  قرآن  و  فرستاد  شما  به سوی 
شما هم از قرآن و فرستنده قرآن و هم از پیامبر و فرستنده او بی خبر 

1.»... بودید 
بر اساس عقیده اکثر علمای شیعه، بعثت نبی مکرم اسالم )صلی 
الله علیه و آله( در روز 27 ماه رجب، پنج سال پس از تجدید بنای 

کعبه، اتفاق افتاد و آن حضرت در این هنگام، چهل سال داشتند.
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( طبق رسم خویش، چند روزی 
و  بیست  روز  بودند. در  آمده  به غار حرا  تفکر  و  برای عبادت  بود که 
هفتم ماه رجب بود که جبرئیل )علیه السالم(؛ )یکی از چهار فرشته 
به پیامبران(،  پروردگار  جانب  از  وحی  ابالغ  مأمور  و  الهی  مقرب 
را  آله(  و  الله علیه  اعظم )صلی  پیامبر  بازوی  او  نازل شد.  ایشان  بر 
گرفت، تکان داد و گفت: ای محمد! بخوان. آن حضرت فرمودند: چه 
بخوانم؟ جبرئیل )علیه السالم( پنج آیه آغازین سوره علق را از جانب 
بخوان   * بخشایشگر  بخشنده  خداوند  »به نام  نمود:  نازل  خداوند 
که  همو  بخوان،   * آفرید  را  هستی  که   * پروردگارت  به نام  را(  )قرآن 
انسان را از خون بسته آفرید * بخوان که پروردگارت از همه ارجمندتر 
است * همو که با قلم تعلیم داد و آن چه را که انسان نمی دانست به او 

آموخت«.
به سوی  خودش  و  کرد  نازل  او  بر  می بایست  که  را  آن چه  سپس 
پروردگارش باال رفت. محمد )صّلی الّله علیه و آله( از کوه پایین آمد 
در حالی که عظمت خداوند و جاللت اّبهت الهی او را مدهوش خود 
کرده بود و به تب و لرز دچار شده بود. چیزی که اضطرابش را بیشتر 
را  او  و  کرده  تکذیب  را  او  قریشیان  می ترسید،  که  بود  این  می کرد، 
به دیوانگی نسبت دهند، در حالی که او عاقل ترین مردم و گرامی ترین 
آنان بود و مبغوض ترین چیزها در نظر او شیاطین و اعمال دیوانگان 
بود. پس خداوند اراده کرد که قلبش را مملّو از شجاعت نماید و به او 
فراخی دل عنایت فرماید. برای همین از کنار هر سنگ و درختی که 
رّد می شد، می شنید که می گفتند: »الّسالم علیک یا رسول الّله«.2
بر اساس یکی از روایات، همین که پیامبر وارد خانه شدند، از نور 
و  شد  منور  علیها(  الله  )سالم  کبری  خدیجه  خانه  مبارکشان  چهره 
آن بانوی پرهیزکار پرسید: ای محمد! این چه نوری است که در تو 
بگو:  است،  پیامبری  نور  این  فرمودند:  حضرت  می کنم؟  مشاهده 
که  است  سال ها  من  گفت:  خدیجه  الله.  رسول  محمد  الله،  إله  ال 
پیامبری تو را می دانم و هم اکنون نیز شهادت می دهم که خدایی جز 

پیامبر خدای هستی. و  تو رسول  و  خداوند یکتا نیست 
بدین گونه حضرت خدیجه )سالم الله علیها( نخستین کسی بود 

که به همسرش حضرت محمد )صلی الله علیه و آله( ایمان آورد.
اتفاق  بزرگ  حوادثی  بعثت،  لحظه  در  و  وحی  نزول  اولین  همراه 
اشاره  ناله ای  صدای  شنیده شدن  به  می توان  جمله  آن  از  که  افتاد 
نمود. حضرت علی )علیه السالم( در این باره می فرمایند: »صدای 
ناله شیطان را در هنگام نزول اولین وحی به آن حضرت شنیدم. عرضه 
داشتم: یا رسول الله این ناله چیست؟ فرمودند: این شیطان است 
آمده  در  به ناله  چنین  و  شده  ناامید  و  مأیوس  شدن  اطاعت  از  که 
آله( اضافه فرمودند: تو  الله علیه و  است. سپس رسول اکرم )صلی 
می شنوی آن چه را من می شنوم و می بینی آن چه را که من می بینم، 
اال این که تو مقام نبوت نداری و فقط وزیر و کمک کار من هستی و از 

راه خیر جدا نمی شوی«.3
**********************

غفاری،  مصحح:   / محقق  کافی،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی،   .1
الکتب  دار  ناشر:   ،60 ص   ،1 ج  محمد،  آخوندی،  و  اکبر  علی 

ق.  1407 تهران،  چهارم ،  چاپ:  اإلسالمیة، 
2. مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، محقق / مصحح: جمعی از 
محققان،  ج 18، صفحه 206، ناشر: دار إحیاء التراث العربی، چاپ 

دوم، بیروت، 1403 ق.
 / محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .3
هجرت ،  ناشر:   ،301 ص  نقی،  علی  سید  اإلسالم ،  فیض  مصحح: 

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ 

حدیث روز )8۱( 

اطالعیــه روزنامه گویه

091225246۳8 

مردم  بین  ارتباطی  پل  ها  رسانه  و  مطبوعات  که  آنجایی  از 
بر پایه همین  و مسئوالن محسوب می شوند، روزنامه گویه 
رسالت، در نظر دارد ستونی را بگشاید تا بر اساس آن مردم 
بتوانند مشکالت، پیشنهادات و انتقادات خویش را با مقامات 
با  شهری  و  فرهنگی   ، اجتماعی  حوزه های  در  استان  ارشد 
مقامات مسئوول هم می توانند  بگذارند  میان  در  مسئووالن 
در  و  داده  را  الزم  های  پاسخ  شده  مطرح  مطالب  پایه  بر 
اختیارگویه قراردهند تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم 
واتساپ  و  ایتا  گویه شبکه مجازی  روزنامه  رو  این  از  برسد. 
دراین  روزنامه  همکاران  است.  برگزیده  منظور  این  برای  را 
ستون امیدوارند مطالبی که ارسال می گردد مستدل، مستند 
و همراه با مدارک وآدرس صحیح باشد تا مسئووالن بر پایه 
نشانی و آدرس داده شده موضوعات را پیگیری کنند و پاسخ 
مناسبی در اختیار روزنامه گویه و مردم قراردهند. امیدواریم 
این ستون مورد استقبال مردم و مسئووالن قرار گیرد تا با این 
تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. 

شماره مورد نظر در ایتا  و واتساپ به قرار زیر می باشد. 

قرارگاه  جانشین     ◄
قم  استان  آبادانی  و  پیشرفت 
شیوع  یافتن  ادامه  با  گفت: 
ویروس کرونا و ایجاد مشکالتی 
معیشتی برای افراد کم بضاعت 
رزمایش  جامعه  محروم  اقشار  و 
شکل  به  مومنانه  کمک  های 
خیرین  توسط  مختلف  های 
حال  در  جهادی  های  ه  گرو  و 

 . ست جرا ا
کارگر  هزار   ۲ تکریم  مراسم 
ظهر  استان  ساختمانی 
بن  علی  سپاه  همت  به  امروز 
قدس  مصلی  در  ابیطالب)ع( 

شد. برگزار 
استاندار  سرمست  بهرام 
والمسلمین  حجت االسالم  قم، 
علمیه،  حوزه  استاد  فرحزاد 

داودآبادی  محمود  سرهنگ 
بسیج  سازمان  مسئول 
بخشی  و  قم  استان  سازندگی 
از مدیران استان در این مراسم 

داشتند. حضور 
داودآبادی  محمود  سرهنگ 
داشت:   اظهار  مراسم  این  در 
دو  بر  بالغ  امروز  برنامه  برای 
 9 از  ساختمانی  کارگر  هزار 
به  اتوبوس  با  شهر  میدان 
شدند. منتقل  قدس  مصلی 
پیشرفت  قرارگاه  جانشین 
ادامه  قم  استان  آبادانی  و 
قابل  موضوعات  از  یکی  داد: 
افراد  این  که  است  این  توجه 
برگزاری  از  قبلی  اطالع  بدون 
سوار  کار  بهانه  به  و  مراسم 
مصلی  به  و  کرده  ها  اتوبوس 

کردیم. منتقل  قم 
برنامه  این  در  کرد:  بیان  وی 
کاال  خرید  بن  ریال  میلیون  دو 
هر  به  جانبازان  فروشگاه  از 
خوبی  همکاری  شد،  اهدا  نفر 
سالمت  خیرین  مجمع  بین 
آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  و 
قم  استان  سازندگی  بسیج  و 
مراسم شکل  این  برگزاری  برای 

دارد. تقدیر  جای  که  گرفت 
سرهنگ داودآبادی گفت: با 
ادامه یافتن شیوع ویروس کرونا 
معیشتی  مشکالتی  ایجاد  و 
اقشار  و  بضاعت  کم  افراد  برای 
های  رزمایش  جامعه  محروم 
های  شکل  به  مومنانه  کمک 
ه  گرو  و  خیرین  توسط  مختلف 
های جهادی در حال اجراست.

با  کرد:  خاطرنشان  وی 
با مسئولین مجمع  که  مشورتی 
داشتیم  استان  سالمت  خیرین 

ساختمانی  کارگران  شدیم  برآن 
کسب  برای  صبح  ابتدای  که 
میادین  برخی  در  حالل  روزی 

کرده  جمع  را  کنند،  می  تجمع 
آنان  برای  تکریمی  مراسم  و 

► کنیم.   برگزار 

بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس     ◄
تاریخی  بافت  ۳۱۵هکتاری  محدوده  اینکه 
را  آن  بازآفرینی  و  احیا  در  عمل  قدرت  قم 
تاریخی  بافت  محدوده  گفت:  است،  گرفته 
 ۱۳۳۵ سال  هوایی  های  عکس  مبنای  بر  قم 
روند  تا  شده  سبب  اشتباه  تصمیم  این  و  تعیین 
ساماندهی و احیای این بخش به شدت پیچیده 

شود.  دشوار  و 
بیان  خبرنگاران  جمع  در  جاللی  عبدالله 
کرد: ما برای احیای بافت های تاریخی آمادگی 
اصول  مبنای  بر  هکتار   ۳۱۵ این  اما  داریم 
طرح  در  مساله  عینی  واقعیت  و  کارشناسی 

است. نپذیرفته  انجام  تفصیلی 
یادآور  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
طرح  در  ها  سرانه  و  تراکم  اشغال،  سطح  شد: 
شهروندان  نارضایتی  موجب  قم  شهر  تفصیلی 

است. شده 
قم  توسعه  های  راه  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
و  است  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده 
روند جذب سرمایه گذاری در قم برغم مشکالت 

است. مطلوب  اقتصادی 
در  عادالنه  بخشی  توازن  جاللی،  باور  به 
رویکرد های مهم شورای شهر  از  مناطق شهری 
کمبودهای  با   6 منطقه  بین  این  در  و  است 

است. همراه  زیادی 

وی مشکل کمبود پارکینگ را مورد توجه قرار 
و اظهار داشت: عملکرد کلی شهرداری قم  داد 

نیست. پارکینگ رضایت بخش  در احداث 
وی اولویت های شورای شهر در سال آینده را 
کردن  الکترونیکی  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد 
ساماندهی  هوشمند،  شهر  شهرداری،  خدمات 
ورودی ها، احیای بافت های فرسوده، شفافیت 
از  پاکدستی  و  شهرداری  مالی  انضباط  و 

است. نهاد  این  های  برنامه  مهمترین 
معیشتی  مشکالت  اینکه  بیان  با  جاللی 
مجموعه  های  تالش  رفتن  حاشیه  به  سبب 
مشکالت  گفت:  است،  شده  شهری  مدیریت 
اقدامات  نباید  مرغ  و  روغن  صفوف  و  معیشتی 
ها  سرانه  توسعه  در  را  شهر  شورای  و  شهرداری 

ببرد. سوال  زیر 
مطهر  حرم  اطراف  بازآفرینی  مساله  وی 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  معصومه)س(  حضرت 
گفت: آرام سازی و پیاده راه سازی اطراف حرم 
مطهر از هر چهار سمت آن اجرایی خواهد شد.
تولیت  موافقت  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
معصومه)س(  حضرت  حرم  مقدس  آستان 
ارم  خیابان  محدوده  در  بازرسی  های  گیت 
می  قم  شهرداری  و  شد  خواهد  آوری  جمع 
راه  چهار  تا  محور  این  سازی  راه  پیاده  تواند 

دهد. ادامه  را  شهدا 

بست  از  برداری  بهره  برای  گفت:  جاللی 
اعالم  گذار  سرمایه  یک  مطهر  حرم  شرقی 
آمادگی کرده و در سال آینده روند فعالیت های 

شد. خواهد  گرفته  سر  از  آن  عمرانی 
اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
برای  شد:  یادآور  رومی  نماهای  مساله  به 
طرح  باید  رومی  نماهای  توسعه  از  جلوگیری 
مسئوالن  و  معماران  توسط  جایگزینی  های 

گردد. ارائه  ذیربط 
وضعیت  و  کرونا  شیوع  کرد:  بیان  وی 
شورای  فرآیندهای  بر  کشور  بر  حاکم  اقتصادی 
پروژه  هیچ  اما  گذاشت  منفی  تاثیر  قم  شهر 
نشد  کشیده  تعطیلی  به  قم  شهرداری  عمرانی 
نشستن  ثمر  به  در  طالیی  سال  یک   99 سال  و 

بود. رفاهی  و  عمرانی  های  پروژه 
زیادی  تعداد  نزدیک  آینده  در  افزود:  جاللی 
برداری  بهره  به  دیگر  شهری  های  پروژه  از 
با  قم  شهرداری  اقدامات  روند  و  رسید  خواهد 
بیماری  و مشکالت  اقتصادی  به گره های  توجه 

شود. می  ارزیابی  بخش  رضایت 
به  جاری  بودجه  نسبت  کرد:  تصریح  وی 
 ۷۱ به   ۲9 آینده  سال  در  قم  شهرداری  عمرانی 
درصد است که بخش عمده ای از بودجه جاری 
و  رفت  و  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  صرف 

شود. می  شهری  روب 

قرار  توجه  مورد  را  منوریل  متوقف  پروژه  وی 
که  است  دولتی  پروژه  یک  منوریل  گفت:  و  داد 
داده  را  آن  اعتبار  تامین  تضمین  وقت  دولت 
شد  قطع  اعتبارات  این  جدید  دولت  در  اما  بود 
 ۴.۷ کند  پیدا  اختصاص  جدیدی  بودجه  اگر  و 

رسید. خواهد  برداری  بهره  به  آن  از  کیلومتر 
 ۳۰۰ حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  جاللی 
تبدیل  کود  به  و  شده  تفکیک  قم  در  زباله  تن 
ظرفیت  با  جدید  خط  یک  زودی  به  و  شود  می 
راه  البرز  سایت  در  زباله  تفکیک  برای  تن   ۳۰۰

شود. می  اندازی 
کرد:  عنوان  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
در  قم  شهر  در  جدید  فرهنگسرای   ۱۱ احداث 
بینی  پیش  قم  شهرداری   ۱۴۰۰ سال  بودجه 

است. شده 
فضای  سرانه  در  زیادی  تحول  وی،  گفته  به 
حال  در  و  گرفته  انجام  پردیسان  منطقه  سبز 
را  شهری  سبز  فضای  سرانه  بیشترین  حاضر 

است. کرده  خود  آن  از  هشت  منطقه 
شهرداری  هشتم  منطقه  در  پردیسان  شهرک 
شده  واقع   قم  شهر  این  غربی  جنوب  در  و  قم 
توسط   ۱۳۷۷ سال  در  منطقه  این  است، 
در  و  تاسیس  وقت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
قم  شهرداری  مناطق  از  یکی  به   ۱۳9۰ سال 

► شد.   تبدیل 

● تکریم مومنانه 2 هزار کارگر ساختمانی در قم    ●

انتقاد رییس شورای شهر قم از تعیین محدوده ۳15هکتاری بافت تاریخی؛  

● قدرت عمل در بازآفرینی بافت تاریخی قم را نداریم    ●



انتخابات  و  سیاسی  دفتر  مدیرکل     ◄
سه  نام  ثبت  روند  آغاز  به  اشاره  با  قم  استانداری 
ای  رویه  را  رویه  این   1400 خردادماه  انتخابات 
کامال قانونی و منطبق برراهبردهای ارایه شده از 

کرد.  ذکر  انقالب  رهبر  سوی 
به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفتگو  در  بابابی  مرتضی 
اسالمی  شورای  انتخابات  های  نامزد  نویسی  نام 
اسالمی  جمهوری  نظام  گفت:  روستا،  و  شهر 
است  ملت  پشتیبانی  و  مردم  رای  به  متکی  ایران 
و  انتخابات در کشور ما تجلی گاه مردم ساالری، 
نخبگان  چرخش  عرصه  و  سیاسی  حماسه  مظهر 
آن  در  مردم  حداکثری  مشارکت  و  حضور  و  است 
بر قوام نظام می افزاید و امروزه مشارکت مردم در 
متغیر  یک  عنوان  به  سیاسی  های  گیری  تصمیم 
توجه  مورد  انسانی  جوامع  پویایی  روند  در  مهم 

است.

اساسی،  قانون  ششم  اصل  به  اشاره  با  وی 
امور  ایران  اسالمی  جمهوری  در  کرد:  تصریح 
از  شود،  اداره  عمومی  آراء  اتکاء  به  باید  کشور 
جمهور،نمایندگان  رئیس  انتخاب  انتخابات،  راه 
نظایر  و  شوراها  اعضای  اسالمی،  شورای  مجلس 
اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول 

گردد. می  معین  قانون  این  دیگر 
دستاورد  این  حفظ  درراستای  افزود:  بابایی 
بزرگ و با عنایت به برگزاری هم زمان سه انتخابات 
ششمین  جمهوری،  ریاست  ی  دوره  سیزدهمین 
دوره شوراها و دومین میان دوره ای پنجمین دوره 
استان  در   1400 خرداد  در  رهبری  خبرگان  ای 
قم، ستاد انتخابات استان با صدور ابالغ اعضاء از 
سوی استاندار رسما فعالیت خود را با شش کمیته 
امور  انتظامی،  و  امنیتی  تبلیغات،  رسانی  اطالع 
حراست  و  اطالعات  فناوری  پشتیبانی،  حقوقی، 
و استعالمات آغاز و تدابیر الزم اتخاذ شده است .

