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استاندار قم خبر داد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

قم در ردیف آخر 
بیماران بستری شده 

مبتال به کرونا

بررسی مشکالت مردم منطقه 
نیروگاه با حضور دکتر زاکانی و 

مدیر کل بهزیستی قم

نوع جدید ویروس کرونا 
نوجوانان و جوانان را 

بیشتر درگیر می کند

صفحه 3 صفحه 5صفحه 3

»گویه« »گویه« گزارش می دهد؛ گزارش می دهد؛ 

قم؛ از عاشورای فاطمی تا شاخص های اسالمی
صفحه 2

چالش های توافق بر سر عوارض ساخت و ساز در مسکن ملی؛ چالش های توافق بر سر عوارض ساخت و ساز در مسکن ملی؛         

صفحه صفحه 88کدامتفاهمنامه؟!کدامتفاهمنامه؟!

ارتباطبامدیرمسئولروزنامهگویه:09127625987

ادامه آگهی های دعوت به همکاری 
را در صفحه آخر  مطالعه نمایید

دعوت به همکاری و استخدام
خرید نقدی

خودروهای فرسوده
09189151672
09120775614

5

09123518396

خریدار خودروهای اسقاطی

5

پالک قدیم و جدید
سبک و سنگین

رستوران الماسی
به یک آشپز و کمک آشپز 

آقا و یک منقل دار آقا 
و تعدادی پیک موتوری 

نیازمندیم.
ساعت تماس: 

9 صبح تا 12 و 16 عصر به بعد

09191951928

5دعوت به همکاری

نشانی: خیابان آذر، بین کوچه ۴۲ و۴۴

مجموعه غذایی اسپرانتو 
جهت تکمیل کادر خود به 3 نیروی آشپز آقا 

مسلط به غذاهای ایرانی و 2 نیروی  خانم یا آقا 
جهت آشپزخانه فرنگی نیازمند است.

ساعت کاری: 9صبح تا 12 شب )همراه با 3 ساعت استراحت( 
حقوق بدون تاخیر+ بیمه از روز اول

09198869711

5دعوت به همکاری

نشانی: ساالریه، خیابان اقاقیا، خیابان سجاد شرقی، مجموعه غذایی اسپرانتو

مغازه لوازم 
آرایشی با دکور 

و اجناس واقع در 
16 متری زنگارکی 
واگذار می گردد.

09193498472

5واگذاری

برج مرجعیت بصورت تکمیل شده در 11 طبقه و 
4000 متر بنای مفید، داری 3300 متر مسکونی در 
23 واحد و 650 متر تجاری در 2 طبقه، واقع در 
قم، ما بین فلکه مرجعیت و فلکه جوان، بصورت 

یکجا به قیمت کارشناسی به فروش می رسد.
09121531366

5فروشی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دکوراسیون رزاقی
به یک نیروی فروش 
خانم با روابط عمومی 

باال و روحیه تیمی 
نیازمند است.
36611568

09384587381

5دعوت به همکاری

- نیروی فنی جوان آقا با انگیزه، حدود 20 سال
- نیروی فوق دیپلم ماشین ابزار یا فوق دیپلم فنی

- نیروی جوان خانم یا آقا، مسلط به نرم افزارهای 
مهندسی مکانیک SOLID WORK  و...

09384664349

5دعوت به همکاری

ساعت تماس: فقط از ساعت 9 الی 1۲

استخدام پوشاک خانواده

- تعدادی فروشنده خانم

- تعدادی صندوق دار خانم

- تعدادی فروشنده آقا

ساعت تماس: 9 تا 14 و 16 تا 22

09122524559

5دعوت به همکاری

نشانی: بلوارامین، صدوقی

کبابی گل گندم
به یک نیروی ماهر 
جهت کار در کبابی 

نیازمندیم.
) رجبی (   09127500451

5دعوت به همکاری

نشانی: بلوارامین، بین کوی 5 و 7

به تعدادی نیروی آقا و خانم 
جهت کار در کارگاه قنادی 

نیازمندیم.
09128529218

5دعوت به همکاری

نشانی: 75 متری عماریاسر، نبش بلوار تعاون

به تعدادی نیروی خانم وسط کار 
جهت کار در تولیدی پوشاک 

نوزادی نیازمندیم.

09129594247

5دعوت به همکاری

نشانی: محدوده توحید

فروشگاه زنجیره ای 
افق قم

جهت تکمیل کادر اداری 
خود به یک کارشناس 

بهداشت حرفه ای آقا با 
سابقه کار مرتبط و حداقل 
سن 35 سال نیازمند است.

37833099

5دعوت به همکاری

به یک بازاریاب خانم 
جهت پخش پاکت 

هدیه و جعبه کادویی 
با حقوق ثابت و 

پورسانت نیازمندیم.
09120516264

5دعوت به همکاری
یک مجموعه فنی جهت تکمیل کادر خود 

به افراد ذیل با شرایط ذیل نیازمند است:

1( تراشکار    2(بورینگ کار    
3( فرزکار    4( وسط کار فنی    

5( دیپلم فنی و حرفه ای
به همراه سرویس و مزایا

33340091
09121530789-09144744871

5دعوت به همکاری

به تعدادی نیروی ساده خانم جهت 
بسته بندی شیرینی جات سنتی نیازمندیم.

شرایط: - سن 25 تا 40 سال    
- ساعت کاری: 8 صبح تا 6 عصر

- دارای سرویس رفت و برگشت ) حرکت سرویس از پردیسان 
می باشد و فاصله تا کارخانه 20 دقیقه است (

- همراه با صبحانه و ناهار
- حقوق: روزانه 70 هزار تومان

- کار در منزل نداریم ) حتما ساکن پردیسان باشند (

09191377710

5دعوت به همکاری

مجموعه دکورانی
جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد ذیل نیازمند است:

- نیروی MDF کار ماهر و نیمه ماهر مسلط به برشکاری و 
کالف کاری و نصب، با سابقه کار ) 5 نفر (

- طراح معماری ) دکوراسیون داخلی ( مسلط به 
3DMAX و اتوکد همراه با سیستم، با سابقه کار ) 3 نفر (

- راننده ) 1 نفر (

31889-09902921383

5دعوت به همکاری

مجموعه غذایی کیپو
جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:

پیک موتوری
 با گواهینامه در دو شیفت کاری

32901015

5دعوت به همکاری

نشانی: ۴5 متری صدوق، نبش میدان مفتح

به یک نیروی اپراتور آقا مسلط به 
دستگاه بسته بندی حبوبات جهت 

همکاری نیازمندیم.
حقوق عالی+ بیمه+ مزایای فوق العاده

ساعت تماس: 8 صبح الی 14 ظهر
38867912

5دعوت به همکاری

نشانی: بلوار امام رضا)ع(، نرسیده به امام زاده جمال

دفتر امالک کیوان
به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت افزایش کادر مشاوران و 

منشی از شما دوستان عزیز با هر سن و سال که به دنبال حقوق 
باالی 5 الی 10 میلیون تومان ) واقعی ( بصورت پورسانتی 
با آموزش رایگان ) تقویت روابط عمومی و تقویت روابط 

فروش ( در محیطی کامال اجتماعی و سالم با امکانات به روز 
بصورت سیستمی دعوت به همکاری می نماید.

) با ما پله های پیشرفت را بیشتر از گذشته لمس خواهید کرد (

09129387919-09388774549

5دعوت به همکاری

منشی خانم در زمینه 
دکوراسیون داخلی با 

روابط عمومی باال نیازمندیم.
09191471174

5دعوت به همکاری

به تعدادی نیروی 
ماهر خانم جهت 

کار با دستگاه PU و 
دورگیر نیازمندیم.
09127594757

5دعوت به همکاری

نشانی: جاده کاشان جمکران

چاپ فام
به یک نیروی طراح، 

مسلط به فتوشاپ و کرل، 
با سابقه کار در چاپخانه 

دیجیتال نیازمندیم.
مراجعه حضوری: 

از ساعت 16/30 تا 20/30
09127479529

5دعوت به همکاری

صفائیه، کوی ۲۲ ) آمار (، پالک1۲

به یک نیروی خانم جهت کار 
دفتری و فروشندگی نیازمندیم.

09127475214

5دعوت به همکاری

برگزاری نماز جمعه قم پس از شش ماه؛      

آیت اهلل سعیدی: ما اصراری به بازگشت 
آمریکا به برجام نداریم             

صفحه 2

گزارش دبیرخانه شورای نظارت و توسعه استان قم: 

 33 درصد پروژه های عمرانی قم مطابق 
برنامه جلو می رود             

صفحه 4

مدیرعامل شرکت گاز قم:       

پردیسان نیازمند طراحی دقیق 
زیرساخت های تامین گاز است    

صفحه 4

مدیرکل آموزش و پرورش قم مطرح کرد:      

 بازگشایی برخی مقاطع تحصیلی از 
ابتدای بهمن ماه در قم    

صفحه 5

یادداشتی از مرتضی نجفی قدسی                

   مرحوم اعتمادیان ستاره ی بارز 
خیراندیشی و نیکوکاری              

صفحه 6

گزیده خبرها



گفت:  قم  جمعه  امام     ◄
چالش های بین ایران اسالمی و جبهه 
ثبات  حضور  تحریم ها،  استکباری، 
دفاع  برای  منطقه  در  ایران  آفرین 

موشکی  و  دفاعی  قدرت  و  ملت  از 
شورای  مجلس  تصمیم  و  است  ایران 
تعهدهای  لغو  برای  ایران  اسالمی 
است  قبولی  قابل  تصمیم  برجامی، 
به  آمریکا  بازگشت  به  اصراری  ما  و 

نداریم.  برجام 
امروز  سعیدی  محمد  سید  آیت الله 
به  که  قم  جمعه  نماز  خطبه های  در 
وقفه ای  از  پس  کرونا  تشدید  خاطر 
برگزار  قدس  مصالی  در  هفته ای   ۲۴
جامعه  در  تقوا  آثار  به  اشاره  با  شد، 
است  این  تقوا  آثار  از  یکی  گفت: 
خطا  و  غفلت  دچار  که  زمانی  انسان 
خدا  به  بازگشت  جز  راهی  شود، 

به   تضرع  با  متقی  انسان  و  نبیند 
همچون  برمی گردد،  خداوند  سوی 
و  است  کرده  فرار  خانه  از  که  فرزندی 
و  ندارد  سرپناهی  شب،  فرارسیدن  با 

برمی گردد. پدری  خانه  همان  به 
و  خطا  گاه  هر  داد:  ادامه  وی 
سوی  به  باید  دادیم،  انجام  گناهی 
متقی  انسان  برگردیم،  خداوند 
داد،  انجام  خطایی  اگر  می داند 
انسان  که  است  این  مشتاق  خداوند 
جز  پناهی  انسان  برگردد،  او  سوی  به 

ندارد. خدا 
توبه  سوره  افزود:  قم  جمعه  امام 
تبیین  و  بر وظایف نظام اسالمی  ناظر 
عموم  و  خواص  و  نخبگان  مواضع 
است،  اسالمی  نظام  شهروندان 
ناپاک  مشرکان  سوره  این  براساس 
شدن  نزدیک  حق  مشرکان  و  هستند 

ندارند. را  الحرام  مسجد  به 
کرد:  تصریح  سعیدی  آیت الله 
اجازه  نباید  قرآن  آیات  براساس 
داد  را  الحرام  مسجد  به  شدن  نزدیک 
این  می گیریم  آیه  این  از  که  درسی  و 
بین  صهیونیسم  و  آمریکا  که  است 
هر  و  هستند  سیاسی  نجس  الملل، 
به آن ها ختم شود، جز ضرر  راهی که 
اسالمی  نظام  برای  نفعی  هیچ  زیان  و 

ندارد. مسلمان  ملت های  و 
واهی  امید  به  نباید  داد:  ادامه  وی 
مشکالت،  حل  و  اقتصادی  گشایش 
الملل  بین  صهیونیسم  و  آمریکا  با 
حکم  یک  مساله  این  و  کنیم  مذاکره 
قرآنی است، برخی از مسلمانان تصور 
با مشرکان  با قطع رابطه  می کردند که 
اقتصادی  الینحل  مشکالت  دچار 
پاسخ  قرآن  در  خداوند  می شوند، 
ورود  ممنوعیت  دستور  با  اگر  که  داد 
احساس  الحرام،  مسجد  به  مشرکان 
می کنید،  اقتصادی  محرومیت 

می کند. بی نیاز  را  شما  خداوند 
با  امام جمعه قم افزود: در مواجهه 
متوقف  برای  آن ها  تالش  و  دشمنان 
متوجه  پیشرفت،  چرخه  کردن  کردن 
اعتماد  پیشرفت،  راه  تنها  که  شدیم 
توان  به  تکیه  و  متعال  خداوند  به 
اقتصادی  وابستگی  قطع  و  داخلی 
در  است،  بیگانگان  به  نبستن  دل  و 
کردیم  مشاهده  همه  برجام  تجربه 
را  فراوانی  خسارت های  برجام،  که 
ترین  مهم  از  یکی  و  کرد  وارد  ما  به 

توان  کردن  معطل  خسارت ها، 
انتظار  بود،  پیشرفت  برای  داخلی 
غیرعاقالنه  برجام،  به  آمریکا  بازگشت 
خسارت  انتظار،  این  نتیجه  و  است 

است. بیشتری 
موارد  از  یکی  سعیدی  آیت الله 
و  بالیا  در  را  مسلمان ها  آزمایش 
کرد:  تصریح  و  دانست  مصیبت ها 
که  فرمود  روایتی  در  صادق)ع(  امام 
باشید،  شکیبا  مصیبتی  و  بال  هر  در 
پس  را  خود  عاریه  خداوند  چون 
کند. امتحان  را  شما  صبر  تا  می گیرد 
زهرا)س(  حضرت  داد:  ادامه  وی 
اما  داشت،  برتری  عالم  زنان  همه  بر 
مراسم  هم  و  رسید  شهادت  به  هم 
او مخفیانه صورت گرفت،  خاکسپاری 
علی)ع(  امام  به  زهرا)س(  حضرت 
کند  غسل  را  پیکرش  که  کرد  وصیت 
خاک  به  مخفیانه  صورت  به  را  آن  و 
تدفین  از  پس  علی)ع(  امام  بسپارد، 
افزایش  برای  زهرا)س(  حضرت  پیکر 
پناه  اکرم)ص(  رسول  به  خود  صبر 

برد.
ابعاد  به  اشاره  با  قم  جمعه  امام 
در  قیام  این  نتیجه  و  دی   ۱۹ قیام 
قیام  افزود:  اسالمی  انقالب  پیروزی 
تن  به  بزرگ  ضربه  نخستین  دی   ۱۹
رویکرد  از  نباید  و  بود  آمریکا  بزرگ 
باشیم،  غافل  قیام  این  آمریکایی  ضد 
خشم  موجب  کارتر  دولت  حمایت 
مردم شد و قیام ضد آمریکایی و دینی 
ایران  مردم  گر  الهام  همیشه  دی   ۱۹

جمهوری  نظام  از  پاسداری  برای 
است. بوده  اسالمی 

آمریکای مستکبر  آیت الله سعیدی، 
را مخالف تمدن نوین اسالمی دانست 
بی  به  همیشه  آمریکا  کرد:  تصریح  و 
زده،  دامن  منطقه  در  ناامنی  و  ثباتی 
در  ثبات  دنبال  به  ایران  که  حالی  در 
جنگ  خواهان  ایران  است،  منطقه 
اندازی  دست  صورت  در  ولی  نیست، 
ایران، قاطعانه ضربه  منافع  به  دشمن 
دشمن  به  نشدنی  فراموش  و  سنگین 

می زنیم.
سخن  ایران  ملت  داد:  ادامه  وی 
امام خمینی)ره( را فراموش نمی کنند 
اسالم  بخواهیم  اگر  کردند  وصیت  که 
باید  باشد،  برقرار  الله  حکومت  و 
قطع  کشورمان  از  را  استعمار  دست 

. کنیم
کرد:  خاطرنشان  قم  جمعه  امام 
اسالمی  ایران  بین  چالش های 
تحریم ها،  استکباری،  جبهه  و 
منطقه  در  ایران  آفرین  ثبات  حضور 
دفاعی  وقدرت  ملت  از  دفاع  برای 
تصمیم  و  است  ایران  موشکی  و 
برای  ایران  اسالمی  شورای  مجلس 
قابل  تصمیم  برجامی،  تعهدهای  لغو 
بازگشت  به  اصراری  ما  و  است  قبولی 
شرط  پیش  و  نداریم  برجام  به  آمریکا 
برجام،  به  آمریکا  بازگشت  برای  ایران 
لغو کامل تحریم ها است، هیچ مقامی 
تیم جدید  با  پرده  ندارد که پشت  حق 

► کند.    مذاکره  آمریکایی ها 
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ارتباطبامدیرمسئول
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● آیتاللهسعیدی:مااصراریبهبازگشتآمریکابهبرجامنداریم●

در حرم مطهر حضرت معصومه)س( انجام شد؛ 

برگزاری مراسم عزاداری حضرت 
زهرا)س( با حضور پیکر شهید گمنام

با  علیها  سالم الله  زهرا  حضرت  شهادت  شب  عزاداری  مراسم 
مطهر  حرم  در  مقدس  دفاع  گمنام  شهدای  از  یکی  پیکر  حضور 

شد. برگزار  علیها  سالم الله  معصومه  حضرت 
سالم الله  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  شب  عزاداری  مراسم 
یوسف  الله  آیت  سخنرانی  با  عشاء  و  مغرب  نماز  از  بعد  علیها 
کرامت  بانوی  مطهر  حرم  در  اصفهان  جمعه  امام  طباطبایی نژاد 

شد. برگزار 
حضرت  شهادت  عزاداری  مراسم  گزارش:  این  اساس  بر 
رعایت  با  مطهر  حرم  مجاوران  و  زائران  علیها  سالم الله  زهرا 
دستورالعمل های بهداشتی در عزای فاطمی به سوگ نشستند.
مقدس  آستان  مداحان  از  احمدی  و  حسینی نژاد  علی  سید 
در  مدح خوانی  و  روضه خوانی  به  مراسم  این  در  کرامت  بانوی 

پرداختند. علیها  سالم الله  زهرا  حضرت  وصف 
مزین  را  مراسم  این  مقدس  دفاع  گمنام  شهدای  از  یکی  پیکر 
کرد و قبل از آغاز مراسم اقامه نماز بر پیکر این شهید به امامت 
حوزه  اساتید  از  سعیدی  حسن  سید  والمسلمین  حجت االسالم 

شد. انجام  علمیه 

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(؛ 

محفل شعرخوانی و نشست کتابخوانی 
بانوی بی نشان برگزار شد

همت  به  بی نشان  بانوی  کتابخوان  نشست  و  شعرخوانی  محفل 
کتابخانه  همکاری  با  استان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره 
پروین  ادبی  محفل  و  )س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستانه 

شد. برگزار  مجازی  صورت  به  اعتصامی، 
»بانوی  کتابخوان  نشست  و  شعرخوانی  محفل  مهر،  گزارش   به 
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  مناسب  به  شنبه  ظهر  بی نشان« 
همکاری  با  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  جوار  در  )س( 
ادبی  محفل  و  )س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستانه  کتابخانه 
علی  والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با  اعتصامی  پروین 
مقدسه  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه  مدیر  زاده،  فتح الله 
ادبی  محفل  دبیر  جوشقانیان،  عاطفه  )س(؛  معصومه  حضرت 

شد. برگزار  قم  استان  شاعران  از  جمعی  و  اعتصامی  پروین 
در این محفل حجت االسالم والمسلمین علی فتح الله زاده، مدیر 
معصومه  حضرت  مقدسه  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه، 
ادامه  در  و  پرداخت  )س(  زهراء  حضرت  فضائل  ذکر  به  )س( 
راضیه  اعتصامی،  پروین  ادبی  محفل  دبیر  جوشقانیان،  عاطفه 
جبه داری و مینا شیرخان از شاعران استان قم به شعرخوانی در 

پرداختند. )س(  زهرا  حضرت  منقبت  و  مدح 
در بخش دیگری از این برنامه، کتابداران کتابخانه های عمومی 
معرفی  به  بلوچستان  و  سیستان  و  لرستان  یزد،  استان های 

پرداختند. )س(  زهرا  حضرت  با  مرتبط  کتاب های 
استان  از  گودرزی  حدیث  یزد،  استان  از  مطهری نیا  ایمان 
و  سیستان  استان  از  خردمند  فاطمه  و  بهراد  حسین  لرستان، 
حسین  اثر  گل«  نازک  »خاطر  کتاب های  ترتیب  به  بلوچستان، 
سیدی، »گزارش لحظه به لحظه از شهادت حضرت زهراء )س(« 
اثر محمدرضا انصاری، »درسنامه های فاطمیه« اثر علی لباف، و 
»سیمای فاطمه الزهرا )س(« نوشته محمدرضا اکبری را معرفی 

کردند.
صدیق،  مرضیه  و  شفیعی  لیدا  نشست  این  در  همچنین 
به  )س(،  معصومه  حضرت  مقدس  آستانه  کتابخانه  کتابداران 
خطابه  سایه:  در  »آفتابی  کتاب های  معرفی  به  حضوری  صورت 
شهیدی  سیدجعفر  ترجمه  فدک«  واقعه  در  )س(  زهرا  حضرت 
اثر  سنت«  اهل  و  شیعه  منظر  از  زهرا  حضرت  »زندگینامه  و 

پرداختند. زواری  سیدحسن 

با  هم زمان  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به    ◄
حضرت  شهادت  سالروز  الثانی  جمادی  سوم 
زهرا)س( شهر مقدس قم به معنای واقعی غرق 

شد. عزا  و  ماتم  در 
حرم  نورانی  گنبد  بر  عزا،  سیاه  بیرق های 
میدان ها  و  خیابان ها  )س(  معصومه  حضرت 
افراشته شده و مراسمات ویژه عزاداری با تأکید 
گذاری  فاصله  و  بهداشتی  های  پروتکل  بر 
اجتماعی و به صورت کنترل شده در این مکان 
گردید. برگزار  ذاکران  و  وعاظ  حضور  با  مقدس 
معظم  مراجع  عاشورایی  عزای  این  پیشگام 
تالش  مناسب  ریزی  برنامه  با  که  بودند  تقلید 
شعائر  مردم،  سالمت  حفظ  به  اهتمام  با  کردند 

کنند. احیاء  نیز  را  فاطمی 
ابتکار  و  پیشنهاد  به  که  است  دهه  دو  بر  بالغ 
سوم  قم  در  تقلید  عظام  مراجع  پیگیری  و 
ایران اسالمی تعطیل  الثانی در سراسر  جمادی 
دین  بزرگان  دعوت  به  ساله  هر  و  است  رسمی 
رسول  دختر  مقام  داشت  پاس  در  فراوانی  شور 
را  کشور  روستاهای  و  شهرها  چهره  خدا)ص( 

کند. می  عوض 
فاطمی  شعائر  پایتخت  توان  می  را  قم  شهر 
به مانند همه سال های گذشته  شناخت. دیروز 
با  مردم  معظم  مراجع  بیوت  تر،  افزون  شاید  و 
را  بانوی مظلم اسالم  نظم شایسته ای عزاداری 

کردند. برگزار 
توسط  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت 
مراجع آنچنان مورد توجه قرار گرفت که تحسین 
ستاد  سخنگوی  و  بهداشت  وزیر  معاون  تشکر  و 

برانگیخت. را  کرونا  با  مقابله  ملی 
تلویزیونی  گفتگوی  یک  در  رئیسی  دکتر 

ا...  ایت  حضرت  شد  نمی  باورمان  کرد  تصریح 
را  عزا  روی  دسته  و  راهپیمایی  خراسانی  وحید 
را  فاطمیه  و بصورت دیگری عزای  تعطیل کرده 

کنند. برگزار 
در  عظام  مراجع  و  دین  بزرگان  واالی  همت 
احیای یکی از شعائر دینی و گسترش کم سابقه 
از  فراوانی  حجم  به  آن  پرتو  در  مردم  معرفت 
آموزه های اسالمی و تربیتی و اخالقی از سیره 
حضرت صدیقه طاهره)س( نشان از دغدغه آنان 
دارد. اسالمی  جامعه  اخروی  و  دنیوی  رشد  در 

به دستورالعمل  واقعی  و عمل  تأکید  همزمان 
سالمت  ضمانت  به  پایبندی  بهداشتی  های 

ساخت. آشکار  آنان  نزد  را  مردم 
این رویدادها نشان می دهد قم شهری است 
که توان و ظرفیت تأسیس ارزش های نو اخالقی 

را در  فراوانی  و سنت های پسندیده جامعه ساز 
خود دارد عالوه بر آنکه در برهه های گوناگون، 
یک  دی   19 قیام  که  است  بوده  هم  ساز  تاریخ 

است. آن  برجسته  نمونه 
با همه این ها به اذعان جامعه دینی و حوزوی 
تقلید،  مراجع  مکرر  رهنمودهای  براساس  و  قم 
شهر قم تا رسیدن به شاخص ها و معیارهای یک 
باید  و  دارد  فاصله  الگو  اجتماع  و  اسالمی  شهر 
سرمایه های خود را پلی برای ارتقاء و جهش به 

سمت شاخص ها مطلوب قرار دهد.
به نظر می رسد مهم ترین و حیاتی ترین آنها 
برای قم مقوله عدالت باشد. همان که از اهداف 
رفت.  می  شمار  به  نیز  زهرا)س(  حضرت  قیام 
امیر  از  دفاع  در  مدینه  بانوی  مظلومانه  شهادت 
عدالت برای جلوگیری از انحراف در مسیر امت 

اقامه  حق  بر  امام  بوسیله  عدل  و  قسط  تا  بود 
شود.

