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استاندار قم: مدیر کل نوسازی مدارس استان: انتقاد مدیر کل بازرسی قم از اتاق اصناف؛

استانداری از فعالیت های 
فرهنگی در مناطق محروم 

قم حمایت می کند

نظارت ها 
در حــد مطلــوب 

نیست

مشکل خیرین 
مدرسه ساز استان قم 

کمبود زمین است
صفحه 2 صفحه 2 صفحه 3

صفحه 8

بهره برداری از مترو قم همچنان نامعلوم؛ بهره برداری از مترو قم همچنان نامعلوم؛ 

صفحه صفحه 22قول هایی که کاش هیچ وقت داده نشود؟!قول هایی که کاش هیچ وقت داده نشود؟!

آگهی فراخوان مناقصه   
یک مرحله ای )نوبت اول(

فراخوان  به  نسبت  مناقصات  برگزاری  قانون  اساس  بر  دارد  نظر  در  قم  استان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنياد 
نماید.  اقدام  زیر  شرح  به  ای  مرحله  یک  مناقصه 

UPVC پروژه زیتون 9 و 10  1- موضوع مناقصه: تهيه مصالح، ساخت و نصب پنجره ها و درب هاي تراس 
مّلی  اقدام  مسکن طرح 

2- صالحيت مورد نياز شامل رتبه/ پايه و رشته                 
upvc صادره از وزارت صنعت معدن و تجارت یا  دارندگان پروانه بهره برداري )معتبر( محصوالت درب و پنجره 
اتحادیه هاي صنفي  از  upvc صادره  پنجره  و  و فروش درب  توليد  پروانه کسب )معتبر( رشته شغلي  دارندگان 

سازندگان درب و پنجره هايupvc  و آلومينيوم کاران مورد تأیيد وزارت صنعت معدن و تجارت.
3- نحوه و مهلت دريافت و تحويل اسناد

تجارت  بانک   1536076200 شماره  حساب  به  که  باشد  مي  ریال   500/000 مبلغ  اسناد:  خرید  هزینه   -4
گردد. واریز  قم  استان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنياد  بنام  صفاشهر  شعبة 

5- مدت اعتبار پيشنهادها : یک ماه 
 1/502/000/000  : دولتي  معامالت  تضمين  نامه  آیين  طبق  مناقصه:  در  شرکت  تضمين  مبلغ  و  نوع   -6
ریال )یک ميليارد و پانصد و دو ميليون ریال( است  که  باید به  یکي  از صورت هاي  مشروحه  زیر، همراه  با اسناد 

به  دستگاه  مناقصه  گزار تسليم  شود:  )) الف    (( پاکت   مناقصه  در 
الف ( ضمانت  نامه  بانکي  به  نفع  کارفرما. 

ب( اصل فيش واریز وجه نقد به حساب شماره 1536076200 بانک تجارت شعبه صفاشهر بنام بنياد مسکن 
انقالب اسالمي استان قم

مدت  اعتبار تضمين  فوق  یک ماه  بوده و باید حداقل تا پایان ساعت اداری تاریخ 1401/04/22  معتبر باشد 
و براي  یک  ماه  دیگر نيز قابل تمدید باشد.

7- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهاي بلوار امين، ابتداي بلوار غدیر، کوچه شماره 11 ، بنياد مسکن انقالب 
اسالمي استان قم. تلفن هاي تماس : 02532856612-15

)شناسه آگهی: 1325313(
بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری

نحوه دريافت و ارسالتاريخ / مهلتموضوع

از تاریخ  1401/03/07دریافت اسناد مناقصه 
تا تاریخ 1401/03/12

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنياد مسکن انقالب اسالمی 
استان قم

اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا تاریخ 1401/03/22ارسال اسناد مناقصه 
مندرج در آگهی به دبيرخانه حراست بنياد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

نمایشگاه حضور صد ساله خورشید با حضور 
نوه و یادگار امام خمینی افتتاح شد                        
صفحه 4

اعالم جزييات شيوه جديد فروش نان؛ 

پـای سهمیه بنـدی در میـان 
است؟                               

صفحه 6

تلنگر -  وحيد حاج سعيدی 

نه هر که مدرک گرفت قلندری 
دانـد!                               

صفحه 7

شیمیـدر قـم در جمع 4 تیم برتـر 
بسکتبال زنان ایران                              
صفحه 7

گزیـده خبـرها

آگهــــی  مزایــــــده
تعداد 7  سازه تبلیغاتی بیلبورد و عرشه پل  )نوبت دوم(

و عرشه  بيلبورد   تبليغاتی  7سازه  تعداد  از  برداری  بهره  امتياز  زیبا سازي شهرداري قم در نظر دارد  سازمان 
از کليه  پل در سطح شهر را به مدت سه سال از طریق برگزاري مزایده به بخش خصوصي واگذار نماید. لذا 
گهي نوبت دوم به مدت 10 روز و تا  کانون هاي تبليغاتي واجد شرایط دعوت به عمل مي آید از تاریخ نشر آ
اداره   به سازمان زیباسازي شهرداري قم  ارائه پيشنهادات  18 /1401/03 جهت  اداری مورخ  پایان ساعت 
حقوقي و امور پيمانها  واقع در خيابان آذر کوچه شماره 25 ساختمان زیباسازي مراجعه و یا جهت دریافت 
اطالعات بيشتر با شماره تلفن 025-37701512 داخلی 304 تماس حاصل فرمائيد ضمنًا سازمان در رد 

بود. برنده مزایده خواهد  بر عهده  گهي  بوده و هزینه آ از پيشنهادات مختار  یا قبول هریک 
گهی: 1320166(  ) شناسه آ

گهي مزایده)نوبت اول( تاریخ    1401/03/01 آ
گهي مزایده)نوبت دوم( تاریخ   1401/03/08  آ

روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم

آرامستان های  سازمان  مدیرعامل     ◄
سازمان  طرح های  و  پروژه ها  قم،  شهرداری 

کرد. تشریح  را  گذشته  سال  در 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  نيارکی  موسوی  سيف الدین  سيد  قم، 
پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  گفتگویی 
اظهار  گذشته  سال  در  آرامستان ها  سازمان 
سال  در  که  پروژه هایی  خوشبختانه  داشت: 
اتمام  به  نيز  سال  همان  در  شد،  آغاز   1400
و  شده  اجرایی  برنامه ها  درصد   97 و  رسيد 
امور  به  مربوط  هم  باقی مانده  درصد  چند 

پروژه هاست. قطعی  تحویل  و  مالی 
حدود   1400 سال  در  اینکه  بيان  با  وی 
این  کرد:  ابراز  شد،  ساخته  قبور  هزار   10
خانوادگی  ممتاز  قبور  ساخت  شامل  قبور 
و  خانوادگی  مقابر  ساخت  نفر،   12 و  نفر   8

است. بوده  قبور  دیگر 
آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
سبز  فضای  توسعه  بر  کيد  تأ با  قم  شهرداری 
تصریح  جداول  و  آسفالت  زیرسازی  توسعه  و 
جدید  معابر  آسفالت  اجرای  و  بهسازی  کرد: 
500  مترمربع و زیرسازی  74 هزار و  تأسيس 
این  از  بخشی  مترمربع  هزار   45 معابر 

است. بوده  پروژه ها 
موزایيک  اجرای  همچنين  داد:  ادامه  وی 
 22 متراژ  به  دارالسالم  و  سازمان  در  فرش 
خورشيدی  نيروگاه  اجرای  مترمربع،  هزار 
رنگ آميزی  سازی،  پارکينگ  کيلوواتی،   70
یک  طول  به  سازمان  ورودی  و  محوطه  کل 
هزار   20 معابر  خط کشی  متر،   205 و  هزار 
مترمربع،  هزار   11 بتن ریزی  طول،  متر 
 150 خرید و اجرای جداول بتنی یک هزار و 

است. گرفته  صورت  نيز  طول  متر 
بازسازی  کرد:  خاطرنشان  نيارکی  موسوی 
اجرای  سوگواری،  سالن   6 تعميرات  و 
قطعات  و  آرامستان  ورودی  در  نورپردازی 
شهری  مبلمان  پروژه  حرم،  مدافع  شهدای 
وسایل  و  زباله  سطل  نيمکت،  نصب  مانند 
فضای  مترمربع  هزار   40 گسترش  بازی، 
کاشت  گل،  گلدان  هزار   4 کاشت  و  سبز 
تجهيزات  نصب  و  خریداری  درخت،   1400
نيز  تجهيزات  تمامی  با  قطره ای  آبياری 
بوده  سازمان  پروژه های  از  دیگری  بخش 

. ست ا
تابلوهای  خصوص  در  وی،  گفته  به 
شهروندان  راهنمایی  برای  نيز  ترافيکی 
حداقل  در  شهروندان  تا  گرفته شده  مشاور 

► برسند.    موردنظر  مکان  به  زمان 

تشریح پروژه های سازمان آرامستان های شهرداری قم در سال ۱۴۰۰

از ۷۴ هزار مترمربع بهسازی و آسفالت تا احداث ۱۰ هزار قبور

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد              تلفن: 09184480402

 »گویه« بررسی کرد: »گویه« بررسی کرد:

آیا قم موفق به فرهنگ سازی برای امر به معروف می شود؟آیا قم موفق به فرهنگ سازی برای امر به معروف می شود؟
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استاندار قم:
استانداری از فعالیت های 

فرهنگی در مناطق محروم قم 
حمایت می کند

محروم  مناطق  مساجد  در  فرهنگی  فعاليت های  گفت:  قم  استاندار 
فرهنگی  در بخش های  و مسئوالن  با جدیت حمایت می شود  استان 

کنند. تالش  باید  ملی  اعتبارات  جذب  برای  نيز 
جمعه  عصر  قم  استاندار  شاهچراغی  سيدمحمدتقی  مهر،  گزارش  به 
اظهار  قم،  استان  اسالمی  تبليغات  کل  اداره  مدیران  با  نشست  در 
اسالمی  تبليغات  سازمان  در  رویکردها  تغيير  با  اميدواریم  داشت: 

باشيم. تبليغی  و  فرهنگی  فعاليت های  تعالی  و  ارتقا  شاهد 
که  زمانی  فرهنگی  عرصه  در  کاری  موازی  داشت:  ابراز  شاهچراغی 
اثر بخش باشد مطلوب است اما در مجموع ایجاد تعامل و هماهنگی 
برنامه های  اجرای  و  ریزی  برنامه  راستای  در  متولی  بين دستگاه های 

دارد. ضرورت  فرهنگی 
مناطق  مساجد  عرصه  در  فرهنگی  فعاليت های  از  اینکه  بيان  با  وی 
در  مسئوالن  داشت:  ابراز  می کنيم  حمایت  قم  استان  محروم 
کنند. تالش  باید  نيز  ملی  اعتبارات  جذب  برای  فرهنگی  بخش های 
و  محور  محله  محور،  مسجد  فرهنگی  زیربنایی  کارهای  قم  استاندار 
در جهت هم  افزود:  و  برشمرد  را ضروری  پرورش  و  آموزش  در سطح 
صورت  خوبی  کارهای  مساجد  و  زیارت  حوزه  در  هماهنگی  و  افزایی 
گر  جلوه  اجتماعی  عرصه های  در  باید  آن  خروجی  که  است  گرفته 

شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان:
مشکل خیرین مدرسه ساز استان 

قم کمبود زمین است

مدیر کل نوسازی مدارس استان قم کمبود زمين آموزشی را بزرگترین 
مانع ساخت مدارس توسط خيرین مدرسه ساز در استان قم برشمرد.

مدیر  با  مشترک  جلسه  در  شنبه  ظهر  از  پيش  اجتهادی  رضا  احمد 
کل آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: خيرین مدرسه ساز در 
سال های اخير احداث حدود 40 درصد فضاهای آموزشی استان قم 

داشته اند. عهده  بر  را 
مدیر کل نوسازی مدارس استان قم افزود: هم اکنون خيرین استان 
قم آمادگی کامل برای ساخت مدارس بيشتر در سطح استان و شهر 
قم را دارند که به دليل کمبود زمين بویژه در مناطق کم برخوردار این 

امر دچار وقفه شده است.
پتانسيل های  و  راهکارها  تمام  از  اميدواریم  داشت:  ابراز  اجتهادی 
این  در  تفصيلی  و  جامع  طرح  و  استفاده  زمين  تأمين  برای  استان 
تا روند ساخت مدارس به خصوص توسط خيرین  خصوص تهيه شود 
دانش  آموزشی  فضای  سرانه  ميانگين  آن  دنبال  به  و  گيرد  سرعت 

یابد. بهبود  استان  در  آموزان 
به گفته مدیر کل نوسازی مدارس استان قم سرانه فضاهای آموزشی 
دانش آموزان قمی در استان به ازای هر دانش آموز 4 مترمربع است 
مربع  متر   4 و  کشوری  ميانگين  از  کمتر  مربع  متر   1 ميزان  این  که 

می باشد. آموز  دانش  هر  برای  استاندارد  ميانگين  از  پایين تر 

آغاز عملیات اجرایی مرمت مجموعه بازار تاریخی قم
مدیرکل میراث: شهرداری 
به تعهدات خود کامل عمل 

کرده است

آغاز  از  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  ميراث فرهنگی،  مدیرکل 
اعتبارات  محل  از  قم  تاریخی  بازار  مجموعه  مرمت  اجرایی  عمليات 

داد. خبر  استانی  و  ملی 
تفاهم نامه  به  اشاره  با  ارجمندی  عليرضا  شهرنيوز،  گزارش  به 
سامان دهی  در  ميراث فرهنگی  کل  اداره  و  قم  شهرداری  همکاری 
تعهدات  طبق  کرد:  اظهار  کهنه  بازار  محوریت  با  قم  تاریخی  اماکن 
بازار  مجموعه  مرمت  عمليات  تفاهم نامه،  این  در  ميراث فرهنگی 
ميليارد   5 حدود  هزینه  با  تيمچه  و  نو  کهنه،  بازار  شامل  قم  تاریخی 

شد. آغاز  استانی  و  ملی  اعتبارات  محل  از  تومان 
افزود:  قم  استان  و صنایع دستی  ميراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل 
پایه ها،  استحکام بخشی  شامل  پروژه  این  در  مرمتی  اقدام های 
بام،  کف پوش  و  کاهگل  اندود  بام،  مرمت  و  عایق کاری  سبک سازی، 
درهای  مرمت  و  ساخت  بزرگ،  تيمچه  استحفاظی  پوشش  مرمت 

است. تيمچه  درب های  نصب  سنتی،  چوبی 
کف سازی  و  زیرساخت ها  اصالح  با  شهرداری  اینکه  بر  تأکيد  با  وی 
و  مشارکت  گفت:  است،  کرده  عمل  خود  تعهدات  به  کهنه  بازار 
احيای  در  خصوصی  بخش  و  اجرایی  دستگاه های  کسبه،  همراهی 

است. تأکيد  مورد  قم  سنتی  بازار 
در  باالیی  بسيار  ظرفيت های  تاریخی  بافت  اینکه  بيان  با  ارجمندی 
زمينه گردشگری و صنایع دستی دارد، ادامه داد: بازار کهنه قم برای 
نيازمند  صنایع دستی  دائمی  بازارچه  به  تبدیل شدن  و  سامان دهی 

است. اجرایی  دستگاه های  سایر  همکاری  و  تسهيالت 
بازار نو و کهنه به شماره 1937 و تيمچه بزرگ با شماره 1902 اواخر 

سال 1376 به ثبت ملی ميراث فرهنگی رسيده است.