قم  استانداری  انتخابات  و  سیاسی  مدیرکل 
شرایط  استمرار  احتمال  به  توجه  با  کرد:  بیان 
کرونایی در کشور تدابیر الزم از جمله افزایش 10 
مناسب  های  مکان  در  استقرار  شعب،  درصدی 

است. شده  اتخاذ 
بی  اصل  اولین  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
و  انتخابات  مراحل  درتمام  مجریان  کامل  طرفی 
کلید  طرفی  بی  حفظ  و  است  قانون  امر  اجرای 

است. انتخابات  مجریان  سرلوحه  و  واژه 
رئیس  انقالب،  معظم  رهبر  داد:  ادامه  بابایی 

انتظار  انتخابات  مجریان  از  مردم  همه  و  جمهور 
و  امانتداری  و  بوده  مردم  رای  پاسدار  که  دارند 
خود  سیاسی  گرایش  بگیرند،  نظر  در  را  انصاف 
می  صندوق  به  را  خود  رای  که  زمانی  در  تنها  را 
اندازند نشان دهند . این مساله به لحاظ سیاسی 
و  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  اجتماعی  و 
سرمایه  تقویت  و  مردم   اعتماد  افزایش  و  جلب 
ناظران  و  مجریان  طرفی  بی  سایه  در  اجتماعی 
محقق می شود  لذا در صورت مشاهده تخلف با 

شد. خواهد  قانونی   برخورد  خاطیان 
با  قم  استانداری  انتخابات  و  سیاسی  مدیرکل 
اشاره به لزوم صیانت از حقوق  انتخاب کنندگان 
انتخابات  مختلف  مراحل  در  شوندگان  انتخاب  و 
شد  بیشتر  زمانی  امر  این  اهمیت  کرد:  تصریح 
که راهبرد کلیدی مقام معظم رهبری اعالم شد و 
رای مردم را حق الناس خواندند که جدا از بحث 
با  باید  و  است  کرده  پیدا  شرعی  بعد  آن،  اداری 

نماییم. برخورد  آن  با  وسواس 
بابایی گفت: توجه به اسناد باال دستی ازجمله  
و همچنین  ها  العمل  و دستور  نامه  آئین  و  قانون 
سوی  از  شده  ابالغ  انتخابات  کلی  های  سیاست 
حائز  انتخابات  امور  انجام  در  رهبری  معظم  مقام 

است. فراوانی  اهمیت 
و  آرامش  امنیت،  کرد:  بیان  همچنین  وی 
شود  رعایت  حال  همه  در  باید  انتخابات  سالمت 
و شرایط باید به گونه ای باشد که همه افرادی که 
رای خود را در صندوق می اندازند با اطمینان از 

دهند. رای  انتخابات  سالمت 
تعامل  و  افزایی  هم  بر   تاکید  ضمن  بابایی 
سازنده بین هیات های اجرایی، بازرسی  و نظارت 
و  افراط  از  پرهیز  ضرورت  اظهارکرد:  انتخابات  بر 
نقاط  شناسائی  و  شناسی  آسیب  امور،  در  تفریط 
قوت و ضعف، نیاز سنجی و دسته بندی مشکالت 
و کاستی های انتخابات در ادوار گذشته و تالش 
با  ها  کاستی  رفع  و  قوت  نقاط  تقویت  جهت  در 
در  مهم  نکات  دیگر  از  تجربیات  از  گیری  بهره 

است. انتخابات  فرآیند 
وی با بیان اینکه شفافیت در اقدامات و برنامه 
است،  اهمیت  حائز  بسیار  انتخابات  ستاد  های 
رسانی  اطالع  های  کمیته  رود  می  امید  افزود: 
نسبت به پوشش اخبار و اقدامات ستاد انتخابات 

باشند. داشته  ویژه  اهتمام 
قم  استانداری  انتخابات  و  سیاسی  مدیرکل 
کرد:  بیان  مداری،  اخالق  اصول  بر  تاکید  ضمن 
درنظام جمهوری اسالمی که بر خواسته از آموزه 
پیوند  و  است  ملت  آراء  همچنین  و  دینی  های 
سرلوحه  بشر  سعادت  هدف  با  را  سیاست  و  دین 
کار خود قرار داده، توجه و رعایت موازین اخالق 
الزم  و  کند  می  پیدا  مضاعفی  اهمیت  سیاسی، 
است در جریان انتخابات سرلوحه کار همه اعم از 
برگزاری  تا شاهد  باشد  مردم ومسوولین  نامزدها، 
سالم  رقابت  با  فضائی  در  و  پرشور  انتخاباتی 
باشیم که موجب تقویت و استحکام نظام مقدس 

►    . باشد  اسالمی 

◄   فرماندار قم گفت: معتمدین هیات اجرایی 
نیز  آینده  روزهای  طی  و  مشخص،  قم  انتخابات 
به  مشغول  انتخابات  بعدی  فرآیندهای  طی  برای 

شد.  خواهند  فعالیت 
انتخاب  جلسه  پایان  در  حیدری  مرتضی 
معتمدین هیات اجرایی انتخابات قم در تاالر امام 
رضا )ع( فرمانداری قم در گفت و گو با خبرنگاران 
با  اجرایی  هیات  معتمدین  جلسه  داشت:  اظهار 
همچنین  و  نگهبان  شورای  نظارت  هیات  حضور 
شد  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  نظارت  هیات 

باشند. می  َتن   ۳۰ مجموع  در  که 
َتن   9 باید  قانون  طبق  اینکه  بیان  با  حیدری 
به  نیز  َتن  پنج  و  اصلی  اجرایی  هیات  عنوان  به 
عنوان علی البدل انتخاب شوند افزود: این تعداد 
اکنون  هم  و  شدند  مشخص  گیری  رای  انجام  با 
آینده  روزهای  در  و  است  آماده  اجرایی  هیات 
به  مشغول  انتخابات  بعدی  فرایندهای  طی  برای 

شد. خواهند  فعالیت 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حیدری 

انتخابات  در  کنندگان  نام  ثبت  آمار  به  اشاره  با 
قم در سومین  روستای  و  شوراهای اسالمی شهر 
ثبت  َتن   ۳۴ امروز  گفت:  نام  ثبت  این  مهلت  روز 

هستند. َمرد  آنها  از  َتن   ۳۱ که  کردند  نام 
را  کنندگان  نام  ثبت  همچنین  قم  فرماندار 
قرار  توجه  مورد  نیز  تحصیلی  مدرک  لحاظ  به 
َتن   ۱۲ کارشناسی،  مدرک  َتن   ۱۳ افرود:  و  داد 
نیز  َتن  کارشناسی ارشد، چهار َتن حوزوی و پنج 

دارند. کاردانی  مدرک 
رئیس ستاد انتخابات قم گفت: در مجموع ۱9 
َتن به صورت حضوری و ۱۵ َتن نیز به شکل غیر 
حضوری ثبت نام کردند و روند نشان می دهد که 

روز به روز ثبت نام غیر حضوی بیشتر می شود.
به شرایط کرونایی که  با توجه  وی اضافه کرد: 

روند. به سمت غیر حضوری می  داریم عموما 
ثبت  داوطلبان  اینکه  بر  تاکید  با  قم  فرماندار 
یادآور  نکنند  موکول  پایانی  روزهای  به  را  نام 
سریعتر  چه  هر  نام  ثبت  برای  داوطلبان  شد: 
طریق  از  یا  و  نموده  مراجعه  قم  فرمانداری  به 

دفاتر  و  همراه  تلفن  اپلیکیشن  شخصی،  رایانه 
نمایند. اقدام  دولت  پیشخوان 

وی خاطرنشان کرد: ثبت نام داوطلبان شرکت 

در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا که از 
۲۰ اسفندماه جاری آغاز شده به مدت هفت روز 

و تا ۲6 اسفند ادامه پیدا می کند.    ►

به  دادگستری گفت:  رئیس کل     ◄
منظور حفظ سالمت انتخابات و صیانت 
از آرای مردم به عنوان یک حق الناس، 
به استناد مصوبه کارگروه این ستاد، به 
کارگیری عوامل ناظر و اجرایی صندوق 
هایی که شمارش آرای آنها در دور قبلی 

با مشکل مواجه بوده، ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری 
المسلمین  و  االسالم  حجت  قم، 
کار  به  شروع  اعالم  با  مظفری  علی 
جرائم  به  رسیدگی  و  پیشگیری  ستاد 
وظایف  و  اهداف  استان  انتخاباتی 
و  کرد  تشریح  محور   6 در  را  ستاد  این 
مستمر  و  مداوم  رصد  و  پایش  افزود: 
اقدام ها و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ 
تدابیر و تمهیدهای پیشگیرانه با هدف 

ایجاد  انتخاباتی،  جرایم  از  پیشگیری 
و  دستگاهها  بین  تعامل  و  هماهنگی 
نهادهای عضو کارگروه جهت پیشگیری 
از وقوع جرایم و تخلف های انتخاباتی از 

است. اهداف  این  جمله 
های  برنامه  تعیین  و  تبیین  وی 
در  آنها  اجرای  نحوه  و  پیشگیرانه 
احتمالی،  جرایم  از  پیشگیری  زمینه 
با  مداوم  تعامل  و  هماهنگی  ایجاد 
انتخابات  بر  نظارت  و  اجرایی  هیاتهای 
مسئول  نهادهای  و  دستگاهها  سایر  و 
انتخابات  در زمینه برگزاری هرچه بهتر 
را نیز از اهداف دیگر ذگر کرد و گفت: 
در  مصرح  جرایم  وقوع  از  پیشگیری 
احزاب،  تشکلها،  انذار  و  ارشاد  قانون، 
اشخاص  تبلیغاتی،  ستادهای  گروهها، 

بازدارندگی  هدف  با  حقوقی  و  حقیقی 
انتخاباتی،  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  و 
مفاد  توضیح  و  تشریح  رسانی،  اطالع 
قانون و جرایم و مجازات های قانونی از 
طریق رسانه های جمعی با هدف ارتقاء 
پیشگیری  کاهش  و  عمومی  آگاهیهای 
جمله  از  نیز  انتخاباتی  جرایم  بروز  از 

آید. می  شمار  به  ستاد  این  وظایف 
با  کرد:  امیدواری  ابراز  مظفری 
همراهی، همکاری و همیاری الزم ستاد 
بازرسی  اجرایی،  هیاتهای  انتخابات، 
انتخاباتی  برگزاری  شاهد  قم  نظارت  و 
باشکوه و قانونمدار در فضای امن، توام 
حداکثری  و  پرشور  حضور  و  آرامش  با 
مردم همیشه در صحنه و شهید پرور قم 

باشیم.

شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین 
دومین  به همراه  روستا  و  اسالمی شهر 
انتخابات میاندوره پنجمین دوره مجلس 

خبرگان رهبری و سیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری ۲8 خردادماه ۱۴۰۰ 

برگزار خواهد شد.    ►
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

مدیرکل برنامه ریزی استانداری:

سه هزار بازدید از مراکز دولتی قم 

صورت گرفت

قم  استانداری  اداری  تحول  و  بودجه  برنامه ریزی،  مدیرکل 
بهداشتی  شیوه نامه  رعایت  بر  نظارت  راستای  در  گفت: 
این  دولتی  مراکز  از  بازدید  هزار  سه  از  بیش  کرونا،  با  مقابله 

گرفت.  صورت  جاری  سال  در  استان 
این  در  افزود:  خبرنگاران،  با  گفتگو  در  زمانی مهر  افسانه 
گرفت،  صورت  استان  بهداشت  مرکز  همکاری  با  که  بازدیدها 
صادر  کتبی  اخطار  یک هزار  و  شفاهی  اخطار   ۵۰۰ و  هزار   ۲

. شد
دستگاه ها  کارشناسان  از  نفر   ۱۰۰ از  بیش  کرد:  اضافه  وی 
را  بهداشتی  پروتکل های  پیگیری  و  رعایت  برای  الزم  آموزش 

. گرفتند فرا
تخصصی  کمیته  در  جلسه   ۱۱ برگزاری  کرد:  بیان  وی 
عمومی  دوره های  برگزاری  استانداری،  پژوهشی  و  آموزشی 
مشاغل  و  اختصاصی  شغلی  دوره های  اجتماعی،  و  فرهنگی 
و  راه اندازی  مختلف،  سطوح  در  مدیران  دوره های  عمومی، 
جامع  سامانه  و  الکترونیک  یادگیری  سامانه  از  بهره برداری 

است. بوده  جاری  سال  اقدامات  از  انسانی  منابع  آموزش 
آموزشی  دوره   ۲۰ تعداد  اجرای  و  برگزاری  افزود:  زمانی مهر 
اجتماعی  فرهنگی،  عمومی،  دوره های  زمینه  در  مدت  کوتاه 

بود. اقدامات  دیگر  از  نیز  اختصاصی  مشاغل  و 
فناوری  آموزش  کارگروه  امسال  پژوهش  حوزه  در  گفت:  وی 
کرده،   برگزار  جلسه  سه  استان  ریاست  به  استان  نوآوری  و 
 ۱۲ و  بررسی  مورد  کاری  گروه های  در  استانی  پژوهش های 

شد. تصویب  پژوهش 
و  استاندارد،  یکپارچه سازی  الگوی  تدوین  افزود:  وی 
اولین  برای  آموزشی  طرح های  همسان  اجرای  شیوه نامه 
اجرایی،  دستگاه های  همه  به  فراخوان  با  و  شد  انجام  بار 

شد. انتخاب  برتر  پژوهش های 
اقدامات  به  اشاره  با  قم  استانداری  برنامه ریزی  مدیرکل 
و  پیگیری  کرد:  بیان  برنامه ریزی،  حوزه  در  گرفته  صورت 
قالب   در  اداری  نظام  اصالح  راه  نقشه  اجرای  بر  نظارت 
تا  گرفته  صورت  دستگاهی  بین  فرآیندهای  بهبود  و  اصالح 

یابد. کاهش  ارباب رجوع  به  خدمات رسانی  زمان 
فرآیندهای  اطالعات  بانک  تهیه  راستای  در  افزود:  وی 
فرآیند   8۰6 عمومی،  فرآیند   ۲9۴ اجرایی،  دستگاه های 
که  بوده  دستگاه ها  سایر  با  مشترک  فرآیند   ۳۳۰ و  اختصاصی 

است. شده  اصالح  فرآیند   ۴۳۰ و  یک هزار  در  مجموع 
مقررات  و  قوانین  اطالعات  بانک  تهیه  کرد:  اضافه  وی 
توسعه  فرآیندها،  بهبود  زمینه  در  دولت  طریق  از  ابالغی 
اطالعاتی  بانک  تهیه  اداری،  نظام  و اصالح  الکترونیک  دولت 
شدن  الکترونیکی  آماده  و  دستگاهی  بین  مشترک  فرآیندهای 
و  مدیران  سطح  در  نیاز  مورد  آموزشی  دوره های  طراحی  و 

بود. اقدامات  دیگر  از  کارشناسان 
اداری  شورای  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  زمانی مهر 
اداری شرکت  اداره در جلسه شورای   ۱6۰ بیان کرد:  استان، 
به صورت  جلسه ها  کرونا  شیوع  دلیل  به  امسال  که  می کنند 

شد. برگزار  غیرحضوری 

رئیس کل دادگستری تاکید کرد:    

● ممنوعیت به کارگیری عوامل اجرایی صندوق های انتخابات مشکل دار   ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 
تصرفات 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.
۱ -رأی شماره  ۱۳996۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۱۲۰ مربوط به پرونده کالسه 
۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰6۰۷ آقای حسین عشوری فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵6 مترمربع پالک شماره 
۱۰۴۱8  اصلی  واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
 ۱۴ خانه  دفتر   ۷8/۱۱/۲۰ مورخ   ۳9۵۳۳ شماره  به  قطعی  سند 

قم.)م الف 9۱9۳( 
پرونده  به  مربوط    ۱۳996۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۱۵9 شماره  رأی   -۲
شعبانی  محمدعلی  آقای   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۱۰ کالسه 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  سبزعلی  فرزند 
اصلی   ۱۱۵۷8/۲۰ شماره   پالک  مترمربع   9۰/9۰ مساحت  به 
واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 

ادیبی گرکانی صادره در دفتر  تقی  از محمد  الواسطه  خریداری مع 
 )9۱9۴ الف  ۲96.)م  صفحه   ۱86

۳- رأی شماره ۱۳996۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۱6۰ مربوط به پرونده کالسه 
۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۱۱ آقای ترابعلی شعبانی فرزند سبزعلی 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  در 
ششدانگ 9۰/9۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۵۷8/۲۰ اصلی واقع در 
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری 
مع الواسطه از محمدتقی ادیبی گرکانی صادره در دفتر ۱86 صفحه 

۲96.)م الف 9۱9۵( 
پرونده  به  مربوط   ۱۳996۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۱6۲ شماره  رأی   -۴
شعبانی   محمدنقی  آقای   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۱۲ کالسه 
فرزند غالمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
 ۱۱۵۷8/۲۰ شماره  پالک  مترمربع   9۰/9۰ ششدانگ  مساحت  به 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
عادی خریداری مع الواسطه از محمدتقی ادیبی گرکانی صادره در 

الف 9۱96(  )م  صفحه ۲96.  دفتر ۱86 
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 ۱۵ روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه۱ 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:  ۱۳99/۱۲/9

تاریخ انتشار دوم :  ۱۳99/۱۲/۲۴

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  بپالک  ۳/۱6۲  فرعی از  ۱۰8۳8 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی ۳۰ 
متری هنرستان – کوچه ۱۱ – کوچه 8 متری شهدای خیبر پالک ۱۵  که بنام  حمزه غالمپور فردوئی فرزند محمد می باشد،  در 
جریان ثبت است که بعلت تبصره ماده ۱۴ بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به 
تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۲۵۳۰۱ – 99/۱۲/۲۳ تحدید حدود پالک مذکور در روز چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۱/۱8  
ساعت 8/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد 
ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ق )م الف ۱۳6۳8(
تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۲/۲۴ 

 داود فهیمی نیک - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری:    

● روند انتخابات در استان منطبق بر قانون و راهبردهای رهبر انقالب در جریان است    ●

فرماندار قم:   

● معتمدان هیات اجرایی انتخابات قم مشخص شدند     ●



غریب  المسلمین  و  االسالم  حجت     ◄
و  انهدام  از  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
چند  حرفه ای  هک  و  فیشینگ  باند  دستگیری 
پلیسی  و  قضایی  اقدامات  با  بانکی  حساب  هزار 
نفر  دو  متأسفانه  گفت:  و  داد  خبر  قم  استان 
ساله   ۱6 نوجوان  نفره،   9 باند  این  اعضای  از 

 . ند د بو
جمع  در  امروز  غریب  االسالم  حجت 
خبرنگاران با بیان اینکه متهمان این پرونده تنها 
آلفا جوکر، شیطان،  مانند  با هویت مجازی خود 
در  هم  با  تایفون  و  محمد  حاج  اپل،  امیرخسته، 
در  سایبری  مجرمان  کرد:  تشریح  بودند،  ارتباط 
این پرونده، از طریق انتشار لینکهای پربازدید و 
اقدام  جعلی،  درگاه  از  استفاده  به  افراد  هدایت 
حسابهای  کردن  خالی  و  غیرمجاز  دسترسی  به 
بانکی قربانیان کرده و با آن از طریق خرید طال، 
خالفی  پرداخت  طوالنی،  مسافرت های  سکه، 

کردند. می  پولشویی  شارژ  خرید  و  خودرو 
این  دستگیری  به  اشاره  با  قضایی  مقام  این 
صورت  به  و  پلیسی  و  فنی  عملیات  طی  افراد 
توقیف  کرد:  مختلف  استانهای  در  غافلگیرانه 
استخراج  ها،  گوشی  بررسی  فنی،  تجهیزات 
خطوط  و  حسابها  شماره  ردیابی  کارتها،  شماره 
اقداماتی  از  متهمان  از  بازجویی  و  مربوطه  تلفن 
انجام  برای  قضایی  دستورات  صدور  با  که  است 
مجرمان  سایر  و  مرتبطین  شناسایی  و  تحقیقات 