و  عدالت  امر  به  رسیدگی  امروز  زندگی  در 
به  توجهی  بی  که  است  از ضروریاتی  آن  احیای 
آن موجب بروز چالش های گوناگون در ساحت 

گردد. می  مختلف  های 
و  عمرانی  ها  ماندگی  عقب  با  امروز  قم  شهر 
و  است  روبرو  فراوانی  اجتماعی  های  کاستی 
پایتخت  و  بیت)ع(  اهل  کریمه  شهر  که  اکنون 
ایجاد  در  را  خود  نظیر  بی  قدرت  فاطمی  شعائر 
اثبات رسانده  به  و مذهبی  یک نهضت فرهنگی 
را  تراز جنبشی  به همین  تا  است  آن  وقت  است 
اهداف  و  معیارها  و  ها  شاخص  به  رسیدن  برای 
جامعه  الگوی  و  اندازد  راه  به  علوی  و  فاطمی 

► گردد.    تشیع  جهان  و  ایرانی 

»گویه«گزارشمیدهد؛

● قم؛ازعاشورایفاطمیتاشاخصهایاسالمی●
عاشورای فاطمی در یکی از دشوارترین شرایط بهداشتی و اجتماعی کشور در حالی برگزار شد که قم به عنوان پرچمدار آیین های آن 

خدمت و اخالص چشمگیری مبذول داشت.

آگهیتحدیدحدوداختصاصی آگهیابالغاخطاریهماده74کالسه139904030011002309/1
اراضی   واقع در بخش یک ثبت قم  از ۱076۱ اصلی  باب ساختمان  بپالک ۹5 فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
خیابان هنرستان – کوچه ۲8 – کوچه شهید عسگری پالک ۱۴  که بنام جواد رضوانی راد فرزند علی می باشد،  در جریان 
ثبت است که بعلت تبصره ذیل ماده ۱3 ق.ت.ت اراضی فاقد سند رسمی بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱5 قانون ثبت 
نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده طی شماره ۱/۲07۴۱ ـ ۹۹/۱0/۲۴ تحدید حدود پالک مذکور 
در روز یکشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۱/۱۹ ساعت 8/30 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 ۲0 قانون 
ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/۲/۲5 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 ۱۲3۴۹(

 ۱3۹۹/۱0/۲7 انتشار:  تاریخ 
 داود فهیمی نیک - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

بدینوسیله به وراث مرحوم ۱( خانم پریسا نصیری نام پدر: ایرج تاریخ تولد ۱367/۱۱/۱۱ شماره ملی 03۲357۴0۴۱ شماره 
شناسنامه ۱6۹8۴ و ۲( فرح ناز امیری چگنی نام پدر: حسین تاریخ تولد ۱3۴۴/6/۲ شماره ملی ۴07057۹753 شماره 
شناسنامه 6۹5۹ و 3( محمد نصیری نام پدر: ایرج تاریخ تولد ۱355/۱/۱ شماره ملی ۴07۲۲88667 شماره شناسنامه ۱8 و 
۴( امیر نصیری نام پدر: ایرج تاریخ تولد ۱358/۱/۴ شماره ملی: ۴07۲630705 شماره شناسنامه ۲۹3 و 5( وحید نصیری نام 
پدر: ایرج تاریخ تولد ۱36۴/6/8 شماره ملی ۴073۲۹۲3۲3 شماره شناسنامه ۲۲57 و 6( علی نصیری نام پدر: ایرج تاریخ تولد 
۱360/۱۲/۱5 شماره ملی 03۲۲7566۱8 شماره شناسنامه ۲۱8۴ ، بدهکاران پرونده کالسه ۱3۹۹0۴0300۱۱00۲30۹/۱ 
)با شماره بایگانی ۹۹0۲۴۹0( که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد: که حساب بانکی مورث 
شما در شورای هماهنگی بانکها  در قبال مبلغ  ۱/000/000/000 ریال بدهی به خانم فرح ناز امیری چگنی و مبلغ 5 درصد 
بابت حقوق دولتی بازداشت گردیده است و بنابر اعالم بانک سپه موجودی حساب مورث شما جمعا به مبلغ ۲۹0/000/000 

ریال و بانک مسکن ۲۱/500/000 ریال اعالم شده است که طی درخواست بستانکار برداشت می گردد.) م الف ۱3۴06(
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم - مهدی روزخوش



قم  مردم  نماینده  دکترزاکانی،     ◄
بهزیستی  مدیرکل  همراه  به  مجلس  در 
و جمعی از مدیران استانی با حضور در 
را  منطقه  این  مشکالت  نیروگاه  منطقه 

کردند. پیگیری 
زاکانی  علیرضا  تسنیم،  گزارش  به 
حضور  با  جلسه ای  در  جمعه  شامگاه 
 ،2 منطقه  شهردار  و  مردم  از  جمعی 
مسئول  استان،  بهزیستی  مدیرکل 
که  قم  شهر  شورای  عمران  کمیسیون 
شد،  برگزار  حسین)ع(  امام  مسجد  در 
مسیر  در  که  جا  هر  در  داشت:  اظهار 
کردیم  حرکت  مردم  و  والیت  و  انقالب 
سه  این  از  هرکجا  در  و  بوده ایم  موفق 
عنصر مهم فاصله گرفتیم متضرر شدیم.
افزود:  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
و  اولویت ها  بیان گر  و  گویا  زبان  مردم 
اسالمی  انقالب  در  و  هستند  مطالبات 
تحقق  کنار  در  اینکه  است  مهم  آنچه 
آزادی و عدالت و استقالل باید معنویت 

کنیم. هدیه  جامعه  به  را 
وی بیان کرد: سخن از عدالت یعنی 
هر چیزی به بهترین شکل در سر جای 
مسئولی  اگر  و  بگیرد  قرار  خودش 
درواقع  باشد  بهترین  شد،  انتخاب 
در  شایستگان  می کند  حکم  عدالت 
جامعه مسئول و محور تحول و توسعه و 

باشند. مردم ساالر 
زاکانی عنوان کرد: عدالت این است 

که برای همه مردم جامعه، فرصت های 
مسیر  در  جامعه  و  شود  فراهم  برابر 
درحالی که  کند  حرکت  انقالب  اهداف 

باشد. آن همه  از  برابر  فرصت های 
شرایط  حقیقت  در  کرد:  تصریح  وی 
از  بتوانند  که همه  باشد  به گونه ای  باید 
خودشان،  توان  و  به قدر  فرصت ها  این 
توفیق و موفقیت کسب کنند و دیگری 
عدالت  عین  این  و  نشود  آن  از  مانع 

است.
مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
این  عدالت  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
دلیل  به  نتوانست  کسی  اگر  که  است 
مشکالت در مسیر موفقیت و استفاده از 
امکانات حرکت کند، تالش کنیم دچار 

نشود. آسیب  و  ضرر 
منطقه  مشکالت  بیان  از  پس  وی 
پاسخ  و  اهالی  از  جمعی  توسط   2
مدیریت  مسائل  به  مسئوالن  گوئی 
عنوان  اجتماعی  مشکالت  و  شهری 
طرق  از  مشکالتی   2 منطقه  در  کرد: 
باید  که  شد  مطرح  شهرداری  و  مردم 

شود. پیگیری  به طورجدی 
مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
با  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای 
قم  نمایندگان  حضور  و  همراهی 
قالب  در  که  است  شکل گرفته  مجمعی 
مسائل  پیگیر  مختلفی،  کارگروه های 
به خصوص  و  است  مردم  مشکالت  و 

مورد  خاص  به طور  مناطق  مشکالت 
می گیرد. قرار  ارزیابی 

جلسه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
جمهوری  وضعیت  مورد  در  مسائلی 
دراین باره  که  شد  مطرح  تملکات  و 
پاسخ گوئی مدیریت  از  ضمن قدردانی 
و  پروژه  شفاف سازی  خواستار  شهری 
روی  بر  کارشناسی  کار  و  قیمت گذاری 

هستیم. تملکات 
اقدامات  کرد:  تصریح  زاکانی 
نشاط  و  سبز  فضای  و  شهرداری 
و  فراغت  اوقات  و  اجتماعی 
ازجمله  اعتیاد  مورد  در  گرفتاری هایی 
مطرح  جلسه  این  در  که  بود  مسائلی 

. شد
در  مسائل  این  تمامی  گفت:  وی 
به خصوص  می شود،  دنبال  کارگروه ها 
و  مردم  معیشتی  وضعیت  مورد  در 
ضرورت چاره اندیشی برای اعتیاد و فقر 

هستیم. راهکارهایی  دنبال  به 
افزود:  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
در  خوبی  امکانات  دارای  شهرداری 
عمرانی  تالش های  و  است  منطقه 
از   2 منطقه  در  اما  شکل گرفته  زیادی 
پایینی  رفاه  و  انسانی  باالی  ظرفیت 

است. برخوردار 
دغدغه های  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
درمان  برای  باید  و  است  اعتیاد  مهم 
راهکاری  اشتغال  ایجاد  و  اعتیاد 

اندیشید، دراین باره رفع اعتیاد و فقر در 
می شود. دنبال  ویژه  به طور  مناطق 

در  گرم خانه ای  کرد:  عنوان  زاکانی 
منطقه 2 ایجادشده است که قبل از این 
شده  جانمایی  کتاب خانه  ایجاد  برای 
جایگزینی  خواستار  جلساتی  در  و  بود 
بستری  ایجاد  بر  تا عالوه  طرح شده ایم 
آسیب  دچار  کتاب خوانی،  در  مهم 

باشیم. کمتری 
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  وی 
باید  طرح ها،  و  اهداف  و  برنامه ها 
و  باشد  استوار  مردمی  ظرفیت  برمدار 
باشیم،  داشته  خدمات  توسعه  بتوانیم 
استانی  مسئوالن  با  جلساتی  البته 
مستضعفان  بنیاد  رئیس  همچنین  و 
را  کالنی  برنامه های  تا  داشته ایم  کشور 

کنیم. دنبال  فقرزدایی  در 
گفت:  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
در طول دو هفته با شناسایی مشکالت، 
تمامی  و  می شود  ایجاد  راهی  نقشه 
مسائل را به طور هدفمند دنبال می کنیم 
ابعاد  بتوانیم  محدود  امکانات  با  و 
نماییم. رفع  را  مشکالت  از  گسترده ای 

وی افزود: بسیاری از مشکالت مردم 
به طور  که  است  بهزیستی  با  ارتباط  در 
منطقه ای احصا و بررسی و رفع می شود 
درمان  به  پرداختن  اولویت  دراین باره 

است. فقرزدایی  و  اعتیاد 
نقش  مردم  کرد:  تصریح  زاکانی 
به شرط  دارند  مشکالت  رفع  در  مهمی 
برای  بسترهای مناسب  اینکه مسئوالن 

► کنند.   فراهم  را  مردم  حضور 

از  قم  استان  بازرسی  مدیرکل     ◄
حمایت  در  سازمان  این  جدی  عزم 
استان  در  تولیدی  های  فعالیت  از 

 . د ا خبرد
طالبی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
همراه  به  قم  استان  بازرسی  مدیرکل 
منطقه  بازدید  در  امروز  خود  معاونین 
اقتصادی سلفچگان ضمن دیدار  ویژه 
واحد  چند  از  منطقه  مدیرعامل  با 
بازدید  منطقه  در  مستقر  تولیدی 

آوردند. بعمل 
و  االسالم  حجت  دیدار  این  در 
ویژه  منطقه  گفت:  طالبی  المسلمین 
حامی  را  بازرسی  سلفچگان  اقتصادی 
از  حمایت  ما  هدف  زیرا  بداند  خود 

است. تولید 
که  است  این  ما  رویکرد  افزود:  وی 
اجرای  به  خود  دانستن  مقید  ضمن 

باشد  نیاز  صحیح قوانین هر جایی که 
تولید  از  کشور  و  استان  نفع  به  که 
و  دهیم  انجام  را  اینکار  کنیم  حمایت 
گواه  منطقه  این  در  امروز  ما  حضور 
عزمی   مورد  این  در  که  است  امر  این 

دارد. وجود  جدی 
طباطبایی  دیدار  این  آغاز  در 
عرض  ضمن  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
گزارش  مهمانان  به  مقدم  خیر 
گرفته  صورت  اقدامات  از  اجمالی 
داشتند. بیان  منطقه  اجرایی  وروند 
های  بخش  آمار  ارائه  ضمن  وی 
صدور  حاضران،  به  منطقه  گوناگون 
تفسیر  یا  و  ها  بخشنامه  از  برخی 
را  شخصی  های  سلیقه  با  قوانین 
باعث  که  برشمرد  معضالتی  از  یکی 
سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به 

شود. می  کشور  مقررات  و  قوانین 

وی خاطرنشان کرد: هر جا که الزم 
مشکالت  این  بیان  به  ما  است  بوده 
،حضوری  مکتوب  صورت  به  بپردازیم 
ایم  کرده  سعی  ممکن  روش  هر  یا  و 
مشکالت  این   از  را  امر  مسئولین  تا 
و  سرمایه گذاران  تا  نماییم  مطلع 
کمتری  دغدغه  اقتصادی  فعاالن 
نیاز  اما در برخی موارد  داشته باشند. 
ملی  عزمی  و  عمومی  همت  یک  به 
سر  بر  مشکالت  و  موانع  تا  باشد  می 
راه تولید  و فعاالن اقتصادی بر طرف 

. د شو
ما حمایت  طباطبایی گفت: وظیفه 
در  گذاری  سرمایه  امور  تسهیل  و 
ثبات  و  است  کشور  قوانین  چارچوب 
عوامل  مهم ترین  ازجمله  قوانین 
اقتصادی  فعاالن  حفظ  و  جذب 
سرمایه گذاران  بخصوص  و  داخلی 

اینگونه عمل کنیم  خارجی است .اگر 
فعاالن اقتصادی در می یابند که ما نه 
کنارشان  در  بلکه  آنها  مقابل  در  تنها 

. هستیم
در ادامه این دیدار مدیر کل بازرسی 
استان قم و هیئت همراه از واحدهای 
پالست  بافت  دیزل،  سروش  تولیدی، 
بازدید  پاکدیس   آفرین  ماه  و  ماشین 
واحدها   این  مدیران  با  گفتگو  ضمن  و 
که  مشکالتی   و  موانع  با  نزدیک  از 
آشنا   هستند  مواجه  آن  با  واحدها  این 

شدند.
سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
 ۲000 وسعت  به  محدوده ای  در  قم، 
در  تهران  کیلومتری   ۱85 در  هکتار 
وزیران  هیات  تصویب  به   ۱376 سال 
مهمترین  به عنوان  منطقه،  این  رسید. 
مرکز  به  که  اقتصادی  ویژه  منطقه 

نزدیک  کشور  اقتصادی   - سیاسی 
است، در چهارراه جاده های ترانزیت، 
راه آهن  مجاورت  ابریشم،  جاده 
شمال،  اصلی  بزرگراه های  و  سراسری 
واقع شده  ایران  غرب  و  شرق  جنوب، 
ارتباط  برقراری  برای  بنابراین  است، 
و  میانه  آسیای  کشورهای  اروپا،  با 
صادرات  تولید،  به منظور  خلیج فارس 
و  ممتاز  موقعیتی  کاال،  ترانزیت  و 
است  قادر  و  داشته  منحصربه فرد 
نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کالن 

نماید. ایفا  کشور 
تاکنون ۱53 واحد صنعتی و تجاری 
بهره برداری  پروانه  منطقه  این  در 
۱۴۱ واحد فعال  دریافت نموده اند که 
و این رقم نمایان گر فعالیت ۹۲ درصد 
بهره برداری  پروانه  دارای  واحدهای  از 

► است.  منطقه 

بر  را  استان  این  قم،  استاندار     ◄
بهداشت،  وزارت  روزآمد  آمار  اساس 
آخرین  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
بستری  فهرست  در  کشور  استان 

کرد.  معرفی  کرونایی  شدگان 
سرمست  بهرام  فارس،  گزارش  به 
تسلیت  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در 
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز 

ملی  ستاد  امروز  نشست  به  )س(، 
در  کرد:  بیان  و  اشاره  کرونا  با  مبارزه 
فرآیند  از  هایی  گزارش  نشست،  این 
نوع  همچنین  و  واکسن  خرید  و  تولید 
در  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت 

شد. ارائه  مختلف  های  استان 
های  گزارش  کرد:  اظهار  وی 
رعایت  درباره  و  قم  استان  از  ملی 

از  حاکی  بهداشتی،  های  نامه  شیوه 
برخی  برگزاری  از  نگرانی  ابراز  نوعی 

هاست. تجمع  و  مجالس 
تشکر  با  همچنین  قم  استاندار 
تقلید  معظم  مراجع  از  تقدیر  و 
مراجع عظام  امسال  کرد:  خاطرنشان 
ایام  در  مردم  سالمت  حفظ  برای 
سوگواری  مجالس  حتی  فاطمیه، 
هرساله خود را برگزار نکردند که البته 
مردم  سالمتی  به  را  ها  آن  عنایت  این 

دانیم. می  قدر 
ملی  ستاد  تصمیم  درباره  سرمست 
راهپیمایی  درباره  کرونا  با  مبارزه 
مراسم  تا  شد  مقرر  گفت:  بهمن   22
نمادین  حرکت  صورت  به  امسال 
با  همراه  و  موتوری  و  خودرویی 

باشد. مجازی  سخنرانی 
آخرین  را  قم  استان  ادامه  در  وی 
استان کشور در زمینه بستری شدگان 
در  قم  کرد:  اذعان  و  دانست  کرونایی 
استان  آخرین  کشور،  استان   31 بین 
است  کرونایی  شدگان  بستری  نظر  از 

پاس  باید  را  دستاورد  این  البته  که 
داشت.

اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
از  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  نگرانی 
قم،  در  ها  تجمع  و  مجالس  برخی 
کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  نگرانی 
رعایت  عدم  شد:  یادآور  هست  نیز 
عزاداری  ایام  در  ها  نامه  شیوه 
موج  با  را  استان  تواند  می  فاطمیه، 
مواجه  کووید19  بیماری  از  جدیدی 

. زد سا
بنابراین  کرد:  اضافه  سرمست 
و  عزیز  های  استانی  هم  همه  از 
تا  خواهیم  می  عزاداری  های  هیئت 
همکاری  صفر،  و  محرم  ایام  همانند 
الله  شاء  إن  تا  باشند  داشته  را  الزم 
کنیم  کنترل  را  کرونا  بیماری  بتوانیم 
و  درمان  کادر  برای  خوبی  پشتیبان  و 

باشیم. کشور  و  استان  پزشکی 
هفته  چند  از  که  این  بیان  با  وی 
هیئات  با  هایی  نشست  گذشته، 
اذعان  است  شده  انجام  عزاداری 

شد  تالش  ها  نشست  این  در  کرد: 
مرور  و  هیئات  خود  همفکری  با  تا 
ملی  و  استانی  ستادهای  مصّوبات 
مبارزه با کرونا، نکات و تذکرهای الزم 

شود. گوشزد 
آن  دنبال  به  افزود:  قم  استاندار 
الزم  توجیه  و  سازی  اقناع  تا  ایم  بوده 
نامه  شیوه  حداکثری  رعایت  برای 
عین  در  شود،  انجام  بهداشتی  های 
این  به  نخواهند  برخی  اگر  که  حال 
با  الزم  برخورد  باشند،  پایبند  اصول 

شد. خواهد  انجام  آنان 
هفته  مصّوبه  به  اشاره  با  سرمست 
برای  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  قبل 
اول  از  مدارس  از  برخی  بازگشایی 
آموزان  دانش  برای  بویژه  ماه  بهمن 
تصریح  ابتدایی  دوم  و  اول  های  پایه 
اداری  و  مدیریتی  کادر  حضور  کرد: 
مانند  ها  بازگشایی  این  در  مدارس 
اما  بود،  خواهد  ادارات  سایر  کادر 
اختیاری  جنبه  آموزان  دانش  حضور 

► داشت.   خواهد 
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اختصاصی گویه

»جامع ترین ویژگی حضرت زهرا 
)سالم اهلل علیها(«

متقی رضا  محمد 
ْبَر  ُه ... الصَّ هراٍء )سالم الله علیها( َقاَلت: »... َفَجَعَل اللَّ  َعن فاطمَة الزَّ

ْجر ...«.1
َ
َمُعوَنًة َعَلی اْسِتیَجاِب اْل

و  فرمودند: »خداوند صبر  علیها(  الله  زهرا )سالم  فاطمه  حضرت 
شکیبایی را وسیله  ای برای جلب پاداش الهی قرار داد )تا در مقابل آن 

از رحمت بیکران الهی بهره  مند شوند(«.
حضرت  ویژگی های  برجسته ترین  و  جامع ترین  مهم ترین،  از  یکی 
پربرکتشان، صبر و شکیبایی  الله علیها( در طول زندگی  زهرا )سالم 
)علیه  باقر  امام محمد  که  تا جایی  زندگی است،  در همه عرصه های 
نام  آن حضرت  زیارت نامه  در  ویژگی  این  از  خاص  به صورت  السالم( 
ِذي َخَلَقِك َقْبَل  ُه الَّ برده و بیان می دارند: »... َیا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك اللَّ
ْن َیْخُلَقِك َفَوَجَدِك ِلَما اْمَتَحَنِك َصاِبَرة ...«؛2 »سالم بر تو ای امتحان 

َ
أ

را  تو  بیافریند،  تو را  از این که  تو را آفرید، قبل  شده ای که خدایی که 
آزمایش کرد، پس تو را در برابر آن چه آزمود، شکیبا یافت ...«.