اصالح و مرمت گاردریل های 
بلوار آیت الله بروجردی قم

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اصالح و مرمت گاردریل های بلوار 
آیت الله بروجردی با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد ریال خبر داد و گفت: 
درصد   70 از  بيش  هم اکنون  و  دارد  طول  متر   400 حدود  پروژه  این 

است. داشته  فيزیکی  پيشرفت 
اقباليان  عليرضا  قم،  شهرداری  چهار  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
داشت:  اظهار  شهر  سطح  در  ایمنی  افزایش  اهميت  به  اشاره  با 
مرور  و  عبور  در  تسهيل  و  ایمنی  ضریب  افزایش  راستای  در 
جاری  سال  در  ویژه ای  اقدامات  منطقه،  سطح  در  گرامی  شهروندان 

اجراست. حال  در  و  برنامه ریزی شده 
را موردتوجه قرار داد  وی طرح های اصالح هندسی در سطح منطقه 
تصادف  و خطر  ترافيک شدید  که  معابری  و  تقاطع ها  در  کرد:  ابراز  و 
اقدام   … و  مفتح  و  گلستان  تقاطع  قلم،  ميدان  مانند  داشته  وجود 
منطقه  سطح  ایمنی  ضریب  افزایش  ضمن  تا  شده  معابر  اصالح  به 
سوخت  در  صرفه جویی  و  عابرین  ایمنی  مرور،  و  عبور  در  تسهيل  و 

پذیرد. صورت  نيز  خودروها 
مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اصالح و مرمت گاردریل های بلوار 
 400 پروژه حدود  این  و عنوان کرد:  داد  بروجردی قم خبر  الله  آیت 
متر طول دارد و هم اکنون بيش از 70 درصد پيشرفت فيزیکی داشته 

است.

خبـرخبـر

سال   11 حدود  که  پروژه ای  قم،  مترو      ◄
سال  چند  در  و  می گذرد  آن  احداث  مراحل  از 
و  گرم  تست  به  مربوط  اخبار  بار  چندین  اخير 
از  خبری  ولی  رسيد  گوش  به  آن  راه اندازی 

نبود. اخبار  این  شدن  عملی 
 B و   A دو خط  در  قم  مترو  عمليات ساخت 
از سال 90 آغاز شده و به صورت کامال آهسته 
از  البته  است.  پيشرفت  درحال  پيوسته  غير  و 
حق نگذریم در تمام امور این پروژه هم حرکت 
به  قول  چون  مواردی  در  و  است  نبوده  آهسته 
تيترزنی  و سپس  افتتاح در شهریورماه هرسال 
اسفندماه سال  پایان  تا  قم  مترو  پروژه  "افتتاح 
را  آنی  و تغيير حالت های  جاری" عملکر سریع 

بوده ایم. شاهد 
مناقصه  در  شرکت  با  االنبياء  خاتم  قرارگاه 
ميليارد   860 مبلغ  با  توانست   1389 سال  در 
شهر  مهم  پروژه  این  پيمانکار  عنوان  به  تومان 
ساله   11 گذشت  علی رغم  و  شود  انتخاب  قم 
واقعی  افتتاح  شاهد  هنوز  انتخاب،  این  از 
شهرداری  اخبار  در  اگرچه  نيستيم  پروژه  این 
داشته  وجود  پيشرفت هایی  می شود  اعالم 
صورت  به  پيشرفت  و  حرکت  این  قطع  به  ولی 

است. بوده  آهسته  کامال 
خبری  پورتال  در  که  خبری  آخرین 
برگزار  قم  مترو  پروژه  راستای  در  قم  شهرداری 

است: زیر  شرح  به  شد 
قطار  سازمان  هيئت مدیره  جلسه  »دومين 
دکتر  حضور  با   1401 سال  در  قم  شهری 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  معتمدی 
شهردار  نژاد  سقائيان  دکتر  قم،  استانداری 
شرکت  مدیران  و  هيئت مدیره  اعضاء  سایر  قم، 
متروی  پروژه  در  کارفرما  مشاور  به عنوان  بهرو 
شهری  قطار  سازمان  جلسات  سالن  در  قم، 

گردید. برگزار 

بهرو  شرکت  مدیرعامل  جلسه  این  در 
همچنين  و  مترو  پروژه  اجرای  روند  گزارش 
ارائه  را  فاز1و2  مالی  منابع  تأمين  روش های 
اجرای  زمان بندی  برنامه  خصوص  در  و  نمود 
با  نيز  جمکران  مقدس  مسجد  تا  مترو   2 فاز 
جمع بندی  الزم  موارد  اعضاء  سایر  مشارکت 

. شد
گرم  تست  انجام  مقدمات  خصوص  در 
شدن  مشخص  قم،  مترو   1 خط  نخست  فاز 
سریع تر وضعيت پروژه منوریل قم و … در این 

شد.« گرفته  تصميماتی  جلسه 
در  بيش تری  توضيحات  هيچ  خبر  این  در 
برای  موجود  موانع  پروژه،  پيشرفت  خصوص 
کار  مراحل  افتتاحيه،  دقيق  زمان  افتتاحيه، 
این  می دهد  نشان  که  است  نشده  ارائه   ... و 
فعال  حرکت  که  موردی  تنها  در  حتی  مجموعه 
آهسته  حرکت  همان  نيز  است  داشته  سریع  و 

است. گرفته  پيش  در  را 
رقم  راستا  این  در  که  اتفاقاتی  تمام  اگر 
قطعا  باشد  شيشه ای  اتاق  یک  در  می خورد 
بازتری  دید  با  موضوع  این  به  نسبت  هم  مردم 
نه  متاسفانه  ولی  کرد  خواهند  اظهارنظر 
شاهد  بلکه  نيست  شفاف  اتفاقات  این  تنها 
این  بدليل  شهروندان  از  عذرخواهی  هيچ گونه 
از  10 سال  از  تاریخ و گذشت بيش  تغيير  همه 

نبوده ایم. پروژه  این 
می  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
و  بوده  وارداتی  مترو  تجهيزات  برخی  گوید 
امروز بخش عمده در توليد داخل به روزرسانی 
با حفظ کيفيت جایگزین شده ولی همچنان  و 

باالست. بسيار  پروژه  این  برای  هزینه ها 
خریداری  پارسال  مترو  ریل های  گفت:  او 
پيش  هنگفتی  هزینه های  با  طرح  و  شد 
مسير  کيلومتر   6 نخست  فاز  برای  می رود، 

قطار  بهره برداری  شاهد  تا  می شود  عملياتی 
باشيم. قم  در  شهری 

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نيازمند  قم  متروی  برای تست گرم  قم  گفت:  
دو رام قطار هستيم ، راه اندازی کامل متروی 
این  بلکه  نمی گيرد؛  صورت  گرم  تست  با  قم 
ميليارد   600 نيازمند  تکميل  برای  پروژه 

است. اعتبار  تومان 
نامعلوم قم  مترو  از  برداری  بهره 

ریيس  سفر  در  گفت:  معتمدی  ابراهيم 
حوزه های  در  طرح   156 قم  به  جمهور 
سال  دو  طی  در  که  رسيده  تصویب  به  مختلف 
مصوبات  درصد   88 شود،   اجرایی  می بایست 
زیرساختی بوده و 12 درصد نيز سایر مصوبات 

. ست ا
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
قم گفت: برای راه اندازی خط یک متروی قم 
که  چرا  کرد؛  اعالم  مشخصی  زمان  نمی توان 
اختيار  در  اندازی  راه  برای  امکانات  و  منابع 

نيست. استان 
از  بخشی  که  است  مشخص  جهت  هر  به 
ولی  نيست  قم  مسئوالن  اختيار  در  مشکالت 
پيش  شرایط  با  همگام  مسئوالن  که  است  بهتر 
همه  بدهند  مردم  به  قولی  اینکه  بدون  و  بروند 
وقتی  و  کنند  امور  اصالح  به  موکول  را  چيز 
خوش  خبرهای  شد،  برطرف  مشکالت  تمام 
دليل  بی  افزایی  مطالبه  تا  بدهند  مردم  به  را 

نگيرد. صورت 
به  اقتصادی  مسایل  و  تحریمی  شرایط 
نمی  هم  قم  مدیران  قطعا  که  است  شکلی 
توانند در همه امور حرف اول و آخر را بزنند و 
زیرا  نيستند  مساله  این  اصلی  مقصر  آنها  قطعا 
به  که  نيست  چيزی  اصال  ها  واگن  تهيه  مساله 

► کرد.    حل  را  آن  بتوان  راحتی 

◄    سرپرست منطقه هشت شهرداری قم با 
بيان اینکه بر اساس تعهدات صورت گرفته قرار 
بود اداره کل مسکن و شهرسازی 25 درصد از 
واگذار  به شهرداری  را  پردیسان  تجاری  اراضی 
نگرفته  صورت  همچنان  تعهد  این  گفت:  کند، 
اراضی  تمام  است  قرار  مصوبات،  طبق  ولی 
تحویل  سال  پایان  تا  شده  مصوب  تجاری 

شود. قم  شهرداری 
محمدحسين  شهرنيوز،  گزارش  به 
در   8 منطقه  اینکه  به  اشاره  با  علی اکبری 
و  هکتار   578 و  هزار  دو  مساحت  با  پردیسان 
جنوب  در  هزارنفری   200 از  بيش  جمعيت  با 
این  کرد:  اظهار  است،  واقع شده  قم  غربی 
منطقه تنها منطقه ای بوده که برخی پروژه های 
و  شهرسازی  و  راه  اقدامات  به  متصل  آن 

است. مجموعه  این  تعهدات 
شهروندان  از  برخی  اینکه  بر  تأکيد  با  وی 
مربوط  منطقه  این  مسائل  تمام  می کنند  تصور 
پروژه ها  از  برخی  گفت:  است،  شهرداری  به 

ميدان  حدفاصل  صادق)ع(  امام  بلوار  مانند 
که  فردو  شهدای  ميدان  تا  بهجت  آیت الله 
و  راه  کل  اداره  اقدامات  حيطه  در  تعطيل شده 
آن ها  اتمام  دنبال  جد  به  که  است  شهرسازی 

. هستند
قم  شهرداری  هشت  منطقه  سرپرست 
این  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  احداث  به 
کرد:  ابراز  و  اشاره  شهرداری  توسط  منطقه 
فرهنگی  مجموعه  قم،  شهردار  تأکيدات  پيرو 
ورزشی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع در 
در  و  رسيده  اتمام  به  که  داریم  احداث  دست 
حال حاضر به دنبال تجهيز و اجرای تأسيسات 
نخست  6ماهه  در  اميدواریم  که  هستيم  آن 
اختيار سازمان  در  و  برسد  بهره برداری  به  سال 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

بگيرد. قرار 
تعهدات  اساس  بر  اینکه  بيان  با  علی اکبری 
صورت گرفته قرار بود اداره کل راه و شهرسازی 
به  را  پردیسان  تجاری  اراضی  از  درصد   25

این  کرد:  خاطرنشان  کند،  واگذار  شهرداری 
باید  شهرداری  و  نگرفته  صورت  همچنان  تعهد 
برای  بتواند  تا  باشد  داشته  اختيار  در  منابعی 
که  کند  هزینه  منطقه  این  آبادانی  و  عمران 
طبق مصوبات قرار است اراضی تجاری تا پایان 

► شود.    شهرداری  تحویل  سال 

◄    مدیر منطقه دو شهرداری قم از احداث 
بوستان بانوان این منطقه به مساحت حدود 9 

هزار مترمربع در سال 1401 خبر داد.
قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرای  به  اشاره  با  گفتگویی  در  رحيمی  رضا 
سطح  در  گذشته  سال  در  مختلف  پروژه های 
منطقه  شهرداری  داشت:  اظهار  دو  منطقه 
اجرای  با  توانسته  گذشته  سال  چند  در  قم   2
به  را  محروم  منطقه ای  شاخص  پروژه هایی 
کند؛  تبدیل  جدید  فرصت های  با  منطقه ای 
توسعه  بر  عالوه  می تواند  که  فرصت هایی 
ارتقا  نيز  را  مردم  اقتصادی  شرایط  منطقه 

. هد د
خوب  سال   1400 سال  اینکه  بيان  با  وی 
و  بود  دو  منطقه  شهرداری  برای  پرباری  و 
خوبی  خيلی  عمرانی  و  شاخص  پروژه های 

ابراز کرد: عملکرد شهرداری منطقه  اجرا شد، 
را در یک سال گذشته باید در 24 اقدام و پروژه 
محور  منطقه  محور،  محله  قالب  سه  در  و  مهم 
موردبررسی  فرامنطقه ای  موارد  از  بعضی  در  و 

قرارداد.

بر  تأکيد  با  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
برای  جاری  سال  در  مختلفی  پروژه های  اینکه 
تصریح  است،  پيش بينی شده  منطقه  این 
گذشته  سال های  که  پروژه هایی  بيشتر  کرد: 
به  جاری  سال  در  شروع شده  منطقه  این  در 

می رسيد. بهره برداری 
احداث  را  منطقه  نيازهای  از  یکی  وی 
بانوان دانست و افزود: کارهای تملک  بوستان 
در  بانوان  بوستان  ساخت  برای  صادقی  باغ 

است. انجام  حال 
بوستان  این  اینکه  به  اشاره  با  رحيمی 
قرار  دی   9 پل  جنب  و  مترمربع  هزار   9 حدود 
از  آن  تملک  برای  مذاکرات  شد:  یادآور  دارد، 
اعتبار  تأمين  به محض  و  آغازشده  گذشته  سال 
آغاز  جاری  سال  در  پروژه  این  احداث  مالی، 

► می شود.   