است. گرفته  صورت  کالهبرداری  این 
مراقبت  و  کنترل  خصوص  در  قم  دادستان 
بیشتر نوجوانان در استفاده از فضای مجازی به 
متهمان  از  یکی  گفت:  و  داد  هشدار  خانواده ها 
اقدام  که  است  ساله   ۱6 نوجوانی  پرونده  این 
کرده  حرفه ای  بانکی  جعلی  درگاه  ساخت  به 
درگاه  به  افراد  ورود  با  خودکار  صورت  به  که  بود 
جعلی از حساب آنها شارژ خریداری می شد و از 

تومانی،  هزار   ۲۰ شارژهای  همین  خرید  طریق 
وجه  تومان  میلیون   6۰ حدود  سال  یک  طی 
ساله ای   ۱6 دیگر  نوجوان  و  بود  کرده  تحصیل 
فیلم های  تلگرامی حاوی  کانال های  ایجاد  با  نیز 
لینک  انتشار  به  اقدام  مستهجن  و  خارجی 
اطالعات  و  است  می نموده  زنی  تارگت  و  جعلی 
به  تلگرامی  ربات های  طریق  از  قربانیان  کارت 

می شد. ارسال  وی 
در  را  افراد  نقش های  غریب  االسالم  حجت 
افرادی  شامل  فیشینگ  کالهبرداری  باند  یک 
می کند،  طراحی  جعلی  درگاه  که  دانست 
و  پولشویی  را  آمده  دست  به  مبالغ  که  کسانی 
که  کسانی  می کنند،  دیگر  جنس  به  تبدیل 
»سایت های  عناوین  با  اغلب  تبلیغی  صفحات 
»افزایش  رایگان«،  شارژ  »خرید  همسریابی«، 
در  مشابه  تبلیغات  و  ببین«  را  »چت ها  فالور«، 
در  کاربران  انداختن  دام  به  برای  مجازی  فضای 
می کنند.  زنی  تارگت  اصطالح  به  جعلی  درگاه 
در  نیز  مجرمان  از  دیگری  گروه  همچنین 
باالخص  مجازی  فضای  در  واهی  ادعاهای 
نجومی  »درآمد  منزل«،  در  »کار  مانند  تلگرام 
و  حسابها  شماره  از  مشابه  عناوین  و  گوشی«  با 
هویت افراد جویای کار برای واریز وجوه سرقتی 
استفاده  سوء  دیجیتال  ارز  خرید  و  شده  هک  و 

. می کنند
دادستان قم در پایان به کاربران هشدار داد: 
به  خود  حساب  شماره  و  هویتی  مدارک  ارائه  از 
یا  و  منزل  در  کار  برای  مجازی  فضای  در  افراد 
برای  و  کنند  خودداری  جدا  دیگری  عنوان  هر 
بانکی  درگاه های  از  حتمًا  اینترنتی  خریدهای 

کنند. استفاده  معتبر 
مورد  در  قم  دادگستری  اجتماعی  معاون   
خرید امالک به صورت قولنامه ای هشدار داد 

قولنامه های بی اساس 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
از  خواست  همشهریان  از  نیز  قم  دادگستری 
قولنامه  صورت  به  عادی  اسناد  با  امالک  خرید 

حجر  یا  فوت  که  چرا  کنند،  خودداری  ای 
قبلی  ایادی  در  فروشندگان  از  یکی  یا  فروشنده 
برای  جدی  حقوقی  های  مشکل  بروز  موجب 

شد. خواهد  خریداران 
اینکه  به  اشاره  با  یزدی  مجید  االسالم  حجت 
با  آن  تطبیق  و  ملک  فروشنده  هویت  احراز 
قبل  اقدام  اولین  باید  سند  صاحب  مشخصات 
از  افزود:  باشد  ای  معامله  گونه  هر  انجام  از 
و  خرید  هرگونه  از  قبل  داریم  تقاضا  همشهریان 
فروش از اینکه سند مورد معامله به عنوان وثایق 
توقیف  مورد  قضایی  مراجع  حکم  به  یا  و  بانکی 

کنند. حاصل  اطمینان  نباشد 
وکالتنامه  اصالت  تایید  استعالم  افزود:  یزدی 
و  اسناد  ثبت  سازمان  یکتا  شناسه  طریق  از  ها 
امالک کشور و تدقیق در متن وکالتنامه از حیث 
در  وکیل  اذن  و  فروش  در  وکالت  شدن  تصریح 

است. اهمیت  حائز  بسیار  معامله  ثمن  قبض 
انطباق  کرد:  تصریح  قم  دادگستری  معاون 
ملک  حدود  و  حد  و  مساحت  استقرار،  محل 
مورد معامله در قولنامه های عادی با مشخصات 
موارد  از  قرارداد  امضا  از  قبل  توافق،  مورد  ملک 
حقوقی  های  اختالف  از  پیشگیری  در  ضروری 

است.
پیش  به  مربوط  های  معضل  خصوص  در  وی 
قانون،  موجب  به  گفت:  نیز  ساختمان  فروش 
از  پس  باید  ساختمان  فروش  پیش  قرارداد 
طریق  از  تنها  و  ساختمان  ریزی  پی  مرحله 
خریدار  و  برسد  ثبت  به  رسمی  اسناد  دفتر 
ساختمان  فروش  پیش  قرارداد  انعقاد  از  قبل 
ثبتی،  واحد  شامل  معامله  مورد  مشخصات  به 
انباری،  و  پارکینگ  محل  طبقه،  مساحت، 
اطالع  ها  اشتراک  و  استفاده  مورد  مصالح 
و  شود  قید  قرارداد  در  موارد  این  و  نموده  پیدا 
همچنین بهای ملک، چگونگی پرداخت و موعد 
موقع  به  پرداخت  عدم  اجرای  ضمانت  و  تحویل 
فروش  پیش  قرارداد  در  جزییات  و  دقت  با  باید 

► شود.    مشخص 

فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل     ◄
نخستین  اینکه  بیان  با  قم  اطالعات 
به   ،)5G( پنجم  نسل  اینترنت  سایت 
شود  می  افتتاح  استان  دراین  زودی 
موثری  نقش  امر  این  تحقق  گفت: 
هوشمند  شهر  توسعه  و  تحقق  در 

دارد.  قم  درکالنشهر 
جواد غالمپور با اشاره به ویژگی های 
نسل  افزود:  ارتباطی  جدید  نسل  این 
کمتر،  تاخیر  دارای  ارتباطات  پنجم 
جمله  از  و  برابری  چندین  سرعت 

دنیاست. روز  فناوری های 
نسل  باند  پهنای  اینکه  بیان  با  وی 
چهارم  نسل  برابر   ۱۰۰ اینترنت،  پنجم 
است، ادامه داد: ویژگی های بسته نسل 
پنجم اینترنت از جمله سرعت بسیار باال 

نسبت به نسل های پیشین،  امکان رشد 
و خالقیت های جدید نوآورانه را درکشور 

می کند. فراهم 
اولین  امیدواریم  افزود:  غالمپور، 
دراین  ارتباطات  پنجم  نسل  سایت 
به  آینده  سال  ماه  درفروردین  استان 

برسد. بهره برداری 
تامین  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
درایام  استان  ارتباطی  شبکه  پایداری 
ارتباطی  شبکه  پایداری  گفت:  نوروز، 
استفاده  برای  تجهیزات  تأمین  و  قم 
و  مخابراتی  مراکز  برای  نوری  فیبر  از 
از  ثابت  اینترنت  مشکالت  به  رسیدگی 
ایام نوروز  اولویت های این اداره کل در 

. ست ا
رسیدگی  در  تسریع  بر  تاکید  با  وی 

ثابت، گفت:با  اینترنت  و رفع مشکالت 
عمومی  استفاده های  گستره  به  توجه 
قابل  بخش  ارائه  و  ارتباطی  فناوری  از 
توجهی از خدمات بر بستر این فناوری،  
یک  عنوان  به  شبکه  پایداری  حفظ 

است. کار  دستور  در  اولویت 
فناوری  توسعه  و  روند رشد  غالمپور، 
استان  دراین  ارتباطات  و  اطالعات 
درسال جاری را بسیار چشمگیر دانست 
نفوذ  ضریب  شاخص  در  قم  افزود:  و 
مشترکان اینترنت پهن باند سیار بعد از 
رشد  برابر    ۱.۵ درصد   99.۵۳ با  تهران 

داشته است.
وی با تاکید بر اولویت وزارت ارتباطات 
ارتباطی  زیرساخت های  توسعه  به 
افزود: بر اساس گزارش سازمان تنظیم 

در  قم  رادیویی،   ارتباطات  و  مقررات 
شاخص ضریب نفوذ مشترکان پهن باند 
رتبه  در  درصد   99.۵۳ مقدار  با  سیار 

اینترنت  مجموع  نفوذ  ضریب  در  و  دوم 
سیار و ثابت با مقدار ۱۱۳ درصد در رتبه 

► چهارم کشوری قرار دارد.    
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۱3حادثه دیده در دریاچه حوض 

سلطان قم نجات یافتند

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان قم از نجات خودروی 
گرفتار و ۱۳ حادثه در دریاچه نمک حوض سلطان توسط تیم واکنش 

سریع هالل احمر خبر داد. 
به گزارش جمعیت هالل احمر استان قم، هادی سلیمی اظهار کرد: 
با اعالم گرفتار شدن یک خودرو در دریاچه نمک حوض سلطان در 
به  قم  استان  هالل احمر  سریع  واکنش  تیم  دقیقه   ۴۰ و   ۱8 ساعت 

محل حادثه اعزام شدند.
حادثه  محل  به  رسیدن  محض  به  عملیاتی  نیروهای  افزود:  وی 
و رهاسازی خودروی گرفتار در دریاچه نمک  امداد ونجات  عملیات 

کردند. آغاز  را 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان قم با بیان اینکه با 
خارج شدن خودرو در ساعت ۲۳ عملیات امداد و نجات به پایان رسید 
به ۱۳ حادثه  این عملیات  در  احمر  واکنش سریع هالل  تیم  گفت: 
امدادرسانی کردند و همچنین تغذیه اضطراری حادثه دیدگان  دیده 

از دیگر خدمات این تیم بود.
تاالب حوض سلطان پهنه ای سفید رنگ به وسعت ۳۷ هزار هکتار در 
شمال شهر قم است که در کیلومتر ۳۵ اتوبان قم ـ تهران قرار گرفته و 
از نظر ساختار زمین شناختی از تاالب های کم نظیر در سطح کشور 

است.
این تاالب که از سال ۱۳88 به منطقه شکار ممنوع ارتقاء سطح یافته 
است، از کفه نمکی با حاشیه باتالقی تشکیل شده و به عنوان یک 
و  بوده  برخوردار  بفردی  منحصر  اکوسیستم  از  کویری،  شور  تاالب 
دارای گونه های گیاهی و جانوری و میکروارگانیسم های ویژه ای به 

لحاظ شرایط زیستی است.

آماده سازی جایگاه های عرضه سوخت 

سازمان میادین به مناسبت ایام پایانی سال

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری قم از آغاز عملیات آماده سازی جایگاه های ده گانه عرضه 
سوخت، جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائرین، ویژه ایام 

پایانی سال خبر داد.
ساماندهی  و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
اهمیت  به  اشاره  با  مظفری  علیرضا  قم،  شهرداری  شهری  مشاغل 
سال،  پایانی  ایام  در   CNG سوخت  عرضه  جایگاه های  آماده سازی 
موادضدعفونی  و  دستکش  ماسک،  نو،  البسه  تهیه  داشت:  اظهار 
کننده جهت کارکنان، زیباسازی و رنگ آمیزی، آماده سازی نمازخانه 
و  روشنایی محوطه جایگاه ها  معایب  رفع  بهداشتی،  و سرویس های 
اورهال تجهیزات دستگاه های موجود، بخشی از فرآیند آماده سازی 

می باشد. سال  پایانی  ایام  در  پوشش  تحت  جایگاه های 
مشاغل  ساماندهی  و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  عامل  مدیر 
شهری شهرداری قم با تأکید بر اهمیت حفظ سالمت عمومی جامعه 
کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  جهت  گرفته شده  نظر  در  تمهیدات  و 
در جایگاه های عرضه سوخت، بیان داشت: اماکن عمومی با توجه 
از  دارند،  قرار  بیشتری  خطرات  محضر  در  مراجعین،  کثیر  حجم  به 
صرفًا  گیری  سوخت  دهند  اجازه  می خواهیم،  محترم  همشهریان 
موازین  رعایت  با  را  سوخت  هزینه  و  شود  انجام  اپراتورها  توسط 

نمایند. پرداخت  الکترونیک  صورت  به  بهداشتی 
با  مقابله  بهداشتی  دستورالعمل های  اجرای  به  اشاره  با  مظفری 
ویروس کرونا و نصب بنرهایی در این خصوص در محوطه جایگاه ها، 
نقدی  وجوه  مبادله  همچنین  و  سوخت  عرضه  نازل های  افزود: 
لذا  باشد،  کرونا  ویروس  انتقال  در  مهم  عوامل  جمله  از  می تواند 
ضدعفونی و گندزدایی تجهیزات از قبیل نازل ها، دستگاه های کارت 
خوان و شست وشوی محیط عمومی جایگاه ها به صورت مداوم اجرا 

شد. خواهد 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم:  

● اولین سایت نسل پنجم ارتباطی قم به زودی افتتاح می شود  ●

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
شماره  حساب  به  ریال   ۱,9۱۵,۲۲۵,۰۰۰ معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -۱
را ضمیمه  و قبض  واریز  بانک ملی  نزد  بنام ورشکستگان قم   ۰۱۰989۷98۳۰۰۵
پیشنهاد خود باید در پاکت الک و مهر قرار داده و جمله مربوط به مزایده ماشین آالت 
با مشخصات کامل و محل اقامت خود در روی پاکت نوشته تا ساعت 9 صبح روز دو 
شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰6 به اداره تصفیه امور ورشکستگی قم به نشانی خ ساحلی 
کوچه ۵ )ک دادسرا( پ ۱8 طبقه سوم تسلیم شود. ۲- به پیشنهادات مبهم، مشروط، 
فاقد سپرده و بر خالف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳- پیشنهادات 
در روز و ساعت مزایده باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 

مزایده بالمانع است؛ برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
۴- برنده مزایده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را 
پرداخت و جهت تحویل اموال در اداره تصفیه حاضر گردد در غیر اینصورت پنج درصد 
واریز شده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد. ۵- کلیه هزینه ها از 
جمله جابجایی)بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده به عهده 
فروشنده است( به عهده خریدار می باشد. 6- جهت تسریع در امور، مراجعه به ادارات 
ذیربط جهت اخذ مفاصا حساب های الزم به عهده خریدار است. ۷- متقاضیان برای 

کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند. 
قم ورشکستکی  امور  تصفیه  اداره  قضایی  مستشار   - عطار  علی 

ورشکسته  شرکت  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
ملی  شناسه  و   ۱۴۵۷ ثبت  شماره  با  خاص(  )سهامی  کویر  صنعتی  تولیدی 
دوشنبه  روز  در  ماشین آالت  فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در   ۱۰۱۰۰888۵98

و  مشخصات  با  کتبی  مزایده  طریق  از  صبح   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۰/۰۲/۰6 مورخ 
: نماید  اقدام  ذیل  شرایط 

الف ( مشخصات اموال مورد مزایده :

قيمت)ریال(نام دستگاهقيمت)ریال(نام دستگاهقيمت)ریال(نام دستگاه

میل)غلطک( یک 9,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰بنبوری)میکسر(
متری

۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰میل)غلطک( یک متری۲,86۰,۰۰۰,۰۰۰

پرس ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰میل)غلطک( 9۰ سانتی
بخار۳۰۰تن۱۳۰×۱۳۰

۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰پرس بخار۲۵۰تن 8۰×۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰

پرس بخار 
۲۵۰تن۱۰۰×۷۰

پرس ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
المنتی۲۰۰تن6۵×6۵

۱,9۵۰,۰۰۰,۰۰۰پرس بخار ۲۰۰تن۷۰×۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰

پرس 1,560,000,000پرس بخار150تن60×60
المنتی100تن50×50

390,000,000پرس ضربه ای)پرس اتم(1,235,000,000

494,000,000گيوتين1/5هيدروليک130,000,000دیگ بخار500 کيلویی500,000,000دیگ بخار یک تن

سنباده الستيک یک 260,000,000گيوتين1/2 هيدروليک
متر

871,000,000سنباده الستيک60سانت1,105,000,000

71,500,000کمپرسور هوای فشرده1,950,000,0001,495,000,0001,495,000,000اتو کالو

143,000,000منابع گازوئيل ده هزار ليتری یک عدد و سه هزار ليتری سه عدد اسقاطی 

38,304,500,000جمع

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  ۲/98ج/۱۱9۰  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم 
است  علیه محکوم  مقیمی محکوم  مرتضی  علیه سید  نعمتی  منیره  له  گردیده 
نیم عشر دولتی در  و  له  ۵/۰۱۰/9۲۲/۳۰۰ریال در حق محکوم  پرداخت  به 
حق صندوق دولت محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه سهم االرث مرتضی 
مقیمی از پالک ثبتی ۲۲9 فرعی از ۱8 اصلی بخش ۲ قم را معرفی کرده که 
به  محکوم  بابت  سهم   ۱۲۰ از  مشاع  سهم   ۴8 از  مشاع  سهم   ۴۴/۵۴8 مقدار 
مورخ  ۱۴8/الف/۱9  شماره  قبلی  گزارش  اصالحیه  رفت.  خواهد  فروش  به 
 98۰998۲۵۱6۰۰۰8۷۴ شماره  پرونده  مورد  در  احترام  با   ۱۳99/6/۲9
بایگانی 98۱۱9۰ مطروحه در این شعبه ، مبنی  مورخ ۱۳99/6/۱ و شماره 
۲ که بر اساس گزارش  از ۱8 اصلی بخش  ارزیابی پالک ثبتی ۲۲9 فرعی  بر 
مرتضی  سید  پدر  نام  مقیمی  محمد  سید  اقای  مالک   ۲ منطقه  ثبت  اداره 
اعیان دارای سند مالکیت اصلی  و  از ششدانگ عرصه  مالک سه دانگ مشاع 
 ، ۱8۰مترمربع  سند  طبق  زمین  مساحت  ۲/۳۳۲۴۷۴قم  چاپی  شماره  با 
مورد ثبت شماره ۱89۲۲ در صفحه ۲۱۴ دفتر ۱۱۲ واقع در بخش ۲ منطقه 
به  نظر  باشد  می  مقیمی  مرتضی  اقای  خوانده  و  نعمتی  منیژه  خواهان   ،  ۲
اینکه در گزارش قبلی به شماره ۱۴8/الف/99 مورخ ۱۳99/6/۲9 به عرض 
 ، غفاری  راه   ۴  ، قم  ادرس:  به  مذکور  ملک  از  خواهان  معیت  در  رسید  عالی 
نتیجه  که  امد  عمل  به  بازدید   ،  9۲ پالک   ، مقیمی  شهید  فرعی   ،  ۵۷ کوچه 
منزل  باب  یک  مذکور  ملک  گردد.  می  تقدیم  شرح  بدین  کارشناسی  عمل 
احداث  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  که  باشد  می  ساز  قدیمی  مسکونی 
گردیده است طبقه همکف به مساحت زیربنای ۱۰۲/۴۰مترمربع دارای هال 
و  بوده  دستشویی  و  حمام  سرویس  و  پذیرایی  اطاق  یک  و  خواب  اطاق  یک  و 
اطاق  و  دارای هال  ۱۰۲/۳۰مترمربع  زیربنای  به مساحت  زیرزمین هم  طبقه 