این نکته از برخی جهات قابل بررسی و تبیین می باشد. ایشان وقتی 
در کودکی مادر خود را از دست دادند، جزو مدافعان پدر گرامی شان 
در مکه شدند. حضرت زهرا )سالم الله علیها( در برابر تمام توهین ها و 
مشکالتی که دشمنان برای رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به وجود 
می آمد با جان و دل از پدرشان حمایت می کردند؛ بر همین اساس بود 
را عطا کردند.  ابیها )مادر پدرش(  ام  به وی کنیه  بزرگوارشان  که پدر 
و  در همه جا همکار  نداشتند  زیادی  این که سن  با وجود  آن حضرت 
همیار رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( بودند. وی در برابر مشکالتی 
که کفار قریش در مکه برای پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( ایجاد 
می کردند، مردانه ایستادگی و تحمل می نمودند. ایشان زمانی هم که 
به مدینه آمده و ازدواج کردند، با مشکالتی از قبیل فقر نیز که آن زمان 
گریبان گیر همه مسلمانان بود دست و پنجه نرم نموده و در برابر همه 

این سختی ها و مشکالت صبر و استقامت می ورزیدند.
همسر  به  مربوط  حضرت،  استقامت  و  صبر  از  دیگر  بخشی 
)علیه  امیرالمؤمنین  بود.  السالم(  )علیه  علی  حضرت  بزرگوارشان 
السالم( در بسیاری از جنگ ها همراه پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( 
بودند و طبق روایات تنها در جنگ ُاُحد بیش از 70 جراحت برداشتند. 
حضرت فاطمه )سالم الله علیها( به تنهایی در برابر همه این مشکالت 
مقاومت کردند، ضمن این که بعد از رحلت پیامبر اکرم )صلی الله علیه 
و آله( نیز برای این بانوی بزرگوار و همسرشان حضرت علی )علیهما 
و  فدک  گرفتن  برای  آن حضرت  شد.  ایجاد  زیادی  مشکالت  السالم( 
در برابر بی توجهی به حق امامت و والیت امیرالمؤمنین )علیه السالم( 
به دفاع از همسرشان پرداختند و با خواندن خطبه و ایراد سخنرانی در 
مسجدالنبی تالش ها و سختی های زیادی را برای دفاع از حریم والیت 

شدند. متحمل 
وقتی که  السالم(  )علیهما  بن جعفر  امام موسی  بر همین اساس 
هارون الرشید مشکالت زیادی را برای ایشان ایجاد کرد، فرمودند: »... 
من در تحمل این مشکالت و سختی ها، پیامبر اکرم، حضرت علی، 
حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین )علیهم السالم( را اسوه و 
را  زیادی  مشکالت  آن ها  که  همان طور  می دهم؛  قرار  خود  سرمشق 

تحمل کردند، من هم تحمل می کنم ...«.3
السالم(  )علیه  زمان  امام  که  است  شده  نقل  دیگری  روایت  در 
در پاسخ به ابن غانم فرمودند: »... برای من بهترین الگو )در صبر و 
استقامت( دختر رسول الله؛ حضرت فاطمه )سالم الله علیها( هستند 

 4.»...
********************

1. طبرسی، احمد بن علی،  اإلحتجاج علی أهل اللجاج، محقق / 
مصحح: خرسان، محمد باقر، ج 1، ص 99، ناشر: نشر مرتضی ، کان 

چاپ اول، مشهد، 1403 ق. 
2. طوسی، محمد بن الحسن،  تهذیب الحکام، محقق / مصحح: 
خرسان، حسن الموسوی ، ج 6، ص 10، ناشر: دار الکتب اإلسالمیه ، 

چاپ چهارم ، تهران، 1407 ق.
 / محقق  للحجة،  الغیبة  کتاب  الحسن ،  بن  محمد  طوسی،   .3
مصحح: تهرانی، عباد الله و ناصح، علی احمد، ص 286، ناشر: دار 

ق.    1411 قم،  ایران،  اول،  چاپ:  اإلسالمیة،  المعارف 
4. همان، ص 42.
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اطالعیــهروزنامهگویه

09122524638

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. 

● بررسیمشکالتمردممنطقهنیروگاهباحضوردکترزاکانیومدیرکلبهزیستیقم●

● سازمانبازرسیاستانقمحامیتولیدگراناست●

استاندارقمخبرداد:

● قمدرردیفآخربیمارانبستریشدهمبتالبهکرونا●

آگهیمزایدهمالمنقولنوبتاول
یک  فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  کیال  آقای محمدجواد  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
دستگاه وسیله نقلیه در روز سه شنبه مورخ ۱3۹۹/۱۲/05 ساعت ۱0 صبح از طریق مزایده کتبی با مشخصات و شرایط 

ذیل اقدام نماید :
الف ( مشخصات اموال مورد مزایده :

شماره  به   ۱6 ایران    68 س   6۱8 پالک  شماره  به  روغنی  آبی  رنگ   ۱3۹۲ مدل    Z۲۴NIتیپ زامیاد  وانت  نقلیه  وسیله 
و  است  خاموش  که  خودرو  فعلی  وضعیت  براساس  کارشناس   NAZPL۱۴0TD03۱۲۱7۴ شاسی  و   65۴60۱ موتور 
مجهز به رینگ اسپرت و سیستم صوتی می باشد و بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ ۱3۹۹/۱0/05 بوده است. بدنه خط 
و خش دارد و گلگیر جلو سمت راست زنگ آمیزی مجدد شده است. ارزش خودرو بدون در نظر گرفتن جرثقیل دستی 
مبلغ  به  می رسد  فروش  به  جداگانه  و  فک  اتومبیل  از  که  است  شکسته  گردان  چراغ  و  متعلقات  سایر  و  زنجیر  و  دکل  با 

است. کرده  برآورد  ریال   ۱,050,000,000
ب ( شرایط شرکت در مزایده :

۱- پنج درصد مبلغ ارزیابی معادل 5۲,500,000 ریال به حساب شماره 0۱0۹8۹7۹83005 بنام ورشکستگان قم نزد 

بانک ملی واریز و قبض را ضمیمه پیشنهاد خود باید در پاکت الک و مهر قرار داده و جمله مربوط به مزایده وسیله نقلیه 
زامیاد با مشخصات کامل و محل اقامت خود در روی پاکت نوشته تا ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱3۹۹/۱۲/05 
به   -۲ شود.  تسلیم  سوم  طبقه   ۱8 پ  دادسرا(  )ک   5 کوچه  ساحلی  خ  نشانی  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  به 
در  پیشنهادات   -3 شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهادات 
روز و ساعت مزایده باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است؛ برنده مزایده کسی 
مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ  از  باید ظرف مدت یک هفته  مزایده  برنده   -۴ نماید.  پیشنهاد  را  باالترین قیمت  که  است 
و دفتر اسناد رسمی معرفی شود در غیر  به مرکز تعویض پالک خودرو  تا  اداره تصفیه حاضر  و در  را پرداخت  پیشنهادی 
مالیات  )بجز  کلیه هزینه ها   -5 بستانکاران ضبط خواهد شد.  و هیات  نفع ورشکسته  به  واریز شده  پنج درصد  اینصورت 
 -6 می باشد.  طرفین  عهده  به  و  بالمناصفه  است(  فروشنده  عهده  به  مزایده  مورد  به  مربوط  دیون  سایر  و  انتقال  و  نقل 
جهت تسریع در انتقال مورد معامله، مراجعه به ادارات ذیربط جهت اخذ مفاصا حساب های الزم به عهده خریدار است. 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -7
قم ورشکستکی  امور  تصفیه  اداره  قضایی  مستشار   - عطار  علی 
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اختصاصی گویه

به مناسبت ایام فاطمیه و 
سالروزشهادت حضرت زهرا}ع{

زبان حال آقا امیرمؤمنان )ع( در مصیبت همسر واالی خود
بی تو یا فاطمه ای بانوی عظما چه کنم   

   با غم مرگ تو ای اسوه تقوا چه کنم
محرم راز دل و مونس تنهایی من  

         داغ جانسوز تو را ای گل زیبا چه کنم
تا تو بودی به َبَرم غم ز دلم می بردی 

      غم فزون شد به دل، ای دلبر دلها چه کنم
همه غم ها شده از رفتن تو بار دلم   

       قدم از بار غمت خم شده جانا چه کنم
یاور و یار علی همسر خوبم زهرا   

        روزم از ِهجر تو گردیده چو شبها چه کنم
باغبان رفتی و گلها همه پژمرده شدند  

      بی گل روی تو ای نوگل طاها چه کنم
فاطمه رفتی و شد روزعلی چون شب تار 

   زان همه فتنه که شد بعد تو برپا چه کنم
مرگت ای راحت جان از دو جهان سیرم کرد 
  عمر اگر طول کشد بی تو من اینجا چه کنم

زندگی با تو صفا داشت ولی صد افسوس 
      رفتی ای همسر واال من تنها چه کنم

محسنت کشته شد از ضرب لگد در پس در 
    با عزیزان تو و گریه آنها چه کنم

صورت و بازوی خود را ز پدر پنهان کن 
    گرببیند رخ نیلی تو زهرا چه کنم

نور رخسار تو می داد به این خانه صفا   
     خانه غمخانه شد ای زهره زهرا چه کنم

فاطمه ای گل گلزار نبی یار علی  
             ای شهید از ستم فرقه اعدا چه کنم

من اگر از غم مرگ تو نمیرم عجب است  
   ماندن بی تو در این وادی غمها چه کنم

پشت در بودم و دیدم که چه آمد به سرت  
    در و دیوار همه خاطره شد خاطره ها را چه کنم

چه ستم ها که کشیدی و نگفتی به کسی 
        یاد مظلومی تو مانده به دلها چه کنم

بس کن این قصه که شد باعث سوزاندن »شمع« 
  گر شفاعت نکند فاطمه فردا چه کنم

شاعر: هاشم کالنتری

شهر شعر و ادب 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

◄   گزارش دبیرخانه شورای نظارت 
و توسعه استان قم نشان می دهد تنها 
33 درصد از پروژه های عمرانی قم که 
است،  شده  تعریف   1398 سال  برای 
یا  و  شده  بینی  پیش  برنامه  مطابق 

است.  برنامه  از  جلوتر 
نظارتی  گزارش  فارس،  گزارش  به 
سرمایه  های  دارایی  تملک  های  پروژه 
ای سال 1398 استان قم حاکی از آن 
است که بودجه ابالغی در این موضوع 
تومان  میلیارد   300 حدود  استان  به 
 141 حدود  یعنی  درصد   46 که  بوده 
میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
اعتباری  رقم  بیشترین  همچنین 
خدمات  و  توسعه  برای  بودجه  این  از 
منابع  و  کشاورزی  روستایی،  و  شهری 
عمومی  امور  اداره  همچنین  و  طبیعی 

است. بوده 
انواع  که  این  به  عنایت  با  همچنین 
هشت  قالب  در  عمرانی  های  پروژه 
احداثی،  ای،  توسعه  تجهیزی،  گانه 
و  ای  مطالعه  تعمیراتی،  خدماتی، 

تحقیقاتی، مطالعه طراحی و همچنین 
بیشترین  شود،  می  تعریف  تعهداتی 
 ،1398 سال  پروژه   474 از  ها  پروژه 
سپس  و  تعمیراتی  احداثی،  ترتیب  به 

است. بوده  تجهیزی 
این گزارش در عین حال نشان می 
مند  بهره  های  دستگاه  بیشترین  دهد 
دستگاه   60 تفکیک  به  بودجه  این  از 
نوسازی  کل  اداره  استان،  اجرایی 
اداره  فاضالب،  و  آب  شرکت  مدارس، 
اداره  همچنین  و  کشاورزی  جهاد  کل 

اند. بوده  جوانان  و  ورزش  کل 
و  اعتبارات  تخصیص  مقایسه  اما  و 
سرمایه  های  دارایی  تملک  تخصیص 
اجرای  نحوه  تفکیک  به  استان  ای 
از آن است که 40 درصد  پروژه حاکی 
پروژه ها به صورت امانی - پیمانی، 31 
بوده  امانی  29 درصد  و  پیمانی  درصد 

است.
بیان  اجرا  محل  تفکیک  به  آمار  این 
بخش  به  اعتبارات  بیشتر  که  دارد  می 
مرکزی استان و سطح استان تخصیص 

کمترین  جعفرآباد،  بخش  البته  و  یافته 
این زمینه داشته است. را در  سهم 

و  نظارت  شورای  دبیرخانه  گزارش 
بندی  سطح  درباره  قم  استان  توسعه 
تملک  های  پروژه  فیزیکی  پیشرفت 
به  استان  ای  سرمایه  های  دارایی 
سال  در  و  اجرایی  دستگاه  تفکیک 
پروژه،   474 از  نشان می دهد  گذشته 
پروژه   68 درصد،   20 زیر  پروژه   101
تا 40 درصد، 100 پروژه بین  بین 20 
40 تا 60 درصد، 66 پروژه بین 60 تا 
80 درصد و همچنین 139 پروژه بیش 

اند. داشته  پیشرفت  درصد   80 از 
و اما این آمار در پروژه های احداثی 
احداثی  پروژه   53 که  است  آن  بیانگر 
پروژه بین 20  از 20 درصد، 10  کمتر 
تا 40 درصد، 22 پروژه بین 40 تا 60 
درصد، 14 پروژه بین 60 تا 80 درصد 
و همچنین 59 پروژه بیش از 80 درصد 

اند. را تجربه کرده  پیشرفت 
ها  پروژه  تطابق  درباره  گزارش  این 
از  حاکیست  نیز  اجرا  بندی  زمان  با 

 ،98 سال  در  شده  تعریف  پروژه   474
پروژه   146 برنامه،  از  جلوتر  مورد   10
از  تر  عقب  پروژه   318 و  برنامه  مطابق 

هستند. برنامه 
حال  در  پروژه،   474 از  همچنین 
 75 اجرا،  دست  در  مورد   297 حاضر 
شروع  مورد   54 یافته،  خاتمه  مورد 
می  نشان  متوقف  مورد   45 و  نشده 
 ،98 سال  برای  که  حالی  در  دهند، 
از  مورد   220 یافتن  خاتمه  بینی  پیش 

بود. شده  ها  پروژه  این 
توسعه  و  نظارت  شورای  دبیرخانه 
ابراز  گزارش  این  پایان  در  قم  استان 
این نوع گزارش  امیدواری کرده است 
های نظارتی پس از این و در بازه های 
مستمر  صورت  به  یکبار  ماه   6 زمانی 
بازدیدهای نظارتی،  بر اساس  و منظم 
موافقت  همچنین  و  ها  خودارزیابی 
و  گزارش  شده،  منعقد  های  نامه 

► شود.    ای  رسانه 

مدیرعامل شرکت گاز استان قم     ◄
های  کاربری  دقیق  تعیین  خواستار 
دقیق  طراحی  برای  پردیسان  منطقه 

شد.  گاز  های  زیرساخت 
علیرضا نصیری در گفتگویی با اشاره 
به لزوم مدیریت بهینه مصرف گاز توسط 
هم استانی های فهیم و آگاه بیان کرد: 
امیدواریم خانواده های عزیز با مصرف 
بتوانند  شده  تعیین  الگوی  از  کمتر 
مردم  همه  مندی  بهره  به  کمک  ضمن 
مشمول  انرژی،  و  سوخت  از  کشور 
تخفیف 100 درصدی صورتحساب گاز 

شوند. نیز  خود 
استان  در  مصرف  الگوی  افزود:  وی 
و  مکعب  متر   200 سرما،  فصل  در  قم 
تعیین  مکعب  متر   45 گرما  فصل  در 
دوم  نیمه  از  که  آن  ضمن  است،  شده 
آبان ماه تا نیمه نخست فروردین ماه هر 
سال به عنوان فصل سرما و از نیمه دوم 

فروردین ماه تا نیمه نخست آبان ماه هر 
نظر  در  گرما  فصل  عنوان  به  نیز  سال 

شود. می  گرفته 
قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
زیرساختی  موجود  مشکالت  به  سپس 
اظهار  و  اشاره  پردیسان  منطقه  در  گاز 
حتی  منطقه  این  در  متأسفانه  کرد: 
ها  خانه  برخی  که  ایم  بوده  این  شاهد 
بدون بهره مندی از گاز واگذار می شد.

استان  مدیران  کرد:  اضافه  نصیری 
نعمت  از  مندی  بهره  که  بدانند  باید 
یک  شدن  کشیده  به  منحصر  تنها  گاز 
طراحی  تا  است  الزم  بلکه  نیست،  لوله 
و  پذیرد  صورت  امر  این  در  دقیقی 

باشد. فراهم  الزم  های  زیرساخت 
در  حال  هر  به  کرد:  تصریح  وی 
و  قبل  از  دقیقی  کار  پردیسان  منطقه 
نشده  انجام  گاز  زیرساخت  موضوع  در 
و اکنون و در شرایطی که کاربری های 

جدیدی هم برای این منطقه تعریف می 
شود، ضروری است تا نسبت به طراحی 
منطقه  این  در  گاز  زیرساخت  دقیق 

شود. اقدام 
قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
دقیق،  طراحی  این  کرد:  نشان  خاطر 
های  کاربری  از  کافی  اطالع  نیازمند 
نقشه  اساس  بر  پردیسان  منطقه  نهایی 

است. شده  تعریف  های 
است  الزم  بنابراین  افزود:  نصیری 
منطقه  کاربری  های  نقشه  آخرین  تا 
های  ریزی  برنامه  اساس  بر  پردیسان 
مصّوبات  و  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
استانی در اختیار شرکت گاز استان قرار 
نهایی،  نقشه  اساس  بر  بتوان  تا  گیرد 
نسبت به زیرسازی های الزم اقدام کرد.

وی با بیان این که اخیرا الحاق 560 
اقدام  طرح  برای  منطقه  این  به  هکتار 
برنامه  شورای  تصویب  به  مسکن  ملی 

است  رسیده  استان  توسعه  و  ریزی 
تأمین  نیازمند  الحاق  این  کرد:  تأکید 
است  گاز  مکعب  متر  هزار   70 حداقل 
و طراحی های  ها  ریزی  برنامه  باید  که 

گیرد. صورت  باره  این  در  الزم 
بر  قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

این اساس از مدیران استانی خواست تا 
نهایی شدن نقشه های استانی و کاربری 
ها در مناطق مختلف قم با توجه دقیق و 
کافی به بحث های زیرساختی مانند گاز 
پیگیری و دنبال شود تا در آینده شاهد 

مشکالت احتمالی نباشیم.  ►

◄   مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف 
تدوین  برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  مطهر  حرم 
طرح جامع منظر و بهسازی پیرامون حرم به منظور 
ارتباط منطقی بین پروژه ها، ازلحاظ شدن 10 پروژه 

شاخص پیرامونی حرم در این طرح خبر داد. 
علیرضا خاکی با اشاره به برنامه ریزی تدوین طرح 
کرد:  اظهار  حرم،  پیرامون  بهسازی  و  منظر  جامع 
بین  منطقی  ارتباط  کردن  برقرار  طرح  این  هدف 
با  رابطه  در  و  ساخت وساز  الگوی  منظر  از  پروژه ها 

است. موردنیاز  کاربری های 
اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
حرم مطهر این طرح جامع را نوعی طراحی شهری 

برشمرد و افزود: این طرح الگوی بهسازی پیرامون 
پروژه ها  تا  می کند  تدوین  یکپارچه  صورت  به  حرم 
موضعی دیده نشده و در ارتباط باهم دیده شوند.

خاکی با اشاره به در نظر گرفتن ۱0 پروژه شاخص 
پیرامون حرم، افزود: این طرح، پروژه ها را اواًل به هم 
می دوزد و دوما ضوابط کاربردی سیما و منظر را در 

آنها تعیین می کند.
حرم  پیرامون  بافت  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
تصریح کرد: بر اساس این طرح به صورت یکپارچه 
تصمیم گیری می شود که در پیرامون حرم به عنوان 
یک محیط فرهنگی و تاریخی و اجتماعی به لحاظ 
فرم و سیما و منظر باید به چه شکلی حرکت کنیم.

اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
از اهدافی بهسازی بافت پیرامون  حرم مطهر یکی 
حرم را تعریف پروژه های کوچک بهسازی و توانمند 
کردن مراکز محالت خواند و گفت: مهم ترین پروژه 
ما در سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم، محور 
فرهنگی به طول ۴ کیلومتر از حرم تا چهل اختران 

است.
بااهمیت  بناهای  بیشتر  اینکه  بابیان  خاکی 
تاریخی و مذهبی در این محور قرار می گیرند، ادامه 
این  در  زیربنایی  و  نوسازی شکلی  و  بهسازی  داد: 
مسیر برای توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی در 
► این مناطق در دستور کار سازمان قرار دارد.  

گزارشدبیرخانهشوراینظارتوتوسعهاستانقم:

● 33درصدپروژههایعمرانیقممطابقبرنامهجلومیرود●

مدیرعاملشرکتگازقم:

● پردیساننیازمندطراحیدقیقزیرساختهایتامینگازاست●

● تدوینطرحجامعمنظروبهسازیپیرامونحرمبا10پروژهشاخص●

آگهیتحدیدحدوداختصاصی آگهیتحدیدحدوداختصاصی آگهیتحدیدحدوداختصاصی
ثبت  چهار  بخش  در  واقع  اصلی   ۱ از  فرعی    383 بپالک  مزروعی   زمین  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  ابوالفضل   فرزند   رضائی  احمد  بنام  که  جمکران    اراضی  اراضی   قم 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  معترض  و  اعتراض  وجود  بعلت  که 
۹۹/۱0/۲۴ تحدید حدود پالک مذکور  ۱/۲06۹8 ـ  نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده طی شماره 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   8/30 ساعت   ۱3۹۹/۱۱/۱۹ مورخ  یکشنبه  روز  در 
که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در 
خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲0 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت 
اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/۲/۲5 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد 
)م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت 

)۱۲۹3۴ الف 
تاریخ انتشار: ۱3۹۹/۱0/۲7 
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بخش  در  واقع  اصلی   ۱0۴73 از  فرعی    ۱6/7۴۱ بپالک  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
یک ثبت قم اراضی  روحانی – نبش کوچه ۴0 – پالک ۴۲   که بنام عبدالله هوشمند فرزند  اسدالله  می باشد،  
طرفی  از  نیامده  بعمل  رسمی  سند  فاقد  اراضی  ق.ت.ت   ۱3 ماده  ذیل  تبصره  بعلت  که  است  ثبت  جریان  در 
مطابق ماده ۱5 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده طی شماره ۱/۲087۴ ـ 
۹۹/۱0/۲7 تحدید حدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۱/۲6 ساعت 8/30 الی ۱۲ صبح در 
محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن 
تنظیم  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  روز  در  دارد که  اعالم می  ها 
رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲0 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس 
اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  ماه پس  73/۲/۲5 متعرض ظرف مدت یک  ماده مصوب  تبصره  خواهد شد ضمنا 
الف  )م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت 

)۱۲۹35
تاریخ انتشار: ۱3۹۹/۱0/۲۹ 
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بخش  در  واقع  اصلی   ۱0۴73 از  فرعی   7۴0 بپالک  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
می  محمد   فرزند   عسگری  علی  عباس  بنام  که    ۲۱ پالک   –  ۴۴ کوچه   – روحانی  اراضی   قم  ثبت  یک 
بعمل  رسمی  سند  فاقد  اراضی  ق.ت.ت   ۱3 ماده  ذیل  تبصره  بعلت  که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده 
 ۱3۹۹/۱۱/۲6 مورخ  یکشنبه  روز  در  تحدید حدود پالک مذکور   ۹۹/۱0/۲7 ـ   ۱/۲08۱3 طی شماره 
۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به  8/30 الی  ساعت 
مقرر در محل مذکور حضور  و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور 
و اعتراضات مجاورین  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  بهم برسانند. مهلت قانونی 
متعرض   73/۲/۲5 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲0 ماده  طبق 
بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 