بهره برداری از مترو قم همچنان نامعلوم؛

● قول هایی که کاش هیچ وقت داده نشود؟!    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2۷62598۷   

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2۷62598۷   

بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه پردیسان تا پایان شهریورماه

تحویل 25 درصد اراضی تجاری پردیسان به شهرداری تا پایان سال

احداث بوستان بانوان منطقه 2 شهر قم در سال ۱۴۰۱

خبرهای خوش عمرانی منطقه در راه است



◄   آیين نامه پيشنهادی وزارت نفت برای 
الگوی  و  گاز  و  برق  آب،  تعرفه  تعيين  نحوه 
مختلف  اقليم های  در  طبيعی  گاز  مصرف 

ارائه شد. به دولت  کشور 
به گزارش خبرآنالین، بر اساس بند )ک( 
تبصره )15( قانون بودجه سال 1401 کل 
موظف   نيرو  و  نفت  وزارتخانه های  کشور، 
گاز  و  برق  آب،  تعرفه  امسال  که  هستند 
با  تا  کنند  اصالح  به گونه ای  را  مشترکان 
تعرفه  کشور،  جغرافيایی  مناطق  رعایت 
محروم  خانوارهای  و  کم مصرف  مشترکان 
تحت پوشش کميته امداد امام خمينی )ره( 

و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا 
الگوی مصرف به  صورت یارانه ای، مشترکان 
پرمصرف باالتر از الگوی مصرف به  صورت 
افزایش  الگوی  اساس  بر  و  غيریارانه ای 

شود. تعيين  پلکانی، 
مشترکان  آب بهای  مذکور،  قانون  طبق 
ُبعد خانوار محاسبه  بر اساس  نرخ صفر،  با 
مشترکان  تعرفه  افزایش  ميزان  می شود. 
باید  نيز،  مصرف  الگوی  از  باالتر  پرمصرف 
حداقل به اندازه ای تعيين شود که بار مالی 
کم مصرف  مشترکان  تعرفه  کردن  رایگان 
نياز  جدید  منابع  تأمين  به  و  کند  جبران  را 

باشد. نداشته 
همچنين  نيرو  و  نفت  وزارتخانه های 
مکلف شده اند تا گزارش عملکرد این قانون 
کميسيون های  به  بار  یک  ماه  سه  هر  را 
اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  و  انرژی 

کنند. ارائه 
آیين نامه  شده  تأکيد  بودجه  قانون  در 
مشترک  پيشنهاد  به  نيز  بند  این  اجرایی 
و  شود  تهيه  نيرو  و  نفت  وزارتخانه های 
به  قانون،  این  ابالغ  از  پس  ماه  یک  طی 
نفت  وزارت  برسد.  وزیران  هيئت  تصویب 
بندهای  اجرایی  آیين نامه  پيش نویس  نيز 

یادشده را به منظور طرح و تصویب در هيئت 
اقتصاد  کميسيون  در  که  کرده  ارائه  وزیران 
تصميم گيری  و  بررسی  دست  در  دولت 

. ست ا
قانون   )1( تبصره  )م(  بند  اساس  بر 
الگوی  کشور،  کل   1401 سال  بودجه 
مصرف گاز طبيعی برای اقليم های مختلف 
کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ قانون، 
سازمان  همکاری  با  و  نفت  وزارت  سوی  از 
برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی 
و سازمان ملی استاندارد تهيه می شود و به 

► می رسد.     وزیران  هيئت  تصویب 
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انتقاد مدیر کل بازرسی قم از اتاق اصناف؛
نظارت ها در حد مطلوب نیست

اتاق اصناف  نظارت ضعيف  و  بازرسی  از  قم  استان  بازرسی  مدیر کل 
کرد. انتقاد  اتحادیه ها  بر 

انبار های  و  اصناف  اتاق  از  بازدید  در  طالبی  محمود  االسالم  حجت 
کاال های اساسی با اشاره به فعاليت 46 اتحادیه اصناف در قم گفت: 
نيست  مطلوب  حد  در  اصناف  اتاق  نظارت  که  می دهد  نشان  آمار ها 

کند. فعال  را  اتحادیه ها  بازرسی  کميسيون های  اصناف  اتاق  باید  و 
بازرسی  سازمان  اولویت  را  بازار  کنونی  شرایط  در  مردم  از  حمایت  او 
فعل  ترک  که  اتحادیه هایی  خواست،  اصناف  اتاق  مدیران  از  و  خواند 

بگيرد. صورت  آن ها  با  جدی  برخورد  تا  کنند  معرفی  را  می کنند 
بر  نظارت  از  تاثيرگذارتر  و  مهمتر  گفت:  قم  استان  بازرسی  کل  مدیر 
بر  نظارت  کسب،  مجوز  نداشتن  و  قيمت  نکردن  درج  مانند  تخلفاتی 
از  خارج  فروش  از  جلوگيری  و  مردم  اساسی  کاال های  نشدن  احتکار 

است. قانونی  چرخه 
افزایش ظرفيت  از  استان هم  تجارت  و  رئيس سازمان صنعت، معدن 
 8 ساعت  از  سامانه  این  گفت:  و  خبرداد   124 سامانه  پاسخگویی 
صبح تا 20 شب به صورت برخط فعال است و بعد از آن هم خواسته 

می شود. رسيدگی  و  ضبط  رجوع  ارباب 
اکبر ابدالی گفت: کاال به اندازه کافی در انبار های استان وجود دارد 

و مشکلی برای تامين کاال های اساسی مردم وجود ندارد.

معاون جدید غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی قم 

معرفی شد

دانشگاه  داروی  و  غذا  جدید  معاون  تذهيبی  عباس  معارفه  مراسم 
شد. برگزار  قم  پزشکی  علوم 

صبح امروز آیين معارفه عباس تذهيبی به عنوان  معاون غذا و داروی 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  در  قم   پزشکی  علوم  دانشگاه 

شد. برگزار  پزشکی 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  ،رئيس  مصری  دکتر  جلسه  این  ابتدای  در 
با اشاره به جایگاه خطير معاونت غذا و دارو بر ضرورت تجهيز و ارتقاء 

تاکيد کرد. این معاونت  آزمایشگاه ها و همچنين زیرساخت های 
مهم  چالش های  از  غذا  مسئله  امروز  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
استراتژیک  و  مهم  بخش های  از  را  دارو  و  غذا  حوزه  است؛  بشریت 

دانست. دانشگاه 
و  نهادها  سایر  با  معاونت  این  بيشتر  تعامل  خواستار  همچنين  او 

شد. دارو  و  غذا  حوزه  در  مرتبط  ادارات 
در ادامه دکتر حضوری معاون سابق غذا و دارو این دانشگاه گزارشی 
دکتر  و  کرد  ارائه  دارو  و  غذا  حوزه  در  خود  مدیریتی  دوره  عملکرد  از 
تهذیبی معاون جدید هم به ارائه برنامه های آینده این حوزه پرداخت.
و  ساماندهی  چون  مواردی  به  تهذیبی  دکتر  انتصاب  حکم  در 
تقویت  و  اجرا  پژوهش،  حوزه  با  تعامل  و  ارتباط  فعاليت ها،  هدایت 
تامين  عادالنه،  توسعه  و  توازن  ایجاد  ستيزی،  فساد  با  مبارزه  روحيه 

است. شده  اشاره   … و  دارو  توزیع  و  نگهداری 
دکتر  زحمات  از  لوح  اهدای  با  مصری  دکتر  مراسم  این  در  همچنين 

کرد. تقدیر  دانشگاه  این  داروی  و  غذا  سابق  معاون  حضوری، 

خبـر

عضو  بهجت پور،  عبدالکریم  حجت االسالم      ◄
اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هيت 
ایجاد  ضرورت  بر  مرجعيت  آینده  از  خود  تحليل  در 
با  و  تاکيد  تخصصی  افتای  و  مرجعيت  شورای 
گفت:  حوزه،  در  جانبه  همه  تحول  لزوم  به  اشاره 
حجم  زود  یا  دیر  می گوید  ما  به  امروز  چالش های 
مرجعيت  ما  که  است  گونه ای  به  تخصصی  مسائل 

داشت. نخواهيم  مسائل  همه  برای  مطلق 
بازتأسيس  سال  صدمين  در  فرج زاده:  علی 
هستيم؛  یزدی  حائری  آیت الله  مرحوم  توسط  حوزه 
نقد  و  حوزه  تحوالت  و  تطورات  سير  بازخوانی 
بالندگی  به  می تواند  قوت  نقاط  بازگویی  و  کاستی ها 

کند. کمک  فرارو  زمان  در  حوزه  حرکت  بيشتر 
اثرگذاری  و  رشد  آینده  در  می تواند  زمانی  حوزه 
و  خود  امروز  جایگاه  که  باشد  داشته  بيشتری 
آن  رفع  برای  و  کند  شناسایی  خوبی  به  را  چالش ها 

باشد. داشته  برنامه 
ایکنا  خبرگزاری  موضوع،  این  بيشتر  بررسی  برای 
عبدالکریم  والمسلمين  حجت االسالم  با  گفتگویی 
خواهران  علميه  حوزه های  سابق  مدیر  بهجت پور، 
عضو  و  تمهيد  قرآنی  مؤسسه  رئيس  کشور،  سراسر 
اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هيئت 
انجام داده  است که  در ادامه تقدیم خوانندگان می 

شود:
نجف  حوزه  با  قياس  در  را  قم  حوزه  جايگاه 

می کنيد؟  ارزيابی  چگونه 
شيخ  آیت الله  مرحوم  خاطره  و  یاد  سخن  آغاز  در 
که  می داریم  گرامی  را  یزدی  حائری  عبدالکریم 
چنين  ایشان  تالش  و  پرکاری  اخالص،  و  صدق  قدم 
کرد.  بنيانگذاری  ایران  در  را  تنومندی  و  ستبر  نهاد 
کردند  شروع  فيضيه  مدرسه  از  را  کار  وقتی  ایشان 
مجموعه ای  صرفا  می کردند  احساس  افراد  از  خيلی 
خواهد  شکل  نجف  حوزه  حاشيه  در  و  محدود 
برای  را  باروری  و  تنومند  روزهای  چنين  و  گرفت 
ایشان  کار  به  خداوند  ولی  نمی کردند  تصور  حوزه 
گرفتيم  فاصله  تأسيس  مبدأ  از  هرقدر  و  داد  برکت 
انقالب  و  شد  اضافه  زیادی  شعبات  و  گسترده  حوزه 
و  نشست  ثمر  به  تالش ها  این  تداوم  در  هم  اسالمی 
پيش  قم  حوزه  در  گسترده  و  شکوفا  کامال  حرکتی 
از  یزدی  و در حقيقت تالش های مرحوم حائری  آمد 
شد. تکميل  خمينی)ره(  امام  ایشان  شاگرد  سوی 
پدیده  با  مواجه  که  بود  این  قم  حوزه  اقبال  از 
تحوالت  مرکز  در  را  حوزه  و  شد  اسالمی  انقالب 
بلکه همه جهان قرار داد و سبب شد  و  جهان اسالم 
را  و رشته ها  ایجاد  بيشتری در خود  آمادگی  تا حوزه 
و اصول هم  فقه  و  توسعه دهد  و اصول  فقه  بر  عالوه 
حوزه  تا  شد  تالش  شود.  برخوردار  بيشتری  عمق  از 
باب  در  دینی  معرفت  توليد  دستگاه  یک  به  تبدیل 
ارتباط  برای  و  شود  اسالمی  حکمرانی  و  حکومت 
صورت  اقداماتی  انسانی  علوم  و  دین  دانش  بين 
قم  حوزه  بالندگی  نمی توانيم  بنده  نظر  به  و  گرفت 
حوزه  آمار  براساس  کنيم.  جدا  اسالمی  انقالب  از  را 
امروز  ولی  داشت  طلبه   500 انقالب  از  پيش  قم 

است. اسالم  جهان  در  سابقه  بی  حوزه ای 
و  يزدی  حائری  آيت الله  که  معتقدند  برخی 
نداشتند  جدی  سياسی  کنش  بروجردی  آيت الله 
سياسی  فعاليت  وارد  حوزه  امام)ره(  فعاليت  با  و 

داريد؟  قبول  را  تحليل  اين  چقدر  شد، 
جزء  بروجردی  و  حائری  آیت الله  که  معتقدم  بنده 
هستند  شيعه  حوزوی  شخصيت های  سياسی ترین 

دارای  حرکت  به  بزرگان  این  توجه  و  تفتن  ولی 
شرایطی  در  بزرگوار  دو  این  بود؛  مراتب  و  درجه 
وقت  حاکمان  با  درگيری  برای  را  زمينه  که  بودند 
امام)ره(،  مانند  بزرگان  آن  شاگردان  ندیدند،  فراهم 
آن  کاشف  این  خود  و  کشيدند  دوش  بر  را  انقالب 

آیت الله  و  حائری  آیت الله  خط  امتداد  که  است 
مواجهه  دوره  آن  در  مثال  است.  بروجردی طی شده 
اندکی  مواجهه های  بروجردی،  آیت الله  و  دولت 
حوزه  و  مرجعيت  با  را  خود  رابطه  حکومت  و  نيست 
توسط  بناشده  حوزه  بنابراین  بود.  کرده  تعریف  دین 
و  شيب  در  قطعا  که  بود  حوزه ای  حائری  آیت الله 
و  داشت  قرار  اسالمی  سياست  و  حاکميت  مسير 
امام)ره(  سوی  از  متضادی  جریان  که  نيست  اینطور 
داده  رخ  بزرگواران  آن  با   ... و  مطهری   شهيد  و 
تمهيد  را  شرایطی  بزرگوار  مرجع  دو  این  باشد. 
به  و  بالنده  و  متولد  در حوزه  بتواند  انقالب  تا  کردند 

شود. تبدیل  اجتماعی  اثرگذار  جریان 
ایشان  آنچه  معموال  ائمه)ع( هم  زندگانی  در طول 
شيعيان  اندک  جمع  که  بود  این  بود  کرده  نگران  را 
و  عباس  بنی  و  اميه  بنی  با  درگيری  خاطر  به  را 
را  آن  و  ندهند  دست  از  وقت،  آن  سياسی  جریانات 
درون  جریانات  برخی  و  زید  حرکت  لذا  دهند  رشد 
باید  شيعه  قدرت  چون  نکردند   تایيد  هم   را  شيعه 
بنشيند. ثمر  به  پختگی الزم  با  و  زمانی  بستر  در یک 
انقالب  از  بعد  حوزه  با  انقالب  از  قبل  حوزه 
پاسخگو  بايد  امروز  حوزه  که  دارد  را  تفاوت  اين 
جامعه  راهبر  تنها  گذشته  در  که  حالی  در  باشد 
حتی  و  روحانيت  جايگاه  امروز  بود.  مذهبی 
تغيير  و  نيست  گذشته  مانند  کشور  در  مرجعيت 
شما  نظر  است.  آمده  پيش  مردمی  توقعات  در 

چيست؟ گزاره  اين  درباره 
و  شد  ترسيم  انقالب  برای  که  بلندی  اهداف  باید 
توجه  مورد  هستند  آن  دنبال  به  رهبری  و  مرجعيت 
قرار بگيرد. گاهی ما صرفا به اصالح در کشور دست 
پاسدار  هم  ما  و  کند  حکومت  شاه  مثال  می زنيم 
تمدنی  داریم  قصد  گاهی  ولی  باشيم  شریعت 
القرای  ام  به  تبدیل  و  دهيم  شکل  اسالم  پایه  بر 
اقدام  بلند  ابعاد  این  در  وقتی  شویم.  اسالم  جهان 
متوجه  خارج  هم  و  داخل  از  هم  فشارهایی  می کنيم 
مانند  است  بلوغ  و  رشد  طبيعت  که  می شود  مردم 
مفاصل  در  درد  و   دارد  عالئمی  که  جسمی  بلوغ 
تصور  شما  است  فرموده  کریم  قرآن  می شود؛  پيدا 
سختی ها  و  هستيد  استثنا  گذشته  اقوام  از  می کنيد 
نصر  وعده  خداوند  البته  بود.  نخواهد  شما  متوجه 
پایگاه  اینکه  برای  پيامبر  و  داد  مسلمين  به  را  قریب 

مصيبت ها  انواع  با  دهد  تشکيل  را  اسالمی  امت 
ایشان  بر  کوچک  و  بزرگ  جنگ   63 و  شد  مواجه 
به  و  کردند  فرار  شهرها  برخی  از  مردم  و  شد  تحميل 

شدند. فقير  و  بردند  پناه  مدینه 
برای  تجربه  می کند،  تجربه  انقالب  امروز  آنچه 

ما  تمدنی  بایسته  جایگاه  یافتن  و  شدن  بزرگتر 
با  مسير  این  در  مطمئنا  و  است  جهانی  سطح  در 
گالیه ها  رغم  به  مردم  شکيبایی  و  درایت  به  توجه 
باال  دشمن  برابر  در  تسليم  دست  نارضایتی ها،  و 
امام  از  مردم  الگوگيری  به  توجه  با  و  نبرده اند 
در  که  حسين)ع(  امام  و  حسن)ع(  امام  علی)ع(، 
اوج مظلوميت بودند، اگر حوزه و مردم مسير را طی 
کنند و خيانت و خامی ها و کوتاهی صورت نگيرد ما 
در حال تبدیل شدن به جریانی بسيار قوی و اثرگذار 