خواب و سرویس دستشویی می باشد همچنین دارای یک باب پارکینگ بوده 
منطقه  ثبت  اداره  گزارش  براساس  شود.  می  باز  کوچه  طرف  به  ان  درب  که 
 ۳ ان  سرمایش  وسیله  و  باشد  می  ۱8۰مترمربع  سند  طبق  زمین  مساحت   ۲
انشعابات  دارای  و  باشد  می  ابگرمکن  و  بخاری  گرمایش  وسیله  و  ابی  کولر 
یک برق و یک اب و گاز می باشد. ارزش این منزل که دارای سند سه دانگ 
 ، موقعیت   ، جهات  جمیع  به  توجه  با  باشد  می  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از 
معادل  ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  اینجانب  نظر  به  کیفیت  و  کمیت 
براساس دادنامه حصر  باشد.  تومان می  پنجاه میلیون  و  یک میلیارد و سیصد 
وراثت سهمیه اقای مرتضی مقیمی برابر ۲ پنجم ارزش سه دانگ منزل مذکور 
یعنی ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل پانصد و چهل میلیون تومان می باشد. 
به  متعلق  ششدانگ  از  دانگ  سه  سند  دارای  موروثی  منزل  اینکه  توضیح 
متوفی بوده که اقای مرتضی مقیمی ۲ پنجم از سه دانگ را به ارث می برد و 
بدین جهت گزارش اعالم شده قبلی به صورت فعلی اصالحی می گردد. مقرر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱6 ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس  به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
و در صورت  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز 
و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا فی المجلس ارائه نموده و مابقی آن 
گهی یک نوبت در یکی از روزنامه  از تاریخ مزایده بپردازد این آ ظرف یک ماه 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های 

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – محمد پور ابراهیم

هکرهای هزاران حساب بانکی در قم دستگیر شدند؛     

● حضور دو نوجوان 16 ساله در جمع هکرها    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم      ◄
را مورد توجه قرار داد  زباله های خانگی  از مبدا  ضرورت تفکیک 
به  آینده  در  قم  شهر  زباله  دفن  در  کنونی  روند  ادامه  با  گفت:  و 

شد.  خواهد  تبدیل  پسماند  دفن  کالنشهر  یک 
روزانه  افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  ثابت  سبحانی  مجتبی  سید 
با تفکیک  از آن  ۳۲۰ تن  تولید می شود که  زباله در قم  ۷۲۰ تن 
تبدیل  و کشاورزی  از صنعت  استفاده  برای  به کودهای شیمیایی 

می شود و بقیه آن در دل خاک دفن می شود.
ضایعات  آوری  جمع  نقطه   ۷۲۰ قم  شهر  در  اینکه  بیان  با  وی 
آوری  96 جمع  از مهرماه سال  ادامه داد:  شناسایی شده است، 
میان در  در  روز  به صورت یک  مبدا  از  تفکیک  به صورت  ها  زباله 
برای  همچنان  اما  است  انجام  حال  در  قم  شهر  مناطق  از  برخی 
فرهنگ سازی در این زمینه اقدامات بیشتری باید صورت بگیرد.
قم  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس 
برای  شهری  تبلیغات  سازی  یکپارچه  کرد:  تاکید  ادامه  در  نیز 

است. شده  دنبال  جاری  سال  ابتدای  از  قم  شهر  زیباسازی 
کاشت درختان مثمر در قم

داخلی  تولیدات  از  حمایت  گفت:  ثابت  سبحانی  مجتبی  سید 
بیشتر  استفاده  فشار،  تحت  آبیاری  توسعه  شهری،  تبلیغات  در 
درختان  توسعه  و  فرهنگی  های  المان  و  نمادها  نصب  پساب،  از 
99 در شهر قم دنبال شده است. به صورت جدی در سال  مثمر 
قم  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس 
و  کاری  راندمان  افزایش  شاهد  آتشنشانی  بخش  در  افزود: 
محل  به  رسیدن  زمان  و  بودیم  تجیهزات  و  ابراز  از  بهتر  استفاده 

است. یافته  کاهش  حادثه 
و  عوارض  با  آرامستانها  بخش  در  شد:  یادآور  ثابت  سبحانی 
بومی  اموات  دفن  هزینه  تا  شده  تالش  شده  تعیین  های  تعرفه 

یابد. افزایش  غیرمومی  اموات  دفن  و  کاهش 
های  شهرک  به  شهری  مزاحم  صنوف  انتقال  وی،  گفته  به 
است  قم  شهر  اسالمی  شورای  مهم  های  سیاست  از  تخصصی 
به  آهنگری  و  خودروسازی  صنف  مانند  صنوف  این  از  برخی  که 

است. شده  منتقل  تخصصی  های  بازارچه 
شده  انجام  های  بینی  پیش  و  اقدامات  با  داشت:  اظهار  وی 
باران  بارش  زمان  در  قم  آبگرفتگی های سطح شهر  از  8۰ درصد 

است. شده  مرتفع 
خاطرنشان  غدیر  تونل  در  آبگرفتگی  مساله  به  اشاره  با  وی 
ناشی  مهندسی  و  عمرانی  معضالت  از  تونل  این  مشکل  کرد: 
فاضالب  طغیان  مساله  باید  مساله  این  حل  برای  و  است  شده 

شود. حل  قم  ای  منطقه  آب  توسط  تونل  این  از  شهری 
کارگران ساختمانی  در بخش ساماندهی  افزود:  ثابت  سبحانی 
کار  پای  دیگر  مسوول  های  دستگاه  قم  شهر  شورای  ورود  برغم 

اند. نداشته  را  الزم  همکاری  و  نیامده 
قم  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس 
با همکاری  نیز  نو قم  و  بازار کهنه  و کف سازی  گفت: ساماندهی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم در حال 
های  قطب  از  یکی  به  بازار  دو  این  رود  می  امید  و  است  انجام 

گردد. تبدیل  گردشگری 
ایجاد  برای  قم  بانوان  توانمندسازی  ثابت،  سبحانی  گفته  به 
و  است  انجام  حال  در  شهر  این  قدس  مصلی  در  خانگی  مشاغل 
بازار  به  و برندسازی محصوالت برای عرضه  فرآینده تجاری سازی 

پذیرد. می  انجام 
۱۴۰۰ شهرداری قم بودجه  جزییات 

قم  شهر  اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس 
برای  کرد:  عنوان  شهرداری  آینده  سال  بودجه  به  اشاره  با  نیز 
دقیق  تعیین  برای  جلسه   ۳۰ از  بیش   ۱۴۰۰ سال  بودجه  بررسی 

است. شده  برگزار  ها  هزینه  و  درآمدها  تر 
مجید اخوان گفت: شورای اسالمی شهر قم با اختالف اندکی 
از پیشنهاد شهرداری قم اعتبار ۳ هزار و 6۲ میلیارد تومانی را به 

تصویب رسانده است.
شهرداری  آینده  سال  درآمدهای  بخش  در  داشت:  اظهار  وی 
و  ساختمانی  عوارض  محل  از  تومان  میلیارد   ۲۷۰ و  هزار  قم 
و  و مزایده ها  اموال  از فروش  تومان  8۵۰ میلیارد  افزوده،  ارزش 

خزانه  اوراق  و  بانکی،  تسهیالت  محل  ار  نیز  تومان  میلیارد   9۵۰
است. شده  بینی  پیش 

اخوان یادآور شد: 88۰ میلیارد تومان حجم هزینه های جاری 
صرف  آن  از  مهمی  بخش  که  است   ۱۴۰۰ سال  در  قم  شهرداری 

شود. می  کارکنان  دستمزد  حقوق 
تسویه  برای  تومان  میلیارد   ۲۷۰ آینده  سال  کرد:  ابزار  وی 
برای  نیز  تومان  میلیارد   9۵۰ و  هزار  و  شهرداری  های  بدهی 

است. شده  گرفته  نظر  در  عمرانی  های  طرح  اجرای 
به گفته اخوان، روزانه حدود یک میلیارد تومان برای نگهداری 
طی  شهرداری  پایدار  درآمدهای  اما  شود  می  هزینه  قم  شهر 

است. نشده  تامین  درستی  به  گذشته  سالهای 
۹۹ ۴۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در سال  اجرای 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم 
مواصالتی  محورهای  بازگشایی  و  تکلیف  تعیین  کرد:  اظهار  نیز 
بوده  جاری  سال  در  قم  شهر  شورای  مهم  های  اولویت  از  یکی 

است.
محمود محرری گفت: در سال جاری ۴۵۰ میلیارد تومان برای 

تکمیل و بازگشایی محورهای درون شهری قم هزینه شده است.
فاز  مطهری،  شهید  بار  تره  میدان  پروژه  تکمیل  وی،  گفته  به 
تملک  امام)ره(،  میدان  به  کیوانفر  تقاطع  پروژه  یاسر،  عمار   ۵
عمومی،  های  پارکینگ  ظرفیت  افزایش  مترو،  های  ایستگاه 
هفت  منطقه  در  فقیهی  استاد  محور  تکمیل  انقالب،  راه  پیاده 
سال  دار  اولویت  های  پروژه  از  یک  منطقه  در  روحانی  شهید  و 

است. آینده 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  مترو  عمرانی  وضعیت  آخرین  وی 
اول  فاز  در  قم  متروی  ایستگاه  دو   ۱۴۰۰ در سال  اظهار داشت: 

رسید. خواهد  برداری  بهره  به  آن 
اسالمی  شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رییس 
قرارداد  هشت  از  جاری  سال  در  کرد:  خاطرنشان  قم  شهر 
و  هزار  میزان  به  قم  شهرداری  با  خصوصی  بخش  منعقده 
و  اعظم  پیامبر  بلوار  در  آن  از  مورد  هفت  تومان  میلیارد   ۱۴۲

است. بوده  الغدیر  بلوار  در  مورد  یک 
اولویت اصلی شورای شهر قم ها  زیرساخت  توسعه 

شهر  اسالمی  شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
اصلی  اولویت  ها  زیرساخت  توسعه  کرد:  تصریح  ادامه  در  نیز  قم 
پنجم  دوره  در  قم  شهر  شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون 

است. بوده 
آغاز  زمان  در  و   96 سال  داشت:  اظهار  امراللهی  الله  روح 
فعالیت شورای پنجم در قم ۱6 خیابان اصلی در قم وجود داشت 
پایان  تا  خیابان   ۱۰ بین  این  از  که  بود  بست  بن  آنها  انتهای  که 
می  بهبود  ترافیک  شبکه  ساختار  و  شود  می  تکمیل  بهار  فصل 

یابد.
شهر  اسالمی  شورای  فعالیت  سال   ۴ طول  در  وی،  گفته  به 
حدود ۱۷ پروژه در بخش تقاطعات شهری اجرا شده و حدود ۷۰ 
عمرانی  بخش  در  ساله  هر  قم  شهر  شورای  بودجه  کل  از  درصد 

است. شده  هزینه 
امراللهی گفت: با بهره برداری از پروژه های در دست احداث 
شاهد تحول مهمی در حرکت های انتقالی در مناطق هشت گانه 

بود. شهری خواهیم 
اتوبوس رانی قم به صورت کامل مورد  وی اضافه کرد: خطوط 
همچنین  شود،  می  اجرا  فاز  وارد  زودی  به  و  گرفته  قرار  بازنگری 
در سال ۱۴۰۰ دو ایستگاه مترو قم به بهره برداری خواهد رسید.
شهر  اسالمی  شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
قرآیند  و  شده  خریداری  اتوبوس   ۱۰8 گذشته  سال  طی  قم: 
 ۷۰ است، همچنین  انجام  در حال  نیز  دیگر  ۱۰۰ دستگاه  خرید 
برای  تومان  میلیون   ۴۰۰ بر  بالغ  ای  با هزینه  نیز  اتوبوس شهری 

است. شده  اورهال  دستگاه  هر 
و  تاریخی  های  بافت  احیای  معضل  به  اشاره  با  امراللهی 
همیشه  ایران  در  شهرسازی  ساختار  گفت:  قم  شهری  فرسوده 
بازارها و مساجد جامع احداث می شده اما امروز عمال  بر مبنای 
دست  به  سنتی  بازارهای  و  جامع  مساجد  مرمت  و  ساماندهی 

► است.     شده  سپرده  فراموشی 

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تبیین کرد:  

●  هشدار نسبت به روند نامطلوب دفن زباله در قم   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
9/9۷ج/۴۳۱ ثبت گردیده له شرکت تعاونی کشاورزی مرغ داران گوشتی قم و حومه علیه مصطفی حاجی مال 
حسینی و علی و مهدی مالحسینی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 8/۱86/۰۲6/۱۲۴ریال در حق محکوم 
له و ۴۱۴/6۷۱/۳۰۷ریال نیم عشر در حق صندوق دولت محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۳ 
فرعی از 8۰ اصلی مذکور و مجزا شده ۲ فرعی از اصلی مذکور بخش 9 قم به همراه چاه و قنات و متعلقات ان توقیف 
نموده است که هر دو جمعا به مبلغ 99/6۵۲/۰۳۷/6۰۰ریال ارزیابی گردیده و کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
نموده است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۱9۱۰۰/۷۱۵سهم مشاع از ۲۳8/۲۴۳ سهم مشاع ۲۴۰ سهم 
از  مشاع  سهم  مقدار ۰/998  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  متعلقات  و  چاه  و  ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
۲۳8/۲۴۳سهم مشاع از ۲۴۰سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی و چاه و متعلقات فوق بابت حق االجرا به 
فروش خواهد رسید. تمامی ششدانگ پالک ۳ فرعی از 8۰ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲ فرعی از اصلی مذکور 
بخش 9 منطقه یک قم به مساحت ۵۲۵۰۰ مترمربع واقع در بخش خلجستان روستای یکه باغ موسوم به مزرعه قزل 
خواجه علی که مطابق رای صادره از سوی هیئت حل اختالف به شماره ۱۲8 مورخ 8۲/۲/۳۱ در سهم افراز شده 
به نام اقای علی مال حسینی فرزند عباس قرار گرفته است. میزان ۳۲۵۰۰مترمربع از پالک موصوف دارای کاربری 
با  گذار  تخم  داری  مرغ  واحد  یک  ۲۰۰۰۰مترمربع  میزان  به  باقیمانده  مساحت  در  و  باغ(  و  )زراعی  کشاورزی 
مستحدثات مربوطه بنا گردیده است. الف – ارزیابی واحد مرغداری: مشخصات مرغداری: واحد مرغ داری تخم 
گذار دارای  پروانه بهره برداری معتبر به شماره ۱۴۴89۵9۲۴ صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاوزی و 
منابع طبیعی استان قم به ظرفیت 8۰۰۰۰ قطعه می باشد. واحد موصوف دارای 8 باب سالن تولید پنجره دار با 
سیستم تحویه تونلی و خنک کننده از نوع پد کولینگ مجهز به قفس منبری دو طبقه با جمع اوری دستی کود و 
تخم مرغ و دان خوری دستی و اب خوری اتوماتیک نی پل به تعداد 686۵۰ قطعه که به شرح جداول زیر مورد 
ارزیابی قرار می گیرد.۱- زمین ششدانگ با کاربری مرغداری با مشخصات فوق الذکر ۲۰۰۰۰مترمربع قیمت هر 
مترمربع 6۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱-  سالن یک ۱۴/6*۵۳ مساحت ۷۷۳/8مترمربع 
مساحت   6۰*۱۴/6 دو  سالن   -۲ ۳/۳۲۷/۳۴۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت 
8۷6مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۳/۷66/8۰۰/۰۰۰ریال ۳- سالن سه ۱۲*۵۱ 
مساحت 6۱۲مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۲/6۳۱/6۰۰/۰۰۰ریال ۴- سالن چهار 
کل ۲/6۳۱/6۰۰/۰۰۰ریال ۵-  قمیت  مترمربع ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال  هر  قیمت  مساحت 6۱۲مترمربع   ۵۱*۱۲
کل  قیمت  ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت  6۰۱/۲مترمربع  ۵۰/۱۰*۱۲مساحت  پنج  سالن 
مترمربع  هر  قیمت  6۰۱/۲مترمربع  ۵۰/۱۰*۱۲مساحت  شش  سالن   -6 ۲/۵8۵/۱6۰/۰۰۰ریال 
۴/۳۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۲/۵8۵/۱6۰/۰۰۰ریال  ۷- سالن هفت 8۴/8*۱۲ مساحت ۱۰۱۷/6مترمربع 
قیمت هر مترمربع ۴/۷۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ۴/۷8۲/۷۲۰/۰۰۰ریال 8- سالن هشت 6۰/۳*۱۳/8 مساحت 
8۳۲/۱۴مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/۷۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ۳/9۱۱/۰۵8/۰۰۰ریال مشخصات : دیوار ها 
اجری با پوشش دو طرفه سیمانی کف بتنی سقف ضربی قوس دار با عایق ایزوگام و پوشش داخلی گچ و سیمان و 
سه ردیف ستون 9- خنک کننده ها 8 باب مساحت 6۷/۷۴ دیوار های بلوک سیمانی سقف ایرانی کف بتنی دارای 
حوضچه اب و قاب گالواریزه پوشال قیمت هر مترمربع ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل 8۱/۲88/۰۰۰ریال ۱۰- 
انبار سالن یک ۷/۲*۱۴/6مترمربع مساحت ۱۰۵/۱۲مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل 
۴۲۲/۰۱6/۰۰۰ریال ۱۱- انبار سالن دو ۱۲*۴/6 مساحت ۵۵/۲ قیمت هر مترمربع ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال قیمت 
مترمربع  هر  قیمت  ۵۰/۴مترمربع  مساحت   ۴/۲*۱۲ چهار  و  سه  سالن  انبار   -۱۲ ۲۳۷/۳6۰/۰۰۰ریال  کل 
مساحت   8/۵*۵ مدیریتی  ساختمان  زیر  انبار   -۱۳ ۲۱6/۷۲۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۴/۳۰۰/۰۰۰ریال 
حیاط  زیر  انبار   -۱۴ ۱۲۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت  ۴۲/۵مترمربع 
ساختمان مدیریتی ۱/۵*۷ مساحت ۱۰/۵قیمت هر مترمربع ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ریال 
مشخصات : دیوار ها اجری با پوشش داخلی و خارجی سیمانی سقف ضربی قوس دار با پوشش داخلی گچ و 
سیمان دارای عایق ایزوگام ۱۵- انبار کارتن و شانه سالن و ۵ و 6 ۴/8*۱۱/9مساحت۵۷/۱۲مترمربع دیوار ها 
اجری با پوشش سیمان ارتفاع ۳ متر کف بتنی سقف ضربی تیر اهن قیمت هر مترمربع ۳/۵۰۰/۰۰۰ریال قیمت 
کل ۱/999/۲۰۰/۰۰۰ریال ۱6- انبار دان سالن ۵ و 6 ۱۱/9*۱۳/۵ مساحت ۱6۰/6۵مترمربع مشخصات : 
دیوار ها اجری با پوشش سیمان به ارتفاع ۴/8متر کف بتنی سقف تیر چوبی قیمت هر مترمربع ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال 
با  ۳*۴ مساحت ۱۲مترمربع دیوار ها اجری  انبار تخم مرغ سالن ۵ و 6  قیمت کل ۴۰۱/6۲۵/۰۰۰ریال ۱۷- 
کل  قیمت  ۴/6۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت  بتنی  کف  ایزوگام   عایق  با  ضربی  سقف  سیمان  پوشش 
مساحت  ۷/6*۴/۵۵مترمربع ۱۱/۴۵*۳/8مترمربع  و 8  سالن ۷  شانه  و  کارتن  انبار  ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱8- 
۷8/۰6مترمربع دیوار ها اجری با پوشش سیمان کف بتنی سقف ضربی قوس دار با عایق ایزوگام ارزش هر مترمربع 
مساحت   ۳/8*۱۱/۴۵  8 و   ۷ سالن  مرغ  تخم  انبار   -۱9 ۳۵۱/۲۷۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۴/6۰۰/۰۰۰ریال 
۴۳/۵۱مترمربع دیوار ها اجری با پوشش سیمان کف موزاییک سقف ضربی قوس دار با عایق ایزوگام قیمت هر 
مساحت   ۱۱/9*۱6/۲۰ و 8  سالن ۷  دان  انبار  کل ۲۳9/۳۰۵/۰۰۰ریال ۲۰-  قیمت  مترمربع ۵/۵۰۰/۰۰۰ 
۱9۲/۷8مترمربع دیوار ها اجر نما با بند کشی ارتفاع ۷متر کف بتنی دارای دیوار جدا کننده سقف اسکلت خرپا با 
پوشش ورق گالواریزه قیمت هر مترمربع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۱/9۲۷/8۰۰/۰۰۰ریال ۲۱- انبار دان 
سالن ۷ و 8 ۱6/۲۰*۱۱/9مساحت ۱9۲/۷8مترمربع دیوار ها اجری با پوشش دو طرفه پالستر سیمان به ارتفاع 
۵ متر کف بتنی دارای چاله دان سقف اسکلت خرپا با پوشش ورق گالواریزه  قیمت هر مترمربع ۷/۵۰۰/۰۰۰ریال 
قیمت کل ۱۴/۴۵8/۵۰۰/۰۰۰ریال کرسی چینی دور انبار ۳9*۱/۴۰مساحت ۵۴/6مترمربع سنگ چینی به 