)۱۲۹33 الف  )م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح 
 ۱3۹۹/۱0/۲۹ انتشار:  تاریخ 
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۴۱ حقوقی شورای اختالف شهرستان قم که در شعبه ۴ اجرای احکام مدنی قم 
به شماره ۴/۹۹ج/۱06۲ثبت گردیده له فریدون شیخ زاده علیه سید مجتبی حسینی محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت ۲/۱56/636/363ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال 
 ۱ مفروزی بخش   5673 و  فرعی   3۹0۹ و  اصلی   ۱05۹۹ ثبتی  اپارتمان پالک  علیه ملک مسکونی  بدهی محکوم 
قم را معرفی کرده که کارشناس مقدار 66/۲۴6سهم از ۲۴0سهم ششدانگ بابت محکوم به و مقدار 3/3۱۲سهم 
از ۲۴0 سهم ششدانگ بابت حقوق اجرایی که به فروش خواهد رفت: بازگشت به نامه شماره ک/۹۹/۲۲56 مورخ 
به   ، قم  شهرستان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای   ۴ محترم  شعبه  درخواست  خصوص  در   )۲۲56(۹۹/8/۱
علیه سید  زاده  فریدون شیخ  له   ، قیمت گذاری ملک  با موضوع   ۱3۹۹/7/۲0 تاریخ  به   ۹۹۱0۱06۲ نامه  شماره 
مجتبی حسینی موارد زیر را به اطالع می رساند: اقدامات اولیه: براساس پیگیری های انجام شده توسط متقاضی 
و اخذ ادرس محل اپارتمان مد نظر پالک ثبتی ۱05۹۹/5673/3۹0۹اصلی از شهرداری منطقه ۴ ، شهرداری در 
نامه شماره ۹۹/30۴/۲/۴۲۱85 مورخ ۱3۹۹/8/7 ادرس اپارتمان را بدین شرح اعالم نموده است: بلوار شهید 
از  به همراه متقاضی  به اخر در مورخ ۱3۹۹/8/8  – یک قواره مانده  – سمت راست  انتهای خیابان فجر   – صدوقی 
محل مورد نظر بازدید به عمل امد و مشخص شد اپارتمان در محتمع پارسا قرار دارد و طبق گفته متقاضی ، واحد 

۲۱ این مجتمع ، همان ملک مورد نظر است. با توجه به عدم حضور ساکنین واحد ۲۱ و بعد از پیگیری های تلفنی 
و عدم همکاری جهت بازدید از واحد ۲۱، از ملکی مشابه از نظر موقعیت و متراژ در همان مجتمع در طبقه ای دیگر 
بازسازی واحد ۲۱، موارد  بر عدم  ، مبنی  اذعان مدیر مجتمع  و  از واحد مشابه  بازدید  از  بازدید شد. گزارش: پس 
در  قدمتی  با  و  واحدی   5 طبقه   5 شامل  مجتمع  باشد:  می  شرح  بدین  اپارتمان  قیزیکی  خصوصیات  مورد  در  زیر 
، دارای اسانسور  ، پوشش کف موزاییک  از گچ  ، پوشش دیوار ها و سقف  بتنی  باشد. اسکلت  حدود ۱5 سال می 
و سیستم سرمایش و گرمایش کولر ابی و بخاری است. این واحد فاقد پارکینگ و دارای انباری می باشد. مجتمع 
دارای سیستم اطفاء حریق و دوربین مداربسته می باشد. با توجه به موارد مشاهده شده ، قیمت این واحد با توجه به 
متراژ 5۹/۱۹مترمربع اعالمی ثبت به ازاء هر مترمربع ۱3/۲00/000تومان مبلغ 78۱/308/000تومان )هفتصد 
و هشتاد و یک میلیون و سیصد و هشت هزار تومان( براورد می گردد. بازگشت به نامه شماره ک/۹۹/۲۲56 مورخ 
۱3۹۹/8/۱ )۲۲56( در خصوص درخواست شعبه محترم ۴ اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان قم ، به 
شماره دادنامه ۹۹۱0۱06۲ به تاریخ ۱3۹۹/7/۲0 با موضوع قیمت گذاری ملک ، له فریدون شیخ زاده علیه سید 
محل  از  متقاضی  همراه  به   ۱3۹۹/8/8 مورخ  در  گردد:  می  تقدیم  زیر  شرح  به  تکمیلی  گزارش  حسینی  مجتبی 
، واحد ۲۱  و طبق گفته متقاضی  قرار دارد  پارسا  اپارتمان در مجتمع  امد و مشخص شد  به عمل  بازدید  نظر  مورد 

تلفنی  پیگیری های  از  بعد  و   ۲۱ واحد  به عدم حضور ساکنین  توجه  با  است.  نظر  مورد  ، همان ملک  این مجتمع 
از نظر موقعیت و متراژ در همان مجتمع در طبقه ای  از ملکی مشابه  از واحد ۲۱ ق  بازدید  و عدم همکاری جهت 
دیگر بازدید شد. شایان ذکر است که واحد های متناظر در این مجتمع تیپ بوده و به اذعان مدیر مجتمع و مالک 
)به صورت تلفنی( واحد مذکور بازسازی نشده است. لذا کارشناسی ملک با شرایط مذکور و مطابق گزارش قبل که 
تاریخ ۱3۹۹/۱۱/۱۲ ساعت 8/30  الذکر در  انجام گردید. مقرر گردیده موارد فوق   ، تقدیم حضورتان شده است 
الی 8/۴5 صبح به آدرس قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا  به فروش برسد.  از طریق مزایده حضوری  مزایده 
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 
از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه  بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – محمد پور ابراهیم
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راه های  روشنایی  تامین     ◄
موثری  بسیار  نقش  پرتردد  مواصالتی 
کاهش  و  جاده ها  ایمنی  افزایش  در 
و  داشت  خواهد  شهری  بین  تصادفات 
این در حالی است که محور قم – قنوات 
با وجود حجم ترافیکی قابل توجه هنوز 
مشکالت  با  روشنایی  تامین  زمینه  در 

است. رو  روبه  مختلفی 
چشمگیر  افزایش  به  توجه  با  امروزه 
ویژه  به  جاده ها  در  خودرو ها  تعداد 
و  استان  مرکز  ارتباطی  مسیر های 
کافی  روشنایی  اطراف،  بخش های 
راه ها در کنار تعریض جاده ها می تواند 
وقوع  از  جلوگیری  در  مهمی  عامل 
انسان ها  جان  غلتیدن  فرو  و  تصادفات 

شود. مرگ  تاریکی  در 
راه ها یکی از زیرساخت های مهم در 
افزایش  و  شده  محسوب  کشور  توسعه 
ایمنی جاده ها از تردد سهل تر و امن تر 
چه  اگر  و  می شود  حاصل  مسیر ها  در 
تصادفات  در  راه ها  سهم  می شود  گفته 
با  اما  است،  درصد  سه  فقط  رانندگی 
این وجود، رعایت استاندارد ها می تواند 
تصادفات  کاهش  در  شایانی  کمک 

باشد. داشته 
آسفالت مناسب، عرض کافی جاده و 
نیز نصب عالئم هشدار دهنده از جمله 
هاست،  راه  بودن  استاندارد  مولفه های 
که  اینجاست  برانگیز  تامل  سئوال  ولی 
مولفه های  جزء  جاده ها  روشنایی  چرا 
محسوب  آن ها  ایمنی  و  استاندارد 

نمی شود؟
با توجه به تالش های مسؤوالن در پی 
حل مشکالت بخش مرکزی استان قم، 
و  مقطعی  خاموشی های  همچنان  ولی 
عدم آسفالت مناسب، تردد در مسیر قم 
- قنوات را با مشکالتی مواجه ساخته و 
را  این بخش  اهالی  نارضایتی  موجبات 

فراهم کرده است.
تعهدات  به  قنوات  شهرداری   

کرد عمل 
قنوات  شهر  شهردار  شکاری  رضا 
خاموشی  کرد:  اظهار  خصوص  این  در 
مرکز  حدفاصل  قنوات   - قم  جاده 
کبیر  امیر  زیرگذر  تا  پالک  تعویض 
و  بوده  قم  شهرداری  زیرپوشش 

خدمات دهی در این محدوده از عهده 
از  و  است  خارج  قنوات  شهرداری 
حدفاصل  از  آمده  وجود  به  خاموشی 
تمثال شهدا در روستای مبارک  تابلوی 
تقریبی  طول  به  که  قنوات  شهر  تا  آباد 
۱500 متر است، فقط بخشی از آن به 
مسافت ۴00 متر در محدوده شهرداری 

دارد. قرار  قنوات  شهر 
که  جلسه ای  طی  کرد:  اضافه  وی 
در سال گذشته با اداره راهداری برگزار 
وظایف  تقسیم  بر  مبنی  توافقاتی  شد 
پذیرفت  صورت  مسیر  این  به  رسیدگی 
و شهرداری به تمام تعهدات خود عمل 
کرد که امسال شاهد نتایج آن هستیم.
که  داریم  اطالع  افزود:  شکاری 
مسیر  به  رسیدگی  برای  راهداری  اداره 
برگزار  هم  مناقصه  خود  تعهد  مورد 
ناگهانی  تغییر  بدلیل  اما  است،  کرده 
قیمت ها و باالرفتن بیش از حد هزینه ها 
با انصراف پیمانکار ها مواجه شدند ولی 
موظف  جلسه ای  طی  راهداری  اداره 
عملی  را  مهم  این  جاری  سال  در  شد 

. کند
با  گفت:  ادامه  در  قنوات  شهردار 
وجود اینکه روشنایی این محدوده جزء 
اداره  چنانچه  ولی  نیست،  ما  وظایف 
باشد،  داشته  کمک  به  نیاز  راهداری 
این ۱۱00  از  آمادگی دارد  مجموعه  ما 
متر، حدودا ۲00 تا 300 متر را بر عهده 
مسیر  کیفیت  در  بهبود  شاهد  تا  بگیرد 

باشیم. عزیز  شهروندان  آمد  و  رفت 
شورای  رئیس  حسینی  حسن  سید 
شهر قنوات نیز در این خصوص تصریح 
روشنایی  وضعیت  به  رسیدگی  کرد: 
تعویض پالک  از مرکز  مسیر قم-قنوات 
وظایف  حیطه  در  امیرکبیر  گذر  زیر  تا 
ممکن  که  است  قم  شهر  شهرداری 
است با توجه به تنگنا های اقتصادی از 
اولویت های کاری این شهرداری خارج 

باشد. شده 
قول مساعد شهردار منطقه 5 قم

اقبالیان  با  جلسه  برگزاری  از  وی 
وی  مساعدت  قول  و   5 منطقه  شهردار 
قم- مسیر  وضعیت  به  رسیدگی  برای 
اعالم  هم  ما  افزود:  و  داد  خبر  قنوات 
آمادگی کردیم که در صورت نیاز ماشین 

آالت خود را در اختیارشان قرار بدهیم 
جدی  اراده  و  عزم  طرح  این  انجام  و 
شهرداری قم و شرکت برق استان قم را 

. می طلبد
وی در ادامه گفت: یکی از مصوبات 
از  روشنایی  ایجاد  قم  استانداری 
روستای مبارک آباد تا محدوده خدماتی 
شهر قنوات است که رئیس شورای شهر 
قنوات تاکنون انجام نشده و در آخرین 
باز هم شورای شهر  با راهداری،  جلسه 
راهداری  از  و  شده  قدم  پیش  قنوات 
این مسیر  از  خواسته شد که 750 متر 
شورای  هم  را  مابقی  و  کرده  ترمیم  را 
شهر انجام دهد و حاضر هستیم عالوه 

بر 350 متر مسیر بازسازی شده، 300 
تا ۴00 متر دیگر این مسیر را هم بعهده 

بگیریم.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  حسینی 
را  این طرح  مقرر شده مدیریت شهری 
انجام دهد، هر چند که در حریم بوده و 
مجوز خاص خودش را باید داشته باشد، 
ولی ما این قول را به مردم می دهیم که 
تا پایان امسال و یا شاید هم زودتر بحث 
روشنایی مسیر انجام شود و مابقی هم 
نقل  و  و حمل  راهداری  بعهده سازمان 
جاده ای بوده که متعهد شده اند تا سال 

آینده این مشکل را حل کنند.
تضمین  تحت  قم-قنوات  محور   

است پیمانکاری  شرکت 
اداره  راهداری  معاون  نوروزپور  اکبر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم 
روشنایی  تامین  وضعیت  خصوص  در 

این مسیر گفت: محور قم-قنوات تحت 
که  است  پیمانکاری  شرکت  تضمین 
شهرسازی  و  راه  اداره  با  قرارداد  طرف 
تحویل  برای  شرکت  این  باید  و  بوده 
اقدام  داده  انجام  که  ای  پروژه   قطعی 

. کند
این  به  تضمین  دوره  داد:  ادامه  وی 
اجرا  که  پروژه ای  هر  که  است  صورت 
و  دارد  تضمینی  دوره   یک  می شود 
پایان  تا  است  موظف  پیمانکار  شرکت 
دوره تضمین پروژه را حفظ کند، پروژه 
باید با حداقل سرویس تحویل راهداری 
بشود که هنوز تحویل داده نشده است.

پیمانکار  کرد:  خاطرنشان  نوروزپور 

شهرسازی  و  راه  اداره  در  پروژه  این 
اداره  و  داشته  ساله   5 تضمین  دوره 
پیگیری های  مدت  این  در  باید  مذکور 
موجود  نواقص  رفع  خصوص  در  را  الزم 
به عمل می آورده، ولی  توسط پیمانکار 
متاسفانه پیمانکار این طرح به تعهدات 

است. نکرده  عمل  خود 
تضمین  دوره  اتمام  اعالم  با  وی 
افزود:  آینده  ماه  تا 5  این طرح طی ۴ 
و  با وجود خرابی های موجود  متأسفانه 
نمی توانیم  ما  تضمین  دوره  به  توجه  با 
پروژه  که  چرا  دهیم  انجام  کاری  هیچ 
شهرسازی  و  راه  اداره  دست  در  هنوز 
برآورد  حال  در  همچنان  ما  ولی  است، 
امیدواریم  و  هستیم  مکاتبه  و  هزینه 
پروژه  این  و  برسیم  مطلوب  نتیجه  به 

بشود. راهداری  اداره  تحویل 
قم- جاده  روشنایی  با  رابطه  در  وی 

و  الزم  اعتبار  تامین  کرد:  اظهار  قنوات 
خصوص  این  در  بازسازی  مجوز  صدور 
صادر نشده است، ولی می توانیم تامین 
روشنایی نقطه ای را در برنامه کاری خود 
و  تقاطع ها  محل  شامل  که  دهیم  قرار 
محل راه های دسترسی است و با توجه 
روشنایی  ها،  راه  ایمنی  نامه  آیین  به 
محور جزء الزامات ایمنی نیست و ردیف 
طولی  روشنایی  خصوص  در  اعتباری 
شورای  مصوبه  به  توجه  با  ولی  نداریم، 
از  شاید  تا  کرد  پیگیری  باید  استانی، 

شود. تامین  استانی  منابع  طریق 
ما  کاری  برنامه  در  افزود:  نوروزپور 
آباد  اسالم  روستای  محور  خصوص  در 
پروژه  روکش حفاظتی به نام چیپسی و 
به طول ۲ کیلومتر اجرا می شود که کار 
نوینی است و در سطح استان در حال 
مناسبی  سرویس  سطح  و  بوده  اجرا 
خصوص  در  همچنین  و  می کند  ایجاد 
جاده حاجی آباد آقا که نیاز به آسفالت 
گرم دارد، به دلیل محدودیت های ما در 
مسیر های  در  گرم  آسفالت  از  استفاده 
جاده  این  گیری  لکه  به  فعال  روستایی 
این  کامل  روکش  ولی  شده،  بسنده 
در  ما  کاری  برنامه های  جزء  نیز  مسیر 

است.  ۱۴00 سال 
راه های  وضعیت  به  رسیدگی 
آن ها  مداوم  بازسازی  و  مواصالتی 
از  مسافرین  تردد  سهولت  منظور  به 
هر  مردم  تکریم  برجسته  مصادیق 
ایجاد  بر  منطقه محسوب شده و عالوه 
آرامش روانی و از بین بردن دغدغه های 
موجب  مسیر ها  ایمنی  عدم  از  ناشی 
و  رانندگی  سوانح  توجه  قابل  کاهش 
خسارات  و  تلفات  کاهش  آن  تبع  به 
داشت  خواهد  پی  در  را  مالی  و  جانی 
روشنایی  تامین  همانند  خدماتی  و 
کاستن خطرات  باعث  چنانچه  جاده ها 
جزء  می تواند  شود،  رانندگی  از  ناشی 
قرار  جاده ها  آن  ایمنی  شاخصه های 
دستگاه های  از  مردم  انتظار  گیرد؛ 
افزایی  که ضمن هم  است  این  اجرایی 
یکدیگر،  ظرفیت های  از  مندی  بهره  و 
خدمت  مسیر  در  جدی  اراده  و  عزم  با 
رسانی مطلوب به مردم و رفع مشکالت 

► بردارند.    قدم 

قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل     ◄
از  قم،  استان  در  آبی  وضعیت  دلیل  به  گفت: 
حضور  و  مدارس  شدن  باز  شاهد  ماه  بهمن  اول 
مدارس  در  تدریجی  صورت  به  آموزان  دانش 

بود. خواهیم 
در  جمعه  صبح  االسالم  شیخ  حمیدرضا 
به  توجه  با  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با  گفتگو 
کرونا  مقابله  ملی  ستاد  قم  استان  آبی  شرایط 
بتوانیم  که  کرد  ایجاد  قم  استان  برای  را  فرصت 
آموزش  پایه ها  برخی  برای  تدریجی  صورت  به 
ابتدای  از  گفت:  باشیم،  داشته  را  حضوری 

بهمن ماه ستاد کرونا مجوز این کار را در اختیار 
و  اول  پایه های  در  که  است  داده  قرار  استان ها 
خواهیم  را  بازگشایی  تدریجی  صورت  به  دوم 
مطلوب تر  و  تحصیلی  طول  فرآیند  در  و  داشت 
تعمیم  نیز  تحصیلی  پایه های  به  شرایط  شدن 

. بد می یا
بیان  با  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  ابالغ  اساس  بر  اینکه 
دوم  و  اول  پایه های  می توان  کنونی  شرایط  در 
کار  و  حرفه ای  و  فنی  هنرستان های  ابتدایی، 
را  خود  فعالیت  نفر   50 زیر  مدارس  و  دانش 

باید  دستورالعمل  این  طبق  گفت:  کنند،  آغاز 
دستورالعمل های  کلیه  و  نفر   ۱0 زیر  کالس ها 
بهداشتی رعایت شود و برنامه ریزی این امور بر 

است. مدرسه  شورای  عهده 
و  دوم  و  اول  پایه های  اولویت  به  اشاره  با  وی 
رشته های عملی در آموزش های فنی و حرفه ای 
طبق  افزود:  قم  استان  در  بازگشایی  بر  مبنی 
به  آن  ابالغ  و  کرونا  مقابله  ملی  ستاد  دستور 
شرایط  در  مدارس  مداوم  شدن  باز  استان ها 
قابلیت  و  ندارد  یاد شده مشکلی  فعلی در موارد 

► دارد.   اجرا 

و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل     ◄
فضای سبز شهرداری قم گفت: با توجه 
به مصوبه ستاد ملی کرونا بوستان های 
سطح شهر قم از اول بهمن ماه بازگشایی 

شد. خواهد 
ایرنا،  شب  شنبه  گزارش  به   
تعطیلی  به  اشاره  با  جوادیان  پیام 

افزایش  دلیل  به  شهر  بوستان های 
قم  شهر  و  کشور  در  کرونا  شیوع  پیک 
این  به  ابتال  کاهش  با  داشت:  اظهار 
ویروس و مصوبه جدید ستاد ملی کرونا، 
و  شد  خواهند  بازگشایی  بوستان ها 
فضاهای  ضدعفونی  از  پس  نیز  قم  در 
ابتدای  از  آنها،  پاکسازی  و  بوستان ها 

قرار  مردم  اختیار  در  بوستان ها  بهمن 
. می گیرد

قم  شهرداری  پارک های  مدیرعامل 
صرفا  بوستان ها  بازگشایی  کرد:  بیان 
از  و  بود  خواهد  مردم  استفاده  برای 
بوستان ها  در  گردهمایی ها  و  تجمع 

می شود. جلوگیری 

حضور  اینکه  بر  تاکید  با  جوادیان 
رعایت  با  باید  بوستان ها  در  مردم 
باشد  بهداشتی  دستورالعمل های 
باز  نیز  بهداشتی  سرویس های  افزود: 
یک  تا  هم  نمازخانه ها  و  بود  خواهد 
ساعت قبل و پس از اذان ظهر و مغرب 

هستند. باز 

از  قبل  مردم  کرد:  خاطرنشان  وی 
محدودیت   به  بوستان ها  به  مراجعه 
بعد  که  باشند  داشته  توجه   ۲۱ ساعت 
از این ساعت تجمع قانونی نبوده و باید 

کنند. ترک  را  بوستان 
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► دارد.   وجود 

● راهمواصالتیقم-قنواتنیازمندتامینروشنایی●

مدیرکلآموزشوپرورشقممطرحکرد:

● بازگشاییبرخیمقاطعتحصیلیازابتدایبهمنماهدرقم●

مدیرعاملپارکهایقم:

● بوستانهایشهرقمازابتدایبهمنبازگشاییمیشود●

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

نوع جدید ویروس کرونا نوجوانان و 
جوانان را بیشتر درگیر می کند

کرونا  ویروس  جدید  نوع  گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیشتر  پایین  سنین  چه  هر  و  می کند  درگیر  را  نوجوانان  و  جوانان 
افزایش  نیز  افراد  بین  این ویروس در  درگیر شوند، میزان چرخش 

می یابد.
با  به گزارش مهر، محمدرضا قدیر شنبه شب در جمع خبرنگاران 
مختلف  دوره های  درمان  کادر  زحمات  و  مردم  همکاری  به  اشاره 
شیوع بیماری کرونا در استان برای پشت سر گذاشتن پیک کرونا 
روزهای  در  گفت:  کرونا،  شیوع  در  یکم  و  سی  رده  به  رسیدن  و 
نکردن  رعایت  و  تجمعات  و  مختلف  مراسم های  برگزاری  اخیر 
در  را  نگرانی  افراد،  از  عده ای  توسط  بهداشتی  دستورالعمل های 
بین مسئوالن و کادر درمان افزایش داده است و امیدواریم که وارد 

نباشیم. استان  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  جدیدی  دوره 
و  تجمعات  اگر  اینکه  به  اشاره  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
آنها  جلوی  صراحتًا  باشد،  دار  ادامه  استان  در  مراسم ها  برگزاری 
ایستادگی خواهیم کرد افزود: در جلسه امروز ستاد ملی کرونا به 
با  و  باید کاهش  برگزاری مراسم ها  نیز گوشزد شد که  استاندار قم 
رعایت تعداد نفرات و دستورالعمل های بهداشتی باشد و اگر نکات 
بهداشتی توسط مردم رعایت نگردد وارد دوره بعدی خواهیم شد، 

بود. از دوره های گذشته بسیار خطرناک تر خواهد  این دوره  که 
وی با تاکید بر اینکه برپایی هرگونه موکب و ایستگاه صلواتی، پیاده 
به  باید  همگان  و  است  ممنوع  تجمع  و  دسته جات  حرکت  و  روی 
فقط  نیز  همایش ها  برگزاری  داد:  ادامه  باشند،  هم  سالمتی  فکر 
مراقبت های  باید  افراد  تمام  و  گیرد  صورت  باید  مجوز  داشتن  با 
بهداشتی را به بهترین شکل انجام دهند و هر فرد و سازمان، رسالت 

و وظیفه افراد تحت نظر خود را باید به آنها یادآوری کند.
افرادی که مسئولیت  اینکه در طرح شهید سلیمانی  بیان  با  قدیر 
با  و  می روند  ویروس  سمت  به  و  می کنند  پذیری  خطر  دارند 
شناسایی افراد به روند رسیدگی آنها سرعت می بخشند، گفت: در 
این طرح به ازای هر یک نفر به ۱0 نفر از اطرافیان فرد رسیدگی 
می شود و با انجام تست های سریع که جواب آن 30 دقیقه به طول 
می انجامد، افراد شناسایی و روش های مراقبت، حمایت و نظارت 
توسط گروه های مختلف با همکاری بسیج و گروه های جهادی به 