می دهيم. را  آن  هزینه  امروز  و  هستيم  آینده  در 
هزینه هم این است که برخی افراد و مجموعه ها، 
این  ولی  دارند  انتظاراتی  برخی  یا  شوند  دلخور 
در  ولی  نشود؛  برآورده  فشارها  علت  به  انتظارات 
یا  و  است  حوزه  اقبال  عدم  باعث  که  چيزی  مجموع 
مردم  نزد  حوزویان  برخی  جایگاه  از  می شود  سبب 
و  سریع  جانبه،  همه  پاسخگویی  عدم  شود،  کاسته 
هنوز  حوزه  زیرا  است  صالح  عمل  عنوان  به  موقع  به 
ایجاد  خود  در  مواجهه  برای  الزم  توان  و  آمادگی 
مستقيما  که  داریم  شجاع  رهبر  یک  است.  نکرده 
تبيينی  با  باید  حوزه  ولی  می گوید  سخن  مردم  با 
مردم  تاریخی  و  قرآنی  اعتقادی،  توضيحی  و  روشن 
را برای تداوم راه دلگرم کند و به مقداری که در این 
شد.  خواهند  دلسرد  هم  مردم  کنيم  کوتاهی  بخش 
کند  باز  را  نظام  و  مردم  گره های  نتواند  که  حوزه ای 

گرفت. خواهد  فاصله  اجتماعی  مرجعيت  از 
گذشته  بزرگ  مراجع  اکثر  وفات  به  توجه  با 
مباحث  شدن  تخصصی  طرفی  از  و  سو  يک  از 
چگونه  را  حوزه  در  مرجعيت  آينده  حوزه، 

می کنيد؟ پيش بينی 
تخصصی تر  فقهی  مسائل  برویم  جلوتر  هرقدر 
رمزارزها،  فهم  با  جز  را  اقتصاد  مثال  می شوند 
حل  نمی توان   ... و  اقتصادی  قطب های  شناخت 
زود  یا  دیر  می گوید  ما  به  امروز  چالش های  کرد؛ 
ما  که  است  گونه ای  به  تخصصی  مسائل  حجم 
داشت؛  نخواهيم  مسائل  همه  برای  مطلق  مرجعيت 
سری  یک  برای  عمومی  مرجعيت  یک  اینکه  مگر 
یک  و  باشيم  داشته  حرام  و  حالل  کالن  مسائل 
که  تخصصی  فقهی  شوراهای  و  کارگروه ها  سری 
بگيرند.  دست  در  را  تخصصی  عرصه های  مسائل 
و شورای مرجعيت الزم  افتای تخصصی  مثال شورای 

داد. خواهد  رخ  اتفاق  این  زود  یا  دیر  و  است 
و  دروس  حوزه  چالش های  از  يکی 
هم  مدارس  و  دانشگاه  در  البته  و  آموزش هاست 
درخواست  حوزه  در  دارد؛  وجود  مشکالت  اين 
ولی  دارد  وجود  دروس  در  بازنگری  برای  زيادی 

است. نشده  درخوری  اقدام 
با  حوزه  مدیران  واقعی  رابطه  که  مقداری  هر 
اصالح  شجاعت  و  می شود  بيشتر  اجتماعی  تحوالت 
اصالح  برای  زمينه  برسد،  بلوغ  به  آنان  در  تحول  و 
کتب فراهم تر خواهد شد. مثال طالبی که قصد ورود 
به حوزه دارند احساس کنند دروس حوزه نمی تواند 
تاثيرگذار  جامعه  در  که  بنشاند  جایگاهی  در  را  آنان 
نه  و  می آیند  حوزه  سمت  به  آنها  نه  طبيعتا  باشند 
کسانی که در حوزه هستند دل و دماغ ادامه دروس 

دارند. را 
اجتماع  واقعی  درک  دیگری  و  شجاعت  یکی 
کتب  تغيير  دهه  چهار  سه  این  در  است؛  الزم  امروز 
بتواند  که  تحولی  ولی  است  شده  انجام  زیاد  درسی 
طلبه را در ميدان تحوالت آماده کند و نبض تحوالت 
در  وقتی  بنده  است؛  نيفتاده  اتفاق  بدهد  او  به  را 
کردم  دنبال  را  هدف  همين  بودم  خواهران  حوزه 
در  مثال  اینکه  بودیم.  موفق  چقدر  نمی دانم  گرچه 
حوزه برادران برخی کتب تغيير کند یک حرف است 
تراز  در  را  حوزه  توانسته  تغييرات  این  آیا  اینکه  ولی 
آیا این دروس  انقالب قرار دهد حرف دیگری است. 
می کند  تبدیل  اجتماعی  مرجع  طبقه  به  را  طالب 

خير؟   یا 
در  ما  که  است  اين  الينحل  مشکالت  از  يکی 
از  نيمی  که  داريم  ۷0 هزار مسجد  سراسر کشور 
تمرکز  شاهد  طرفی  از  ندارد،  جماعت  امام  آنها 
رفع  برای  ظرفيت  اين  چرا  هستيم،  قم  در  طالب 
ماندن در قم  و طالب  نمی شود  آن مشکل بسيج 

می دهند؟ ترجيح  را 
نيست  حوزه  در  پرسش  این  جواب  بنده  نظر  به 
امور  متصدی  و  فرهنگی  نهادهای  در  باید  بلکه 
و  حوزه  بين  بنده  بود.  پاسخش  دنبال  روحانيت 
نهادهای امور روحانيت فرق می گذارم. حوزه وظيفه 
و  برادران  500 مدرسه  االن  و  تربيت کند  دارد طلبه 
قم  دارند؛  برعهده  را  کار  این  خواهران  مدرسه   500
چون فضا برای تخصص و پژوهش و تدریس فراهم تر 
دستگاه های  ولی  است  بيشتر  طالب  تعداد  است 

هستند. ناکارآمد  روحانيت  امور  متولی 
را  علما  هجرت  بحث  رهبری  معظم  مقام  مثال 
عالم  چند  انقالب  از  قبل  مانند  یعنی  کردند  مطرح 
بحث  این  باشند؛  داشته  حضور  شهر  هر  در  بزرگ 
به  را  عالم  اعزام  ولی  شد  هم  هزینه هایی  و  مطرح 
فرو  ده  و   نه  و  هشت  هفت،  پایه های  طالب  اعزام 
به  تا  می کرد  متقاعد  را  علما  باید  حوزه  کاستند. 
عمل  وزنه  یک  عنوان  به  کدام  هر  و  بروند  شهرها 
سبک  و  رفتار  و  حوزه  بزرگان  باید  مردم  کنند. 
بر  لرزه  شبهات  برابر  در  تا  ببينند  را  آنها  زندگی 
نمی تواند  تجربه  کم  طلبه  یک  وگرنه  نيفتد  دلشان 
پاسخ های  مردم  وقتی  و  کند  ایفا  را  نقش  این 
خواهد  هم  ضعيف تر  ایمانشان  بشنوند  نامناسب 
جامعه  مانند  روحانيت  نهادهای  از  باید  االن  شد. 
کردن  متقاعد  برای  که  بپرسيم  اوقاف  و  مدرسين 
دفاتر  حتی  داده اند؟  صورت  اقدامی  چه  علما 
را  فرهيخته  عالمان  گذشته  در  هم  معظم  مراجع 
این  باز  است  الزم  اکنون  و  می فرستادند  شهرها  به 

► شود.   انجام  کار 

بهجت پور، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ پاسخ داد:

● آینده مرجعیت چگونه خواهد بود؟    ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

قم  یک  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هيات 
قانون  طبق  تشکيلی  های  پرونده  متقاضيان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور 

اند. نموده  تایيد  ذیل  آراء  شرح  به 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000970 شماره   -رأی   1
در  رضا  فرزند  خردمندپور  علی  آقای   1400114430001000188
شماره  ک  پال مترمربع   60/42 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10473/14

سابق(  )خلج  ثابت  غفاری  ابوالفضل  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
 1334/02/20 مورخ   24911 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری 

 )13732 الف  قم.)م   4 دفترخانه 
گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائيکه  از  و  گرفته  قرار  تایيد  مورد 
عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکيت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکين  به  دسترسی 
از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
منطقه1  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ 

به  اعتراض  تسليم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسيد  و  تسليم  قم 
تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره 
صدور  که  است  توضيح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و 
بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند 

قدس(  و   )گویه 
1401/03/08 اول:   انتشار  تاریخ 

1401/03/23   : دوم  انتشار  تاریخ 
قم يک  منطقه  اسناد  ثبت  رئيس   - شحنه  زارع  مهدی 

قضایی  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  تهران  مفتح  شهيد 
عاطفه  خانم  عليه  راشکی  مسعود  اقای  له  گردیده  ثبت  1/1400ج/1060 
مسعودی محکوم عليه محکوم است به پرداخت 16/928/229/463ریال در 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نيم  و  له  محکوم  حق 
بدهی محکوم عليه پالک ثبتی 10600/1004 اصلی بخش 1 را معرفی کرده 
که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. مسکونی به پالک ثبتی 1004 
خيابان  ابتدای   – ساالریه   – قم  در  واقع  قم  یک  بخش  اصلی   10600 از  فرعی 
پنج  شماره  واحد  سوم  طبقه   )377 )پالک  سفيد  یاس  مسکونی  مجتمع   – ژاله 
نمای  سازبا  شمالی  صورت  به  فوق  ملک  امد.  عمل  به  بازدید  ان  محل  از   ،
بازدید  ترکيبی اجر سه سانتی و سنگ گرانيت احداث شده است و واحد مورد 
به مساحت حدود 112/66مترمربع دارای سالن نشمين با فرش کف سراميک 

، بدنه کاغذ دیواری و سقف کاذب با گچبری و نورپردازی و رنگ کاری شده ، 
و  ، تراس و سرویس بهداشتی و حمام   mdf با کابينت  اپن  ، اشپزخانه  اتاق  دو 
نورگير درطبقه مربوطه و سرویس پله و اسانسور به طبقات و پارکينگ و انباری 
رهن  3/000/000/000ریال  مبلغ  با  ساکن  مستاجر  اظهار  بنابر  و  باشد  می 
اپارتمان  واحد  ششدانگ  ارزش  باشد.  می  اجاره  در   1401 خرداد  تاریخ  تا 
با  موجود  وضعيت  و  مساحت   ، محلی  موقعيت  به  توجه  با  فوق  مسکونی 
مبلغ  از مشاعات جمعا  استفاده  و حق  انشعابات   ، انباری   ، پارکينگ  احتساب 
مقرر  گردد  می  ارزیابی  22/000/000/000ریال  ریال  ميليارد  دو  و  بيست 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/3/25 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 

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

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
زارعی رضا   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2۷62598۷   

●   تعرفه های آب و برق و گاز تغییر خواهد کرد؟     ●



◄   عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: 
برسانيم.  مقصد  به  باید  ما  را  انقالب  این 
ابتدا باید خود را بسازیم و بعد از آن حوزه 

علميه را و انقالب را پاس بداریم.
روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
هاشم  سيد  الله  آیت   ،) گویه)قراچورلو 
افتتاح  آئين  در  بوشهری  حسينی 
با  که  خورشيد  صدساله  حضور  نمایشگاه 
الله  آیت  راحل،  امام  یادگار  و  نوه  حضور 
همایش  سالن  در  خمينی  حسن  سيد 
حوزه  اسالمی  تبليغات  دفتر  غدیر  های 

فلسفه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  علميه 
برگزاری این آئين اظهار داشت: این آئين 
باشکوهی  مراسم  بر  است  درآمدی  پيش 
کنار  راحل،  امام  رحلت  سالروز  در  که 

آیيم.  می  گردهم  ایشان  مطهر  مرقد 
نوشتاری  موسوعه  داشت:  بيان  وی 
بزرگ  اثار  از  یکی  جلد   50 در  راحل  امام 
تبيين  می باشد و صحبت در این مجال و 
فلسفی  و  عرفانی  های  کتاب  توضيح  و 

طلبد. می  دیگری  فرصت  امام 
اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 

اصغر  و  اوسط  اکبر،  جهاد  نوع  سه  به 
به  را  جهاد  هرسه  راحل  امام  کرد:  عنوان 
اخالص  دارای  امام  دادند.  انجام  خوبی 
به  دعوت  همواره  و  بودند  زیادی  بسيار 
با اخالص می کردند و می فرمودند  عمل 
پاداش  خدا  از  و  کنيد  کار  خدا  برای 
کنيد  کار  من  برای  اگر  که  بخواهيد 

ندارد. پاداشی 
تصریح  بوشهری  حسينی  الله  آیت 
الشرایط  جامع  فقيهی  خمينی  امام  کرد: 
بودند  دین  احياکننده  و  واصل   عارفی  و 

که یادشان هيچ گاه از خاطرها نمی رود.
چهره  نماد  راحل  امام  افزود:  وی 
فرزندشان  انقالبی هستند که فقط  واقعی 
تمامی  بلکه  نشدند  شهيد  مصطفی 
در  امام  ندای  با  که  هم  دیگر  شهدای 
یافتند  حضور  تحميلی  جنگ  سال  هشت 
و  هستند  امام  فرزند  شدند  شهيد  و 
شهيد  امام  عشق  به  که  کسانی  همچنين 

شوند. می 
 30 تا   23 سن  در  امام  کرد:  بيان  وی 
می  منتشر  را  خود  عرفانی  کتاب  سالگی 

علميه  حوزه  بياموزند  باید  طالب  کنند . 
قله  به  رسيدن  و  تامل،  تحصيل،  جای 

است. معرفت  و  علم  های 
به  اشاره  با  بوشهری  حسينی  الله  آیت 
راحل  امام  معنوی  و  عرفانی  وسيع  ابعاد 
به مقصد  باید  ما  را  انقالب  این  بيان کرد: 
برسانيم و مقام معظم رهبری نيز در بيانيه 
این  پایان  اند  نيز فرموده  انقالب  گام دوم 
ما  است.  حجت  حضرت  ظهور  انقالب، 
باید اول خود را بسازیم و بعد حوزه علميه 

را و انقالب را پاس بداریم.     ►

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی     ◄
موضوع  با  که  تيرماه   21 قرارگاه  درباره  توضيحاتی 
شده  تشکيل  ادارات  در  حجاب  و  عفاف  ساماندهی 

کرد. ارائه  است، 
سخنگوی  خان محمدی،  علی  سيد  حجت االسالم 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت وگو با ایلنا 
ساماندهی  موضوع  به  که  ماه  تير   21 قرارگاه  درباره 
دستگاه های  ادارات،  سازمان ها،  در  حجاب  و  عفاف 
توجه  با  ستاد  گفت:  می پردازد،  دانشگاه ها  و  دولتی 
مسئوليت  دارای  حجاب  و  عفاف  زمينه  در  اینکه  به 
است و در مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نيز 
آمده است که ستاد باید برخی امور در حوزه عفاف و 
اقداماتی  از  یکی  همين رو  از  کند،  پيگيری  را  حجاب 
قرارگاه  راه اندازی  می کنيم،  دنبال  زمينه  این  در  که 
21 تيرماه است این قرارگاه در زمينه عفاف و حجاب 

است. شده  برنامه ریزی 
قرارگاه مطالبه بحث عفاف  این  در  ادامه داد:  وی 
می شود.  پيگيری  مختلف  دستگاه های  از  حجاب  و 
یکی از موضوعاتی که در جلسات برگزار شده در این 
این است که عمده مشکلی که  زمينه مشخص شده، 
کرده اند  مطالبه  نيز  مردم  و  دارد  وجود  زمينه  این  در 
بوده  ادارات  و  سازمان ها  در  حجاب  و  عفاف  موضوع 
سازمانی  یا  اداره  به  وقتی  دارند  توقع  مردم  است. 
سازمان  یک  اینکه  به  توجه  با  می کنند،  مراجعه 