کارگری  خانه  کل ۱۳6/۵۰۰/۰۰۰ریال ۲۲-  قیمت  مساحت ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  بتنی  روکش  ارتفاع ۱/۲۰متر 
جنب سالن یک و دو ۱۰/۵* 8/8 مساحت 9۲/۴مترمربع دیوار ها اجری با پوشش خارجی سیمانی و داخلی گچ 
کل  قیمت  ۴/۵۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت  اشپزخانه  و  اتاق  دو  شامل  دار  قوس  ضربی  سقف 
و  ۲۲/۴مترمربع  مساحت   6*6/۲  8/8*۱۰/۵ باغ  جنب  کارگری  ساختمان   -۲۳ ۴۱۵/8۰۰/۰۰۰ریال 
۳۷/۲مترمربع دیوار ها اجری با پوشش داخلی گچ سقف ضربی تیر اهن کف سیمانی با ۲۵ متر محوطه قیمت هر 
مترمربع ۵/8۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۱۲9/9۲۰/۰۰۰ریال و ۲۱۵/۷6۰/۰۰۰ریال سرویس بهداشتی شامل 
حمام و رختکن ۲/8۵*۵/۲ مساحت۱۴/8۲مترمربع سکو چینی سنگ با روکش بتنی دیوار ها اجری تا سقف 
کاشی کاری شده. قیمت هر مترمربع 6/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل 88/9۲۰/۰۰۰ریال ۲۴- ساختمان کارگری 
جنب ۱۲*6/9 مساحت 8۲/8۰مترمربع شامل چهار اتاق دیوار ها اجری با پوشش داخلی قیمت هر مترمربع 
۴/۱6مترمربع  مساحت   ۱/۳*۳/۳۰ بهداشتی  سرویس  ۵۳8/۲۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  6/۵۰۰/۰۰۰ریال 
کل  قیمت  ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت  سیمانی  نما  تیراهن  ضربی  سقف  سنگ  ۱/۲۰متر 
۲۰/8۰۰/۰۰۰ریال ۲۵- ساختمان کارگری سالن ۷ و 8 ۴*9/۲ مساحت ۳6/8مترمربع دیوار ها اجری با پوشش 
داخلی گچ سقف ضربی تیر اهن نما سیمانی قیمت هر مترمربع ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۱8۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۲6- سرویس توالت قدیمی ۳/۵ * ۲/۵ مساحت 8/۷8مترمربع دیوار ها اجری سقف موزاییک قیمت هر مترمربع 
۲/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۱۷/۵6۰/۰۰۰ریال ۲۷- کارگری جنب انبار دان سالن ۷ و 8 ۲۱/۵*۷/۷ مساحت 
۱6۵/۵۵مترمربع شامل دو سوییت کامل و سه سرویس بهداشتی تا سقف کاشی کاری شده دیوار ها اجر نما بند 
کشی شده سقف شیب دار با اسکلت خرپا با پوشش ورق با عایق پشم شیشه و کارتن پالست کف سنگ قیمت هر 
مترمربع ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۳۳۱/۱۰۰/۰۰۰ریال ۲8- ساختمان مدیریتی )خانه باغ( ۱۰*۵ مساحت 
۵۰مترمربع دیوار ها اجری با نمای سیمانی و از داخل با پوشش به ارتفاع ۷۰ سانتی متر سرامیک دور و مابقی سفید 
کاری سقف سفید کاری شده قیمت هر مترمربع ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تراس 
6*۵ مساحت ۳۰مترمربع سقف ضربی تیراهن کف سنگ با دورچینی سنگ قیمت هر مترمربع ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال 
قیمت کل ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲9- ساختمان مدیریتی ۳*۱8 مساحت ۵۴مترمربع سقف ضربی تیراهن دیوار ها 
اجری با نمای خارجی سیمانی و داخلی تا ارتفاع ۱/۱۰متر سرامیک و مابقی سفید کاری شده با اشپزخانه اپن 
کابینت فلزی رنگ کوره ای گاز رومیزی و هود و سینک ظرف شویی دو قلو سرویس حمام و توالت فرنگی کمد دیوار 
 ۴/9*9/۵۵ استخر   -۳۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت  دراور  و 
کل  قیمت  ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قیمت  ۱/8متر  عمق  به  سیمانی  ۴6/8مترمربع  مساحت 
۱۲6/۳6۰/۰۰۰ریال ۳۱- حیاط مساحت ۷۲مترمربع موزاییک قیمت هر مترمربع ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل 
انبار ۲۲*۷/۲ مساحت ۱۵8/۴مترمربع دیوار ها بتنی شناژ قائم و افقی سقف  ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۲- اب 
تیرچه بلوک عمق 6 متر با حجم 9۵۰ مترمربع قیمت کل ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۳- دیوار کشی سالن ۷ و 8 
8۵*۲/8 مساحت ۲۳8مترمربع دیوار اجری ۲۰ سانتی با پوشش دو طرفه سیمانی با درب اهنی دو لنگه گاراجی 
قیمت هر مترمربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱- قفس مرغ تخم گذار ۲ طبقه منبری با 
کل  قیمت  قطعه   686۵۰ تعداد  کود  مکانیزه  غیر  اوری  جمع  و  نیپل  خوری  اب  و  دستی  دانخوری 
۳/۴۳۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ۲- اسیاب و میکسر و باالبر ۳ تن با تابلو برق ۲ سری قیمت کل 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۳- اسیاب و میکسر و باالبر ۵ تن با تابلو برق ۱ سری ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- بیل برقی یک تن با تابلو برق ۳ 
کل  قیمت  عدد   ۲ اهنی  لیتری  هزار   ۲۰ ظرفیت  گازوئیل  ذخیره  منبع   -۵ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  دستگاه 
۲6۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 6- منبع ذخیره گازوئیل ظرفیت ۱8هزار لیتری اهنی یک عدد ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۷- 
منبع گازوئیل ظرفیت ۲9هزار لیتری اهنی یک عدد ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 8- منبع ذخیره گازوئیل ظرفیت ۱۰۰۰ 
لیتری اهنی یک عدد ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 9- مخزن اب ۵۰۰ لیتری پلی اتیلن افقی ۵ عدد ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
قطر  به  فاز   ۳ اکسیال  هواکش   -۱۱ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ افقی  گالواریزه  لیتری   ۵۰۰ اب  مخزن   -۱۰
دمپر ۲  با  قطر ۱/۲۰متر  به  فاز   ۳ اکسیال  هواکش  دستگاه ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲-  دمپر ۱۲  با  ۱/۴۰متر 
دستگاه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۳- هواکش اکسیال ۳ فار به قطر 6۰ سانت ۱6 دستگاه 8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۴- 
تابلو برق اصلی ۳ فاز 6۰ کیلو وات یک دستگاه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۵- پمپ اب یک اسب ۳ فاز یک دستگاه 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱6- پمپ اب ۱/۵اسب ۳ فاز یک دستگاه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۷- باسکول ۵۰۰ کیلویی و 
۳۰۰۰ کیلویی اویز دار دو دستگاه 6۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱8- دوربین مدار بسته ۱6 کانال با دوربین های انالوگ با 
قابلیت انتقال تصویر یک سری ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل 6/۵۴۷/۵۰۰/۰۰۰ریال انشعابات برق ۳ فاز 6۰ 
کیلووات شامل حق االمتیاز ترانس و کنتور قیمت 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال شبکه برق رسانی داخلی به طول حدودا 
۴۰۰متر شامل ۱۱ تیر بتنی و کابل خود کشش ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حق االمتیاز پروانه به میزان ۵% سرمایه 
گذاری انجام شده ۲/966/۴۵۰/6۰۰ریال جمع ۴/۱۱6/۴۵۰/6۰۰ریال ب- ارزیابی عرصه و اعیانی اراضی 
مزروعی و اشجار ابنیه مربوطه : به موجب پروانه مرغ داری مساحت ۲۰۰۰۰مترمربع مربوط به تاسیسات و محوطه 
مرغ داری بوده که در قسمت الف گزارش چگونگی ان اعالم گردیده و بقیه به مساحت ۳۲۵۰۰مترمربع طبق سند 
مالکیت ابرازی مشتمل بر یک قطعه باغ محصور با دیواری از جنس اجر و ابنیه به کار رفته و خارج از چهار دیواری 
باغ اشجار پراکنده لوله گذاری و انتقال اب از قنات تا محل قرار و سایر اقدامات انجام شده در عرصه مورد بازدید در 
بررسی قرار گرفت که ارزش فعلی با کاربری زراعی و باقی به شرح ذیل می باشد. ۱-  دیوار باغ از جنس اجر و مالت 
و سیمان به زخامت ۲۰ سانتی متر با ارتفاع میانگین ۲6۰ سانتی متر به طول ۲۷۳ متر و دو درب کوچک و بزرگ 
حدود  مساحت  به  محصور  باغ  در  موجود  اشجار  فعلی  ارزش  ارزش ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان ۲-  به  جمعا  اهنی 
۴۴۰۰مترمربع شامل انار گردو و زرد الو و قیسی خرمالو توت هلو انگور انجیر عناب و همچنین اشجار خارج از باغ 

از گونه های مثمر از گونه های توت و سماق و غیر مثمر کاج و نارون در سنین مختلف با توجه به وضعیت و میزان بار 
دهی جمعا به مبلغ ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰تومان۳- محوطه سازی داخل باغ شامل سکو ، جوی سیمانی ، وزع و سیستم 
ابیاری قطره ای جمعا به ارزش ۱8/۰۰۰/۰۰۰تومان ۴- بابت انتقال اب از قنات تا محل قرار با استفاده از لوله 
گذاری از جنس پلی اتیلن و ابنیه مرتبط جمعا به ارزش 6۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۵- ارزش فعلی عرصه به مساحت 
و ساختمان خاک  بافت  گرفتن تسطیح حاصل خیزی خاک  نظر  در  و  زراعی  و  باغ  کاربری  با  ۳۲۵۰۰مترمربع 
موقعیت نسبت به روستای همجوار جاده های مواصالتی و سایر عوامل تاثیر گذار از قرار مترمربعی ۲۵هزار تومان 
جمعا مبلغ 8۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان لذا جمع عرصه و اعیان موارد اخیر الذکر قسمت ب با کاربری زراعی و باقی 
مبلغ ۱/۱8۵/۵۰۰/۰۰۰ به حروف یک میلیارد و یکصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد هزار تومان  براورد می گردد. 
بنابر این با عنایت به موارد مشروحه فوق ارزش کل پالک مورد نظر بدون تاسیسات مربوط به اب و چاه و قنات طبق 
قرار ارجاعی به میزان ۷۴/۱۵۰/۴6۲/6۰۰ریال معادل هفت میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون و چهل و شش 
هزار  دویست شصت تومان براورد و اعالم می گردد. مشخصات و مختصات مکانی فنی چاه: چاه دارای پروانه بهره 
برداری به شماره ۱69/۱۰۱/۵88۱مورخ ۱۳8۷/۱۲/۲۷ با مختصات مکانی ۴۴۴۰۰۲۳X =۳8۱۷۴۵۰y= می 
باشد. مشخصات فنی چاه عباتند از: ۱- عمق چاه طبق اظهار ۴۱متر با ۱6متر انباری در عمق و سطح ایستایی 
حدود ۱۰ متر در هنگام بازدید می باشد که به صورت دستی و دهانه گشاد مقنی کن حفاری شده است که به دلیل 
سنگی و سخت بودن الیه های زمین حفاری با استفاده از دستگاه کمپرسور و پیکور دستی صورت گرفته است. 
۲- میزان بهره برداری ۵8مترمربع در شبانه روز ۳- نوع مصرف شرب و بهداشت واحد مرغداری تخم گذار موضوع 
پروانه به شماره ۱/8۷/۲9۱۷6 مورخ ۷8/۱۱/۲۰ به ظرفیت 8۰/۰۰۰قطعه واقع در اراضی پالک 8۰ اصلی بخش 
خشکی  در  حفاری  هزینه  چاه:  ارزیابی  باشد.  می  علی  خواجه  قزل  باغ  یکه  به  موسوم  قم  شهرستان  ثبتی 
وسایل  از  استفاده  با  انباری  و  چاه  میله  شامل  اب  در  حفاری  هزینه   -۲  9۰/۰۰۰/۰۰۰ =  9/۰۰۰/۰۰۰*۱۰
مکانیکی و پمپ های قوی جهت تخلیه اب چاه ۴۷*۲۰/۰۰۰/۰۰۰=9۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳- پمپ کفکش و لوله اب 
شده  احداث  انبار  اب  در  اب  ذخیره  محل  تا  چاه  عمق  از  متر   ۱6۰ طول  به  قوی  فشار  اتیلن  پلی   ۵ نمره  ده 
۴۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- منطقه محل وقوع حفر چاه از طرف وزارت نیرو به لحاظ حفر چاه جدید و توسعه بهره 
برداری جهت مصارف کشاورزی ممنوع اعالم گردیده است و به لحاظ محدودیت شدید منابع زیرزمینی و افت سطح 
اب های زیرزمینی تخصیص جهت سایر مصارف با محدودیت شدید روبرو گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب 
مذکور و نوع مصرف اب چاه که مخصوص شرب و بهداشت مرغ داری می باشد و کیفیت شیمیایی مطلوب و شیرین 
اب چاه محفوره ارزش پروانه چاه ۴/۰6۰/۰۰۰/۰۰۰ریال چهار میلیارد و شصت میلیون ریال براورد می گردد. 
ارزش کل چاه و پروانه پنج میلیارد و یکصد و سی و سه میلیون ریال ۵/۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ریال براورد می گردد. ج – 
موقعیت و مختصات قنات مزرعه : مزرعه دارای یک رشته قنات می باشد که در امتداد مسیل موجود قرار دارد 
مختصات مادر چاه قنات ۳8۱۷66۰y= و ۴۴۳۲۴6X= طول قنات حدود ۲۳۳ متر با هفت میله چاه قابل رویت 
دهانه میله ها جهت حفاظت از نفوذ اب سیل به داخل ان ها و بروز خسارت مسدود گردیده است. عمق اخرین میله 
قنات یا مادر چاه طبق اظهار ده متر می باشد اب قنات از مظهر توسط لوله به طول ۲6۲متر به استخر ذخیره اب 
فاقد شکل هندسی منظم منتقل می گردد. اب دهی قنات هنگام بازدید حدود ۵لیتر در ثانیه براورد گردید اینگونه 
قنات ها با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه اصطالحا هوا بین هستند و تحت تاثیر مستقیم ریزش جوی برف و 
باران می باشند که به نحوی که در سال ها و فصول پر باران اب دهی ان ها افزایش و در سال ها و فصول کم باران اب 
دهی کاهش می یابد. و بررسی های محلی و اثار داغاب نهر سیمانی قبل از استخر ذخیره اب نیز موید این مطلب 
قنات  های  میله  حفاری  هزینه  قنات:  ارزیابی  باشد  می  شیرین  و  مطلوب  اب  شیمیایی  کیفیت  باشد  می 
۳۴*9/۰۰۰/۰۰۰=۳۰6/۰۰۰/۰۰۰ریال هزینه حفاری گالری قنات ۲۳۳*۱9/۰۰۰/۰۰۰=۴۲۷/۰۰۰/۰۰۰/

۴ریال ۳- هزینه احداث استخر روباز داخل واحد مسکونی به ابعاد 9 * ۴/8متر و عمق ۱/9۰ اجر چینی با اندود 
مالت ماسه و سیمان و کف سازی 9۵/۵۷۵/۰۰۰ریال ۴- هزینه استخر ذخیره اب احداث شده مسقف واقع در باغ 
به ابعاد حدود ۱۰*۲۰عمق ۴/۵ که نیمی از ارتفاع ان در داخل زمین گود برداری احداث شده :  با مختصات 
مکانیX=۴۴۴۱۰۳ Y=۳8۱۷۴68 اجری با اندود مالت ماسه و سیمان و سقف تیرچه بلوک مساحت استخر 
۲۰۰مترمربع و حجم ذخیره اب 9۰۰ مترمربع هزینه احداث ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش اب قنات منطقه به لحاظ 
حفر و توسعه بهره برداری از منابع ابی از طرف وزارت نیرو ممنوع اعالم شده است منابع ابی در منطقه محدود و 
کیفیت اب قنات مطلوب و شیرین می باشد ارزش اب قنات در شرایط فعلی به میزان ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
هزار  پنج  و  هفتاد  و  پانصد  میلیون  هشت  شصت  و  سیصد  و  میلیارد   ۲۰ قنات  کلی  ارزش  گردد.  می  براورد 
ریال۲۰/۳68/۵۷۵/۰۰۰ریال ارزش کلی منابع ابی موجود شامل چاه و قنات و متعلقات بیست و پنج میلیارد و 
پانصد و یک میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال ۲۵/۵۰۱/۵۷۵/۰۰۰ریال براورد می گردد. مقرر گردیده موارد 
فوق الذکر در تاریخ۱۴۰۰/۱/۱۷ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 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 باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا فی المجلس ارائه 
نموده و مابقی آن ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی 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
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◄    مرتضی قدسی نجفی
سعی  مغرضانه  یا  و  آگاهانه  نا  برخی 
دارند مشی حوزه   های علمیه نجف و قم 