می شود. اعالم  آنها 
پیک دوره جدید خطرناک تر با ویروس جهش یافته است

وی با بیان اینکه ماسک زدن و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در بین افراد کاهش یافته است، گفت: متأسفانه برگزاری تجمعات 
دوره  آغازگر  زمینه می تواند  در هر  انگاری  عادی  و  داشته  افزایش 
و  درمان  کار  شدیدتر  کردن  درگیر  و  استان  در  کرونا  از  جدیدی 

باشد. را در پی داشته  مدافعان سالمت 
کرونا  چهارم  دوره  اینکه  بیان  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
زیادی  آسیب  می تواند  و  است  یافته  جهش  و  خطرناک تر  بسیار 
و  مراجع  بیوت  در  حضور  با  شخصًا  گفت:  کند،  وارد  جامعه  به  را 
و  برگزاری مراسم  آنها خواهش کردم اجازه  از  نامه عاجزانه  ارسال 

ندهند. را  دسته جات 
وی با اشاره به اینکه در جلسه ای با حضور دادستان استان تقاضای 
را  بهداشتی  نامه های  شیوه  که  افرادی  و  هنجارشکنان  با  برخورد 
نیز  اسالمی  تبلیغات  سازمان  افزود:  داشتم  را  نمی کنند،  رعایت 
نامه های  شیوه  رعایت  و  هیئت ها  عملکرد  بر  بیشتر  نظارت  برای 
افراد متخلف برخورد کند. با  آنها به طور جدی  بهداشتی در بین 

محمدرضا قدیر با تأکید بر اینکه نوع جدید ویروس کرونا جوانان و 
نوجوانان را درگیر می کند و هرچه سنین پایین بیشتر درگیر شوند 
میزان چرخش این ویروس در بین افراد نیز، افزایش می یابد ادامه 
داد: در حال حاضر بیمارستان های شهید بهشتی و امیرالمومنین 
با  افراد  و  هستند  قم  استان  در  کرونایی  بیماران  نگهداری  مراکز 
با مراجعه به این بیمارستان ها می توانند  داشتن عالئم مشکوک و 

مراحل درمانی را پشت سر بگذارند.
رعایت  برای  مردم  و  افراد  از  خواهش  ضمن  پایان  در  وی 
مراکز سرپایی  به  بهداشتی گفت: مراجعه مردم  دستورالعمل های 
آمار  باالرفتن  از  ترس  ما  و  داشته  افزایش  کرونا  بیماری  تشخیص 
حضور افراد مبتال به کووید ۱۹ در بیمارستان را داریم که امیدواریم 

نباشد. گونه  این 

آگهیاخطارماده149قانونثبتاسناد
به مساحت  قم  در بخش یک  واقع  اصلی   ۱۱۱8۹ از  فرعی   3 فرعی  از  باقیمانده  ثبتی  پالک  اینکه  به  توجه  با  احتراما 
مساحت  به  ملک  مساحت  حاضر  حال  در  و  داشته  سند  صدور  سابقه  تبریز  ناجیان  محمود  حاج  بنام  مترمربع   808
مبلغ  به  مساحت  اضافه  مقدار  ارزش  باشد.  می  ثبت  قانون   ۱۴۹ ماده  مشمول  که  یافته  افزایش  مترمربع   ۱76/۴6
اجرایی  سپرده  فیش  طی  و  ارزیابی  ریال  هشت  و  هشتاد  و  دویست  و  هزار  شش  و  هفتصد  معادل  ریال   706/۲88
شماره 8866۲۹ در تاریخ ۹۹/۱0/۲3 به حساب سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تودیع شده است. لذا از آنجایی 
نامبردگان اخطار می گردد  به  نیامده بدینوسیله  به دست  تبریز  یان  ناجی  العابدین و محدرضا  آقای زین  از  که آدرسی 
قانون  در  بینی شده  پیش  مهلت  در صورت سپری شدن  نماید.  اقدام  ثبت  در صندوق  تودیعی  وجه  دریافت  به  نسبت 

)۱۲۹3۲ الف  )م  بود.  نخواهد  وصول  قابل  مذکور  وجه 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم – داوود فهیمی نیک

آگهیمزایدهاموالمنقول
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا به شماره انتظامی ۱75 م ۴5 ایران ۱6 مربوط به پرونده کالسه 

۱3۹۹0۴0300۱۱00۲۹6۲
بموجب پرونده اجرایی کالسه ۱3۹۹0۴0300۱۱00۲۹6۲ )باشماره بایگانی ۹۹03۱76( له: خانم ناهید صفرزاده 
بر علیه: محمد کریمی یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی ۱75 م ۴5 ایران ۱6 با مشخصات ذیل 

متعلق به نامبرده واقع در پارکینگ ایران از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مشخصات فنی خودرو: 

موتور ۲5۹۹75۹ شماره شاسی:  – شماره  – مدل ۱387  رنگ سفید   – آی  ایکس  تی  پراید جی  نوع خودرو سواری 
s۱۴۱۱۲۲878۴3۹6۱

بیمه شخص ثالث: ندارد
ارزیابی خودرو مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری طبق گزارش بوارده ۲37۱۲ مورخ ۱3۹۹/۱0/۲۲ می باشد.

وضعیت ظاهری:
قیمت تعیین شده بر اساس اینکه درب موتور سمت راست کمی خوردگی داشته و بازسازی شده است و اتاق تعویضی 
است و بیمه  شخص ثالث آن در مورخ ۱3۹۹/۱0/۱۱ منقضی شده است و الستیکهای جلو مطلوب و الستیک های 

عقب در حد قابل قبول است و تعویض اتاق با مجوز قانونی انجام شده است.
که با توجه به شرایط فعلی وسیله مذکور و استعالم عرف بازار قیمت وسیله 370/000/000 ریال معادل 37 میلیون 

تومان تشخیص تعیین شده است
کارشناس رسمی دادگستری ارزش خودرو را به مبلغ 370/000/000 ریال )سیصد و هفتاد میلیون ریال( ارزیابی 

نموده است. مزایده خودروی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱3۹۹/۱۱/۱۱ در اداره اجرای 
اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7  - طبقه فوقانی  اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک 

قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
شروع  ریال(  میلیون  هفتاد  و  سیصد  بحروف   ( ریال   370/000/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
واریز  شناسه  با   IR  ۹8۱0000۴0760۱3۲078۹56۹3 شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی 
مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  باشد  می   ۹65۱08576۱0000000۲۱7۱3۲35۱۲006
الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب 
صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت 

گردد. می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات 
حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت 

انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.)م الف ۱35۴6(
اداره اجرای اسناد رسمی قم



به  گویه  روزنامه  برای  یادداشتی  در  قدسی  نجفی  مرتضی     ◄
مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد درگذشت مرحوم حاج محمد رضا 
از مصادیق  از شخصیت هایی که در دوران ما  : یکی  اعتمادیان نوشت 
بارز خیراندیشی و نیکوکاری محسوب می شود، مرحوم حاج محمد رضا 
اعتمادیان بود که رهبر معظم انقالب او را »اخیار« نام نهادند و در  بیش 
یاد داشت مرتضی  از چهل انجمن خیریه مشارکت فعال داشت. متن 

به شرح زیراست: نجفی قدسی 
َبًدا« )کهف: 

َ
اِکِثیَن ِفیِه أ ْجًرا َحَسًنا * مَّ

َ
نَّ َلُهْم أ

َ
اِلَحاِت أ ِذیَن َیْعَمُلوَن الصَّ »الَّ

۲ و 3( 
کسانی که کارهای نیک انجام می دهند محققًا برای ایشان پاداش نیکو 

خواهد بود، پاداشی چون بهشت که جاودانه در آن ماندگار خواهند بود. 
و  خیراندیشی  بارز  مصادیق  از  ما  دوران  در  که  شخصیت هایی  از  یکی 
نیکوکاری محسوب می شود، یار دیرینه انقالب مرحوم محمد رضا اعتمایدان 
به مدت چهار سال  تا ۱363  در سال های ۱360  که  براین  او عالوه  است. 
در  نیز  آن  از  پس  داشت،  عهده  بر  را  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  ریاست 
بسیاری از امور خیریه ماننداحداث بیمارستان ها، مساجد، حوزه های علمیه، 
ستاد دیه کشور و کمک به زندانیان کمک به بیماران و مداوای آن ها و دیگر 
امور خیریه نقش محوری داشت به طوری که در بیش از چهل مجمع خیریه 
مشارکت فعال داشت و در بسیاری از آن ها جزء مؤسسین و بنیانگذاران بود. 
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیة الله خامنه ای نیز در پیامی که به 
مناسبت درگذشت مرحوم حاج محمد رضا اعتمادیان منتشر می کنند بر اخیار 
بودن ایشان تأکید داشته می فرمایند: »درگذشت مرحوم مغفور حاج محمد 
رضا اعتمادیان رحمت الله علیه را که از اخیار و اعضای مؤثر جامعة االمام 
الصادق )ع( بودند به خانواده گرامی و فرزندان و برادران محترم ایشان تسلیت 

می گویم و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم مسئلت می کنم«. 
نام  و  یاد  انقالب اسالمی چهره های برجسته ای درخشیدند که  در طول 
آن ها و شرح خدمات و فعالیت هایشان می تواند برای دیگران و نسل جدید 

ُاسوه و الگوی عملی باشد. 
مرحوم حاج محمد رضا اعتمادیان در سال ۱3۱7 در شهر دارالعباده یزد 
متولد می شود و از همان دوران نوجوانی با شهید آیت الله صدوقی مأنوس 
و جزء مریدان دلباخته ایشان می گردد. مرحوم اعتمادیان در سال ۱335 به 
تهران مهاجرت می کند و در بازار تهران به کسب و تجارت می پردازد اّما پیوند و 
ارتباط خود را همیشه با شهید آیة الله صدوقی و دیگر انقالبیون حفظ می کند 

و از عناصر فعال در نهضت امام خمینی )رض( محسوب می شود. 
بار به نجف اشرف  او در زمانی که حضرت امام در تبعید بودند، چندین 
می نماید.  منتقل  انقالبیون  به  را  خمینی  امام  پیام های  و  می شود  مشرف 
و  موقعیت  و  مال  تهران،  بازار  در  فعالیت  سال های  طی  اعتمادیان  مرحوم 
امنیت و آسایش خود را در راه آرمان های نهضت اسالمی حضرت امام در طبق 
اخالص می گذارد و چه بسیار جلساتی که در خانه ی شخصی او برای کمک 
به انقالب برگزار و نهایتًا موجب دستگیری و شکنجه او توسط سازمان امنیتی 

می شود.  )ساواک(  شاه 
اش  انقالبی  دوستان  و  یاران  کمک  به  مبارزه  ایام  در  اعتمادیان  مرحوم 
مثاًل  بود،  باالیی  پذیری  ریسک  دارای  که  می داد  انجام  شگفتی  کارهای 
را توسط رابط هایی که در مخابرات  پاریس  یا  و  امام در نجف  سخنرانی های 
پیام ها  بود!  ساواک  نظر  تحت  که  مخابراتی  همان  طریق  از  یعنی  داشت، 
ضبط  مخابرات  در  ابتدا  و  می کردند  دریافت  تلفنی  را  امام  سخنرانی های  و 
بوسیله دستگاه  پیاده سازی،  از  و پس  را می گرفت  نوارش  و سپس  می شد 

می کردند.  تکثیر  و  تایپ  داشت  بازار  در  که  تکثیری 
مرحوم اعتمادیان در خاطرات خود می گوید: باالخره حدود ۲ ماه بعد از 
حضور حضرت امام خمینی در نوفلوشاتوی فرانسه قرار شد آیة الله صدوقی 
به دیدار ایشان برود و من هم به همراه چند نفر دیگر همراه ایشان باشم، یک 
روز قبل از پرواز، آیت الله صدوقی از یزد به منزل ما در تهران آمدند و بزرگانی 
مانند آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله موسوی اردبیلی هم به دیدار ایشان 
آمدند، ما برای لندن بلیط گرفته بودیم که به ما مشکوک نشوند و قصد داشتیم 
از آن جا به فرانسه برویم، در فرودگاه افسری که گذرنامه ها را کنترل می کرد از 
تک تک مسافران علت سفر را جویا می شد، آیت الله صدوقی را جلو انداختیم 
و افسر از ایشان پرسید کجا می روید؟! آیت الله صدوقی هم خیلی صریح و 
واضح گفتند: »به یاری خدا به زیات امام خمینی در پاریس!« همه ما سخت 
جا خوردیم و ترسیدیم! اّما با کمال تعجب آن افسر لبخندی زد و گفت: »سالم 

ما را هم به ایشان برسانید!«. 
مرحوم اعتمادیان در بسیاری از وقایع دوران انقالب نقشی کلیدی داشت، 
فرودگاه  در  ایشان  از  استقبال  و  کشور  به  امام  بازگشت  مقدمات  تمهید  در 
مهرآباد، سخنرانی حضرت امام در بهشت زهرا )س( و استقرار ایشان در مدرسه 
رفاه نقش بسزایی داشت. او پس از پیروزی انقالب نیز از پای ننشست و با 
خدمتگذاری در کمیته امداد امام خمینی، قائم مقامی آستان قدس رضوی، 
عضویت در شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی و همراهی گسترده با مرحوم 
حاج حبیب الله عسکراوالدی و دیگر استوانه های این حزب مانند استاد سید 

علی اکبر پرورش به فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود ادامه داد. 
مرحوم اعتمادیان به مدت ۱3 سال در سه دوره ریاست جمهوری مشاور 
رؤسای جمهوری در امور اصناف و بازرگانی بود و معتمد خاص آنان محسوب 

می شد. 
مرحوم حاج محمد رضا اعتمادیان در زمان نخست وزیری شهید رجایی 
به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه منصوب می شود و به مدت چهار سال 

منشاء خدمات فراوانی در این سازمان می گردد. 
آیت الله امام جمارانی که در آن هنگام به همراه حجت االسالم و المسلمین 
نظام زاده نمایندگان حضرت امام خمینی در سازمان اوقاف بودند در کتاب 
خاطرات خود از انتصاب مرحوم اعتمادیان به ریاست اوقاف چنین آورده است 
که خبر انتصاب ایشان را در ماشین هنگامی که به سمت اوقاف می رفتیم از 
رادیو شنیدم و فردای آن روز هنگامی که به اتفاق آقای نظام زاده به سازمان 
اوقاف آمدیم، هنگام سوار شدن به آسانسور، فردی مؤدب و محترم به طرف 

من آمد و سالم کرد و گفت: »بنده اعتمادیان هستم« به او تبریک گفتم و پس 
از آن به مدت چهارسال با ایشان در سازمان اوقاف همکار شدیم. 

آیت الله امام جمارانی اضافه می کند: »آقای اعتمادیان تمام وقت خود را 
صرف سازمان اوقاف و امور خیریه می کرد و نظرات خوبی هم برای ارتقای 
جایگاه اوقاف داشت، از جمله این که سازمان اوقاف باید با امور حج ادغام 
و  وظایف  می خواست  دیگر  سوی  از  کند.  پیدا  ارتقاء  وزارتخانه  یک  به  و 
اختیارات رئیس سازمان اوقاف که مطابق مصوبه شورای انقالب محدود بود 
و بخش مهم و عمده ی آن بر عهدة شورای مرکزی گذاشته شده بود به ریاست 
سازمان تفویض شود. بنابراین آقای اعتمادیان ظرف این چهار سال جمعی 
از متخصصین اوقاف را ترغیب کرد تا قانونی را مبنی بر تجمیع سازمان حج 
و اوقاف و امور خیریه بنویسند، البته در تمام این مراحل، این کار با حضور و 
تأیید ما به عنوان نمایندگان امام صورت می گرفت و در واقع نظر ما هم این بود 
که با تصویب این قانون، اوقاف از یک سازمان به یک وزارتخانه تبدیل شود. 
بود که قانون  این  این کار صورت نگرفت و دلیلش  با همه تالش ها،  اما 
پیشنهادی که کارشناسان اوقاف تهیه کرده بودند، از تصویب هیئت دولت 
گذشت و سپس به مجلس شورای اسالمی رفت، اما مجلس آن را با تغییرات 
عمده ای به تصویب رساند و به هر ترتیب قانون تشکیالت و اختیارات سازمان 
اوقاف در تاریخ ۱363/۱0/۲ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و برای 

اجراء ابالغ شد و اآلن هم همین قانون در حال اجراست«. 
امام  ماه ۱363 که حضرت  بیست و ششم دی  روز  تا  اعتمادیان  مرحوم 
خمینی جناب حجت االسالم والمسلمین آقای سید مهدی امام جمارانی را 
به سرپرستی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منصوب فرمودند، ریاست این 
سازمان را بر عهده داشت و پس از آن نیز ایشان که خیراندیشی و نیکوکاری 
جزء شاکله وجودی اش بود، همکاری با مجامع خیریه را ادامه داد به طوری 
که در تأسیس و پایه گذاری و حمایت بیش از چهل انجمن خیریه دخالت و 

داشت.  همکاری 
یکی از مهمترین نهادهای خیریه و خدماتی مهم مرحوم حاج محمد رضا 
درمان  برای  »محب«  غیرانتفاعی  مؤسسة  نهاد  بنیان  و  تأسیس  اعتمادیان 
انتفاعی  این مؤسسة غیر  بود.  الله« می دانست،  را »عیال  آن ها  بیماران که 
فعالیتش را از بازسازی و احیاء بیمارستان قدیمی و فرسوده شهید هاشمی 
نژاد آغاز کرد و برنامه نوسازی و توسعه این بیمارستان طی سال های ۱38۲ 
تا ۱3۹0 بدون وقفه همزمان با ارائه خدمات به بیماران ادامه یافت به طور ی 
که هم اکنون این بیمارستان در چهار طبقه و حدود ده هزار مترمربع، ظرفیت 
پذیرش بیماران آن از سیصد نفر به ۱۲00 بیمار رسیده است و به طور متوسط 
ماهانه ۴00 عمل جراحی، ده پیوند کلیه و 3 هزار بار دیالیز انجام می گردد. 
مرحوم اعتمادیان در قالب مؤسسة غیر انتفاعی محب، برای خدمتگذاری 
به بیماران کشور به همین میزان بسنده نکرد و با جلب کمک های مردمی و 
خیرین قدم های بزرگ دیگری را در این راه برداشت که مقاوم سازی و نوسازی 
در  محب  بیمارستان  تجهیز  و  ساخت  خان،  میرزاکوچک  بیمارستان  کامل 
و  یاس، احداث  بیمارستان ۲۲0 تختی محب  اندازی  راه  و  کاشان، ساخت 

تجهیز بیمارستان محب مهر با ۱75 تخت و ۱50 هزار بستری تا سال ۱3۹8، 
و  بستری  تخت   ۱57 با  کوثر  محب  بیمارستان  تجهیز  و  ساخت  و  طراحی 
پذیرش 75 هزار بستری تا سال گذشته، ساخت مرکز جامع پیشگیری، کنترل 
و درمان سرطان، ساخت اولین دهکده گردشگری سالمت کشور درزمینی به 
مساحت ده هزار متر مربع در برغان استان البرز و اشتغال قریب دو هزار نفر به 
صورت مستقیم و صدها پزشک متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های 
محب از مجموعه خدمات مؤسسة غیر انتفاعی محب است که مرحوم حاج 

محمد رضا اعتمادیان تا آخرین روزها اداره ی آن را بر عهده داشت. 
که  نیکوسرشتی  و  دوستی  انسان  با  اّما  بود  نفر  یک  اعتمادیان  مرحوم 
داشت نشان داد می تواند خادم مخلص هزاران انسان نیازمند باشد و خوبی ها 
از  اجمالی  شد  اشاره  که  این ها  همه  و  کند  تکثیر  جامعه  در  را  نیکوکاری  و 
امثال  امیدواریم  که  بود  پروردگار  صالح  عبد  این  خیرخواهانه  فعالیت های 
ایشان در جامعه زیاد شوند و باقیات الصالحات و سنت حسنه ایشان همیشه 

با دوام و ساری و جاری باشد. 
اّما از آن جایی که این جهان فانی است و انسان ها برای مدتی محدود در 
این دنیا به سر می برند و عاقبت باید رهرو سرای آخرت و جاوید بشوند، مرحوم 
حاج محمدرضا اعتمادیان نیز درسن هشتاد سالگی و در بیست و ششم دی 
انقالب و خدمت خالصانه  راه  از عمری تالش و کوشش در  بعد  ماه ۱3۹7 
بار آهنگ سفر آخرت  پر  و توشه ای  زاد  با  نیازمندان،  و  به مردم و محرومین 
کرد و به دیار باقی شتافت، گرچه چنین انسان هایی هرگز نمی میرند و یاد و 
نام آنان تا روزگار باقی است، جاودان خواهند ماند و جایگاهشان در آن دنیا 
نیز بهشت ابدی خواهد بود همان طور که در قرآن کریم وعده فرموده است: 
َوی ُنُزاًل ِبَما َکاُنوا َیْعَمُلوَن« 

ْ
اُت اْلَمأ اِلَحاِت َفَلُهْم َجنَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
»أ