شود. رعایت  حجاب  و  عفاف  است،  دولتی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
از  که  حجاب  و  عفاف  جامع  طرح  در  اینکه  بيان  با 
بحث  مرحله  اولين  می شود،  دنبال  نيز  ستاد  سوی 
تصریح  است،  ادارات  در  حجاب  و  عفاف  ساماندهی 
کرد: شاخص های عفاف و حجاب که پيش از این در 
دستگاه ها وجود داشت، هنوز تبيين نشده و مشخص 
حجاب  و  عفاف  شاخص های  دوباره  ما  است.  نشده 

کرده ایم  ابالغ  کشور  دولتی  دستگاه های  همه  به  را 
و  عفاف  موضوع  است،  شده  خواسته  دستگاه ها  از  و 

کنند. آغاز  خودشان  مجموعه های  از  را  حجاب 
وقتی  کرد:  حجت االسالم خانمحمدی خاطرنشان 
ضوابط  می کند،  فعاليت  اداره  یک  در  کارمند  یک 
نيز  اداری  تخلفات  بند  در  که  دارد  وجود  اداری 
ضوابط  این  رعایت  به  موظف  کارمند  و  است  آمده 
اگر  اداره است.  نيز مسئول آن  امر  این  است. متولی 
باید  از جایی  را شروع کنيم  بخواهيم عفاف و حجاب 
شروع کنيم که هم ساختار مناسبی دارد و هم درگيری 

مردم با مردم انجام نمی شود و هم مردم در مقابل هم 
از  این مطالبه ای است که  قرار نمی گيرند و همچنين 
ما دارند که چرا در سازمان رسمی دولتی قانون اجرا 
کردیم  آغاز  ادارات  از  را  بحث  این  بنابراین  نمی شود 
جلسات  همچنين  و  شده  ابالغ  آن ها  برای  بخشنامه 
این  و  شده  برگزار  ادارات  روسای  تمامی  با  مختلف 

موضوع برای آن ها تبيين شده است که با یک رویکرد 
اگر  حال  عين  در  کند،  اقدام  زمينه  این  در  فرهنگی 
شود  داده  هم  تذکر  است،  تذکر  به  نياز  نيز  جایی  در 
جریمه  اداره،  مسئول  حقيقت  در  نشود  رعایت  اگر  و 
در  قرارگاه  سوی  از  که  است  برنامه ای  این  می شود 

می شود. پيگيری  سازمان ها  و  ادارات 
قرارگاه  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  دارد،  فعاليت  برای  مشخصی  زمان  مدت 
ادامه  نتيجه  حصول  تا  و  گرفته  شکل  قرارگاه  این 
آن  برای  و  شده  تعریف  قرارگاه  در  گام  چندین  دارد، 

مرحله ای  در  حاضر  حال  در  است.  شده  برنامه ریزی 
هستيم که از ادارات خواسته شده تا در این مورد کار 
مجموعه ای  به  توجه  با  و  داشته  برنامه ریزی  و  کنند 
برنامه  این  و  کنند  بومی سازی  دارند  اختيار  در  که 
و  برود  پيش  ادارات  و  سازمان ها  دانشگاه ها،  در 
و  سازمان ها  یا  دانشگاه  در  حراست  اینکه  بجای 

روسای  شوند،  حجاب  و  عفاف  مسئله  درگير  ادارات 
برای  و  کرده  ورود  زمينه  این  در  ادارات  و  سازمان ها 
برنامه ریزی  یک  با  و  باشند  داشته  ریزی  برنامه  آن 
را  حجاب  و  عفاف  حوزه  بتوانند  فرهنگی  رویکرد  و 
به  تا  دارد  ادامه  فعال  قرارگاه  این  کنند.  سازمان دهی 
را  خود  برنامه های  گام  گام به  و  برسد  نتيجه  حصول 

کند. پياده سازی 
با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
را  شيوه نامه ای  زمينه  این  در  قرارگاه  اینکه  بيان 
دانشگاه ها  و  ادارات  و  سازمان ها  روسای  به  و  تدوین 
توجيهی  جلسات  کرد:  تصریح  است،  کرده  ابالغ 
زمينه  این  در  دستگاه ها  است  قرار  و  شده  برگزار 
برنامه مخصوص به خود را داشته باشند به طور مثال 
یا  شود  برگزار  زمينه  این  در  آزاداندیشی  کرسی های 
ادارات  سازمان ها،  است  قرار  کنند.  برگزار  نمایشگاه 
که  ساختاری  و  ظرفيت ها  براساس  و…  دانشگاه ها  و 
اجرا  ر  اقداماتی  و  برنامه ریزی  زمينه  این  در  دارند 

. کنند
کرد:  خاطرنشان  خانمحمدی  حجت االسالم 
به  و…  دانشگاه ها  و  ادارات  سازمان ها،  مجموعه 
خوبی پای کار آمده اند چراکه ریاست جمهور از تمام 
است  خواسته  برنامه  حجاب  و  عفاف  حوزه  در  وزرا 
دارد  ویژه  اهتمام  نيز  دولت  موضوع  این  به  نسبت  و 
کشور  وزارت  در  زمينه  این  در  قرارگاهی  همچنين  و 
راه اندازی شده است و وزارت کشور نيز از سازمان ها 
و ادارات این موضوع را پيگيری می کند و ستاد نيز در 
سازماندهی  امر  متولی  که  کشور  وزارت  با  زمينه  این 
عفاف و حجاب در کشور است ارتباط تنگاتنگی دارد.
و  شده  ابالغ  دستگاه ها  به  نامه  شيوه  وی  گفته  به 
از  برخی  در  است.  شده  آغاز  دستگاه ها  در  برنامه  این 
از  برخی  و  دارد  ادامه  بيشتری  قوت  با  نيز  دستگاه ها 

► هستند.     پيگيری  حال  در  نيز  دستگاه ها 
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حضور  نمایشگاه  افتتاح  ◄ آیين 
الله  آیت  حضور  با  خورشيد  صدساله 
سيدحسن خمينی، نوه و یادگار امام راحل 
و جمعی از بزرگان حوزه علميه برگزار  شد.
به گزارش خبرنگار روزنامه گویه)قراچورلو 
صدساله  حضور  نمایشگاه  افتتاح  آئين   ،)
دستاوردهای  و  تصاویر  آثار،   خورشيد، 
گرانقدر ورود تاریخی امام خمينی به حوزه 
رحلت  سومين  و  سی  آستانه  در  قم  علميه 
سيدحسن  الله  آیت  حضور  با  راحل  امام 
الله  آیت  راحل،  امام  یادگار  و  نوه  خمينی، 
و  بوشهری  حسينی  الله  آیت  مقتدایی، 
شد.  برگزار   علميه  حوزه  بزرگان  از  جمعی 
در این مراسم پس از قرائت آیاتی از کالم 
الله مجيد، و خواندن ابياتی از امام راحل، 
الله جوادی آملی پخش  پيام تصویری آیت 

شد.
در ادامه رئيس موسسه تنظيم و نشر آثار 
سخنانی  طی  قم  استان  در  خمينی  امام 
مراسم  در  حاضران  به  خيرمقدم  ضمن 
صدساله  حضور  نمایشگاه  داشت:  اظهار 
و  دستاوردها  فعاليت،  از  بخشی  خورشيد، 
می  دهه  سه  طی  موسسه  این  های  یافته 
است.  گرفته  قرار  دید  معرض  در  که  باشد 

نوه  نظر  تحت  موسسه  های  فعاليت  همه 
خمينی  سيدحسن  الله  آیت  راحل،  امام 

گيرد. می  صورت 
عنوان  کمساری  عباس  االسالم  حجت 
کرد: تنظيم آثار و احکام، اسناد و نامه ها در 
همان سال های اوليه انجام شد. همچنين 
و  محرمانه  سند  عنوان  ها   100 تاکنون 
غيرمحرمانه و آثار امام راحل گردآوری شد.
عنوان  هزار  چندین  داشت:  بيان  وی 
مجوز  دادن  با  یا  و  موسسه  سوی  از  کتاب 
زودی  به  است.  شده  منتشر  تاکنون  نشر 
ویراست جدید صحيفه امام خمينی منتشر 

شد. خواهد 
کرد:  تصریح  کمساری  االسالم  حجت 
بخش رصد در موسسه نيز راه اندازی شده 
از  شده  منتشر  اطالعات  و  اخبار  روزانه  و 
امام راحل در فضای مجازی رصد می شود. 
را  ها  تخریب  و  ها  دشمنی  از  باالیی  حجم 
پاسخ  تواند  می  علميه  حوزه  که  بينيم  می 

دهد. ها  هجمه  گونه  این  به  توبی 
ساله  صد  حضور  نمایشگاه  ادامه  در 
حوزه  بزرگان  و  علما  حضور  با  خورشيد 
اسالمی  انقالب  فرزانه  نوه  و  علميه 

► شد .    افتتاح 

دستگیری باند ۷ نفره سارقان 
خودرو در قم

فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگيری باند 7 نفره سارقان خودرو و 
اعتراف متهمان به 20 فقره سرقت خبر داد.

اینکه  بر  مبنی  فردی  شکایت  پی  در  گفت:  مختاری  امير  سرهنگ 
به وزن  با 23 الشه گوشت گوسفندی  دار وی  نيسان یخچال  خودروی 
800 کيلوگرم از جلو منزل به سرقت رفته است، موضوع در دستور کار 

گرفت. قرار  فرماندهی  این  مأموران 
او گفت: در ادامه مأموران ضمن هماهنگی مقام قضایی استان با حضور 
از ساکنين  یکی  به  پليسی  و  اقدامات تخصصی  انجام  از  در محل پس 
خودرو  سرقت  به  نامبرده  گرفته  صورت  تحقيقات  طی  و  مظنون  محل 

اعتراف کرد. با همدستی فردی دیگر  مذکور 
به  را  همدستش  مأموران  سپس  گفت:  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
همراه 5 تن از مالخران دستگير که آن ها نيز در تحقيقات تکميلی به 20 

فقره سرقت خودرو و قطعات خودرو اعتراف کردند.
سرهنگ مختاری گفت: در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکيل شده 

برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شدند.

خالی کردن حساب افراد با 
شگرد پیامک جعلی ثبت نام 

یارانه
ارسال  شگرد  با  مجاز  غير  برداشت های  درباره  قم  فتای  پليس  رئيس 

داد. هشدار  یارانه  نام  ثبت  جعلی  پيامک 
سرهنگ علی موالی گفت: کالهبرداری با ارسال پيامک های جعلی به 
افزایش است که مجرمان اطالعات  به  رو  یارانه معيشتی  نام  ثبت  بهانه 
شخصی و بانکی شهروندان را دریافت و از این طریق موجودی حساب 

برداشت می کنند. را  آن ها 
او گفت: غير از سامانه رسمی و مورد تایيد سازمان های مربوط به هدفمند 
سازی یارانه ها سایر لينک های متفرقه یا تماس ها و پيامک ها قابل اعتماد 

نيستند و این پيام ها از طریق سرشماره های ناشناس ارسال می شوند.
این مقام انتظامی گفت: متاسفانه برخی از شهروندان در هنگام ورود به 
سامانه ها به نشانی سایت توجه نکرده و با جستجو از طریق موتور های 
جستجو و یا رفتن به لينک هایی که در شبکه های اجتماعی معرفی شده 

در دام سودجویان سایبری گرفتار می شوند.
سرهنگ موالی به شهروندان توصيه کرد به هيچ وجه جهت اعتراض یا 
ثبت نام یارانه معيشتی نياز به واریز وجه نيست، بنابراین صرفًا به سامانه 
دانلود  و  سایت ها  سایر  به  رفتن  از  و  مراجعه   hemayat.mcls.gov.ir

کنيد. خودداری  جدًا  مختلف  اپليکيشن های 
رئيس پليس فتای استان قم گفت: شهروندان در صورت اطالع از هرگونه 
فعاليت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پليس فتا به 

آدرس www.cyberpolice.ir با ما در ميان بگذارند.

نانوایی در قم با تعطیلی 
خودسرانه پلمب شد

یک واحد نانوایی به دليل تعطيل کردن بدون مجوز پلمب شد.
در راستای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و اصالح نظام پرداخت 
معاون  حضور  با  مشترک  گشت  طی  و  مردمی  گزارش  پيرو  ها،  یارانه 
دستگاه  نمایندگان  و  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  اجرایی 
نانوایی به علت تعطيلی خودسرانه  امر نظارت، یک واحد  های متولی 

شد. پلمب 
در این زمينه این واحد نانوایی با توجه به اعالم عمومی قبل از شروع 
طرح مردمی سازی یارانه ها در خصوص عدم تعطيلی نانوایان طی دو 

ماه بعد از شروع طرح تا اطالع ثانوی پلمب شد.

● نمایشگاه حضور صد ساله خورشید با حضور نوه و یادگار امام خمینی افتتاح شد   ●خبـر

آیت الله حسینی بوشهری: 

●  همه باید انقالب اسالمی را پاس بداریم    ●

در گفت وگو یی مطرح شد: 

●  عفاف و حجاب در ادارات، مطالبه مردم است    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
محکوم  عليه  محکوم  راد  کاظمی  محمد  عليه  زمردکيا  غالمحسين  له  گردیده  ثبت  9/99ج/208  شماره  به 
در  عشر  نيم  5/141/225/337ریال  و  له  محکوم  حق  در  102/826/106/749ریال  پرداخت  به  است 
حق صندوق دولت ، شخص ثالث )محمد محمدی( در قبال بدهی محکوم عليه پالک ثبتی 391 فرعی از 1 
اصلی بخش 4 قم معرفی و توقيف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب ماده 
51 و 135 مقدار 226/406سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعيان پالک فوق )بابت محکوم به( 
به فروش  )بابت حق االجرا(  اعيان پالک فوق  و  از 240 سهم ششدانگ عرصه  و مقدار 11/32سهم مشاع 
 980208 بایگانی  شماره  و   970998251900422 شماره  پرونده  خصوص  در  احتراما  رسيد.  خواهد 
دعوی اقای غالمحسين زمرد کيا به طرفيت اقای محمد کاظمی مبنی بر ارزیابی ششدانگ عرصه و اعيان 
ان  امر کارشناسی  4 قم که  واقع در بخش  از یک اصلی )1/391اصلی(  391 فرعی  به شماره  ثبتی  پالک 
به اینجانب محول گردیده یا هماهنگی به عمل امده در مورخ 1401/2/7 باتفاق نماینده مالک از عرصه و 
اعيان پالک مورد اشاره واقع در جمکران پشت پنج امامزاده جنب چاپ اقای حاج رضا ایرانی خواه بازدید 
معاینات به عمل امده و جهت تعيين موقعيت اراضی مختصات پالک مذکور با دستگاه موقعيت یاب دستی 
 =Y  490833  X  3827128  =Y  4907868  =X  3827126=y  490788=X گردید.  برداشت   GPS
و شماره  99/405184/ج  به شماره سریال  دارای سند  نظر  مورد  رساند پالک  باستحضار می   3827086
مترمربع(  ششصد  و  هزار  )پنج  مترمربع   5600 مساحت  به  قم   4 بخش  اصلی  یک  از  فرعی   391 پالک 
نوع  از  قم  شهر  پنج  شماره  دفترخانه  توسط   1399/5/14 مورخ   135364 شماره  قطعی  انتقال  دارای 
و  ثبت   0382185579 ملی  شماره  دارای  اله  قدرت  فرزند  محمدی  محمد  اقای  نام  به  که  اجرایی  انتقال 
صادرگردیده و حدود ان به شرح ذیل می باشد. شماال در سيزده قمست اول در امتداد نهر به طول 9/90 
نه متر و نود سانتی متر به شماره 395394 فرعی دوم در امتداد نهر به طول 27/50 بيست و هفت متر و 
پنجاه سانتی متر به شماره 395394 فرعی سوم در طول 21/90ریال بيست و یک متر و نود سانتی متر به 
شماره 395394 فرعی پنجم در امتداد نهر به طول 2/10 دو متر و ده سانتی متر به شماره 395394 فرعی 