بدانند  متمایز  هم  از  را 
برخی نا آگاهانه و یا مغرضانه سعی دارند 
مشی حوزه   های علمیه نجف و قم را از هم 

بدانند. متمایز 
فرهنگی  قدسی،فعال  نجفی  مرتضی 
نجف  و  "قم  عنوان  با  یادداشتی  در  ودینی 
ابعاد  بررسی  به   " تشیع  جهان  بال  دو 
روزنامه  وبرای  پرداخته  موضوع  این  مختلف 
درذیل  آن  متن  که  است  کرده  ارسال  گویه 

گذرد: ازنظرمی 
َفَتْفَشُلوْا  َتَناَزُعوْا  َواَل  َوَرُسوَلُه  الّلَه  ِطیُعوْا 

َ
»َوأ

َمَع  الّلَه  ِإنَّ  َواْصِبُروْا  ِریُحُکْم  َوَتْذَهَب 
)انفال،۴6( اِبِریَن«  الصَّ

و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم 
دیگر نزاع و کشمکش نکنید، چون سست و 
بی رمق می  شوید و هیبتتان هم از بین می  
رود و صبر و مقاومت کنید و بدانید که خدا 

با صابران است.
نا  افراد  برخی  گاهی  اخیر  سال های  در 
آگاه و یا مغرض این گزاره را مطرح می  کنند 
نجف  مکتب  یا  و  است  چنین  قم  مکتب  که 
چنان است و با این صغری و کبرای نادرست 
نتایج غلطی هم استنباط می  کنند و عده ای 
ساده و نا آگاه هم باور می  کنند که راه این ها 
از هم جداست گر چه هر دو حوزوی و شیعه 

اثنی عشری هستند!
با مرجع تقلید شیعیان  در پی دیدار پاپ 
ها  سرایی   نغمه  این  خصوص  به  نجف،  در 
طبل  به  عده ای  متأسفانه  و  شده  بیشتر 
شکنی  حرمت  بعضًا  و  می  کوبند  اختالف 
هم می  کنند و این دقیقًا همان چیزی است 
موضوعی  از  تا  خواهد  می   مکار  دشمن  که 
تفسیر و القاء غلط بکند و بین دو ملت بزرگ 
ایران و عراق و حوزه  های قم و نجف که دو 
افکنی  اختالف  هستند،  تشیع  جهان  بال 

. کند
الزم  مطلب  این  بطالن  اثبات  برای  ما 
عراق  و  ایران  حوزه  های  سابقه  به  است 
واقعًا  آیا  که  ببینیم  و  باشیم  داشته  نگاهی 
تاریخی  مختلف  ادوار  در  حوزه  ها  این 
جداگانه  مکتب  یک  هر  و  بوده اند  متفاوت 
ای محسوب می  شوند و یا خیر این گزاره از 

است. نادرست  و  غلط  اساس 
اواًل این نکته را متذکر می  شویم که دوران 
هیچ  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  سال   ۲۵۰
کدامشان یکسان نیست و هر یک از آن ذوات 
مقدسه بر اساس شرایط زمان و مکان خود و 
می   عمل  دادند  می   تشخیص  که  مصلحتی 
کردند و ما چون آن ها را »ُکّلهم نور واحد« می 
 دانیم عملکرد همه آن ها را یکی می  دانیم گر 
چه از لحاظ شکلی متفاوت هستند، ما نمی  
حسن  امام  حضرت  مثاًل  که  بگوییم  توانیم 
مجتبی )ع( صلح طلب بود و یا حضرت امام 
حسین )ع( انقالبی بود و یا امام سجاد )ع( 
امام  یا  و  بود  مناجات  و  دعا  در  سرش  فقط 
باقر و امام صادق علیهم السالم هم فقط اهل 
درس و بحث بودند! همه این ها یکی هستند 
امام  زمان  در  هم  )ع(  حسن  امام  اگر  یعنی 
واقع می شد همان کار حضرت  حسین )ع( 
و  بالعکس  و  داد  می   انجام  را  الشهداء  سید 
امام صادق  امام حسین )ع( در زمان  اگر  یا 
صادق  حضرت  کار  همان  بودند  واقع  )ع( 
)ع( را انجام می  دادند و بالعکس، شکل  ها 
ماهیت  ولی  است،  متفاوت  حسب ظاهر  به 
ما  و  ندارند  هم  با  فرقی  هیچ  و  است  یکی 
مسائل  از  بسیاری  بفهمیم  را  معنا  این  اگر 

برایمان حل خواهد شد.
ما برایمان تمام ائمه اطهار واجب االطاعه 
و  بوده اند  الهی  حجت  آن ها  همه  و  هستند 
عملشان بر اساس عصمت بوده است و نعوذ 
بالله هیچ اشکال و ایرادی را به نحوه عملکرد 

آنان مطلقًا وارد نمی  دانیم. 
دول  که  اول  جهانی  جنگ  زمان  در 
اسالمی مورد حمله قرار گرفت و قوای ایتالیا 
به لیبی حمله کرد و انگلیسی  ها به عراق و 
ایران حمله  به  با هم  انگلیسی  ها  و  روس ها 
الله العظمی سید محمد کاظم  کردند، آیت 
عروة  صاحب  نجف  عظام  مراجع  از  یزدی 

کرد. صادر  جهاد  فرمان  الوثقی 
نجف  بزرگ  مرجع  این  جهاد  فتوای  در 
الرحمن  الله  »بسم  است:  آمده  چنین 
مانند  اروپایی  دول  که  ایام  این  در  الرحیم 
حمله  )لیبی(  غرب  طرابلس  به  ایتالیا 
با  را  ایران  شمال  روس ها  طرفی  از  و  نموده 
ها  انگلیسی   و  کرده  اند  اشغال  خود  قوای 
پیاده  ایران  جنوب  در  را  خود  نیرو های  نیز 
نابودی  معرض خطر  در  را  اسالم  و  کرده اند 
و  عرب  از  مسلمین  عموم  بر  اند،  داده  قرار 

عقب  برای  را  خود  که  است  واجب  ایرانی، 
راندن کفار از ممالک اسالمی مهیا سازند و از 
بذل جان و مال در راه بیرون راندن نیرو های 
ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قوای روسی 
نکنند،  فروگذار  هیچ  ایران  از  انگلیسی  و 
اسالمی  فرایض  ترین  مهم  از  عمل  این  زیرا 
است تا به یاری خداوند دو مملکت اسالمی 
سید  بماند.  محفوظ  ها  صلیبی   تهاجم  از 

یزدی«  کاظم  محمد 
جانشینان  که  هم  شیعه  بزرگ  علمای 
زمین  روی  عصر)عج(در  ولی  حضرت 
اکرم  پیامبر  سلوک  تابع  سلوکشان  هستند، 
)ص( و ائمه اطهار )ع( است، آنان با استفاده 
و  الهی  وحی  متقن  منبع  عنوان  به  قرآن  از 
فرمایشات حضرات معصومین )ع( و با تعقل 
مصالح  رعایت  و  مکانی  و  زمانی  شرایط  در 
می  راهکاری  به  اسالمی  جامعه  عمومی 

می  کنند. عمل  اساس  آن  بر  و   رسند 
که  شویم  می   متذکر  را  نکته  این  ثانیًا 
اصول و قواعدی در آموزه  های اهل بیت )ع( 
است که هیچ گاه یک عالم نمی  تواند خالف 
آن عمل کند و باید در همان خط سیری که 
مثاًل  کند،  رفتار  کرده اند  ترسیم  )ع(  ائمه 
َما  »َو  فرمایند:  می   )ع(  علی  امیرالمؤمنین 
ِة  وا َعَلی ِکظَّ ُیَقارُّ اَل  ْن 

َ
أ اْلُعَلَماِء  ُه َعَلی  اللَّ َخَذ 

َ
أ

َمْظُلوٍم ...« خداوند از علما  َو اَل َسَغِب  َظاِلٍم 
بارگی  برابر شکم  پیمان گرفته که در  و  عهد 
سکوت  مظلومان  گرسنگی  و  ستمگران 

البالغه( نهج   ۳ )خطبه  نکنند! 
البالغه  نهج   ۴۷ نامه  در  حضرت  باز  با  و 
اِلِم َخْصمًا َو ِلْلَمْظُلوِم  می  فرمایند: »ُکوَنا ِللظَّ
یاور  و  ظالم  دشمن  همیشه  یعنی  َعْونًا« 

باشید.  مظلوم 
و  قرآن  در  که  است  کلی  قواعد  این ها 
و  حرکت  جهت  )ع(  بیت  اهل  های  آموزه  
وظیفه علما را مشخص کرده و طبیعی است 
که عالمان تشیع همواره در همین چارچوب 
پناه  و  یعنی همواره پشت  اند،  حرکت کرده 
ظالمان  مقابل  در  و  بوده اند  مظلوم  مردم 
حاال  کرده اند  می   ایستادگی  ستمگران  و 

است. متفاوت  اشکالش 
یک  از  بیش  ای  سابقه  که  نجف  حوزه 
و  ظلم  مقابل  در  گاه  هیچ  دارد،  ساله  هزار 
و  قیام  همواره  و  است  نبوده  خاموش  ستم 
و  ظالمان  علیه  بر  حوزه  این  علمای  جهاد 
مستکبران اظهر من الشمس بوده است که 

پردازیم. می   آن  از  نمونه  هایی  به 
●

دول  که  اول  جهانی  جنگ  زمان  در 
قوای  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  اسالمی 
انگلیسی  ها  و  لیبی حمله کرد  به  ایتالیا 
به عراق و روس ها و انگلیسی  ها با هم به 
ایران حمله کردند، آیت الله العظمی سید 
نجف  عظام  مراجع  از  یزدی  کاظم  محمد 
صادر  جهاد  فرمان  الوثقی  عروة  صاحب 

کرد.
در فتوای جهاد این مرجع بزرگ نجف 
الرحمن  الله  »بسم  است:  آمده  چنین 
الرحیم در این ایام که دول اروپایی مانند 
حمله  )لیبی(  غرب  طرابلس  به  ایتالیا 
را  ایران  شمال  روس ها  طرفی  از  و  نموده 
با قوای خود اشغال کرده  اند و انگلیسی  
ایران  جنوب  در  را  خود  نیرو های  نیز  ها 
پیاده کرده اند و اسالم را در معرض خطر 
بر عموم مسلمین  اند،  داده  قرار  نابودی 
از عرب و ایرانی، واجب است که خود را 
برای عقب راندن کفار از ممالک اسالمی 
راه  در  مال  و  جان  بذل  از  و  سازند  مهیا 
طرابلس  از  ایتالیا  نیرو های  راندن  بیرون 
انگلیسی  و  روسی  قوای  اخراج  و  غرب 
این  زیرا  نکنند،  فروگذار  هیچ  ایران  از 
است  اسالمی  فرایض  ترین  مهم  از  عمل 
تا به یاری خداوند دو مملکت اسالمی از 
سید  بماند.  محفوظ  ها  صلیبی   تهاجم 

یزدی«. کاظم  محمد 
●

بیدار  مرجع  این  که  می  فرمایید  مالحظه 
با فتوای خود چگونه از جهان اسالم اعم از 
عجم  و  عرب  و  کند  می   دفاع  سنی  و  شیعه 
را بر ضد قوای دشمن به حرکت در می  آورد 
کشور های  حفظ  که  داد  نشان  فتوا  این  و 
آنان  و  است  مهم  علما  برای  چقدر  اسالمی 
حتی در زمان غیبت حضرت حجت )ع( می  

کنند. صادر  جهاد  فرمان  توانند 
جهانی  جنگ  در  عراق  اشغال  زمان  در 
اول توسط انگلیسی  ها علمای نجف و کربال 
فتوای جهاد دادند و عده زیادی از مجتهدان 
از  عراق  غیور  عشایر  کنار  در  طالب  و  بزرگ 
بصره و ناصریه و کوت تا نجف و کربال و بغداد 
لباس رزم پوشیدند و با اشغالگران انگلیسی 

پرداختند. به جنگ 

سید  العظمی  الله  آیت  جنگ  این  در 
الله  آیت  بزرگ  فرزند  طباطبایی  محمد 
برادرش  و  العظمی سید محمد کاظم یزدی 
العظمی  الله  آیت  و  سید محمود طباطبایی 
مصطفی کاشانی و فرزندش سید ابوالقاسم 
تقی  محمد  العظمی  الله  آیت  کاشانی، 
خوانساری، آیت الله العظمی محمد حسین 
سید  العظمی  الله  آیت  الغطاء،  کاشف 
در  علما  از  دیگر  بسیاری  و  حکیم  محسن 

بودند. ها  انگلیسی   با  نبرد  اول  صف 
در جریان سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار 
کمپانی  با  استعماری  قراردادی  اروپا،  به 
به  انگلیس  و  ایران  بین دول  انگلستان  رژی 
تجارت  امتیاز  آن  اساس  بر  که  رسید  امضا 
واگذار شده  به کمپانی رژی  تنباکو  و  توتون 
بود و این موضوع در اصل با استقالل کشور 
ایران سازگاری نداشت و اقتصاد کشور را در 
آیت  مرحوم  می  گذاشت،  ها  غربی   اختیار 
شیرازی  حسن  محمد  سید  العظمی  الله 
علمیه  حوزه  که  شیرازی  میرزای  به  معروف 
خود را از نجف به سامرا منتقل کرده بود، به 
محض اطالع از این قرار داد استعماری نامه 
ای به ناصرالدین شاه نوشت و او را به حفظ 
استقالل کشور و لغو این قرار داد فرا خواند 
که ناصرالدین شاه به این نامه پاسخی نداد 
و میرزای شیرازی هم گفته بود حاال که شما 
این قرار داد را باطل نمی  کنید ما آن را باطل 
می  کنیم و ناگهان فتوایی تاریخی صادر کرد 

که:
الیوم  الرحیم،  الرحمن  الله  »بسم 
در  کان  نحو  باّی  توتون  و  تنباکو  استعمال 
حکم محاربه با امام زمان علیه السالم است. 

شیرازی«. حسن  محمد  االقل  حرره 
به محض این که این فتوا با اولین محموله 
از  آشتیانی  العظمی  الله  آیت  به  پستی 
رسید،  تهران  اول  تراز  علمای  و  مراجع 
هزار  صد  یک  در  ایشان  دستور  به  بالفاصله 
نسخه بازنویسی و تکثیر یافت و به تمام نقاط 
ایران رسید و آنچنان تأثیر گذاشت که حتی 
وی  خدمه  شاه،  ناصرالدین  حرمسرای  در 
قلیان  ها را شکستند و توتون و تنباکو ها را به 

کشیدند! آتش 
خود  خاطرات  کتاب  در  السلطنه  اعتماد 
از نفوذ فتوای میرزای شیرازی می  نویسد که 
در آن زمان به تازگی در تهران میدان بزرگی 
بود  شده  فراهم  سواری  اسب  مسابقه  برای 
به  جوانان  از  نفر  هزار  سی  حدود  روز  هر  و 
بعد  که  می  پرداختند  مسابقه  این  تماشای 
هزار  سی  این  در  شیرازی  میرزای  فتوای  از 
نفر حتی یک نفر از جوانان حاضر به سیگار 

نبود ! کشیدن 
عظام  مراجع  حرمت  گویند  می   که  این 
آفرینی در  باید حفظ شود برای نقش  تقلید 
چنین روز هایی است که کمر دشمن را با یک 

بشکند. فتوا 
بخش های  پی  در  پی  اشغال  از  پس 
تبانی  با  عمدتًا  که  عراق  کشور  از  وسیعی 
مسئوالن  برخی  و  ها  بعثی   و  ها  آمریکایی  
و  ارتش  سالح  خلع  و  خیانت  با  و  محلی 
به  شد،  انجام  استان ها  و  شهر ها  محافظین 
ناگاه مسئوالن عراقی دیدند که کشور عراق با 
توطئه بزرگی روبروست و وهابیون و تکفیری 
و  کرده اند  ایجاد  داعش  اسم  به  سپاهی   ها 
سربریدن   و  وحشتناک  جنایات  با  این ها 
سمت  به  حرکت  حال  در  ها  خونریزی   و  ها 
شهر ها و عتبات عالیات هستند و بغداد هم 
در معرض سقوط است و هر چه دولتمردان 
عراقی به آمریکایی  ها التماس می  کردند که 
داعش  پیشرفت  جلوی  و  کنید  کمک  ما  به 
را بگیرید که آن ها جواب منفی می  دادند و 
مشخص بود که برنامه ریزی خودشان است 
توسط  تکفیری  گروه های  دیگر  و  داعش  و 
و  ها  سعودی   مانند  منطقه  در  آن ها  عوامل 
اشغال  قصد  و  شده اند  سازماندهی  دیگران 

دارند. را  عراق  کل 
در این هنگام بود که دست یداللهی ظاهر 
العظمی  الله  آیت  فتوای جهاد  با یک  و  شد 
سیستانی تمام معادالت و برنامه ریزی غربی 
 ها و صهیونیست  ها و وهابی  های سعودی به 
هم ریخت و میلیون ها جوان آماده شهادت و 
حفاظت از شهر ها و روستا های عراق شدند 
همرزم  و  سلیمانی  قاسم  بزرگوار  شهید  و 
المهندس تالش  ابو مهدی  او شهید  فداکار 
نیرو ها  آموزش  و  ساماندهی  در  بسیاری 
جهاد  و  کوشش  و  تالش  با  باالخره  و  کردند 
پاک  داعش  از سیطره  را  عراق  پیوسته، کل 
و در همین مدت کوتاهی که داعش  کردند 
برخی شهر ها و روستا های کردنشین، سنی 
بود  کرده  اشغال  را  نشین  شیعه  یا  و  نشین 
و  کودک  هزاران  و  داد  انجام  جنایاتی  چه 
که  انسان  قاچاق  های  شبکه   به  را  نوجوان 

آن ها  و  فروختند  هستند،  صهیونیست ها 
اعضای  بدن آن ها را به تاراج بردند و چقدر به 
نوامیس مسلمین بی حرمتی و تجاوز کردند 
و خالصه هر کار پست و شیطانی بود این ها 
مرتکب شدند و لذا االن شهر ها و روستا هایی 
آیت  فتوای  قدر  بودند  داعش  اشغال  در  که 
هشیار  مرجع  این  سیستانی  العظمی  الله 
این  اگر  که  چرا  دانند  می  بیشتر  را  بیدار  و 
پرچم  مانند  کاماًل  عراق  آینده  نبود  فتوای 