)سجده، ۱۹( 
مرتضی نجفی قدسی    ►
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● مرحوماعتمادیانستارهیبارزخیراندیشیونیکوکاری●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
ثبت  ۹/۹7ج/۴3۱  به شماره  قم  احکام مدنی  اجرای   ۹ در شعبه  که  دادگاه عمومی حقوقی   ۴ از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
و مهدی مالحسینی  و علی  و حومه علیه مصطفی حاجی مال حسینی  قم  داران گوشتی  تعاونی کشاورزی مرغ  له شرکت  گردیده 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت 7/۴6۱/355/۲7۱ریال در حق محکوم له و 3۹6/7۲7/763ریال نیم عشر در حق صندوق 
دولت محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 3 فرعی از 80 اصلی مذکور و مجزا شده ۲ فرعی از اصلی مذکور بخش ۹ 
و  گردیده  ارزیابی  88/۲7۹/037/600ریال  مبلغ  به  دو جمعا  که هر  است  نموده  توقیف  ان  متعلقات  و  قنات  و  به همراه چاه  قم 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد 5۱ و ۱35 مقدار ۲0/۲8۴سهم از مشاع ۲۴0 سهم ششدانگ پالک 
ثبتی و چاه فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۱/077سهم مشاع از ۲۴0سهم ششدانگ پالک ثبتی و چاه و متعلقات فوق بابت حق 
االجرا به فروش خواهد رسید. تمامی ششدانگ پالک 3 فرعی از 80 اصلی مفروز و مجزا شده از ۲ فرعی از اصلی مذکور بخش ۹ 
منطقه یک قم به مساحت 5۲500 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 8۲/۲/3۱ در سهم افراز شده به نام اقای علی مال حسینی فرزند عباس 
قرار گرفته است. میزان 3۲500مترمربع از پالک موصوف دارای کاربری کشاورزی )زراعی و باغ( و در مساحت باقیمانده به میزان 
۲0000مترمربع یک واحد مرغ داری تخم گذار با مستحدثات مربوطه بنا گردیده است. الف – ارزیابی واحد مرغداری: مشخصات 
نظام  سازمان  سوی  از  صادره   ۱۴۴8۹5۹۲۴ شماره  به  معتبر  برداری  بهره  پروانه  دارای   گذار  تخم  داری  مرغ  واحد  مرغداری: 
مهندسی کشاوزی و منابع طبیعی استان قم به ظرفیت 80000 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 
زمین  گیرد.۱-  می  قرار  ارزیابی  مورد  زیر  جداول  شرح  به  که  قطعه   68650 تعداد  با  پل  نی  اتوماتیک  خوری  اب  و  دستی  خوری 
کل  قیمت  600/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  ۲0000مترمربع  الذکر  فوق  مشخصات  با  مرغداری  کاربری  با  ششدانگ 
کل  قیمت  ۴/300/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  773/8مترمربع  مساحت   53*۱۴/6 یک  سالن    -۱ ۱۲/000/000/000ریال 
کل  قیمت  ۴/300/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  876مترمربع  مساحت   60*۱۴/6 دو  سالن   -۲ 3/3۲7/3۴0/000ریال 
کل  قیمت  ۴/300/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  6۱۲مترمربع  مساحت   5۱*۱۲ سه  سالن   -3 3/766/800/000ریال 
کل  قمیت  ۴/300/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  6۱۲مترمربع  مساحت   5۱*۱۲ چهار  سالن   -۴ ۲/63۱/600/000ریال 
کل  قیمت  ۴/300/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  60۱/۲مترمربع  50/۱0*۱۲مساحت  پنج  سالن   -5 ۲/63۱/600/000ریال 
کل  قیمت  ۴/300/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  60۱/۲مترمربع  50/۱0*۱۲مساحت  شش  سالن   -6 ۲/585/۱60/000ریال 
۲/585/۱60/000ریال  7- سالن هفت 8۴/8*۱۲ مساحت ۱0۱7/6مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/700/000ریال ارزش کل 
۴/78۲/7۲0/000ریال 8- سالن هشت 60/3*۱3/8 مساحت 83۲/۱۴مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/700/000ریال ارزش کل 
3/۹۱۱/058/000ریال 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 ۹- خنک کننده ها 8 باب مساحت 67/7۴ دیوار های بلوک سیمانی سقف ایرانی کف 
انبار  مترمربع ۱/۲00/000ریال قیمت کل 8۱/۲88/000ریال ۱0-  پوشال قیمت هر  گالواریزه  قاب  و  اب  دارای حوضچه  بتنی 
سالن یک 7/۲*۱۴/6مترمربع مساحت ۱05/۱۲مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/300/000ریال قیمت کل ۴۲۲/0۱6/000ریال 
۱۱- انبار سالن دو ۱۲*۴/6 مساحت 55/۲ قیمت هر مترمربع ۴/300/000ریال قیمت کل ۲37/360/000ریال ۱۲- انبار سالن 
سه و چهار ۱۲*۴/۲ مساحت 50/۴مترمربع قیمت هر مترمربع ۴/300/000ریال قیمت کل ۲۱6/7۲0/000ریال ۱3- انبار زیر 
ساختمان مدیریتی 5*8/5 مساحت ۴۲/5مترمربع قیمت هر مترمربع 3/000/000ریال قیمت کل ۱۲7/500/000ریال ۱۴- 
3۱/500/000ریال  کل  قیمت  3/000/000ریال  مترمربع  هر  ۱0/5قیمت  مساحت   7*۱/5 مدیریتی  ساختمان  حیاط  زیر  انبار 
مشخصات : دیوار ها اجری با پوشش داخلی و خارجی سیمانی سقف ضربی قوس دار با پوشش داخلی گچ و سیمان دارای عایق 
ایزوگام ۱5- انبار کارتن و شانه سالن و 5 و 6 ۴/8*۱۱/۹مساحت57/۱۲مترمربع دیوار ها اجری با پوشش سیمان ارتفاع 3 متر کف 
بتنی سقف ضربی تیر اهن قیمت هر مترمربع 3/500/000ریال قیمت کل ۱/۹۹۹/۲00/000ریال ۱6- انبار دان سالن 5 و 6 
۱۱/۹*۱3/5 مساحت ۱60/65مترمربع مشخصات : دیوار ها اجری با پوشش سیمان به ارتفاع ۴/8متر کف بتنی سقف تیر چوبی 
قیمت هر مترمربع ۲/500/000ریال قیمت کل ۴0۱/6۲5/000ریال ۱7- انبار تخم مرغ سالن 5 و 6 3*۴ مساحت ۱۲مترمربع 
کل  قیمت  ۴/600/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  بتنی  کف  ایزوگام   عایق  با  ضربی  سقف  سیمان  پوشش  با  اجری  ها  دیوار 
5۴/000/000ریال ۱8- انبار کارتن و شانه سالن 7 و 8 7/6*۴/55مترمربع ۱۱/۴5*3/8مترمربع مساحت 78/06مترمربع دیوار 
کل  قیمت  ۴/600/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  ایزوگام  عایق  با  دار  قوس  ضربی  سقف  بتنی  کف  سیمان  پوشش  با  اجری  ها 
35۱/۲70/000ریال ۱۹- انبار تخم مرغ سالن 7 و 8 ۱۱/۴5*3/8 مساحت ۴3/5۱مترمربع دیوار ها اجری با پوشش سیمان کف 
موزاییک سقف ضربی قوس دار با عایق ایزوگام قیمت هر مترمربع 5/500/000 قیمت کل ۲3۹/305/000ریال ۲0- انبار دان 
سالن 7 و 8 ۱6/۲0*۱۱/۹ دیوار ها اجر نما با بند کشی ارتفاع 7متر کف بتنی دارای دیوار جدا کننده سقف اسکلت خرپا با پوشش 
 8 و   7 سالن  دان  انبار   -۲۱ ۱/۹۲7/800/000ریال  کل  قیمت  ۱00/000/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  گالواریزه  ورق 
۱6/۲0*۱۱/۹مساحت ۱۹۲/78مترمربع دیوار ها اجری با پوشش دو طرفه پالستر سیمان به ارتفاع 5 متر کف بتنی دارای چاله 
دان سقف اسکلت خرپا با پوشش ورق گالواریزه  قیمت هر مترمربع 7/500/000ریال قیمت کل ۱۴/۴58/500/000ریال کرسی 
چینی دور انبار 3۹*۱/۴0مساحت 5۴/6مترمربع سنگ چینی به ارتفاع ۱/۲0متر روکش بتنی مساحت ۲/500/000ریال قیمت 

8/8 مساحت ۹۲/۴مترمربع دیوار ها اجری با پوشش  کل ۱36/500/000ریال ۲۲- خانه کارگری جنب سالن یک و دو ۱0/5* 
اتاق و اشپزخانه قیمت هر مترمربع ۴/500/000ریال قیمت کل  خارجی سیمانی و داخلی گچ سقف ضربی قوس دار شامل دو 
ها  دیوار  37/۲مترمربع  و  ۲۲/۴مترمربع  مساحت   6*6/۲  8/8*۱0/5 باغ  جنب  کارگری  ساختمان   -۲3 ۴۱5/800/000ریال 
اجری با پوشش داخلی گچ سقف ضربی تیر اهن کف سیمانی با ۲5 متر محوطه قیمت هر مترمربع 5/800/000ریال قیمت کل 
۱۲۹/۹۲0/000ریال و ۲۱5/760/000ریال سرویس بهداشتی شامل حمام و رختکن ۲/85*5/۲ مساحت۱۴/8۲مترمربع سکو 
کل  قیمت  6/000/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  شده.  کاری  کاشی  سقف  تا  اجری  ها  دیوار  بتنی  روکش  با  سنگ  چینی 
با پوشش  اتاق دیوار ها اجری  88/۹۲0/000ریال ۲۴- ساختمان کارگری جنب ۱۲*6/۹ مساحت 8۲/80مترمربع شامل چهار 
مساحت   ۱/3*3/30 بهداشتی  سرویس  538/۲00/000ریال  کل  قیمت  6/500/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  داخلی 
کل  قیمت  5/000/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  سیمانی  نما  تیراهن  ضربی  سقف  سنگ  ۱/۲0متر  ۴/۱6مترمربع 
۲0/800/000ریال ۲5- ساختمان کارگری سالن 7 و 8 ۴*۹/۲ مساحت 36/8مترمربع دیوار ها اجری با پوشش داخلی گچ سقف 
ضربی تیر اهن نما سیمانی قیمت هر مترمربع 5/000/000ریال قیمت کل ۱8۴/000/000ریال ۲6- سرویس توالت قدیمی 3/5 
* ۲/5 مساحت 8/78مترمربع دیوار ها اجری سقف موزاییک قیمت هر مترمربع ۲/000/000ریال قیمت کل ۱7/560/000ریال 
۲7- کارگری جنب انبار دان سالن 7 و 8 ۲۱/5*7/7 مساحت ۱65/55مترمربع 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 
باغ(  )خانه  مدیریتی  ساختمان   -۲8 33۱/۱00/000ریال  کل  قیمت  ۲/000/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  سنگ  کف  پالست 
۱0*5 مساحت 50مترمربع دیوار ها اجری با نمای سیمانی و از داخل با پوشش به ارتفاع 70 سانتی متر سرامیک دور و مابقی سفید 
مساحت   5*۴ تراس  ۱/000/000/000ریال  کل  قیمت  ۲0/000/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  شده  کاری  سفید  سقف  کاری 
30مترمربع سقف ضربی تیراهن کف سنگ با دورچینی سنگ قیمت هر مترمربع ۲/500/000ریال قیمت کل 75/000/000ریال 
۲۹- ساختمان مدیریتی 3*۱8 مساحت 5۴مترمربع سقف ضربی تیراهن دیوار ها اجری با نمای خارجی سیمانی و داخلی تا ارتفاع 
۱/۱0متر 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 و دراور قیمت هر مترمربع ۲5/000/000ریال قیمت کل ۱/350/000/000ریال 
کل  قیمت  ۱/500/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  ۱/8متر  عمق  به  سیمانی  ۴6/8مترمربع  مساحت   ۴/۹*۹/55 استخر   -30
کل  قیمت  ۲/000/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  موزاییک  7۲مترمربع  مساحت  حیاط   -3۱ ۱۲6/360/000ریال 
۱۴۴/000/000ریال 3۲- اب انبار ۲۲*7/۲ مساحت ۱58/۴مترمربع دیوار ها بتنی شناژ قائم و افقی سقف تیرچه بلوک عمق 6 
متر با حجم ۹50 مترمربع قیمت کل ۲/500/000/000ریال 33- دیوار کشی سالن 7 و 8 85*۲/8 مساحت ۲38مترمربع دیوار 
کل  قیمت  ۱/500/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  گاراجی  لنگه  دو  اهنی  درب  با  سیمانی  طرفه  دو  پوشش  با  سانتی   ۲0 اجری 
370/000/000ریال ۱- قفس مرغ تخم گذار ۲ طبقه منبری با دانخوری دستی و اب خوری نیپل و جمع اوری غیر مکانیزه کود 
کل  قیمت  سری   ۲ برق  تابلو  با  تن   3 باالبر  و  میکسر  و  اسیاب   -۲ 3/۴3۲/500/000ریال  کل  قیمت  قطعه   68650 تعداد 
800/000/000ریال 3- اسیاب و میکسر و باالبر 5 تن با تابلو برق ۱ سری 550/000/000ریال ۴- بیل برقی یک تن با تابلو برق 
3 دستگاه ۲۴0/000/000ریال 5- منبع ذخیره گازوئیل ظرفیت ۲0 هزار لیتری اهنی ۲ عدد قیمت کل ۲60/000/000ریال 
6- منبع ذخیره گازوئیل ظرفیت ۱8هزار لیتری اهنی یک عدد ۱۱0/000/000ریال 7- منبع گازوئیل ظرفیت ۲۹هزار لیتری اهنی 
یک عدد ۲00/000/000ریال 8- منبع ذخیره گازوئیل ظرفیت ۱000 لیتری اهنی یک عدد ۱5/000/000ریال ۹- مخزن اب 
افقی ۲ عدد ۱5/000/000ریال  لیتری گالواریزه  افقی 5 عدد 35/000/000ریال ۱0- مخزن اب 500  اتیلن  پلی  لیتری   500
۱۱- هواکش اکسیال 3 فاز به قطر ۱/۴0متر با دمپر ۱۲ دستگاه ۲۴0/000/000ریال ۱۲- هواکش اکسیال 3 فاز به قطر ۱/۲0متر 
با دمپر ۲ دستگاه 30/000/000ریال ۱3- هواکش اکسیال 3 فار به قطر 60 سانت ۱6 دستگاه 80/000/000ریال ۱۴- تابلو برق 
اصلی 3 فاز 60 کیلو وات یک دستگاه ۲50/000/000ریال ۱5- پمپ اب یک اسب 3 فاز یک دستگاه ۱0/000/000ریال ۱6- 
دستگاه  دو  دار  اویز  کیلویی   3000 و  کیلویی   500 باسکول   -۱7 ۲0/000/000ریال  دستگاه  یک  فاز   3 ۱/5اسب  اب  پمپ 
60/000/000ریال ۱8- دوربین مدار بسته ۱6 کانال با دوربین های انالوگ با قابلیت انتقال تصویر یک سری ۲00/000/000ریال 
جمع کل 6/5۴7/500/000ریال انشعابات برق 3 فاز 60 کیلووات شامل حق االمتیاز ترانس و کنتور قیمت ۹00/000/000ریال 
شبکه برق رسانی داخلی به طول حدودا ۴00متر شامل ۱۱ تیر بتنی و کابل خود کشش ۲50/000/000ریال حق االمتیاز پروانه 
به میزان 5% سرمایه گذاری انجام شده ۲/۹66/۴50/600ریال جمع ۴/۱۱6/۴50/600ریال ب- ارزیابی عرصه و اعیانی اراضی 
مزروعی و اشجار ابنیه مربوطه : به موجب پروانه مرغ داری مساحت ۲0000مترمربع مربوط به تاسیسات و محوطه مرغ داری بوده 
که در قسمت الف گزارش چگونگی ان اعالم گردیده و بقیه به مساحت 3۲500مترمربع 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 ۲0 سانتی متر با ارتفاع میانگین ۲60 سانتی متر به طول 
باغ محصور به  به ارزش ۱35/000/000تومان ۲- ارزش فعلی اشجار موجود در  ۲73 متر و دو درب کوچک و بزرگ اهنی جمعا 
مساحت حدود ۴۴00مترمربع 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 
ارزش  به  ابیاری قطره ای جمعا  و سیستم  ، وزع  ، جوی سیمانی  باغ شامل سکو  ۱60/000/000تومان3- محوطه سازی داخل 
۱8/000/000تومان ۴- بابت انتقال اب از قنات تا محل قرار با استفاده از لوله گذاری از جنس پلی اتیلن و ابنیه مرتبط جمعا به 
تسطیح  گرفتن  نظر  در  و  زراعی  و  باغ  کاربری  با  3۲500مترمربع  مساحت  به  عرصه  فعلی  ارزش   -5 60/000/000تومان  ارزش 
حاصل خیزی خاک بافت و ساختمان خاک موقعیت نسبت به روستای همجوار جاده های مواصالتی و سایر عوامل تاثیر گذار از قرار 
مترمربعی ۲5هزار تومان جمعا مبلغ 8۱۲/500/000تومان لذا جمع عرصه و اعیان موارد اخیر الذکر قسمت ب با کاربری زراعی و 
باقی مبلغ ۱/۱85/500/000 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 
7۴/۱50/۴6۲/600ریال 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 ۱6۹/۱0۱/588۱مورخ ۱387/۱۲/۲7 
با  از: ۱- عمق چاه طبق اظهار ۴۱متر  باشد. مشخصات فنی چاه عباتند  با مختصات مکانی ۴۴۴00۲3X =38۱7۴50y= می 
۱6متر انباری در عمق و سطح ایستایی حدود ۱0 متر در هنگام بازدید می باشد که به صورت دستی و دهانه گشاد مقنی کن حفاری 
پیکور دستی صورت گرفته  و  از دستگاه کمپرسور  با استفاده  بودن الیه های زمین حفاری  به دلیل سنگی و سخت  شده است که 
است. ۲- میزان بهره برداری 58مترمربع در شبانه روز 3- نوع مصرف شرب و بهداشت واحد مرغداری تخم گذار موضوع پروانه به 
قم  شهرستان  ثبتی  بخش  اصلی   80 پالک  اراضی  در  واقع  80/000قطعه  ظرفیت  به   78/۱۱/۲0 مورخ   ۱/87/۲۹۱76 شماره 
موسوم به یکه باغ قزل خواجه علی می باشد. ارزیابی چاه: هزینه حفاری در خشکی ۱0*۹/000/000 = ۹0/000/000 ۲- هزینه 
چاه  اب  تخلیه  جهت  قوی  های  پمپ  و  مکانیکی  وسایل  از  استفاده  با  انباری  و  چاه  میله  شامل  اب  در  حفاری 
۴7*۱۹/000/000=8۹3/000/000 3- پمپ کفکش و لوله اب ده نمره 5 پلی اتیلن فشار قوی به طول ۱60 متر از عمق چاه تا 
محل ذخیره اب در اب انبار احداث شده ۴3/000/000ریال 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 3/۴80/000/000 سه میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ریال براورد می گردد. ارزش کل چاه و پروانه چهار میلیارد و 
چهارصد و شصت و سه میلیون ریال ۴/۴63/000/000براورد 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 38۱7660y= و ۴۴3۲۴6X= طول قنات حدود 
۲33 متر با هفت میله چاه قابل رویت دهانه میله ها جهت حفاظت از نفوذ اب سیل به داخل ان ها و بروز خسارت مسدود گریده 
به استخر  لوله به طول ۲6۲متر  از مظهر توسط  یا مادر چاه طبق اظهار ده متر می باشد اب قنات  است. عمق اخرین میله قنات 
ذخیره اب فاقد شکل هندسی منظم منتقل می گردد. اب دهی قنات هنگام بازدید حدود 3 لیتر 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 می باشد کیفیت شیمیایی اب مطلوب و شیرین می 
باشد ارزیابی قنات: هزینه حفاری میله های قنات 3۴*۹/000/000=306/000/000ریال هزینه حفاری گالری قنات ۲33*00

۱۹/000/0=۴/۴۲7/000/000ریال 3- هزینه احداث استخر روباز داخل واحد مسکونی به ابعاد ۹ * ۴/8متر و عمق ۱/۹0 اجر 
چینی با اندود مالت ماسه و سیمان و کف سازی ۹5/575/000ریال ۴- هزینه استخر ذخیره اب احداث شده مسقف واقع در باغ 
 Y=38۱7۴68به ابعاد حدود ۱0*۲0عمق ۴/5 که نیمی از ارتفاع ان در داخل زمین گود برداری احداث شده :  با مختصات مکانی
 ۹00 اب  ذخیره  حجم  و  ۲00مترمربع  استخر  مساحت  بلوک  تیرچه  سقف  و  سیمان  و  ماسه  مالت  اندود  با  اجری   X=۴۴۴۱03
مترمربع هزینه احداث 300/000/000ریال 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 ۹/000/000/000ریال براورد می گردد. ارزش کلی قنات ۱۴ میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد و 
هفتاد پنج هزار ریال ۱۴/۱۲8/575/000ریال ارزش کلی منابع ابی موجود شامل چاه و قنات و متعلقات هجده میلیارد و پانصد و 
نود و یک میلیون و پانصد هفتاد پنج هزار ریال براورد می گردد. ۱8/5۹۱/575/000ریال مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 
۱3۹۹/۱۱/۱3 ساعت ۹ الی ۹/۱5 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

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
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.
مریم  خانم   ۱3۹۹۱۱۴۴3000۲00۱8۱۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۱0۱۱۱۱۴ شماره   -رأی   ۱
ملکشاهی فرزند رشید در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 87/70  مترمربع پالک شماره ۹۴۴۱ اصلی  واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ۱۴80۲8مورخ ۱3۹۹/7/۱0 دفترخانه 7 قم.) م 

 )85۹۴ الف 
۲- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱۱۱۱۱  مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱00۱36۱ آقای مهدی اوجی 
فرزند حیدر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۲/۴5  مترمربع پالک شماره  ۱0۹7۱  اصلی واقع درقم بخش 

یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ۱80755 مورخ ۱3۹۴/۴/۴ دفترخانه 3 قم. ) م الف 85۹5( 
3 -رأی شماره  ۱3۹۹6033000۱0۱۱۱۱6 مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱00۱0۴۱ خانم زهره پرمون  
فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 7۹/۴۲  مترمربع پالک شماره ۱0۴۴6/۱  اصلی  واقع درقم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 75036 مورخ ۱373/8/7 دفترخانه 6 قم.) م الف 86۴0( 
۴- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱0557  مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱000655 آقای مجتبی فرزانه  
فرزند اکبر   در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴6/3۲ مترمربع پالک شماره ۱0۴73  اصلی واقع درقم بخش 

یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث جواد وکیلی قمی.) م الف 86۴۱( 
5- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱0565 مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱0008۱3 آقای حسین رافع 
کهکی  فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱60 مترمربع پالک شماره ۱065۹/۲  اصلی واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ۱۱73۹8 مورخ ۱380/۹/۱8 دفترخانه 3 قم.) م 

الف 86۴۲( 
6- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱0۱70 مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱0008۹۲ آقای محمدحسن 
باریک لو فرزند محمدولی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ششدانگ ۱65/65 مترمربع پالک 
شماره ۱۱۲33 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی ولی 

فرزند غالمرضا ولی.) م الف 86۴3( 
7- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱0۱7۱  مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱0008۹3 خانم مریم باریک 
لو فرزند محمدحسن  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت ششدانگ ۱65/65 مترمربع پالک 
شماره ۱۱۲33 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی 

ولی فرزند غالمرضا ولی .) م الف 86۴۴( 
8- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱0556  مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱000۴37 آقای ناصر عزتی 
پور فرزند حسین  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3۲۹  مترمربع پالک شماره ۱۱۴۹5 اصلی واقع درقم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 33۱۴۴ مورخ ۱3۹8/۱0/۲۴ دفترخانه ۴۴ قم.) م الف 86۴5( 

۹- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱00۹۹8۱  مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱000۴8۱ آقای سید احمد 
صفدری فرزند سیدجعفر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/30 مترمربع پالک شماره ۴38۲ و ۴38۴ 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ۱35۲70 مورخ ۹۴/۱0/۲0 دفترخانه 

7 قم.) م الف 86۴6( 
۱0- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱0560  مربوط به پرونده کالسه  ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱00۱۲73 آقای محمدتقی 
جلیلی صفت فرزند حسینعلی  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲6/۲3 مترمربع پالک شماره ۱0۹۹۴ 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی ۲۴83۲ مورخ ۱3۹8/۱0/۲۱ دفترخانه 87 قم.) 