ششم در امتداد نهر به طول 23/60 بيست و سه متر و شصت سانتی متر به شماره 395394 فرعی هفتم در 
امتداد نهر به طول 13/75سيزده متر و هفتاد و پنج سانتی متر به شماره 394395 فرعی هشتم در امتداد 
نهر به طول 15/35 پانزده متر و سی و پنج سانتی متر به شماره 395394 فرعی نهم در امتداد نهر به طول 
36/60 سی و شش متر و شصت سانتی متر به شماره 394395 فرعی دهم پی است به طول 26/65بيست 
و شش متر و شصت و پنج سانتی متر در امتداد نهر شماره 395394 فرعی یازدهم در امتداد نهر به طول 
15/80 پانزده متر و هشتاد سانتی به شماره 394395 فرعی دوازدهم در امتداد نهر به طول 8/95 هشت 
متر و نود وپنج سانتی متر به شماره 395394 فرعی سيزدهم در امتداد نهر به طول 21/35 بيست و یک 
به طول  اشتراکی  اول مرزیست  394395 فرعی شرقا در دو قسمت  به شماره  متر  پنج سانتی  و  و سی  متر 
9/30 نه متر و چهل سانتی متر به شماره سيصد و نود و دو فرعی دوم مرزیست اشتراکی به طول 15/50 
مرزیست  اول  قسمت  دوازده  در  جنوبا  فرعی  دو  و  نود  و  سيصد  شماره  به  متر  سانتی  پنجاه  و  متر  پانزده 
مرزیست  دوم  فرعی  نود  و  سيصد  شماره  به  متر  سانتی  چهل  و  متر  سه  و  سی   33/40 طول  به  اشتراکی 
به  مرزیست  سوم  فرعی  نود  و  سيصد  شماره  به  متر  سانتی  هشتاد  و  متر  نوزده   19/80 طول  به  اشتراکی 
به  اشتراکی  مرزیست  چهارم  فرعی  نود  و  سيصد  شماره  به  متر  سانتی  پنج  و  چهل  و  متر  ده   10/45 طول 
طول 30/95 سی متر و نود و پنج سانتی متر به شماره سيصد و نود فرعی پنجم مرزیست اشتراکی به طول 
16/90 شانزده متر و نود سانتی متر به شماره سيصد و نود فرعی هفتم مرزیست اشتراکی به طول 18/90 
هجده متر و نود سانتی متر به شماره سيصد و نود فرعی هشتم مرزیست اشتراکی به طول 9/85 نه متر و 
متر  بيست   20/65 طول  به  اشتراکی  مرزیست  نهم  فرعی  نود  و  سيصد  شماره  به  متر  سانتی  پنج  و  هشتاد 
و شصت و پنج سانتی متر به شماره سيصد و نود فرعی دهم مرزیست اشتراکی به طول 7/35 هفت متر و 
سی و پنج سانتی متر به شماره سيصد و نود فرعی یازدهم مرزیست اشتراکی به طول 32/10 سی و دو متر 
شش  و  بيست   26/45 طول  به  اشتراکی  مرزیست  دوازدهم  فرعی  نود  و  سيصد  شماره  به  متر  سانتی  ده  و 
متر و چهل و پنج سانتی متر به شماره سيصد و نود فرعی غربا در چهار قسمت اول در امتداد نهر به طول 
به طول  نهر  امتداد  در  و سه فرعی دوم  و هشتاد  به شماره سيصد  متر  پنج سانتی  و  نود  و  متر  6/95 شش 

به  نهر  امتداد  در  و سه فرعی سوم  و هشتاد  به شماره سيصد  تر  پنج سانتيم  و  بيست  و  متر  12/25 دوازده 
طول 11/65 یازده متر و شصت و پنج سانتی متر به شماره سيصد و هشتاد و سه فرعی چهارم در امتداد نهر 
به طول 12/80 متر دوازده متر و هشتاد سانتی متر به شماره سيصد و هشتاد و سه فرعی مالحظات سند 
قبلی از نوع اصلی به شماره 13782 سری الف سال 89 به علت تغيير مالکيت ابطال گردید این سند از نوع 
اصلی به شماره 405184 سری ج سال 1399 صادر می شود. با عنيات به شرح فوق مستندا بازدید مورخ 
1400/2/7 لحاظ نمودن موقعيت پالک امکانات موجود در محل ، دارای سند ششدانگ ، در نظر داشتن 
مساحت ملک 5600 به صورت زمين مزروعی و باغ ، خارج از محدوده خدمات شهری ، بدون توافق ، دارای 
حدود 300 اصله درخت انار با سن بيست سال ، دوری و نزدیکی به شوارع اصلی و فرعی تاثير دیگر عوامل 
موثر در ارزیابی ارزش 5600 مترمربع عرصه و اعيان پالک 391 فرعی از یکا اصلی بخش چهارم قم مبلغ 
الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید  ميگردد.  اعالم  و  تعيين  ریال  ميليارد  نه  و  یکصد  109/000/000/000ریال 
در تاریخ 1401/3/23 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت  مورد مزایده 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر 
از روزنامه های محلی درج می  نوبت در یکی  این اگهی یک  به نفع دولت ضبط خواهد شد.  هزینه مزایده 

نمائيد. به واحد  مراجعه  بيشتر  گردد. جهت اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا



سی وششمين  اختتاميه  مراسم     ◄
و عترت دانشگاهيان عصر  قرآن  جشنواره 
امين  روز جمعه ششم خردادماه در سالن 

شد.  برگزار  انتظار  بلوار  در  واقع 
سی وششمين  اختتاميه  مراسم 
دانشگاهيان  عترت  و  قرآن  جشنواره 
حسينی  سيدهاشم  آیت الله  حضور  با 
حجت  مدرسين،  جامعه  رئيس  بوشهری، 
نهاد  ریيس  رستمی  المسلمين  و  االسالم 
دانشگاه  در  رهبری  مقام معظم  نمایندگی 
وزارت  و  علوم  وزارت  مسئوالن  و  ها 
کشور  عالی  آموزش  مسئوالن  و  بهداشت 
برگزار  جشنواره  از  دوره  این  برگزیدگان  و 

. شد
بار  اولين  برای  قم  دانشگاه   
قرآن  جشنواره  ملی  مرحله  ميزبان 
شد؛  کشور  کل  دانشجویان  عترت  و 
از مسابقات ملی قرآن  سی وششمين دوره 
شامل  بخش،   9 در  دانشگاهيان  عترت  و 
هنری،  ادبی،  آوایی،  معارفی،  بخش های 
قرآنی  نوآفرینی های  و  فناوری  پژوهشی، 
حضوری  کاماًل  به صورت  رشته   40 در  و 
و  ملی  داور  نفر   80 از  بيش  حضور  با  و 
شد. برگزار  دانشگاه  این  در  بين المللی 
پذیرش  ماه  خرداد  دوم  دوشنبه  روز 
روز  از  و  شده  آغاز  متسابقان  اسکان  و 
مسابقات  ماه  خرداد  سوم  سه شنبه 
روز  در  و  جزء   10 و   5 حفظ  بخش  در 
در  مسابقات  ماه  خرداد  چهارم  چهارشنبه 
بخش حفظ 20 جزء و کل قرآن کریم و روز 
مسابقات  نيز  خردادماه  پنجم  پنج شنبه 
بخش معارفی شامل 11 رشته و هم چنين 
اذان،  تحقيق،  و  ترتيل  قرائت  مسابقات 
متسابقان  حضور  با  تواشيح  و  دعاخوانی 

شد. برگزار 
حضرت  حرم  زیارت  می شود،  یادآور   
جمکران  مقدس  مسجد  و  معصومه)س( 
جشنواره  متسابقان  برای  قم گردی  تور  و 
عوامل  توسط  دانشگاهيان  عترت  و  قرآن 

شد. انجام  قم  دانشگاه  اجرایی 
عسکر  والمسلمين  حجت   االسالم   
رئيس  و  قم  دانشگاه  رئيس  دیرباز، 
عترت  و  قرآن  جشنواره  سی وششمين 
علوم  وزارت  کرد:  اظهار  مراسم  این  در 
فرهنگی  معاونت  و  فناوری  و  تحقيقات  و 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
که  کردند  پيدا  توفيق  دانشگاه ها  سایر  و 
دانشجویان  عترت  و  قرآن  ملی  جشنواره 
مهم  این  که  کنند  برگزار  را  کشور  سراسر 

است. قرآن  ترویج  راه  در  قدمی 
وی با اشاره به اینکه قرآنيان قصورهای 
ادامه  ببخشند،  را  قم  دانشگاه  ميزبانی 
کامل ترین  و  پروردگار  تجلی  قرآن  داد: 
بدون  و  است  بشر  اختيار  در  گنجينه 
قرآن  خدمت  در  کاستی  و  کم  و  تحریف 

خداوند  با  قرآن  خواندن  با  هربار  هستيم؛ 
صادق)ع(  امام  کنيم؛  می  عهد  تجدید 
گویا  می گرفتند  راست  دست  به  را  قرآن 
می خواستند که یادآور شوند من به عهدم 

هستم. پایبند 
قرآن  احکام  گفت:  قم  دانشگاه  رئيس 
تغيير  شرایط  به  توجه  با  و  هستند  ثابت 
نمی کند و هميشه شاداب و سرزنده است 
و اگر جوان با قرآن مأنوس شود قرآن هم با 
پوست و گوشت او آميخته می شود و رفتار 

می شود. قرآنی  آنان  نگاه  و 
قرائت ها  تالوت ها،  شد:  یادآور  دیرباز 
انقالب  معظم  رهبر  بارها  که  قرآن  حفظ   و 
یک  مانند  است؛  عمل  مقدمه  فرمودند 
تحليل  را  آن  چه  هر  و  است  کامل  نسخه 
کرد باید از این تغذیه روحی بهره برد و به 
آن عمل کرد تا به نتيجه نهایی و رستگاری 

برسيم.
بوشهری اظهار کرد:  آیت الله حسينی 

و  مترقی  قانون  گرو  در  انسان  سعادت 
صالح مجریان 

حسينی  سيدهاشم  آیت الله  همچنين 
حوزه  مدرسين  جامعه  رئيس  بوشهری 
کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نيز  قم  علميه 
سی وششمين  انتخاب  و  تقارن  حسن 
در  دانشجویان  عترت  و  قرآن  جشنواره 
امام  شيعه  مذهب  پيشوای  شهادت  روز 
که  چرا  است،  ارزنده ای  اقدام  صادق)ع( 
فيضيه  به  طاغوتيان  هجمه  سالگرد  امروز 
نيز است؛ روزی که  و ضرب و شتم طالب 

العظمی  آیت الله  تقليد  مرجع  حضور  با 
امام  شهادت  مراسم  در  و  گلپایگانی 
به  را  طالب  و  حمله  فيضيه  به  صادق)ع( 

کشيدند. خون  و  خاک 

مسئولين  اهتمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قرآن  مقوله  به  دانشجویان  و  دانشگاه 
این  در  که  است  مبارکی  اتفاق  عترت  و 
عترت  نگاه  و  رنگ  با  قرآنی  بزرگ  حرکت 
ی َتاِرٌک ِفيُکُم  شرکت کردند، ادامه داد: »ِإنِّ
ما  َبْيِتی  ْهَل 

َ
أ ِعْتَرِتی  َو  ِه  اللَّ ِکَتاَب  َقَلْيِن  الثَّ

وا أَبدًا و إّنهما َلْن  ْکُتْم بهما َلْن َتضلُّ ِإْن َتَمسَّ
َیْفَتِرقا َحتی َیِردا َعَلیَّ الَحْوَضاین« از جمله 
روایاتی که علمای شيعه و اهل سنت بر آن 
اتفاق نظر دارند، این روایت قرآن و عترت 
را با همدیگر جمع کرد؛ کسی که در ميان 
امت 23 سال پيامبری کرده و در روزهای 
به  امت  برای  ماندگار  و  روشن  پيام  آخر 
و  قرآن  آن  از  شاخه ای  که  گذاشت  یادگار 

است. عترت  دیگرش  شاخه 
عده ای  افزود:   خبرگان  مجلس  عضو 
مترقی  قانون  که  می گویند  فالسفه  از 
تضمين  باشد  داشته  وجود  جامعه  برای 
هم  عده ای  و  است  انسان  سعادت  کننده 
و مجریان صالح  کارگزاران صالح  معتقدند 
کننده  تضمين  باشند  داشته  حضور  اگر 
که  نداریم  تردیدی  است؛  جامعه  سعادت 
هيچ  و  است  صحيح  دسته  دو  هر  سخن 
سعادت  کننده  تامين  تنهایی  به  کدام 
تأمين  سوم  ایده  عنوان  به  پيامبر  نيست؛ 
همان  که  کرد  معرفی  را  سعادت  کننده 

عترتی  و  مترقی  قانون  یعنی  الله  کتاب 
جالب  نکته  هستند؛  صالح  مجریان  یعنی 
قانون  است  ممکن  گاهی  که  است  این 
هدف  جامعه  اما  باشد  جامعه  در  مترقی 

صالح  مجریان  و  قانون  این  از  نخواهد 
سعادت  روی  جامعه  این  آیا  ببرد،  بهره 
می گویم  پاسخ  در  بنده  که  دید  خواهد  را 
در  را  خودش  جامعه  اینکه  مگر  هرگز. 
این  در  که  دهد  قرار  مهم  دو  این  اختيار 
نخواهد  پيش  در  را  گمراهی  راه  صورت 

. گرفت
علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  رئيس 
است  ممکن  هم  گاهی  کرد:   بيان  قم 
صالح  مجریان  اما  باشد  مترقی  قانون  که 
زمين  بر  قانون  این چنين  که  نباشند 
وجود  مترقی  قانون  گاهی  می ماند؛ 
مجریان  صورت  این  در  که  باشد  نداشته 
جامعه  سعادت  و  ندارند  عمل  مبنای 
هم افزایی  اینکه  مگر  نمی شود،  تامين 
داشته  وجود  قانون گذاران  و  مجریان  بين 
از  صالح  کارگزار  جامعه ای  در  اگر  باشد؛  
از  جامعه  نيز  شود  زده  کنار  جامعه  صحنه 
این  و   نمی برند  بهره  پيامبر)ص(  ميراث 

نمی بيند. را  سعادت  روی  جامعه 
صالح  مجریان  عنوان  به  گفت:  وی 
قرار  عترت  و  قرآن  محضر  در  را  خودتان 
قرآن  اساس  این  بر  جشنواره  این  دهيد، 
و عترت را بيان کرده است؛ تالوت قرآن و 
الهام  منهای  قرآن  در  تدبر  ظاهر  به  حتی 
یا  نيست؛  تدبر  عترت  تعاليم  از  گرفتن 

می کنيم  مراجعه  روایات  به  تنها  ما  بگویند 
اخباریون  مانند  نداریم  کاری  قرآن  به  و 
وصيت  به  عمل  و  سعادت  همراه  که 