شد. می   سیاه  داعش، 
ادعای  که  پاپ  آقای  این  حاال  خب 
کشور  که  زمان  آن  چرا  دارد  دوستی  صلح 
حتی  و  بود  مصیبت  ها  این  در  غرق  عراق 
تجاوز  و  ستم  مورد  هم  عراق  مسیحیان 
داعش بودند به یاری ملت عراق بر نخاست 
غربی  مقابل  در  هم  لفظی  طور  به  حتی  و 
داعش  از  حمایتشان  و  صهیونیست ها  و   ها 
موضع نگرفت، اّما حاال که مجاهدان عراقی 
و  کردند  مار  و  تار  را  دشمنان  و  شدند  پیروز 
افتادند و  کشور را نجات دادند به فکر صلح 
محکومیت  به  حاضر  هم  االن  همین  حتی 
آن ها نیستند و عجیب است که وی در دیدار 
که  خواهد  می   عراق  وزیر  نخست  الکاظمی 
را  خشونت ها  و  گذاشته  زمین  را  سالح  ها 
پایان دهند که از این سخن معلوم می  شود 
که هدف اصلی سفر تحت عنوان صلح، خلع 
الشعبی  حشد  نیرو های  و  مجاهدین  سالح 
است و در حقیقت باز می  خواهند ملت عراق 
تا جنایتکاران  و بی حفاظ کنند  را بی دفاع 
دست پرورده اربابانشان دوباره به جان مردم 

بیفتند. عراق  مظلوم 
آیت  حضرت  که  مواضعی  با  قطعًا  البته 
بیان  پاپ  دیدار  در  سیستانی  العظمی  الله 
فلسطین  مظلوم  ملت  از  حتی  و  فرمودند 
هم دفاع کردند، آنان به اهداف صهیونیسم 
عراق  ملت  و  رسید  نخواهند  خود  مسیحی 

کرد. خواهد  حفظ  را  خود  وحدت 
حرکت های جهادی در حوزه نجف منحصر 
به این ها نیست و اگر شرح مجاهدات علمای 
آن حوزه یک هزار ساله بخواهد تبیین شود 
حوزه  ای  چنین  حاال  نوشت،  باید  کتاب ها 
که پیشگام در همه مبارزات ضد استعماری و 
استکباری بوده است را به حوزه  ای ساکت و 

خاموش متهم کردن جفا نیست!
حتی پیروزی انقالب مشروطیت در ایران 
یعنی  نجف  ثالثه  مراجع  حمایت  مرهون 
صاحب  خراسانی  کاظم  محمد  مال  آخوند 
مازندرانی  عبدالله  شیخ  االصول«،  »کفایة 
به  که  بود  تهرانی  خلیلی  حسین  میرزا  و 
با مظفرالدین شاه قاجار پرداختند  مخالفت 
آن ها  از مشروطه خواهان حمایت کردند،  و 
خلع  سلطنت  از  و  تکفیر  را  ایران  شاه  حتی 
مشروطیت  انقالب  خراسانی  آخوند  کردند. 
را نوعی جهاد می دانست که می بایست همه 
شرکت  او  و  کنند  شرکت  آن  در  مسلمانان 

بود. کرده  واجب  امر  این  در  را  همگان 
بگوییم  باید  ایران  حوزه  های  بحث  در 
حدود  تقریبًا  حوزه  مرکزیت  قم  از  قبل  که 
سیصد سال از عصر صفویه تا اواخر قاجاریه 
شهر های  البته  و  بود  متمرکز  اصفهان  در 
و  یزد  تبریز،  شیراز،  مشهد،  چون  مهمی، 
برخوردار  پرباری  های  حوزه   از  هم  همدان 
بودند که شرح مجاهدت  های آن ها الاقل از 
زمان مجلسی  ها در اصفهان و کبار علمایی 
که پدید آمدند و چه حرکت هایی داشته اند، 
شرح و بسط مفصلی می  طلبد که از حوصله 

است. خارج  دیگر  یادداشت  این 
ساله  صد  یک  قدمتی  که  قم  حوزه  اما  و 
طلبد،  می   مفصلی  بسط  و  شرح  هم  دارد 
آیت  حضرت  آفرینی  نقش  به  کسی  اگر  اما 
حائری  عبدالکریم  شیخ  حاج  العظمی  الله 
مؤسس حوزه و شرایط آن روزگار خفقان رضا 
خانی توجه کند متوجه می  شود که این عالم 
بزرگوار با چه زحمتی و خون دلی این حوزه 
نوپا را حفظ و آبیاری کرد تا به رشد و کمال 

برسد.
با  شمسی   ۱۲99 سال  در  قلدر  رضاخان 
کودتایی که توسط انگلیسی  ها حمایت می  
از  بعد  این  و  شد  حاکم  ایران  کشور  بر  شد 
آنی بود که سه سال متوالی دولت های روس 
ابی  »شعب  مانند  را  ایران  مردم  انگلیس  و 
طالب« در گرسنگی و قحطی مصنوعی قرار 
شرقی  غربی،  مرز های  تمامی  آنان  دادند، 
ایران را مسدود کردند و  - جنوبی و شمالی 
مانع از ورود هر کاال و مواد خوراکی شدند و 
حتی رذیالنه گندم و مواد غذایی موجود در 
شهر ها را خریدند و مردم هم نمی  دانستند 
و  کشیده اند  آنان  برای  ای  نقشه  چه  که 
از  و  کردند  ایجاد  ساله  سه  قحطی  خالصه 
 9 زمان،  آن  در  ایران  میلیونی   ۲۰ جمعیت 
میلیون نفر در اثر گرسنگی و طاعون و وبای 

رمق  که  هنگامی  و  مردند  آن ها  ساختگی 
را  خان  رضا  مثل  ظالمی  شد  گرفته  ملت 

کردند. مسلط 
را  مدرس  وقتی  چرا  می  گویند  بعضی 
تبعید کردند علما و ملت قیام نکردند! خب 
آن ها سه سال جان ملت  کاماًل معلوم است 
را از گرسنگی گرفتند و 9 میلیون نفر از بین 
رفتند و آن هایی هم که باقی مانده بودند تاب 
چنین  در  حاال   ، نداشتند  استقامت  توان  و 
میرزا عبدالکریم  العظمی  الله  آیت  شرایطی 
رضا  کند،  می   تأسیس  را  قم  حوزه  حائری 
ها  انگلیسی   و  دشمنان  اهداف  هم  خان 
گونه  هر  قدغنی  و  حجاب  کشف  مانند  را 
و ممنوعیت  امام حسین )ع(  برای  عزاداری 
از دیگری اجرا  لباس روحانیون را یکی پس 

می  کند.
با  را  خود  همسر  حتی  رضاخان 
و  بیایند  قم  به  می  دهد  دستور  همراهانش 
بی حجاب  )س(  معصومه  حضرت  حرم  در 
مرحوم  مخالفت  با  که  بگردند  و  بچرخند 
بافقی  تقی  محمد  شیخ  العظمی  الله  آیت 
روبرو می  شوند و خبر به گوش رضا شاه می  
رسد و بالفاصله با وزیر دربار به قم می  آید و 
معصومه  حضرت  حرم  وارد  هایش  چکمه  با 
را  بافقی  العظمی  الله  آیت  مرحوم  و  شده 
شخصًا کتک می  زند و چکمه اش را بر گردن 
جان  بود  نزدیک  که  طوری  به  می  فشارد  او 
و  می  افکند  زندان  به  را  او  سپس  و  بدهد 
العظمی  الله  آیت  با وساطت  از چندی  پس 
تبعید  به شهر ری  و   آزاد  را  او  یزدی  حائری 
دنیا  از  جا  همان  نیز  عمر  آخر  تا  و  می  کند 

رفت.
توان  و  تاب  که  شرایطی  چنین  در  حاال 
و  ها  حوزه   و  نمانده  ملت  برای  مقاومت 
علما همه تار و مار شده و آیت الله العظمی 
حائری توانسته حوزه  ای را در قم سرپا کند، 

بار  چندین  که  کرده  اقرار  خود  خان  رضا 
قصد داشته است حوزه قم را با خاک یکسان 
کند، ولی دنبال بهانه  ای بود و مرحوم آیت 
حلم،  و  صبر  با  یزدی  حائری  العظمی  الله 
برای  بهانه  ای  هیچ  خان  رضا  نگذاشت 
بگوید  کسی  اگر  حاال  کند،  پیدا  کار  چنین 
نکرد؟!   قیام  موقع  آن  در  چرا  قم  حوزه  این 
هیچ  علما  نبود،  مهیا  شرایط  است  طبیعی 
و  نمی  دهند  انجام  عاقالنه  غیر  کار  وقت 
برای هر کاری و حصول نتیجه محاسبه می  
کنند و در آن شرایط ایجاب می  کرد آیت الله 
از  را  قم  حوزه  سکوتش  با  حائری  العظمی 
گزند رضاخان حفظ کند تا این حوزه به رشد 
کنند  تربیت  را  طالبی  و  برسد  الزم  کمال  و 
آینده  انقالب  حوزوی  نیروی  حقیقت  در  و 
ایران  ملت  و  نمایند  تأمین  را  خمینی  امام 
هم بتواند بعد از آن قحطی  ها و سختی  ها 
تا بتوانند در  قدری خودش را بازسازی کند 
بیاید. به میدان  و روحانیت  از علما  حمایت 

رفتار حضرت آیت الله العظمی بروجردی 
پیدا  اسالم  در جهان  عامه  که مرجعیت  هم 
مصلحت ها  رعایت  و  ظرافت  کمال  با  کردند 
هم  امام  حضرت  خود  و  بود  اولویت ها  و 
هجرت  موجب  که  بودند  کسانی  از  یکی 
به  بروجرد  از  بروجردی  العظمی  الله  آیت 
الشأن  این مرجع عظیم  و سال ها  قم شدند 
حوزه  تا  کردند  تالش  بالد  علمای  دیگر  و 
 های علمیه سامانی بگیرد و مکتب تشیع در 
حتی  و  آمده  در  مهجوریت  از  اسالمی  عالم 
شیعه  مذهب  و  داد  فتوا  رسمًا  مصر  االزهر 
پنجگانه  از مذاهب رسمی  به عنوان یکی  را 

کرد. معرفی 
بعد از ارتحال آیت الله العظمی بروجردی 
و والیتی حرکت  ایالتی  انجمن  های  غائله  و 

در  مراجع  و  علما  دیگر  و  خمینی)ره(  امام 
قم آغاز شد و در خرداد ۱۳۴۲ به اوج خود 
انقالبی  این حرکت  و حدود ۱۵ سال  رسید 
نتیجه  به  بحمدلله  تا  داشت  نشیب  و  فراز 
به  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  رسید 

نشست.  بار 
●

اسراییل  و  اعراب  جنگ  زمان  در 
واکنش های علما و حوزه نجف را ببینید، 
آن  در  را  خویی  العظمی  الله  آیت  بیانیه 
کبرای  و  صغرا  بیخود  و  ببینید  مقطع 
غلط برای خود نچینید و بعد هم نتیجه 
و  است  سنتی  نجف  حوزه  که  بگیرید 
حوزه  دو  هر  آقا  خیر  نیست!  انقالبی 
وقتش   به  بوده اند  سنتی  هم  نجف  و  قم 
هر  از  نکنید  بوده اند،سعی  انقالبی  هم 
فرصتی سوء استفاده کنید و بین این دو 
جهان  برای  بال  دو  مانند  که  کهن  حوزه 

کنید! ایجاد  افتراق  هستند،  تشیع 
●

یک  در  را  قم  حوزه  اجمالی  وضعیت   
صد سال اخیر مشاهده می  کنید، چه سیر 
دچار  است  درست  آیا  حاال  دارد،  تطوری 
به  متهم  را  و عده  ای  بشویم  تفریط  و  افراط 
طور  یا  و  بودن  راکد  و  صامت  و  تحرکی  بی 
علما  همه  که  آن  حال  و  کنیم  تفسیر  دیگر 
عمل  خود  تکلیف  اساس  بر  خود  مقطع  در 
هیچ  بنابراین  هستند؛  مأجور  و  کرده اند 
فرقی بین حوزه قم و نجف نیست، آن هایی 
می   معرفی  انقالبی  غیر  را  نجف  حوزه  که 
کنند پس این همه فتوا های جهاد با کفار و 

گویند؟! می   چه  را  استعمارگران 
محسن  سید  العظمی  الله  آیت  مرحوم 
عامه  مرجعت  خود  زمان  در  که  نیز  حکیم 
تمام  با  بعث  حزب  شدن  پیدا  با  کرد  پیدا 
فتوای:  با  و  کرد  مقابله  آن ها  با  وجود 

را  ضربه  بزرگترین  الحاد«  و  کفٌر  »الشیوعیه 
زنده  هم  وقتی  تا  و  کرد  وارد  بعث  حزب  به 
را  کار ها  از  خیلی  جرأت  بعث  حزب  بود 
نداشت، چون قدرت مرجعیت فراگیر بود و 
بودند،  او  مقلد  همه  هم  عراق  غیور  عشایر 
هفته  یک  به  ایشان  ارتحال  از  بعد  از  ولی 
ایرانی   و  نجف  حوزه  به  فشار ها  که  نکشید 
به  خوبی  به  و  شد  شروع  عراق  ساکن  های 
بلندگو  بعثی  ها  زمان  آن  در  که  دارم  یاد 
ایرانی   به  و  کرده  نصب  هایشان  ماشین  بر 
فرصت  هفته  یک  که  دادند  می   هشدار  ها 
دارید عراق را ترک کنید که ما هم در همان 

بازگشتیم. ایران  به  زمان 
کینه ای  از  بعد ها  بعثی  حکومت  و  صدام 
که از آیت الله العظمی حکیم به دل داشتند 
تمام فرزندان و دودمان ایشان را شهید و آواره 
کردند، البته به دیگر علما هم رحم نکردند، 
مخوف  زندان های  در  را  علما  از  بسیاری 
و  ندادند  تحویل  هم  را  جسدشان  و  کشتند 
معلوم نیست بعد از انتفاضه عراقی  ها بر سر 
آوردند  العظمی خویی چه  الله  حضرت آیت 

از دنیا رفت. بیمارستان  که مرموزانه در 
اسراییل  و  اعراب  جنگ  زمان  در 
ببینید،  را  نجف  حوزه  و  علما  واکنش های 
بیانیه آیت الله العظمی خویی را در آن مقطع 
ببینید و بیخود صغرا و کبرای غلط برای خود 
حوزه  که  بگیرید  نتیجه  هم  بعد  و  نچینید 
نجف سنتی است و انقالبی نیست! خیر آقا 
هر دو حوزه قم و نجف هم سنتی بوده اند به 
از  نکنید  بوده اند،سعی  انقالبی  هم  وقتش  
هر فرصتی سوء استفاده کنید و بین این دو 
حوزه کهن که مانند دو بال برای جهان تشیع 

کنید!  ایجاد  افتراق  هستند، 
اال الی الله تصیر االمور   ►

مرتضی قدسی نجفی دریادداشتی برای گویه   

●   قم و نجف؛دو بال جهان تشیع    ●
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اختصاصی گویه:
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری:

مبادی ورودی و خروجی شهر از نخاله و 

پسماندهای ساختمانی پاکسازی می شود
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از اجرای طرح 
خروجی  و  ورودی  مبادی  پاکسازی  منظور  به  بهار  از  استقبال 

داد. خبر  ساختمانی  پسماندهای  و  نخاله  از  شهر 
به گزارش واحد خبر سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، سید 
محورهای  پاکسازی  طرح  اینکه  بیان  با  میرابراهیمی،  عبدالله 
اصلی سطح شهر در قالب طرح استقبال از بهار برگزار می شود، 
اظهار کرد: در پایان هر سال با مشارکت بخش خصوصی از تمام 
و  حریم  پاکسازی  به  نسبت  نقل،  و  حمل  در  فعال  ماشین آالت 

مبادی ورودی شهر از خاک و نخاله و ضایعات اقدام می شود.
داد:  ادامه  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
از  شهر  سطح  معابر  و  مسیر  پاکسازی  طرح،  اجرای  از  هدف 
ایجاد منظری زیبا و  و  ضایعات خاک و نخاله، بهسازی مسیر ها 

می کنند. تردد  شهر  در  که  است  شهروندانی  برای  مناسب 
شهر،  اطراف  محورهای  در  پاکسازی  شد:  یادآور  میرابراهیمی 
با  و…  علی  امام  کمربندی  اصفهان،  جاده  سفید،  کوه  جاده 
حضور ماشین آالت و دستگاه ها برداشت و حمل خاک و نخاله 

می شود. انجام 
در  مستمر  طور  به  راه ها  حریم  پاکسازی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نگاه  یک  اقدام  این  کرد:  تصریح  می شود،  انجام  سال  طول 
بازدارندگی برای افراد متخلف و حذف محیط های نا زیبا از سطح 

است. شهر 
قم،  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست  گفته  به 
عمرانی  پسماندهای  الزم،  آالت  ماشین  با  پاکسازی  تیم های 
را  معابر  به  مشرف  باز  زمین های  در  شده  تخلیه  ساختمانی  و 

می کنند. پاکسازی  را  زمین ها  و  نموده  جمع آوری 
متولی  پسماند  مدیریت  سازمان  اینکه  بیان  با  میرابراهیمی 
مدیریت پسماند ها در سطح شهر است که پسماندهای عمرانی 
اجرایی  کمیته  افزود:  است،  آن  از  بخشی  هم  ساختمانی  و 
سازمان  در   ،  8۷ سال  از  ساختمانی  و  عمرانی  پسماندهای 
فعالیت های  بر  کلی  نظارت  که  شد  راه اندازی  پسماند  مدیریت 
می افتد،  اتفاق  شهر  سطح  در  که  خاکبرداری هایی  و  عمرانی 

دارد.
وی با اشاره به فعالیت تیم های گشت و کنترل سازمان در مناطق 
که  خاکبرداری  و  عمرانی  فعالیت  نوع  هر  کرد:  تصریح  شهری، 
باید از کمیته اجرایی پسماندهای  در سطح شهر اتفاق می افتد 

عمرانی و ساختمانی سازمان مجوز دریافت کنند.
خاطرنشان  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
کرد: کلیه ماشین آالتی که در این حوزه فعالیت می کنند مجوز 

کنند. تمدید  را  پروژه مجوزهای خود  در هر  باید  و  دارند 

عالی  مدرسه  الملل  بین  و  تبلیغ  معاون     ◄
طالب  از  نفر   102 شرکت  از  قم  المؤمنین  امیر 
ایده پردازی  رویداد  نخستین  در  الملل  بین 

است. داده  خبر  فرهنگی  تبلیغی 
به گزارش روزنامه »گویه«؛ حجت االسالم علی 
عالی  مدرسه  الملل  بین  و  تبلیغ  معاون  مهدوی، 
نخستین  اکنون  اینکه  بیان  با  قم  امیرالمؤمنین 
الملل  بین  عرصه  در  تبلیغی  ایده پردازی  رویداد 
در حال برگزاری است، اظهار داشته است: سعی 
از پیش تعیین شده طالب  برنامه  بر اساس  شده 
تبلیغی  حوزه  مناطق  در  موجود  مسائل  بیان  به 
مسئله  حل  برای  خالقانه  ایده  و  بپردازند  خود 
بیت)ع(  اهل  معارف  تا  کارگیرند  به  را  نظر  مورد 