م الف 86۴7(  
۱۱- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱0۱0878  مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3000۱000۴0۲ خانم لیال علی 
نازی فرزند فیض اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 6۱/50 مترمربع پالک شماره ۹۴۴0 اصلی واقع درقم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 5۱۲ صفحه 37 به موجب سند قطعی به 

شماره ۹۱7۲8 مورخ ۱385/5/3 دفترخانه 5 قم.) م الف 86۴8( 
۱۲- رأی شماره ۱3۹۹6033000۱00886۱  مربوط به پرونده کالسه  ۱3۹8۱۱۴۴3000۱00۲07۹ آقای محسن 
و  به مساحت ۱05 مترمربع پالک ۱0۹33/6۲۲  باب ساختمان  فرزند عبدالرؤف در ششدانگ یک  پور  عقیقی زمان 
۱0۹3۴ اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ۱۹6۱۱6 مورخ ۱3۹۹/6/۱0 

دفترخانه 3 قم.) م الف 86۴۹(
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 ۱5 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 شاخه سبز( 
تاریخ انتشار اول: ۱3۹۹/۱0/۱۴

تاریخ انتشار دوم : ۱3۹۹/۱0/۲۹

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم



◄   رسول رضایی ، پژوهشگر حوزه علمیه اصفهان 
یکی از روزنامه های مدعی اعتدال و اصالح طلبی،  روز شنبه 20 دی 
99 ، ) در مطلبی به قلم عباس عبدی ، از فعاالن سیاسی اصالح طلب در 
واکنش به افتضاح پیش آمده در جریان حمله به ساختمان کنگره آمریکا 
باز  آمریکا،  انتخابات  نتایج  به  ترامپ  طرفدار  آمریکایی  معترضان  توسط 

هم دست به عملیات تحریف و تطهیر این کشور رو به افول زد.
این روزنامه نوشت: 

»گرچه اتفاقات چهارشنبه 6 ژانویه حیرت انگیز بود!، ولی نحوه مقابله 
این  ؛  بود!  جالب  خود  نوع  در  نیز  ماجرا  با  ایاالت  متحده  سیاسی  نظام 
برخورد نشان دهنده اعتماد به نفس نظام سیاسی است ]![ ... هنگامی 
با  مقابله  در  می شوند،  وارد  هم  کشور  کنگره  به  حتی  تظاهرکنندگان  که 
برابر  نیز در  تاکنون  به نسبت خویشتنداری خود را حفظ می کنند و  آن، 

برخورد کرده اند.« بردبارانه  ترامپ  قانونی  مواضع غیر 
چهارشنبه  تاریخی  رسوایی  پیرامون  ویژه  به  و  آمریکا،  افول  درباره 
روز  بایدن، »سیاه ترین  به قول جو  یا  ترامپ   اعتراضات هواداران  بخاطر 
به  اقدام  که  به دست  قلم  روشنفکران  درباره شبه  نیز  و   _ آمریکا«  تاریخ 
و  تذکر  به  الزم  نکاتی  اند،   نموده  آمریکا  انتخاباتی  افتضاح  این  تطهیر 

: رسانیم  می  عرض  به  الهی  توفیق  به  که  است،  یادآوری 
رویکرد  حامیان  از  و  برجام،  عالقمندان   از  که  اعتماد  روزنامه 
به  امید  و  تدبیر  دولت  در  غرب«   به  اعتماد  و  التماسی  »دیپلماسی 
حساب می آید در یادداشت روز شنبه 20 دی 99 ، بدون این که اشاره 
انسانیت  و  معنویت  از  تهی  تمدن  و  آمریکا  تایتانیک  کشتی  افول  به  ای 
غربی بنماید، و به جای این که بگوید این اعتراضات و نیز نحوه برخورد 
خشن پلیس آمریکای مدعی آزادی، فضاحت آمیز بود و موجب رسوایی 
مدعیان متمدن نمای لیبرال دموکراسی گردید، می نویسد: »این برخورد 

است!« سیاسی  نظام  نفس  به  اعتماد  نشان دهنده 
اعالم  آمارهای  براساس  که  است  حالی  در  مزبوز  روزنامه  ادعای  این 
حمله  با  ارتباط  در  نفر   ۲00 به  نزدیک  تاکنون  شنبه،  روز  اوایل  تا  شده 
از  پس  وقایع  و  کنگره  ساختمان  به  آمریکا  رئیس جمهوری  هواداران 
لحاظ  از  بی سابقه  آشوب  یک  از  همچنین  آمارها  شده اند،  دستگیر  آن 
خشونت و حمله به نمادهای باصطالح دموکراسی در این کشور حکایت 
دارد، به طوری که تاکنون کشته شدن پنج نفر در حمله چهارشنبه شب 
به کنگره آمریکا تایید شده است، از جمله یک زن که با شلیک مستقیم 
زده  برجام  جریان  متاسفانه  ،اما  شده  کشته  صورتش  به  پلیس  گلوله 
، چنین  زده  واقعیات  واژگون سازی  و  تحریف  به  ایران، دست  در  آمریکا 
برای  را  آزادی  و  بشر  حقوق  مدعیان  توسط  عریانی  و  عیان  خشونت 
تعبیر  و  ترجمه  و  تعریف  آمریکا«  سیاسی  نظام  »خویشتنداری  مردمش 

می کند!
این در حالی است که رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی اخیرشان 
استکبار  بزرگ  بت  ریخته  هم  به  اوضاع  به  اشاره  با   ،99 دی   19 در 
روز یک سیاه  که هر چند  بشری  انتخاباتی، حقوق  »افتضاح   : فرمودند 
پوست قربانی آن می شود، برمال شدن ماهیت ارزش های ادعایی آمریکا 
ده  و  فلج،  اقتصاد  شده،  آمریکا  دوستان  حتی  دنیا  تمسخر  موجب  که 
نابسامان  اوضاع  دهنده  نشان  خانمان،  بی  و  گرسنه  و  بیکار  میلیون  ها 
ای  عده  که  است  این  عجیب  اما   ، نیست  عجیب  البته  که  ؛  آمریکاست 

آمریکاست.«  شان  قبله  و  آرزو  هنوز 
مقام معظم رهبری در ادامه فرمودند : 

» عده ای خیال می کنند که اگر با آمریکا آشتی کردیم،کشور بهشت 
برین می شود. این افراد باید به ایران قبل از انقالب نگاه کنند که چگونه 
حمایت آمریکا باعث جلوگیری از پیشرفت کشور، گسترش فقر اقتصادی 
و علمی، و رواج فساد و بی بند وباری فرهنگی شد. ضمن این که امروز 
آمریکا  قربان صدقه  در منطقه  رژیم هایی که  ریخته[  ]به هم  اوضاع  هم 

می روند، بر همه روشن است.«
متاسفانه به نظر می رسد که یادداشت نویس روزنامه اعتماد ، )و سایر 
صهیونیسم  سیطره  تحت  های  رسانه  با  نوا  هم    ) او  امثال  نویسندگان 
های  رسانه  تالش  برای  باشند  مکملی  ترتیب  بدین  تا   ، گشته  جهانی 
غربی و غربزده برای سانسور و کتمان سیاهی ها و افتضاحات آمریکای 

و یک. بسیت  قرن  در  ترامپ  دوران 
آمریکا  ژانویه   6 تحوالت  پوشش  در  که  »مهمی«  خبر  صدها  از  یکی 
برای  آمریکایی  رسانه های  و  متحد شدن شبکه های مجازی  منتشر شد، 
بزرگ ترین  شنیدید،  درست  بله  بود.  کشور  این  رئیس جمهور  »سانسور« 
مدعی دموکراسی و آزادی بیان در جهان، که به کشورهای زیادی به بهانه 
یک  بود،  کرده  تحریمشان  یا  حمله  بیان«  آزادی  و  دموکراسی  »نداشتن 
مواضع  تا  جهان  دیکتاتور  و  سانسورچی  بزرگ ترین  به  شد  تبدیل  شبه 
اعالم  رسما  توییتر  و  فیس بوک  کنند!  فیلتر  هم  را  رئیس جمهورشان 
کرده اند، حساب های رئیس جمهور آمریکا را به شدت محدود کرده و هر 
فیلم و عکسی را هم که از حمله به ساختمان کنگره منتشر شود حذف 

در  مجازی  شبکه های  همین  که  رفتاری  کنار  بگذارید  را  این  می کنند! 
برخورد با فتنه 88 در ایران داشتند. همان رفتاری که هیالری کلینتون 

کرد! اذعان  آن  به  تلویزیونی  دوربین های  جلوی 
مکتب  و  ها  ایسم  گریبان  معنوی  و  مادی  متعدد  های  بحران  امروزه 
از معنویت و ایمان غربی را به شدت گرفته است. عالوه بر  های گریزان 
و  »واشنگتن دی سی«  در  روز چهارشنبه  این شاهده صحنه های عجیب 
مبتالیان  از  بسیار  برای  شاید  افتاد،  اتفاق  کشور  این  کنگره  ساختمان 
خودتحقیری،  بینی،  خودکم  »خودباختگی،  کننده  فلج  ویروس  به 
باشد،  بوده  »غافلگیر کننده«  قسمتی  تا  ،کمی  غربگرایی«  غربزدگی، 
بین  واقع  را »کارشناسان مستقل،  آن ها  ما  برای عده ای که  اما مطمئنا 
برای  نبود.  انتظار  از  دور  و  غافلگیر کننده  اصال  می نامیم،  تیزبین«  و 
عده ای از این کارشناسان همان روز پیروزی »دونالد  ترامپ« در دور اول 
و  سیاه  و  تلخ  روزهای  چنین  رای!  میلیون  حدود63  با  ریاست جمهوری 
اوضاع  نمایانگر  ها  صحنه  این  دیدن  و  بود،  پیش بینی  قابل  باری  ذلت 
شورای  رئیس   _ هاس«  »ریچارد  امثال  از  زودتر  سال   4 آمریکا،  پریشان 
شد«،  شروع  آمریکا  افول  »دوره  بودند:  گفته  که  آمریکا  خارجی  روابط 

بود. بینی  پیش  قابل  انقالبی  اندیشان  ژرف  برای 
از  پس  ساعاتی  آمریکا  خارجی  روابط  شورای  رئیس  ریچارد  هاس، 

: گوید  می  آمریکا  مردم  توسط  کنگره  ساختمان  تسخیر 
پایتخت  اینجا در  بودیم که هرگز تصور نمی کردم  »ما شاهد تصاویری 
احتماال  جهان  در  هیچ کس  چرا.  کشورها  دیگر  پایتخت  در  ولی  ببینم 
دیگر شاهد احترام،  ترس یا وابستگی به ما همچون گذشته نخواهد بود. 
همین  آن  قطع  به طور  باشد،  شده  شروع  تاریخ  پساآمریکای  دوران  اگر 
امروز است. زمان زیادی طول می کشد تا ما متحدانمان را برای تکیه به 
خودمان متقاعد کنیم. این یک بحران داخلی با تبعات هنگفت است. ما 
از قبل آن چه را که الزم بود درباره این رئیس جمهور بدانیم، می دانستیم؛ 
تا  آمریکایی  این همه  که  به جایی رسیدیم  ما چطور  اینجاست که  سؤال 

تا دموکراسی را دور بیندازند؟«. این حد مشتاق هستند 
امروزه شاهد هستیم که غربگرایان تطهیر کننده تمدن تهی از معنویت 
لیبرال دموکراسی غربی«  از بحران غربی، در توضیح کارایی »نظام  پر  و 
می گویند: این نظام »مانع از رسیدن یک دیکتاتور به قدرت می شود و از 
سوی دیگر، دیکتاتوری را که به قدرت رسیده، به زیر می کشد«!. اما در 
عمل آن چه در آمریکا و در 4 سال گذشته شاهد بوده ایم، خالف این مقوله 
بوده است. روی کار آمدن سوپردیکتاتوری به نام »دونالد  ترامپ« از طریق 
تا همین چهارشنبه  که الاقل  بود  »لیبرال دموکراسی«  کار  و  همین ساز 
گذشته، کسی قادر نبود از صندلی قدرت به زیر بکشاندش. البته در این 
»دموکراسی«  و  مردمی«  آرای  به  »رجوع  کار  و  ساز  نداریم  قصد  وجیزه 
بیاید چه  بگوییم، چه خوشمان  بلکه صرفا خواستیم  ببریم،  زیر سؤال  را 
نه، تحوالت آمریکا تناقضات وحشتناک دموکراسی غربی را خیلی واضح 
»ریچارد   در  تراِز  کارشناسی  تعجب  دقیقًا علت  این  و  نمایش گذاشت  به 

هاس« است . 
عباراتی نظیر : »شرم آور«، »ننگین«، »رسوایی تمام عیار« »سیاه ترین 
»بازگشت  بزرگ«،  آمریکای  »پایان  داخلی«،  »جنگ  آمریکا«،  تاریخ  روز 
»بی سابقه«  آمریکایی«،  دموکراسی  »پایان  صاحبش«،  به  رنگی  انقالب 
از  روز گذشته  تعابیری هستند که در همین چند  و  واژگان  از جمله  و... 
توصیف  برای  جهان  سیاسی  رهبران  و  رسانه ها  از  وسیعی  طیف  سوی 
به طور  همچنان  و  رفته  کار  به  دی ماه(  ژانویه)17   6 چهارشنبه  حوادث 
آمریکا  پایتخت  در  چهارشنبه  روز  چه  آن  یعنی  این  می رود.  کار  به  انبوه 
آن قدر  اما،  بود  پیش بینی  قابل  برخی  برای  قبل  از  اگرچه  افتاد،  اتفاق 
تازه ای  دوران  که  رسانده  قطعی  نتیجه  این  به  را  بسیاری  که  بود  مهم 
ظاهر  به  آمریکای  برای  امروز  دنیای  احتماال  آن،  در  که  است  شده  آغاز 

کرد. نخواهند  خرد  هم  حتی  تره  قدرتمند، 
» ترامپ«  روی  تمرکز  با  احتماال   ، تحریف  جریان  که  رسد  می  نظر  به 
تبرئه  ورشکستگی  این  از  و  بزک  دوباره  را  »آمریکا«  کرد،  خواهند  تالش 
یک  خروجی  بلکه  نیست  »بحران«  خود،  که،  ترامپ  این  از  غافل  کنند، 
رئیس جمهور  سارکوزی،  نیکال  نمی گوییم،  ما  را  این  است.  »بحران« 
مردی  حضور  است.  مواجه  بحران  با  »جهان  می گوید:  فرانسه  پیشین 
نشانه  بلکه  نیست  جهانی  بحران  این  دلیل  سفید  کاخ  در  مانند  ترامپ 

است«! آن 
در رفتار شناسی این گونه از نویسندگان غربزده ای که در هر شرایطی 
وظیفه خود را دفاع تمام قد از هیمنه پوشالی تمدن غربی، و مراقبت از 
شاید  دانند،  می  آمریکایی  دموکراسی  لیبرال  نظام  رفته  دست  از  آبروی 
بتوان گفت که این گونه افراد آنقدر آلوده به ویروس » خودباختگی« شده 
و بهشت گمشده خود تصور  آرزوها  و  آمال  قبله  را  آن چنان غرب  و  اند، 
می کنند، که حاضر به دیدن افتضاحات و اوضاع شوریده محبوب خود 
نیستند، و لذا هر خبری که حاکی از اوضاع قمر در عقرب آمریکا بیاید را 
نه تنها باور نمی کنند، بلکه سریعا حس »نیمه پر لیوان را دیدن« در آن ها 

به شدت به شکوفایی و فعلیت رسیده ، و در کمتر از ثانیه ای
شروع به آسمان ریسمان کردن نموده، و به کتمان و الپوشانی معایب 
تمدن بخت برگشته غربی مبادرت ورزیده و درصدد برمی آیند تا نکبت ها 

و بدبختی های آن ها را توجیه نمایند. 
عده ای از روان شناسان، روان کاوان و جامعه شناسان معتقد هستند 
تا  گردد  می  سبب  شخص  یک  و  چیز  یک  به  افراطی  عالقه  و  عشق  که 
بدی ها، کاستی ها، عیب و نقص های آن محبوب، از چشم عاشق پنهان 
کعبه  و  محبوب  و  معشوق  با  مواجهه  در  لذا  و   ، شود  انگشاته  مغفول  و 
آمال خود ، دست به عملیات ُحسن تراشی نموده، تا بدین وسیله »خواِر« 
محبوب  را »گل« ، و »عیب« او را »کمال«، و »سیاهِی« او را »سفیدی« 
تصور و معرفی کنند، و بدین ترتیب محبوب خود را از فرش به عرش برده 

، و رضایت خاطر او را بدست آورند. 
ویروس  به  ابتالء  سوء   اثرات  از  یکی  که  رسد  می  نظر  به  رو  این  از 
»خودباختگی و انفعال در برابر غرب« این است که آدمی را عالوه بر ذلیل 
کردن در برابر بیگانه غافل می کند، بگونه ای که او را وادار به عیب پوشی 
توجیه  صدد  در  غربزده  شخص  آن  لذا  و  کرده،  غرب  تمدن  های  زشتی 

آید. بر می  از معنویت غرب  و بحران های تمدن تهی  افتضاحات 
 : که  این  به  قائلند  دافعه«  و  »جاذبه  کتاب  در  مطهری  شهید  مرحوم 
عشق و محبت افراطی به یک چیز یا یک شخص، معایبی نیز هست. از 

اثر استغراق در حسن معشوق،  این است که عاشق در  آن  جمله معایب 
از عیب او غفلت یا تغافل می کند. کما این که از قدیم گفته اند : »ُحبُّ 
ْی ِء ُیْعمی َو ُیِصمُّ .. دوستی هر چیز کور و کر می کند«. امیرالمومنین  الشَّ
ْعشی  َبَصَرُه َو اْمَرَض َقْلَبُه.«. هرکس که 

َ
می فرمایند : »َو َمْن َعِشَق َشْیئًا أ

چیزی را دوست دارد، چشمش را معیوب و دلش را مریض می کند.
از این رو شاید در رفتار شناسی نویسندگان قلم به دستی که اقدام به 
تطهیر جنایات و افتضاحات تمدن غرب می کنند ، این گونه باید تحلیل 
. این گونه افراد نه تنها عیب تمدن غرب را می پوشانند، بلکه عیب  کرد 
بیماری عشق  آثار  از  یکی  زیرا  را ُحسن جلوه می دهد؛  آن  افتضاحات  و 
افراطی به غرب آن است  که هر جا پرتو افکند آن جا را زیبا می کند؛ یك 
ذره حسن را خورشید، سیاهی را سفیدی و ظلمت را نور جلوه می دهد،  

و به قول وحشی:
 »اگر در کاسه چشمم نشینی 

به جز از خوبی لیلی نبینی« 
آن چه در باال آمد از پیامدهای غربزدگی و خودباختگی ، و نقش آن در 

توجیه، تطهیر افتضاحات آمریکا، حالت خوشبینانه و خوب ماجراست . 
نفوذ،  پای  اتفاقا  که  بگوییم  باید  کنیم  نگاه  بدبینانه  بخواهیم  اگر  اما 
ایجاد  و  خیانت،  قصد  به  ماموریت  واقعیات،  تحریف  بودن،  پنجم  ستون 
خطا در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولین  توسط پادوها ی غربی در 
است  سالی  چند  انقالب  معظم  رهبر  که  چیزی  همان  یعنی  است.  کار 
به  قائلند  و  دهند،  می  هشدار  نفوذ«  و  تحریف  »جریان  خطر  به  نسبت 
این که جریان تحریف با بزرگنمایی تحریم و متمدن نمایاندن غربی، و با 
راه اندازی عملیات روانی رسانه ای گسترده، و با تبلیغات خود، در صدد 
ویروس »ما  را دچار  تا دستگاه فکری مسئولین تصمیم ساز کشور  است 
نمیتوانیم« کرده، و تنها راه عالج مشکالت کشور را در آویختن به طناب 

نمایند. بدعهد غربی معرفی  به طرف های  اعتماد  و  »مذاکره« 
به   نیاز  تحریم ها«  از  ترس  »ایجاد  برای  آمریکا  که  رسد  می  نظر  به 
»القای ترس مصنوعی از تحریم« دارد و برای این منظور باید از »جریان 
تحریف  را  واقعیت ها  تا  بگیرد  مدد  غربزده«  دستان  به  »قلم  و  تحریف« 
کرده و وارونه جلوه دهد و آمریکا را ابرقدرتی غیر قابل اضمحالل و غیر 
قابل افول نشان بدهند، تا دیگر کشورها از آمریکا و چند کشور مستکبر 
غربی بترسند، و مطیع اوامر باج خواهانه و زورگویانه آن ها قرار گیرند، و 

تن به خواسته های نامشروع و طمع ورزانه و سلطه طلبانه آن ها بدهند. 
میدان  وارد  به دست دشمن  قلم  لشکر  و  تحریف«  رو »جریان  این  از   
بحران  توجیه  به  عمومی،  افکار  و  ها  رسانه  در  خود  نفوذ  با  تا  شود  می 
»ما  شعار  و  و»خودباوری«  زده،  دست  آمریکا  افتضحات  الپوشانی  و  ها 
به  را  آن  و  را مخدوش سازد  انقالب اسالمی  و دستاوردهای  توانیم«  می 
عظیم  های  ظرفیت  و  توانمندیها  به  اتکا  و  خودباوری  سپارد.  فراموشی 
داخلی را مورد بی اعتنایی و هجمه قرار دهد، و به جایش »خودتحقیری« 
در  را  ایرانی  جوان  توان  حداکثر   ، ساخته  منتشر  را  هویتی  »بی  و 
به  تبدیل  را  »تحریم«  ترتیب  بدین  تا   ... و  نماید،  معرفی  مونتاژکاری 
تا  نماید،  تلقین  و  معرفی  چاره  بدون  بستی  بن  و  عبور  قابل  غیر  مانعی 
به  اعتماد  لبخند،  دیپلماسی  تسلیم،  »سازش،  راهکار  رهگذر،  این  از 
غرب، مذاکره، انفعال، عقب نشینی، امتیاز دهی، « را تحت عنوان زیبا 
موجه  و  نموده  تئوریزه  زدایی«  تنش  سیاست  دنیا،  با  »تعامل  فریبنده  و 

دهد.  جلوه 
از این رو  رهبر معظم انقالب در سخنرانی 99/5/10 با اشاره به خطر 
جریان تحریف و غربزدگان قلم به دست می فرمایند: » به موازات تحریم 
دشمن، یک جریان تحریف هم وجود دارد؛ تحریف حقایق، واژگونه نشان 
ما؛  کشور  با  مرتبط  واقعیات  چه  ما،  کشور  واقعیات  چه  واقعیات؛  دادن 
خواهد  شکست  قطعًا  تحریم  جریان  بخورد،  شکست  تحریف  جریان  اگر 

خورد، زیرا که عرصه، عرصه  جنگ اراده ها است«.
به  را  مردم  رفاه  و  معیشت  تهدیدها«  و  ها  »تحریم  که  است  درست 
گروگان گرفته است، اما این تنها نوک کوه یخ است. اصل کار و مأموریت 
ضربه  با  که  است  غربگرا«  نگاران   »روزنامه  و  تحریف«  »جریان  دوش  بر 
زدن به روحیه »امید،خودباوری و مقاومت« مردم و مغالطه کاری و دادن 
آدرس های غلط به مردم و مسئولین، چنین القا کند که دستان شما بسته 
است و در شرایط بن بست قرار دارید ، و اگر می خواهید از فشار تحریم 
ها و تهدیدها بر گردن خود خالص شوید، چاره ای جز »مذاکره،سازش، 

نیست. دادن«  امتیاز  و  تسلیم، عقب نشینی 
که  نماییم  اذعان  باید  بگوییم  سخن  پرده  بی  و  صریح  بخواهیم  اگر   
برجام  توافق  امضای  و  مذاکره  به  اقتصادی  موکول کردن حل مشکالت 
یک  و  بزرگ  تحریف  یک  امید«،  و  »تدبیر  دولت  در  آمریکا  با  فرجام  بی 

بود.  تهدیدها  و  ها  تحریم  عالج  برای  غلط  های  آدرس  از  نمونه 
نظر  به   ،  99/5/10 سخنرانی  در  رهبری  بیانات  به  توجه  با  بنابراین 
را در زمینه »تحریم«  و متمم  می رسد که »جریان تحریف« نقش مکمل 

کند.  می  بازی 
و  اقتصادی  های  نابسامانی  از  بسیاری  که  گفت  توان  می  رو  این  از 
تلخی هایی که در سال های اخیر به کشور ما تحمیل شد، بیش از خباثت 
برخی  تحریف گری  و  انحراف  در  ریشه  تهدیدها،  و  ها  تحریم  و  دشمن 

دارد. خواص 
شورش های  که  است  آن  شود  می  مطرح  جا  این  در  که  پرسشی 
چهارشنبه آمریکا که صدها کشته، زخمی  و بازداشتی بر جای گذاشته، و 
مایه خجالت مدعیان دموکراسی غربی گشته، آیا با عقب نشینی  ترامپ به 
نقطه پایان رسید؟ و آیا با مستقر شدن جو بایدن در کاخ سفید ،آمریکای 
ورشکسته را از روند رو به اضمحالل و رو به افول خود نجات خواهد داد؟
به نظر می رسد که در پاسخ باید بگوییم : »خیر«؛ بلکه این سقوط آزاد 
و این انحطاط تمدن خشن و تهی ازمعنویت غربی، با رفتن ترامپ و آمدن 
بایدن ها و کلینتون ها و ... ،تا زمانی که متکی به ایسم های گریزان از 
ایمان، و فراری از تعلیمات انبیای الهی است، هیچگاه به سامان نخواهد 

رسید ، و امیدی به بهبود و نجات آن نخواهد بود. 
حذف  اما  شود  حذف  قدرت  از  شاید  » ترامپ«  دیگر  طرف  از 
» ترامپیسم« و هواداران دوآتشه او، تقریبا محال است و کنترل و مهار آن 
ها نیز احتماال مدت ها زمان خواهد برد. رئیس جمهور آمریکا، همان طور 
که  اشاره شد در انتخابات جاری، چیزی نزدیک به 70 میلیون رای دارد 
پای  اگر  جمعیت  این  صدم  یک  حتی  طرفدار.  میلیون  یعنی70  این  و 
که  جمعیتی  شورش اند!  آماده  آمریکایی  هزار   700 یعنی  بمانند،  کار 
چهارشنبه با تسخیر کنگره حیثیت آمریکا را بر باد داد و این کشور را به 