نيست. پيامبر)ص( 

کرد:  بيان  بوشهری  حسينی  الله  آیت 
نيست  تردیدی  پيامبر)ص(  عصمت  در 
ثقل  است؛  حجت  ما  برای  ایشان  کالم  و 
که  است  عجيبی  تعبير  اصغر  ثقل  و  اکبر 
می کند  اعالم  خبرغيبی  گویا  پيامبر)ص( 
قرار  هم  کنار  در  عترت  و  قرآن  وقتی  که 
و  نداریم  تردید  قرآن  صحت  در  گرفتند 
کنار  در  عترت  یعنی  است  عترت  منظور 
نتيجه  در  و  است  خطا  از  مصون  قرآن 
هستند؛   هم  کنار  در  دو  این  قيامت  تا 
تمام  به  اشراف  که  قرآن  مفسر  بهترین 

است. عترت  دارد  آیات 
علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  رئيس 
نمی آیيم   بر  قرآن  فهم  عمده  از  گفت:  قم 
نکنند،  تبيين  شما  برای  را  آن  افرادی  اگر 
قرآن  بطن  باید  افراد  این  روایات  تعبير  به 
حدیث  طبق  مهم  این  و  باشند  یافته  را 
َیهدی  والُقرآُن  الُقرآِن  إَلی  َیهدی  »اإلماُم 

برمی آید. عترت  از  تنها  اإلماِم«  إَلی 
در  تدبر  کرد:  بيان  بوشهری  حسينی 
همراه  مسابقه  این  در  قرآن  تفسير  و  قرآن 
وجود  سجادیه  صحيفه  و  نهج البالغه  با 
روایات  و  قرآن  به  توجه  زمان  هم  دارد؛ 
و  قرآن  دستی  بر  که  است  این  معنایش 
در  چون  است  عترت  آثار  دیگر  دست  در 

► نيستيم.    عترت  خود  محضر 
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آیت الله جوادی آملی:
همه در برابر رخداد تلخ و 

سانحه غمبار آبادان مسئول 
هستند 

مرجع تقليد شيعيان گفت: رخداد تلخ و سانحه سنگين و غمبار آبادان 
و  است  مردم  همچنين  و  مسئولين  فکری  بنيان  بودن  لرزان  از  ناشی 

زمينه مسئول هستند. این  در  و مردم عادی  از مسئول  اعم  جامعه 
به گزارش مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در پی رخداد تلخ و غمبار 

آبادان پيامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم
عرض  تعزیت  همه  به  را  آبادان  غمبار  و  سنگين  سانحه  و  تلخ  رخداد 
فکری  بنيان  بودن  لرزان  از  ناشی  تلخ  حوادث  از  گونه  این  می کنيم! 
عادی  مردم  و  مسئول  از  اعم  جامعه  است.  مردم  همچنين  و  مسئولين 
موظف اند یعنی همه ما موظفيم که اساس فکر، عقل، درایت، اندیشه و 
انگيزه را بر اعتقاد صائب و عمل صالح بنيان گذاری کنيم. این گونه از 

است. سالم  ایمان  و  صائب  عقيده  نبود  اثر  در  تلخ  رخدادهای 
کسی که لرزان می اندیشد و مضطرب فکر می کند، مضطرب می سازد. 
آنکه انگيزه اختالسی و اندیشه نجومی دارد، فکرش را فکرتش را فطرتش 
را بر لبه لرزان سقوط، بنيان گذاری کرده است، خواه از مسئولين خواه 
از مردم و کسی که باور صحيح، اعتقاد صائب و ایمان سالم داشت، او در 

زمين مستحکم خانه می سازد.
جای  در  را  انگيزه  و  اندیشه  و  فکری  بنيان  شما  فرمود  سبحان  خدای 
لرزان نسازید، به فکر اختالس و چپاول نباشيد، به فکر زرق و برق دنيا 
نباشيد، این شما را می برد! آنکه در لبه رودخانه که زیرش خالی است 
َس ُبْنياَنُه َعلی  َشفا  سَّ

َ
ْم َمْن أ

َ
خانه می سازد، غرق خواهد شد؛ فرمود: ﴿أ

ُجُرٍف هاٍر  ﴾ این اصل اول.
می فرماید:  عليه(  الله  )سالم  اميرالمؤمنين  که  است  آن  دوم  اصل 
ُفوا َتْلَحُقوا «؛این بيان نورانی حضرت در نهج البالغه زمينه رسيدن  »َتَخفَّ
َس ُبْنياَنُه َعلی  َتْقوی  من الله ﴾است. اگر کسی خواست  سَّ

َ
 َفَمْن أ

َ
به آن ﴿أ

معتقد باشد و عمل صالح داشته باشد باید سبکبار باشد؛ بار دیگران را به 
دوش خود نگذارد، بار زائد را به دوش خود نگذارد، کاری که از او برنمی 
ُفوا  آید نپذیرد، کاری که مقدور او نيست بر زمين بگذارد؛ فرمود: »َتَخفَّ

َتْلَحُقوا.«
آالف  آله  علی  و  )عليه  گرامی  رسول  که  است  عملی  نمونه  سوم  اصل 
التحية و الثناء( در ساختن دو قبر شرکت کرد؛ یکی مربوط به فرزندش 
یکی در جای دیگر. دستور داد که این قدر بَکنيد، این طور بَکنيد، لحد 

را این طور بگذارید، مرده را آن چنان بخوابانيد.
فرمودند اسالم خانه ای که برای مردم می سازد هر چند قبر و خانه مرده 
باشد آن را محکم می سازد! دین برای مرده قبر محکم می سازد، قبری که 
َه ُیِحبُّ َعْبدًا  ریزش کند دینی نيست اسالمی نيست؛ فرمود: »و َلِکنَّ اللَّ
هستی،  مهندس  فرمود  است!  دین  پيام  این  ْحَکَمه.« 

َ
أ َعَماًل  َعِمَل  ِإَذا 

محکم  هستی،  کار  پيمان  بساز؛  محکم  هستی،  معمار  بساز؛  محکم 
بساز؛ برای مرده گورَکنی می کنی محکم بساز!

اگر نظام، نظام اسالمی است یعنی این؛ اگر مسئول آن نباشد اگر مردم 
این نباشند، این عمل به بيان پيغمبر و اسالم نيست؛ این اسالم مالی 
ْحَکَمه.«

َ
َه ُیِحبُّ َعْبدًا ِإَذا َعِمَل َعَماًل أ است نه اسالمی! فرمود: »وَ لِکنَّ اللَّ

هم  اميدواریم  و  می کنيم  عرض  تسليت  را  تلخ  سانحه  این  مجددًا 
مسئولين عاقل باشند هم مردم متدین باشند، تا هيچ کسی حادثه تلخ 
نبيند و اميدواریم ذات اقدس الهی همه داغدیدگان و مصيبت دیدگان را 

َکرم خویش مورد عنایت قرار دهد! و  با لطف  و  به احسن وجه 
»غفر الله لنا و لکم و السالم عليکم و رحمة الله و برکاته«

حضور داوران بین المللی؛ 
نقطه قوت جشنواره ملی قرآن 

و عترت دانشجویان
مسئول کميته فنی داوران آوایی سی وششمين جشنواره ملی مسابقات 
قرآن و عترت دانشجویان حضور داوران بين المللی قرآن در این رویداد را 

از نقاط قوت این جشنواره دانست.
محمدعلی اسدتاش، مسئول کميته فنی داوری آوایی در خصوص داوری 
این دوره از مسابقات در گفتگو با ایکنا از قم، اظهار کرد: مسابقات قرآن 
رویداد  مهمترین  در کشور  اوقاف  از مسابقات  بعد  دانشجویان  عترت  و 
برگزیدگان  به حساسيتی که وجود دارد معموال  با توجه  قرآنی است که 

جز فيناليست های اوقاف نيز هستند.
توسط  اولين بار  برای   1364 سال  از  مصاف  این  افزود:  وی 
جهاددانشگاهی در بخش آوایی و معارفی در دانشگاه تربيت معلم تهران 
هماهنگی  شورای  به  مسابقات  این  سال  هجده  از  پس  که  شد  برگزار 
نيز  دیگری  بخش های  و  واگذار  کشور  دانشگاه های  قرآنی  فعاليت های 

شد. افزوده  آن  به 
این  کرد:  بيان  جشنواره  از  دوره  این  آوایی  داوران  فنی  کميته  مسئول 
شورا از دستگاه های مختلف آموزش عالی کشور متشکل از وزارت علوم، 
وزارت بهداشت، دانشگاه  آزاد اسالمی، پيام نور، علوم و معارف قرآن و 
علمی کاربردی است که هر کدام یک نماینده در این شورا دارند؛ ریاست 
به عهده  دانشگاه ها  در  رهبری  مقام معظم  نمایندگی  نهاد  را  این شورا 
دارد در این شورا هر سال در خصوص مواردی از جمله کيفيت و کميت، 
مورد  در  تصرف  و  دخل  و  رشته ها  افزودن  یا  حذف  برگزاری،  چگونگی 

نامه ها تصميم گيری می شود. آیين 

خبـر

وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون     ◄
صورت  ایران  در  علم  رشد  گفت:  علوم 
موقعيت  به  دانشگاه  و  گرفت  نخواهد 
در  اینکه  مگر  رسيد  نخواهد  خود  ممتاز 
گفت وگو با سنت راه خودش را پيدا کند؛ 
را  دانشگاه  سنتی  ميراث  به  توجهی  بی 
زمين گير می کند و در اینصورت به نسبت 
اگر  رسيد  خواهد  جامعه  با  معنایی  بی 

نکند. پيدا  سنت  با  نسبت  در  را  راهش 
عبدالحسين  ایسنا،  گزارش  به 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  کالنتری، 
اختتاميه  آیين  در  علوم  وزارت 
عترت  و  قرآن  جشنواره  سی وششمين 
قم  امين  مجتمع  در  که  دانشگاهيان 
تمامی  از  تشکر  ضمن  شد،  برگزار 
و  جشنواره  برگزاری  دست اندرکاران 
کرد:  اظهار  متسابقان،  خانواده های 
این  نبود  پدران  و  مادران  تالش های  اگر 
و  نمی داد  رخ  درخشش ها  و  شکوفایی 
کودکی  همان  از  قرآن  آموزش  به  باید 

کرد. توجه 
و  شناسی  تبار  داد:   ادامه  وی 
و  مدرنيته  بنيان های  در  ریشه شناسی 
نسبت آن با تجدد در غرب نشان می دهد 

که آن چه را به عنوان مدرنيته می شناسيم 
است؛  کرده  پيدا  معنا  سنت  با  نسبت  در 
با  نسبتی  ایدئولوژی  قامت  در  مدرنسيم 
سنت داشته است و در طول تاریخ تکوین 
باکی  و  کند  تصریح  مکررا  را  نسبت  این 
سپس  بپيچد  سنت  پود  و  تار  در  که  ندارد 
در قرون وسطا رنگ و لعابی پيدا کرده که 

است. گرفته  فاصله 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
این  افتاد  که  غریبی  اتفاق  افزود:  علوم 
و  سفره  سر  بر  ناخوانده  ميهمان  که  بود 
ایران شد بدون  ایرانی وارد  فرهنگ تمدن 
قرار  بررسی  مورد  آن  پيامدهای  اینکه 
مدرنيته  با  اسالمی  ایرانی  اندیشه  بگيرد؛ 
قسمت  این  و  نگرفت  قرار  کاوش  مورد 
توجه  حد  کمترین  که  بود  ماجرا  دردناک 

گرفت. صورت  سنتی  ميراث  به 
اندیشه  آغاز  برخی  در غرب  وی گفت: 
ورزی خودشان را بر مبنای خوانش متون 
کم  ایران  در  اما  دهند  می  قرار  مقدس 
حتی  دارد  وجود  سنت  به  جدی  توجهی 
به  برسد  چه  شناختی  جامعه  معنای  به 

آن. دینی  معنای 
کالنتری گفت: احادیث روایات و قرآن 

نکرده،  باز  را  خودش  جای  دانشگاه  در 
باید  اما  شده  تعيين  رشته هایی  چه  اگر 
اجتماعی،  علوم  حوزه  در  برود،  فراتر 
ممکن  حد  ترین  کم  در  سياسی  رفتاری، 

است؛  بزرگ  آفت  همان  این  و  دارد  جای 
گرفت  نخواهد  صورت  ایران  در  علم  رشد 
و دانشگاه به موقعيت ممتاز خود نخواهد 
سنت  با  وگو  گفت  در  اینکه  مگر  رسيد 
حتی  مسير  این  کند؛  پيدا  را  خودش  راه 

این  است.  گرفته  صورت  هم  غرب  در 
را  دانشگاه  سنتی  ميراث  به  توجهی  بی 
در  دانشگاه  حتی  و  کند  می  زمين گير 
جامعه  با  معنایی  بی  نسبت  به  اینصورت  

با  نسبت  در  را  راهش  اگر  رسيد  خواهد 
نکند. پيدا  سنت 

که  صورتی  در  دانشگاه  کرد:  بيان  وی 
خواهد  جایی  به  کند  پيدا  ارتباط  سنت  با 
و  عترت  و  قرآن  سنت  این  محور  و  رسيد 

بگيرد  قرار  مبنا  اگر  و  است  آن  آموزه های 
تمدن  بخش  اميد  و  تجلی بخش  می تواند 
اسالمی  نوین  تمدن  باشد؛  اسالمی  نوین 
بدون  دانشگاه  و  دانشگاه  نقش  بدون 
ناممکن  عترت  و  قرآن  یافتن  محوریت 

است.
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
این  اختتاميه  اینکه  به  اشاره  با  علوم 
جشنواره باید آغاز کار باشد، عنوان کرد: 
پيشنهاد بنده این است که کل آثار هنری 
دانشگاه  با  دانشگاه  قرآن،  با  مرتبط 
جای  در  را  قرآن  فضای  و  شوند  ميهمان 

ببخشند. تسری  کشور  جای 
شبکه  اینکه  به  اشاره  با  کالنتری 
راه اندازی  دانشگاهيان  قرآنی  فعاالن 
و  تعميق  و  تقویت  شد:  یادآور  می شود، 
که  بيتی  اهل  و  قرآنی  برنامه های  تکثير 
مختلف  بخش های  هماهنگی  به  نياز 
از فعاليت های  تا مدل جامعی  کشور دارد 
جشنواره های  به  و  شده  ارائه  قرآنی 
و  جدید  قالب های  نشود؛  اکتفا  ساالنه 
توجه  مورد  مخاطبين  پوشش  فراگيری 
در  جشنواره  فراگيرترین  چه  اگر  باشد 

► است.    عالی  آموزش  مجموعه 

معاون وزیر علوم در قم: 

●  بی توجهی به میراث سنت دانشگاه را زمین گیر می کند    ●

●  سی وششمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان در ایستگاه پایانی    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  جوینده  فرخی  سوگند  خانم  قهری  ولی  جوینده  فرخی  ابراهيم  آقای 
 3140 40890 سهم ششدانگ پالک  450 سهم مشاع از  مصدق اعالم داشته که سند مالکيت مقدار 
خانم  نام  به   139820330001023535 الکترونيکی  دفتر  ذیل  قم  چهار  بخش  اصلی   1 از  فرعی 
سوگند فرخی جوینده ثبت و سند تک برگی 466327 ج 97 ث صادر گردیده است سپس مقدار 150 
مفقود  انگاری  سهل  علت  به  اوليه  مالکيت  سند  که  است  شده  منتقل  غير  به  ثبت  مورد  از  مشاع  سهم 
ماده  اصالحی   1 تبصره  استناد  به  لذا  است.  نموده  را  المثنی  مالکيت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده 
وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئين   120
گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکيت  سند 
گيرد.  قرار  رسيدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسيد  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف 
اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 

  )15293 الف  )م  شد.  خواهد 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئيس ثبت منطقه يک قم – مهدی زارع شحنه  