شود. ترویج 
وی خاطرنشان کرده است: مدرسه عالی امیر 
امیر  مدرسه  و  بود  ایده  این  صاحب  المؤمنین 
قم  شهر  الهدی  بنت  و  الزهرا  صدیقه  المؤمنین، 
بوده  نقش آفرین  رویداد  این  اجرایی  بخش  در 

اند.
امیر  عالی  مدرسه  الملل  بین  و  تبلیغ  معاون 
نام 102 نفر از طالب  به ثبت  با اشاره  المؤمنین 
فعال در عرصه بین الملل در این رویداد گفت: از 
این تعداد 25 نفر به صورت آنالین در این رویداد 

اند. شرکت کرده 
نواب،  محمدحسین  حجت االسالم  همزمان 
نخستین  در  قم  هنر  اسالمی  مدرسه  رئیس 

که  الملل  بین  فرهنگی  تبلیغی  ایده پرداز  رویداد 
به  اشاره  با  برگزار شد،  در سالن همایش صدران 
باید  است:  داشته  اظهار  تهدیدات  از  بهره گیری 
مسیری را انتخاب کرد که هر تهدیدی را بتوان به 
نیاز  این امر خالقیت  فرصت تبدیل کرد که برای 
است و امام خمینی)ره( با خالقیت انقالب را به 

رساندند. پیروزی 
وی خاطرنشان کرد: خالقیت با تمرین ذهنی 
عادت  ذهن  وسیله  این  به  و  می شود  حاصل 
دهد  پاسخ  خالقیت  با  را  مسئله   هر  که  می کند 
به فرصت طالیی  را  با حل مشکل، تهدید خود  و 

کند. تبدیل 
رویداد ایده پردازی برای تبلیغ معارف اسالمی 
برنامه ای است  از ده ها  از مرزها یکی  در خارج 
که ساالنه در شهر قم و از ناحیه مراکز و مؤسسات 
حوزوی برای برنامه ریزی و توسعه فعالیت ها در 
عرصه ارتباطات اسالمی با مخاطبان خارج از قم 
بر مدارس علمیه  برگزار می شود. عالوه  و کشور 
تخصصی  نهادهای  منظور،  این  برای  تخصصی 
تأسیس  اهدافی  چنین  برای  متوسطی  و  بزرگ 
حوزه  طالب  از  تن  ها  ده  همچنین  است.  شده 
مندی  بهره  با  خودجوش  بصورت  قم  علمیه 
ازمهارت های الزم برای ورود به این حیطه مانند 
بین  سطح  در  متنوعی  خدمات  خارجی  زبان 
الملل جهت عرضه آموزه های اهل بیت)ع( ارائه 

کنند. می 
در  اسالمی  ایران  جایگاه  و  منزلت  ارتقای 
الگوهای  و  ها  پیام  جذابیت  و  جهان  و  منطقه 
مجاهدت  بر  عالوه  دینی  مردمساالری  و  انقالب 
فشارهای  شکست  در  مردم  چشمگیر  مقاومت  و 
خارج  در  را  زیادی  توجهات  دشمن،  حداکثری 
است  داشته  معطوف  تشیع  مکتب  و  کشور  به 
و  حوزویان  و  طالب  در  مندی  عالقه  رو  این  از  و 
و گفتگو  ارتباط  برای  دینی  مراکز  و  ها  شخصیت 

است. داشته  افزایش  قم  از  خارج  جهان  با 
بهره  و  برخورداری  به  مشروط  مهم  این  اما 
که  است  اساسی  زیرساخت  یک  از  مندی 
ساخت  و  ملی  زای  درون  قدرت  از  است  عبارت 
و استحکام قوی جامعه است. بدون یک اجتماع 
هر  امیدوار  و  کارآمد  منسجم،  قوی،  و  سالم 
غیرشیعی  و  غیرایرانی  مخاطبان  برای  تبلیغی 

باشد. همراه  هایی  چالش  با  است  ممکن 
و  فساد  و  فقر  نبود  و  اقتصادی  توانمندی 

اجتماعی  ساختارهای  و  مردم  میان  در  تبعیض 
و  جذاب  الگوی  یک  ایران  و  قم  از  تواند  می 

دهد. ارائه  کارآمد 
در حالی که اقشار زیادی از طالب و حوزویان 
مشغول  اجتماعی  رسانی  خدمت  عرصه  در 
به  تا  گذشته  از  قم  دینی  بزرگ  مراجع  و  هستند 
و  معیشت  از  حمایت  و  اجتماعی  امداد  امروز 
های  رسالت  از  یکی  را  مردم  آموزش  و  بهداشت 
این  رسد  می  نظر  به  اما  اند  دانسته  می  خود 
بخشی  توجه  مورد  کمتر  نظیر  بی  سوابق  و  عقبه 

گیرد. می  قرار  علمیه  حوزه  ریزان  برنامه  از 
جشنواره  و  ها  گردهمآیی  که  گونه  همان  باید 
طرح  برای  علمیه  های  حوزه  در  مسابقاتی  و  ها 
می  برگزار  الملل  بین  تبلیغ  جهت  نو  های  ایده 
تجارب،  گردآوری  برای  هایی  اندیشی  هم  شود، 
ایده ها و خدمات اجتماعی طالب طراحی شود.
همان گونه که صاحبنظران موفقیت در عرصه 
سیاست خارجی را مرهون سیاست داخلی خوب 
خارجی  تبلیغ  در  موفقیت  کنند،  می  عنوان 
داخل  در  اجتماعی  روابط  کارآمدی  به  وابسته 

است.
به عدالت در حوزه  اعتناء  توان بدون  نمی 
عرصه  در  عدالت  دنبال  به  شهری  و  محلی 

گشت. جهانی 
از  گرگانی  علوی  محمدعلی  سید  الله  آیت 
مراجع معظم تقلید اواخر ماه گذشته در دیدار با 
مدیرعامل و معاونین مرکز ملی نوآوری و خالقیت 
اشراق دفتر تبلیغات اسالمی در این رابطه اظهار 
می دارند: بیاناتی که در خصوص مأموریت مرکز 
کردید،  عنوان  اشراق  خالقیت  و  نوآوری  ملی 
هر  اما  است،  عالی  و  سازنده  و  خوب  خیلی 
چیزی دارای مقدماتی است و ابتدا باید مقدمات 

برسید. هدف  به  بتوانید  تا  کنید  فراهم  را 
معرفی  ضرورت  بر  تأکید  با  له  معظم 
اشراق  خالقیت  و  نوآوری  ملی  مرکز  فعالیت های 
به مردم گفت: اینکه هدف شما این است که در 
جریان  در  را  ملت  و  کنید  سازی  فرهنگ  جامعه 
قرار داده و پای کار بیاورید، هدف مقدسی است 
این  دنبال  باید  اما  می رود،  بشمار  نعمتی  یک  و 
پای  را  ملت  بشود  وسیله هایی  چه  به  که  رفت 
است  مردم  معرفت  بر  مبتنی  کار  این  و  آورد  کار 
و مردم بدانند و بشناسند که این حرکت شما چه 
نوع حرکتی است و تا چه اندازه ارزش دارد.   ►

»گویه گزارش می دهد:    

● شهر قم نیازمند ایده پردازی طالب برای عدالت اجتماعی   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

با  برابر  فوق  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  فوق  موارد  به  توجه  با  لذا 
۷/9۵6/۰۰۰/۰۰۰ریال هفت میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون ریال می باشد. 
مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱8 ساعت 9/۱۵ الی 9/۳۰ 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 باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا فی المجلس ارائه نموده و مابقی 
آن ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

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

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه۵  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۵/99ج/۱۳6  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که  قم 
خواهان صدیقه دباغیان خواندگان حاج خانم ، محمود ، زهرا ، عذرا ، ابوالقاسم 
از  از ۷۵ فرعی  ثبتی ۲۰۰ فرعی  بر فروش پالک  بتول همگی شریعتی مبنی   ،
۲۴۵۴ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. مبنی بر 
۲۰۰ فرعی  ثبتی  به پالک  باب ساختمان مسکونی  اعیان یک  و  ارزیابی عرصه 
و  محل  از  مالک  نماینده  معیت  در  قم  دو  بخش  اصلی   ۲۴۵۴ از  فرعی   ۷۵ از 
موقعیت معرفی شده این ملک واقع در خیابان امام ، خیابان تولید دارو ، کوچه 
ارزیابی  و  به عمل  بازدید   ،  ۱8۲ ، پالک   ۱۰ ، کوچه شماره  ولیعصر  متری   ۱۲
تهیه شده به شرح ذیل تقدیم می گردد. مشخصات ملک طبق سند مالکیت و 
 ۴9۰ صفحه  در  فوق  ثبتی  پالک  با  فوق  ملک  ساختمان:  اجمالی  های  ویژگی 

ان  عرصه  روی  بر  است.  رسیده  ثبت  به   ۱۵9۰۵ شماره  تحت   9۴ شماره  دفتر 
طبقه  یک  در  مسکونی  ساختمانی  باشد  می  ۱۱۲/۵مترمربع  مساحت  به  که 
حال  در  فوق  ملک  خواهان  اظهار  به  بنا  است.  شده  احداث  همکف  صورت  به 
باشد. ساختمان  ایشان خانم صدیقه دباغیان صلح طلب می  اختیار  حاضر در 
فوق با سیستم دیوار باربر و ستون وسط و سقف ضربی اهنی احداث شده است. 
طبقه همکف شامل هال ، پذیرایی ، اشپزخانه ، یک خواب و حمام می باشد. 
طبقات  کف  پوشش  است.  شده  احداث  حیاط  در  نیز  بهداشتی  سرویس  یک 
توجه  با   : ارزیابی  باشد.  می  گچ  عمدتا  دیوار  نهایی  پوشش  و  موزاییک  عمدتا 
بدون  ارزش ملک فوق   ، و سایر عوامل  ، کیفیت ساخت  ، مساحت  به موقعیت 
زیر  جدول  با  مطابق  اینجانب  نظر  به  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در 

گردد: می  براورد 

مساحت حدود محل مورد ارزیابیردیف
)مترمربع(

ارزش هر مترمربع 
)ریال(

ارزش کل )ریال(

۱۱۲/۵۵۵/۰۰۰/۰۰۰6/۱8۷/۵۰۰/۰۰۰عرصه طبق سند مالکیت۱

8۰/۵۱۷/۰۰۰/۰۰۰۱/۳68/۵۰۰/۰۰۰اعیانی همکف۲

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰--------حیاط سازی ، سرپله و انشعابات۳

7/956/000/000هفت ميليارد و نهصد و پنجاه و شش ميليون ریال

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

با توجه به مشخصات مذکور و موقعیت محلی ملک و کیفیت اعیانی و با در نظر 
اعیان ساختمان موصوف  و  ارزش ششدانگ عرصه  گرفتن جمیع جهات موثر در 
به مبلغ سیصد و سی و نه میلیارد و شش میلیارد و  پانصد و هشتاد میلیون ریال 
برابر  به  محکوم  مبلغ  اینکه  به  توجه  با  و  فوق  موارد  عنایت  با  گردد.  می  ارزیابی 
برابر  به  مزایده محکوم  قابل  لذا سهم مشاع   ، باشد  ۵/9۷8/۱99/۰66ریال می 
۴/۲۲۵ )چهار ممیز دویست و بیست و پنج هزارم( سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ 
کل عرصه و اعیان ملک می باشد. مبلغ حق االجرا برابر ۲9۴/۱۵9/9۵۳ریال می 
باشد ، لذا سهم مشاع قابل مزایده حق االجرا برابر ۰/۲۰8 ) دویست و هشت هزارم 
( سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ کل عرصه و اعیان ملک می باشد. همچنین 
قابل  مشاع  سهم  لذا   ، باشد  می  8۵/۵۰۰/۰۰۰ریال  برابر  دادرسی  هزینه  مبلغ 
مزایده هزینه دادرسی برابر ۰/۰6۰۴ ) ششصد و چهار ده هزارم ( سهم مشاع از 

۲۴۰ سهم ششدانگ کل عرصه و اعیان ملک می باشد. مقر گردیده موارد فوق الذکر 
در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱8 ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ 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. 
ارائه نموده و  از مبلغ پیشنهادی را نقدا فی المجلس  باید ده درصد  برنده مزایده 
مابقی آن ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در 
محمد  له  گردیده  ۵/9۷ج/۵8۵ثبت  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه 
است  محکوم  علیه  محکوم  هاشمی  علی  و  میرزائی  محمد  علیه  هاشمی  علی 
حق  در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  8/6۲۰/۵89/۳۵۵ریال  پرداخت  به 
از  فرعی   ۳ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
 ۲۴۰ از  مشاع  6/۰9۲سهم  مقدار  که  نموده  توقیف  قم   ۱ بخش  ۱۰6۱۰اصلی 
سهم ششدانگ بابت محکوم به و مقدار ۰/۰6۰۴)ده هزارم( سهم مشاع از ۲۴۰ 
سهم ششدانگ بابت دادرسی و مقدار ۰/۳۰۴ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که   رفت  خواهد  فروش  به  اجرایی  حقوق  بابت 
نموده است. با سالم و احترام در پاسخ به نامه پرونده اجرای ۵/9۷ج/۵8۵ مورخ 
۱۳99/۴/۲۵ له اقای سید محمد علی هاشمی علیه اقای علی محمد میرزایی 
و پیرو درخواست دادرس محترم اجرای احکام خانم زارعی و با عنایت به اینکه در 
مراجعه مجدد به شهرداری منطقه ۴ در مورخ ۱۳99/۱۰/6 و مطالعه پرونده ملک 
مشخص گردید که شرایط و کاربری ملک تغییراتی داشته است ، لذا ضمن بازدید 
مجدد از ساختمان مورد نظر گزارش اصالحی ارزیابی و با در نظر گرفتن ارزش 
روز و لحاظ تغییرات کاربری تجاری ارزیابی مجدد پالک ثبتی فرعی از ۱۰6۱۰ 
اصلی تقدیم می گردد. ادرس ملک خیابان بو علی – بعد از میدان شهید دستغیب 
) به طرف میدان شهید صدوقی ( پالک 8۷ مشخصات عرصه طبق سند مالکیت: 

ملک مورد نظر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰مترمربع ، پالک ثبتی 
۳ فرعی از ۱۰6۱۰اصلی بخش یک ثبت قم دارای سند مالکیت دفترچه ای ، به 
شماره ثبت ۱6۴9۴ مثبوت در صفحه ۵8۳ دفتر جلد ۱۲9 اداره ثبت امالک به 
متولد  فرزند محمد کد ملی ۰8۷۲۲۰۱6۰۰  میرزایی  اقای علی محمد  مالکیت 
۱۳۲6/۱/۱ می باشد. حدود اربعه شماال ۱۲متر به شارع – شرقا ۲۵ متر – جنوبا 
نمای سنگ  با  نظر  مورد  : ساختمان  اعیانی  متر. مشخصات  – غربا ۲۵  متر   ۱۲
سفید تراورتن بر خیابان بو علی ، در سه طبقه زیرزمین ، همکف فوقانی به صورت 
جنوبی با کاربری تجاری – مسکونی می باشد. طبقه زیرزمین در زمان بازدید فاقد 
تیغه بندی و در حال بازسازی و تعمیرات بود. طبقه همکف مغازه بستنی فروشی 
بر خیابان که در حال بهره برداری بود و طبقه فوقانی به صورت مسکونی شامل 
دارای   ۰۴-۴۰۷-۰۰96-۰۰۱۲ نوسازی  کد  با  نظر  مورد  ساختمان  باشد.  می 
خالف  عدم  گواهی  و   ۱۳6۰/۱/۲۰ مورخ   ۱۰۷۴ شماره  به  ساختمانی  پروانه 
بنا مجموعا ۷۵6 مترمربع  زیر  با  به شماره ۴/۱۰/۴۴۵۴۷ مورخ ۱۳99/9/۲۲ 
می باشد  که مطابق گواهی عدم خالف  ساختمانی دارای۳۰۴مترمربع اعیانی 
مسکونی ۴۵۲ مترمربع اعیانی تجاری می باشد.  الزم به ذکر است طبق استعالم 
شهرداری عرصه مل به میزان 6۰ مترمربع عرصه در مسیر دارد و مساحت عرصه 
پس از رعایت اصالحی ۲۴۰ مترمربع می باشد. ارزیابی کارشناسی ) پالک ثبتی 

۳ فرعی از ۱۰6۱۰اصلی ( : 

قيمت کل )ریال(قيمت واحد)ریال(واحد متراژشرحردیف

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰9۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰مترمربع۳۰۰/۰۰عرصه )طبق سند(۱

۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳/8۴۰/۰۰۰/۰۰۰مترمربع۱9۲/۰۰زیربنا موجود در زیرزمین۲

۳۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰مترمربع۳۰۰/۰۰زیربنا موجود همکف۳

35/000/0009/240/000/000مترمربع264/00زیربنا موجود طبقه فوقانی4

500/000/000226/000/000/000مترمربع452ارزش تجاری5

339/580/000/000یکصد و چهل و شش ميليارد و پانصد و بيست ميليون ریال

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی جایگاههای اختصاصی پمپ بنزین و CNG استان قم
و  وزیران  هیات   ۷۱/۱۰/6 مصوب  نامه  آیین  و  کار  قانون   ۱۳۱ استنادماده  به   
هیات  انتخابات  و  عمومی  مجمع   ۱۳99/۱۱/۲۰ مورخ  صورتجلسه  موجب  به 
علی  و  اصلی  اعضاء  از  هریک  سمت  و  اسامی  تسلیمی،  مدارک  سایر  و  مدیره 
البدل هیئت مدیره و بازرسین انجمن صنفی کارفرمایی جایگاههای اختصاصی 
سال   ۳ مدت  به   ۱۳99/۱۱/۲۰ تاریخ  از  که  قم  استان   CNG و  بنزین  پمپ 

باشد:  می  ذیل  شرح  به  اند  شده  انتخاب 
۱- جناب آقای مهدی سبکبار )رئیس هیئت مدیره( 

۲- جناب آقای محمد ادبی )نایب رئیس هیئت مدیره( 
۳- جناب آقای جهانگیر ضابطی )خزانه دار( 

۴- جناب آقای علی رضا حق پرست )دبیر( 
۵- جناب آقای غالمرضا زند )عضو علی البدل هیئت مدیره(

6- جناب آقای سعید اعظمی )عضو علی البدل هیئت مدیره( 
۷- جناب آقای محمد جواد فخاری )بازرس اصلی( 

8- جناب آقای سیدحسین باقریان )بازرس علی البدل( 
 ضمنا باستناد ماده ۲۲ اساسنامه انجمن صنفی مذکور کلیه مکاتبات اداری و 
انجمن و  به مهر  با دبیر ممهور  با امضاء رئیس هیات مدیره  انجمن  اوراق عادی 
کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات 
مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیات یا دبیر و خزانه دار و ممهور به 

مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 CNG و  بنزین  پمپ  اختصاصی  جایگاههای  کارفرمایی  صنفی  انجمن 
قم استان 