کشاند. ساعته  چند  ولو  داخلی  جنگ 
کنند.  کمی فکر  نیز  ها  پرسش  این  پاسخ  به  است  شایسته  پایان  در 
براستی اگر اتفاقاتی که در آمریکا رخ می دهد )از ادعای وقوع تقلب در 
تا سانسور گسترده اخبار و کشتار شورشیان! (، در یک کشور  انتخابات 
مستقل یا مثال آفریقایی رخ داده بود، واکنش آمریکا و کشورهای اروپایی 
به آن چگونه بود؟ اگر سیاه پوستان به کنگره حمله کرده بودند چطور؟ 

به فلک نمی کشید؟ آیا سر  تعداد کشته ها 
 ****************

)رک : مجموعه آثار شهید مطهري )جاذبه و دافعه علی علیه السالم(، 
ج 16، ص: 264( 
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● جریانهایروشنفکریمتمایلبهغرببهاینپرسشهاچهپاسخیمیدهند؟●

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو 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. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲00606۹ شماره  رأی  ۱ـ 
از  قسمتی  در  حسنعلی  فرزند  عابدینی  عباس  آقای   ۱3۹8۱۱۴۴3000۲00۱۲۹۴
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۲0 متر مربع پالک شماره 
۱۹73 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فاطمه 

 )85۹0 الف  م   (.67 صفحه   ۴0 دفتر   ثبت  قمی  امینی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲0۱3۴۴3 شماره  رأی  ۲ـ 
۱3۹۱۱۱۴۴3000۲0۱707۴ خانم ربابه قربانی فرزند اراضعلی در قسمتی از  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 56 متر مربع پالک 
شماره فرعی از باقیمانده ۱۹۱۲  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

  )85۹۱ الف  م   (.۲78 دفتر   ۲۱5 صفحه  قطعی  سند 
کالسه  پرونده  به  مربوط    ۱3۹۹6033000۲0۱3۴۴5 شماره  3-رأی 
در  سیدعلی   فرزند  جعفری   الدین  نجم  سید  آقای   ۱3۹۱۱۱۴۴3000۲0۱7075
قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
56  مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده ۱۹۱۲  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 

)85۹۲ الف  م   (.۲78 دفتر   ۲۱5 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲0۱۴086 شماره  رأی   -۴
از  قسمتی  در  مرتضی  فرزند  طبرسی   صادق  آقای   ۱3۹7۱۱۴۴3000۲00۱۲۲0
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 63 متر مربع پالک شماره 
فرعی از ۱878/۱۴۱  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

 )85۹3 الف  م  ارلمی.)  سیدمحمدحسین  از  الواسطه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲00560۴ شماره  رأی  5ـ 
از  قسمتی  در  علی   محمد  فرزند  سعیدی  احد  آقای   ۱3۹7۱۱۴۴3000۲00۲760
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۲0 متر مربع پالک شماره 
۲۱7۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فریدون 

)8650 الف  م  روشنی.) 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲0۱5۴8۹ شماره  رأی  6ـ 
در  محمدحسن  فرزند  محمدی   ملک  مهدی  آقای   ۱3۹۹۱۱۴۴3000۲000637
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۹6/50 متر مربع 
ثبت قم مالکیت  واقع در بخش دو  از ۲۲77/۱/۲۹3/575 اصلی  پالک شماره فرعی 

)865۱ الف  م   (.  ۹۱۴۹ الکترونیکی  دفاتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲0۱55۱3 شماره  رأی   -7
از  قسمتی  در  حیدرعلی  فرزند  عبداللهی   قسم  بنام    ۱3۹۹۱۱۴۴3000۲00۱۴35
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6۴/۲۱ مترمربع پالک شماره 
فرعی از ۲3۹۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مالکیت سکینه پیرا 
انتقالی طی سند قطعی شماره ۴۲۹۲3 مورخ 5۲/7/۴ دفترخانه 3 قم.) م الف 865۲( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲0۱۴7۲5 شماره  رأی   -8
از  قسمتی  در  اله    سیف  فرزند  نعمتی   صادق  آقای   ۱3۹8۱۱۴۴3000۲00۲505
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 75 متر مربع پالک شماره 
فرعی از  ۱۹۴8/3/۱6۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

 )8653 الف  م   (.۱8۱ دفتر   5۴۴ صفحه  ئی  میره  محمد  سید  از  الواسطه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲0۱55۲7 شماره  رأی   -۹
در  عبداله    فرزند  بنچناری  رحمانی  الله  روح  آقای   ۱3۹5۱۱۴۴3000۲000۱0۹
قسمتی از پنج دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
8۴/30  مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۴55 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از غضنفر رحمانی بنچناری صفحه ۱85 دفتر 575 و وراث 
سید احمد علوی باستثنا سهم سیدرضا علوی صفحه 556 دفتر ۲۲ .) م الف 865۴( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱3۹۹6033000۲0۱553۲ شماره  رأی   -۱0
از   ۱3۹۹۱۱۴۴3000۲00۲۱۴8 آقای محمودعلی بختیاری  فرزند قلی   در قسمتی 
یک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 8۴/30 
متر مربع پالک شماره فرعی از  ۲۴55 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از غضنفر رحمانی بنچناری صفحه ۱85 دفتر 575 و وراث سید 

 )8655 الف  م   (.۲۲ دفتر   556 صفحه  علوی  سیدرضا  سهم  باستثنا  علوی  احمد 
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 ۱5 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 منطقه 
دو 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 شاخه سبز (
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱3۹۹/۱0/۱۴
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱3۹۹/۱0/۲۹

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

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعیآگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

 مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ ۱3۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۹/30 الی ۹/۴5 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  مدنی  احکام  اجرای  مزایده  واحد  دادورز 

به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۹ اجرای احکام مدنی به شماره ۹/۹۹ج/5۱8ثبت گردیده خواهان رسول 
، احمد ، محمد و اعظم نریمان خوانده مریم و شهناز نریمان مبنی بر فروش پالک 
به شرح  کارشناس  که  قم   ۲ ۲36۹اصلی بخش  از   ۲0۴ فرعی  از  فرعی   ۴00 ثبتی 
 ۹۹005۱8 بایگانی  شماره  به  پرونده  با  رابطه  در  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل 
،  بنا به دستور ان مقام محترم قضایی در خصوص ارزیابی یک باب منزل مسکونی 
دارای سند مالکیت ششدانگ به شماره پالک ثبتی ۲36۹/۲0۴/۴00 اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم و به مالکیت ورثه مرحوم قلی نریمان به استحضار می رساند در 
– بلوار  معیت و راهنمایی احدی از ورثه از محل وقوع ملک معرفی شده واقع در قم 
ایت ا... کاشانی – ابتدای ۱6 متری ثامن االئمه – پالک ۹۴ و کد پستی : ۱77۴8-
شرح  به  تکمیلی  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  انجام  پس  و  بازدید   37۱88
ذیل تقدیم می گردد: الف – مشخصات ملک مورد بازدید : عرصه ملک مورد بازدید 
باشد که  به صورت جنوبی ساز می  و  ۱۱0مترمربع  به مساحت  کاربری مسکونی  با 
اعیانی ان در دو طبقه زیرزمین و همکف مجموعا به مساحت ۱۱۲ مترمربع احداث 
گردیده است. اسکلت بنای احداثی دیوار باربر با مصالح بنایی و ستون فلزی و سقف 

طاق ضربی اهنی بالغ بر 30 سال قدمت دارد. زیرزمین به صورت انباری و همکف 
دارای نشیمن ، اشپزخانه ، دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی می باشد. پوشش کف 
واحد ها موزاییک فرش و بدنه ها و سقف سفیدکاری شده ، پنجره ها ازجنس فلزی 
 ، اندود سیمانی  بدنه ها  و  ، پوشش کف حیاط موزاییک فرش  با شیشه تک جداره 
پوشش بام ایزوگام ، سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش ابگرمکن و بخاری گازی 
و  برق  و  اب  امتیازات  دارای  و  اندود سیمانی  نمای  دارای  ملک موصوف  باشد.  می 
باشد. ملک موصوف در حال حاضر  انشعاب جداگانه می  گاز شهری هر کدام یک 
در تصرف احدی از ورثه می باشد.  الزم به ذکر است مطابق استعالم به عمل امده 
ملک  عرصه   ۹۹/۱0/7 مورخ   ۹۹/306/۲/5۴56۲ شماره  به  شهرداری  سوی  از 
همچنین  دارد  متری   ۱6 شارع  براساس  نشینی  عقب  مترمربع   ۲5 دارای  موصوف 
متراژ زیربنای ملک طبق مساحی به عمل امده مورد ارزیابی قرار گرفته و به صورت 
امکانات  به  با عنایت  باشد.ب- نظریه کارشناسی: ارزش ملک موصوف  تقریبی می 
فوق ، موقعیت محلی ، مساحت ، نوع سند مالکیت ، کیفیت و کمیت بنای احداثی 
ارگانها  و  ها  سازمان  به  احتمالی  دیون   داشتن  عدم  فرض  با  و  موثر  عوامل  سایر  و 

مربوطه به شرح جدول ذیل ارزیابی و اعالم می گردد.

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

11082/000/0009/020/000/000عرصه موجود 1

11217/000/0001/904/000/000اعيانی موجود2

300/000/000---انشعابات و حياط سازی3

11/224/000/000جمع کل : یازده ميليارد و دویست و و بيست و چهار ميليون ریال



◄   سهم استان قم از طرح مسکن ملی حدود 
13 هزار و 500 واحد است. طرحی که قرار است 
به  نزدیک  برای  شدن  دار  خانه  برای  باشد  راهی 
برای  و شاید مرهمی  قم  از جمعیت  نفر  50 هزار 

اخیر. بی رویه قیمت مسکن در دو سال  افزایش 
در کل کشور نحوه شروع و ادامه پروژه مسکن 
شروع  از  نیست.  حدیث  و  حرف  از  خالی  ملی 
تا تسهیالتی برای شهروندان که  دیرهنگام گرفته 
از  بتوانند  موجب می شود قشر ضعیف به سختی 
هستند  موضوعاتی  از  همه  بربیایند،  شرایط  پِس 
شده  مطرح  رسانه ها  و  مردم  سوی  از  بارها  که 
است. در قم هم مسئله الحاق حدود 620 هکتار 
چالش های  و  طرفی  از  کافی  مطالعات  بدون 
شهر  در  متقاضیان  نام  ثبت  ماجرای  مانند  دیگر 
امیرکبیر، مسکن ملی را به موضوع بحث های روز 

است.  کرده  تبدیل  شهری  حوزه 
اما  مسکن  تامین  شورای  جلسه  آخرین  در 
ملی  مسکن  به  راجع  جدیدی  نسبتا  موضوع 
شد.  مطرح  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  توسط 
نسبت  گالیه هایی  جلسه  این  در  صبوری  حسن 
مسکن  پروژه های  برای  پروانه  صدور  مشکالت  به 

کرد.  مطرح  ملی 
که  تفاهم نامه ای  طبق  گفت:  جلسه  این  در  او 
پروانه  صدور  در  شد  قرار  داشتیم  شهرداری  با 
شود  داده  تخفیف  درصد   50 و  همکاری  موقت 
نفر   600 و  هزار  یک  برای  تاکنون  شهرداری  اما 
پروانه صادر نکرده و تنها 256 واحد پروانه موقت 
 17 محله  برای  باید  است.  صادرشده  آن ها  برای 
اجرا  تفاهم نامه  این  هم  هکتاری   27 و  هکتاری 
پروانه زودتر صادر نشوند در اجرای  این  اگر  شود 
طرح اقدام ملی مسکن با مشکل روبرو می شویم.

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  توسط  سخنان  این 
غالمرضا  که  می شود  مطرح  درحالی  قم  استان 
جانقربان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
قم از وجود چنین تفاهم نامه ای ابراز بی اطالعی 

می کند. 
وی با اشاره به سخنان مدیرکل راه و شهرسازی 
اظهار  مسکن  تامین  شورای  در  قم  استان 
که  چرا  دارد  تعجب  جای  صحبت ها  این  داشت: 
عوارض  درصدی   50 تخفیف  برای  تفاهم نامه ای 
سندی  و  نگرفته  صورت  قم  شهر  در  ملی  مسکن 
مبنی بر امضای مدیران شهرداری قم برای چنین 

ندارد.  وجود  موضوعی 
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  که  تفاهم نامه ای  قم، 
یک  واقع  در  می کند،  صحبت  آن  از  قم  استان 
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  میان  جلسه  صورت 
قالب  در  می تواند  که  است  کشور  وزیر  معاون  و 
مجلس  در  یا  رفته  دولت  هیات  به  پیشنهاد  یک 

چنین  حاضر  حال  در  اما  شود  تبدیل  قانون  به 
است.  نگرفته  صورت  اتفاقی 

●
دهم  و  نهم  دولت  در  مهر  مسکن  برای   «
همین اتفاق افتاد و تخفیف عوارض بر اساس 
صورت  نه  گرفت  صورت  دولت  هیات  مصوبه 
زمان  همان  وزیر.  معاون  دو  میان  جلسه  
به  دولت  توسط  درصد   50 این  بود  قرار  هم 
این  هم  هنوز  که  شود  پرداخت  شهرداری ها 

» است.  نگرفته  صورت  اتفاق 
●

مشکل  حل  امکان  اینکه  به  اشاره  با  جانقربان 
هکتاری   17 اراضی  در  ساز  و  ساخت  پروانه 
پردیسان ظرف مدت یک هفته وجود دارد گفت: 
طرفی  از  است  شهر  قانونی  حق  عوارض  مسئله 
پیش از صدور پروانه سهم شهرداری در قالب ماده 
تکلیف  تعیین  باید  نیز  شهرداری ها  قانون   101

شود. 
به  قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
که  شهرداری ها  قانون   101 ماده  اصالح  قانون 
به سال 90 برمی گردد اشاره کرد و افزود: مطابق 
و   )3( تبصره  از  حاصل  اراضی  »کلیه  قانون  این 
در  که  خدماتی  اراضی  و  عمومی  شوارع  و  معابر 
ایجاد  مالکیت  سند  صدور  و  افراز  و  تفکیک  اثر 
شهرداری  و  است  شهرداری  به  متعلق  می شود، 
در قبال آن هیچ  وجهی به صاحب ملک پرداخت 

نخواهدکرد.«
و  حقیقی  اشخاص  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داد:  ادامه  کنند  اجرا  را  قانون  این  باید  حقوقی 

اختالف نظری که میان شهرداری ها و وزارت راه 
آنها  که  است  این  درباره  دارد  وجود  شهرسازی  و 
که  معتقدند  و  اشاره کرده  زمین شهری  قانون  به 
بخرد.  دولت  از  را  درصد   10 این  باید  شهرداری 

وزارت  از  هم  استفساریه ای  گفت:  جانقربان 
صورت  به  وزارتخانه  این  و  گرفته  صورت  کشور 
و  حریم  اراضی  تمام  که  کرده  اعالم  مکتوب 
دارند،  حقوقی  و  حقیقی  مالکان  که  محدوده 
شهرداری ها  قانون   101 ماده  اجرای  مشمول 
به  آن  واگذاری  قبال  در  نباید  یعنی  می شوند. 
پرداخت  شهرداری  سوی  از  وجهی  شهرداری 

 . د شو
قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
و  مکاتبه  با  باید  قم  استان  مدیران  است  معتقد 
این  حل  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  با  رایزنی 

کنند.    تالش  اختالف 
قانون  طبق  اینکه  به  اشاره  با  جانقربان 
اعمال  راستای  در  که  را  ملکی  هیچ  شهرداری 
ماده 101 دراختیار می گیرد، نمیتواند فروخته یا 
به مصارف دیگر برساند گفت: قطعاتی که ناشی 
به  می شود،  گرفته  دولت  از   101 ماده  اعمال  از 
طرح  یک  اینکه  محض  به  ما  و  است  دولت  نام 
اداره  به  را  مالکان  بیفتد،  اتفاق  شهری  توسعه 
معرفی  سند  انتقال  برای  شهرسازی  و  راه  کل 
آبادانی  می کنیم. پس این زمین ها برای توسعه و 

می شود. هزینه  شهر 
محمد رمضانی، مدیر منطقه هشت شهرداری 
شهرداری  در  که  اقداماتی  به  اشاره  با  هم  قم 
مسکن  پروژه های  پروانه  صدور  برای  منطقه  این 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  گرفته  صورت  ملی 
کل  اداره  مدیران  با  شهردارقم  که  مذاکره هایی 

انجام  شهرسازی  و  راه  اداره کل  و  مسکن  بنیاد 
را  داد، مقرر شد درخواست تخفیف 30 درصدی 
به شهرداری ارائه و این موضوع نیز برای ارسال به 

شود. الیحه  به  تبدیل  قم  شهر  شورای 
اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  هشت  مدیرمنطقه 
بر  مازاد  تخفیف  دادن  بر  اختیاری  شهرداری 
 30 درخواست  کرد:  بیان  ندارد  قانونی  اختیار 
درصد تخفیف، 30 درصد نقد و مابقی نیز در 36 
قسط داده توسط بنیاد مسکن به شهرداری ارائه 
و شهرداری نیز در قالب الیحه به شورای شهر ارائه 

کرد.
رمضانی افزود: پس از حضور در جلسه شورای 
صدور  الیحه  این  مورد  در  توضیح  ارائه  و  شهر 
پروانه با 15 درصد تخفیف، مابقی 30 درصد نقد 

36 قسط  مصوب شد. بقیه  و 
صدور  برای  شده  مطرح  موضوعات  درباره  وی 
سامانه  اینکه  به  توجه  با  گفت:  نیز  موقت  پروانه 
پروانه  مراحل صدور  تمام  و  اتوماسیون شهرداری 
از  خارج  پروانه  صدور  امکان  است،  الکترونیکی 

نیست. شده  مشخص  ضوابط 
اقدام  برای  که  پروانه هایی  کرد:  بیان  رمضانی 
نصر  خیابان  در  یکی  شده  صادر  مسکن  ملی 
پروانه  صدور  و  است  دهالویه  خیابان  انتهای 
بلوار  در   10 و   9 زیتون  پروژه  دو  در  ملی  مسکن 

است. اجرا  آماده  فردو  شهدای 
نیز گفت: در  وی در مورد منطقه 17 هکتاری 
مطرح  شهرداری  سهم  تکلیف  تعیین  زمینه  این 
نتیجه  به  توافقات  کمیسیون  در  باید  که  است 
نهایی برسد و تا این موضوع تعیین  تکلیف نشود 

نیست. مجوز  صدور  ثبت  امکان 
مدیر منطقه هشت شهرداری قم در عین حال 
یک  دادن  اختصاص  برای  شهرداری  آمادگی  از 
تیم حرفه ای سخن گفت تا کار صدور پروانه برای 
انجام  سرعت  حداکثر  با  ملی  مسکن  پروژه های 

شود. 
درصد  ساختمانی،  عوارض  اینکه  به  توجه  با 
را  پروژه  یک  در  ساز  و  ساخت  هزینه  از  اندکی 
کردن  مطرح  می رسد  نظر  به  می شود  شامل 
مسئله تخفیف 50 درصدی به عنوان مانع اجرای 
پروژه مسکن ملی چندان قابل پذیرش نباشد. از 
از  زمین  قیمت  کردن  صفر  مانند  راه هایی  طرفی 
سوی دولت و جانمایی پروژه ها در محل هایی که 
روش  باشند،  داشته  را  زیرساخت  هزینه  کمترین 
مسکن  شده  تمام  قیمت  کاهش  برای  بهتری 
ملی محسوب می شود که اگر دولت به آن اهتمام 
جیب  از  کردن  هزینه  به  نیازی  باشد،  داشته 
این  چراکه  داشت  نخواهد  وجود  شهری  مدیریت 
مردم  جیب  از  دوباره  کردن  هزینه  نوعی  به  کار 

► است.  

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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

چالشهایتوافقبرسرعوارضساختوسازدرمسکنملی؛

● کدامتفاهمنامه؟!● کاهش استفاده از ماسک در
 اماکن عمومی قم 

استفاده  کاهش  از  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اماکن عمومی خبر داد.  از ماسک توسط مردم در 

نزولی  روند  که  این  بیان  با  فارس  با  گفتگو  در  محبی  سیامک 
پذیرش  کرد:  نشان  خاطر  دارد  ادامه  همچنان  قم  در  کرونا 
به  رو  استان  در  کرونایی  های  بستری  همچنین  و  اورژانس 
کاهش است، اما افزایش مراجعه به مراکز بهداشت در روزهای 

است. آورده  وجود  به  را  هایی  نگرانی  اخیر، 
که  است  این  کننده  خوشحال  خبر  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
تعداد جانباختگان مشکوک و قطعی کرونا در هفته قبل نسبت 

به دو هفته قبل کاهش داشته است.
تعداد  داد:  ادامه  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بوده  مورد   939 استان،  در  گذشته  هفته  های  گیری  نمونه 
است که از این تعداد، 747 مورد در مراکز بهداشتی و بقیه نیز 

است. شده  انجام  ها  بیمارستان  در 
 70 شده،  انجام  گیری  نمونه  مورد   939 این  از  افزود:  محبی 

است. بوده  مثبت  ها  نمونه  کل  درصد   7 یعنی  مورد 
رئیس مرکز بهداشت قم اضافه کرد: تالش و سیاست دانشگاه 
مراکز  در  ها  گیری  نمونه  تعداد  افزایش  استان،  پزشکی  علوم 

است. یا سریع جواب  رپید  اساس تست های  بر  بهداشت 
ابتال و بستری  آمار  با وجود تداوم روند نزولی  وی تصریح کرد: 
مراجعه  افزایش  شاهد  اخیر  روزهای  در  استان،  در  کرونایی 
هایی  نگرانی  مسئله،  این  که  هستیم  بهداشت  مراکز  به  مردم 

دارد. دنبال  به 
های  نامه  شیوه  رعایت  در  نظارتی  نمرات  به  اشاره  با  محبی 
های  پایانه  خودرو،  گذاری  شماره  مراکز  شد:  یادآور  بهداشتی 
مسافربری درون و برون شهری، مساجد، نانوایی ها، کافی نت 
که  هستند  مواردی  جمله  از  ها  مطب  و  ها  فروشی  اغذیه  ها، 

است. بوده   75 از  کمتر  ها  آن  نظارتی  نمرات 
بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  کاهش  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
اخیر  هفته  در  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  در 
توجه  با  بویژه  روند  این  تداوم  که  نیست  تردیدی  داشت:  بیان 
به مراسم هایی که برگزار می شود و ادامه دارد، سبب افزایش 

شد. خواهد  ها  نگرانی 
محبی همچنین نسبت به برپایی برخی نمایشگاه های مذهبی 
در  متأسفانه  کرد:  اظهار  و  داد  نشان  واکنش  فاطمیه  ایام  در 
برخی از این نمایشگاه ها، شاهد برخی ازدحام ها و تجمع ها 

است. کننده  نگران  قطعا  که  هستیم 
قم  های  محله  و  مناطق  آمار  درباره  قم  بهداشت  مرکز  رئیس 
از  پردیسان  منطقه  داشت:  بیان  نیز  کووید19  شیوع  زمینه  در 

گیرد. قرار  بیشتر  توجه  مورد  باید  که  است  مناطقی  جمله 
مردم  توسط  ماسک  از  استفاده  میزان  درباره  همچنین  محبی 
از ماسک در  و در اماکن عمومی گفت: متوسط استفاده مردم 
اماکن عمومی از 78 درصد به 76 درصد کاهش داشته است، 
در عین حال که متوسط استفاده مردم قم از ماسک در وسائل 

را نشان می دهد. 66 درصد  نیز رقم  نقلیه عمومی 