نظر به اینکه سيد مهدی طباطبائی راد دارنده کد ملی 0383910870 با ارائه دو  برگ استشهاد شهود 
اصلی   271/1902/3722/4242 پالک  ششدانگ  تمامی  مالکيت  سند  که  اند  داشته  اعالم  مصدق 
طباطبائی  مهدی  سيد  بنام   177877 ثبت  ذیل   81 صفحه   183 دفتر  در  که  قم   5 ثبت  بخش  در  واقع 
ایشان  از طرف  تسليم شده است سپس  و  91 صادر  الف   0150888 به شماره  مالکيت  و سند  ثبت  راد 
المثنی  و درخواست صدور سند  مفقود گردیده  انگاری  به علت سهل  مزبور  مالکيت  اعالم گردیده سند 
تبصره  استناد  به  لذا  ميباشد  ایشان  بنام  المثنی  صدور  شرف  در  اداره  این  در  حاضر  حال  در  که  دارند 
گهی می گردد تا چنانچه کسی  1 اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
گهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمایند تا مورد رسيدگی قرار گيرد.  آ
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد 

شد. )م الف 15297(  
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئيس ثبت اسناد منطقه يک قم – مهدی زارع شحنه  

ششدانگ پالک 1125 باقی مانده اصلی بخش 2 قم در دفتر 27 صفحه 71 ذیل ثبت 3467 بنام محمد 
اسدی یزدی ثبت و سند شماره 582096 صادر شده است سپس بموجب وارده 2560 – 1401/02/05 
و  زهرا  طرف  از  تهران   359 دفتر   1401/01/14  –  122074 شماره  وکالت  بموجب  یزدی  اسدی  اکرم 
فاطمه اسدی یزدی و مریم اسدی یزدی بموجب وکالت شماره 60374 – 1398/09/04 دفتر 1 پاکدشت 
از طرف احمد اسدی یزدی و ابوالفضل اسدی یزدی همگی ورثه مالک اعالم نموده که به علت جابجایی 
سند مالکيت مذکور مفقود گردیده است، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و یا انجام 
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم 
و ارسال و رسيد اخذ نمایند تا مورد رسيدگی قرار گيرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به 
صدور سند مالکيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. پالک 1125 باقی مانده اصلی بموجب بخش 

نامه 91/23511 – 1391/01/29 سازمان به پالک 1125/6 اصلی تبدیل شد.) م الف 15296 (   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                    تلفن: 09184480402
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◄    در حالی بنا به اعالم دولت، مرحله 
حساب  به  تومانی  هزار   400 یارانه  دوم 
جاماندگان،  برخی  که  شده  واریز  خانوار 
سخن  دوره  این  در  یارانه  دریافت  عدم  از 

. یند می گو
تصميم  از  پس  بالفاصله  فکری:  مریم 
قيمت  تغيير  و  ترجيحی  ارز  حدف 
نوزدهم  دولت  اساسی،  کاالی  چند 
جدید  یارانه  از  مرحله  دو  اردیبهشت ماه 
حساب  به  را  تومانی  هزار   400 و   300
که  یارانه ای  کرد؛  واریز  خانوار  سرپرستان 
مرحله اول آن در ابتدا قابل برداشت نبود، 

شد. برداشت  قابل  بعد  روز  دو  از  اما 
تا پيش از این حدود 78 ميليون ایرانی 
تومانی   500 و  هزار   45 یارانه  ماه  در 
با   1398 آبان  از  که  می کردند  دریافت 
یارانه بگيران  بين  از  بنزین،    قيمت  اصالح 
و  شده  گزینش  نفر  ميليون   60 از  بيش 
یارانه معيشتی به حساب آنها واریز می شد 
که رقم آن بين 55 تا 205 هزار تومان برای 
باالتر  و  نفر  پنج  تا  نفره  یک  خانوارهای 
پس  این  از  اما  می کرد،  پيدا  اختصاص 
دیگر تحت این عناوین یارانه ای واریز نشده 
تا   300 بين  فعال  که  ارقام جدید  با  فقط  و 
صورت  پرداخت  است،  تومان  هزار   400

گرفت. خواهد 
 9 ازای  به  را  جدید  یارانه  مبلغ  دولت 
نفر  ميليون   72 برای  و  درآمدی  دهک 
پرداخت کرده که در سه دهک پایين برای 
هر نفر مبلغ 400 هزار تومان و برای شش 
هزار   300 نفر  هر  ازای  به  بعدی  دهک 
از  واریز  این  است.  شده  پرداخته  تومان 
ماه  دو  ازای  به  و  شده  انجام  گذشته  شب 
تعداد  به  و  است  گرفته  صورت  پرداخت 
اعضای خانوار هر مبلغی که برای یک ماه 
شده  پرداخت  برابر  دو  کند،  دریافت  باید 

است.
در  که  خانوارهایی  در  اساس  این  بر 
یک  برای  دارند،  قرار  سوم  تا  اول  دهک 
نفر مبلغ 400 هزار تومان، خانوار دو نفره 

و  ميليون  یک  نفره  سه  خانوار  هزار،   800
 600 و  ميليون  یک  نفره  هزار، چهار   200
هزار و پنج نفره دو ميليون تومان اختصاص 

می کند. پيدا 
خانوار  برای  نيز   9 تا  چهار  دهک  برای 

 600 نفره  دو  تومان،  هزار   300 نفره  یک 
یک  نفره  چهار  هزار،   900 نفره  سه  هزار، 
ميليون و 200 هزار و پنج نفره یک ميليون 

گرفت. خواهد  تعلق  تومان  هزار   500 و 
اما با توجه به اینکه پرداخت اخير، برای 
دو ماه انجام شده است، مبالغ اعالم شده 
در  که  صورت  این  به  بود،  خواهد  برابر  دو 
 800 نفره  یک  خانوار  سه،  تا  یک  دهک 
 600 و  ميليون  یک  نفره  دو  تومان،  هزار 
هزار،   400 و  ميليون  دو  نفره  سه  هزار، 
پنج  و  هزار   200 و  ميليون  سه  نفره  چهار 
نفره چهار ميليون تومان دریافت کرده اند.

در  با   9 تا  چهار  دهک  برای  همچنين 
نفره  یک  برای  ماه،  دو  واریز  گرفتن  نظر 
و  ميليون  یک  نفره  دو  تومان،  هزار   600
 800 و  ميليون  یک  نفره  سه  هزار،   200
هزار   400 و  ميليون  دو  نفره  چهار  هزار، 

شده  واریز  تومان  ميليون  سه  نفره  پنج  و 
. ست ا

زمان برداشت يارانه خرداد چه زمانی 
است؟

در این ميان، با توجه به این که همزمان 
ماه،  اردیبهشت  معيشتی  کمک  واریز  با 
از  برخی  حساب  به  هم  خرداد  یارانه 
هنوز  دیگر  برخی  اما  شد،  واریز  خانوارها 
را  ماه  خرداد  دوم  نوبت  واریز  پيامک 
دریافت نکرده اند. البته شرایط برای هر دو 
گروه یکسان است، چون یارانه خرداد هنوز 
قابل برداشت نيست و زمان دقيق برداشت 

است. نشده  اعالم  ماه  خرداد  یارانه 
اعالم  خانوارها  برای  ارسالی  پيامک  در 
کمک  برداشت  دقيق  زمان  که  بود  شده 
هدفمندی  سازمان  توسط  معيشتی 
گزارش ها  ميان،  این  در  می شود.  اعالم 

که  می دهد  نشان  هدفمندی  سازمان  از 
زمان دقيق برداشت یارانه دوم خرداد هنوز 
مشخص نشده است و احتماال این مبلغ در 
خردادماه  روزهای  آخرین  و  ماه  دوم  نيمه 

باشد. برداشت  قابل 
را  دوم  مرحله  يارانه  کسانی  چه 

؟ فتند گر
جاماندگان  نام نویسی  شرایط،  این  در 
وزارت  دارد.  ادامه  همچنان  جدید  یارانه 
سازمان  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
ثبت  به  همزمان  یارانه ها  هدفمندی 
هستند. مشغول  معترضان  درخواست 

هفته  انتهای  تا  بررسی  این  موازات  به 
گذشته یارانه اردیبهشت بخشی از معترضان 
به صورت مشروط پرداخت شد. این گروه از 
شهروندان تا زمان اتمام بررسی دادخواست 
و قطعی شدن استحقاق دریافت، حق خرج 

کردن آن را ندارند.
این وضعيت درحالی است که با گذشت 
موعد  هنوز  خرداد،  شروع  از  هفته  یک 
نامشخص  ماه  این  نقدی  یارانه  برداشت 

است.
اين دو گروه يارانه نگرفتند

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اعالم  براساس 
دریافت  یارانه  افراد  از  گروه  دو  اجتماعی، 
قبال  که  بودند  افرادی  گروه  یک  نکردند؛ 
یارانه ای  پرونده  و  نمی گرفتند  یارانه  هم 
نداشتند.  یارانه ها  هدفمندی  سازمان  در 
این افراد شامل 7 ميليون و 500 هزار نفر 
مستحق  را  خود  که  صورتی  در  که  است 
در  می توانند  می دانند،  یارانه  دریافت 
فعال  را  خود  یارانه  پرونده  و  ثبت نام  سایت 
عبدالملکی،  حجت اله  اعتقاد  به  کنند. 
بعد  نفر  ميليون   5 الی   4 به  تعداد  این  از 
اعالم  وی  می گيرد.  تعلق  یارانه  ثبت نام  از 
افراد درخواست  80 درصد  از  بيش  کرده؛ 

داده اند. بازنگری 
گروه دیگری که یارانه دریافت نکرده اند، 
می گرفتند،  یارانه  قبال  که  بودند  کسانی 
داشتند،  قرار  دهم  دهک  در  چون  اما 
که  نشده  واریز  اردیبهشت  در  یارانه  این 
بودن  غيرشفاف  یارانه  واریز  عدم  علت، 
اطالعات اقتصادی خانواده بوده. به گفته 
عبدالملکی، این افراد نيز از طریق سامانه 
به  بازنگری داده اند که  حمایت درخواست 
صورت علی الحساب مبلغ یارانه واریز شده 

است.
گروهی  خصوص  در  کرده؛  تاکيده  او 
داده اند  بازنگری  درخواست  که  افراد  از 
روزها  همين  در  نداشتند،  واریزی  اما 
اطالعات  تا  شد  خواهد  مشخص  علت ها 

► شود.     شفاف 

ترفندهای  نانوایی ها  که  حالی  در     ◄
در  نان  گران  تر  فروش  برای  را  گوناگونی 
دستور کار قرار داده اند و با افزودن کنجد و 
سبزی خشک و ... بهای بيشتری برای نان 
یارانه ای  نان  مطالبه می کنند، طرح فروش 

. شد  اجرایی  ایران  استان  دومين  در 
نان  فروش  طرح  نو،  قرن  گزارش  به 
یارانه ای در استان زنجان، به عنوان استان 
به عنوان  قزوین  و حاال  اجرایی شد  پایلوت 
شيوه نامه ی  اجرای  شاهد  استان  دومين 

است. نان  فروش  جدید 
قرار است با رفع نقص این طرح، فروش 
نان با شيوه ی جدید در تمام کشور اجرایی 
گردد. در قالب این طرح مقرر است تمامی 
مجهز  کارتخوان  دستگاه  به  نانوایی ها 
شدند. در این راستا پيش بينی شده است 
نرم افزاری  به  کارتخوان  دستگاه های  که 
 ، نان  فروش  محض  به  که  باشند  متصل 
نانوا  حساب  به  دولت  طرف  از  نان  یارانه 

می شود. واریز 
در قالب این طرح پيش بينی شده است 
و خرید  متوقف گردد  نقد  پول  با  نان  خرید 
البته در   . باشد  بانکی ممکن  با کارت  تنها 

کارت هایی  طرح،  اجرای  ابتدایی  مرحله 
برای نانوایان پيش بينی شده که در صورت 
پرداخت نقدی مشتری، بتوانند از آن کارت 
برای دریافت یارانه بهره ببرند. نمونه ی این 
کارت ها در جایگاه های سوختگيری و پمپ 

در دسترس است. بنزین ها 
طبق اعالم مقامات هيچ محدودیتی در 

نان وجود ندارد. خرید 
این  در  قزوین  شهرستان  فرماندار 
طرح  این  اجرای  با  است:  گفته  خصوص 
محدودیتی برای خرید نان برای افراد وجود 
ندارد و قيمت نان هم هيچ تغييری نخواهد 

داشت.
جزیيات  توضيح  در  کاظمی  عباس 
از  استفاده  افزود:  نان  عرضه  جدید  طرح 
نانوایی   310 در  هوشمند  کارتخوان های 
هفته  در  است  بنا  و  شد  آغاز  قزوین  شهر 
این  به  ترتيب  به  نانوایی ها  سایر  جاری 

شوند. مجهز  سيستم 
با  داد:  ادامه  قزوین  شهرستان  فرماندار 
استفاده از این طرح جلوی قاچاق گسترده 
و فروش خارج از شبکه آرد گرفته می شود؛ 
چرا که آرد به صورت آزاد به نانوا تحویل داده 

می شود و پس از آنکه به نان تبدیل شده و 
به فروش رسيد به ازای هر تراکنش و بدون 
واریز  نانوا  حساب  به  آن  یارانه  محدودیت 

شد. خواهد 
وی عنوان کرد: همچنين برای جلوگيری 
افزاری که طراحی  نرم  از کاهش وزن چانه 
به  که  آردی  سهميه  ازای  به  باید  نانوا  شده 
تحویل  نان  مشخصی  تعداد  گرفته  تعلق  او 
وزن  کاهش  احتمال  صورت  این  در  و  دهد 

ندارد. بيشتر وجود  برای فروش  چانه 
این طرح ابتدا در استان زنجان به صورت 
استانی  دومين  قزوین  و  شد  اجرا  پایلوت 
هوشمند  کارتخوان های  طرح  که  است 

می شود. اجرا  آن  در  نانوایی 
از  که  نان  کارتی  فروش  آزمایشی  طرح 
شده  آغاز  زنجان  در  ماه  اردیبهشت  نيمه 

است.
به  نانوایی ها  طرح  این  اساس  بر 
کارت خوان های هوشمند متصل شده اند و 
یارانه  شده  فروخته  نان های  تعداد  ازای  به 
هيچ  همچنين  می گيرد.  تعلق  نانوا  به  نان 
خریداری  نان  قيمت  و  حجم  در  تغييری 
شده توسط مردم صورت نگرفته و تنها خرید 

می گيرد. صورت  بانکی  کارت های  توسط 
اینکه  بيان  با  نيز  زنجان  استاندار 
نانوایی ها  در  کارتخوان جدید  دستگاه های 
گفت:  است،  اندرویدی   P.O.S به صورت 
وارد  عدد  قبلی،  کارتخوان  دستگاه های  در 
تصویر  جدید،  دستگاه های  در  اما  می شد 
شهروندان  و  می شود  داده  نمایش  هم  نان 

می کنند. وارد  را  نياز  مورد  نان  تعداد 
محسن افشارچی با تاکيد بر اینکه مردم 
به هيچ وجه نگران اجرای طرح جدید عرضه 
قيمت،  افزایش  کرد:  تصریح  نباشند،  نان 
نخواهيم  اعتباری  کارت  و  سهميه بندی 
داشت و هيچ موضوعی تحت عنوان اعتبار 

► و سهميه بندی مطرح نيست.    

آخرین جزییات برای واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی

●  اعالم جمعیت مشموالن جدید دریافت یارانه / زمان برداشت مشخص شد؟   ●
»تمسخر قرآن«       

اختصاصی گويه - محمد رضا متقی 
 
َ
َقَرأ َمْن   ...« َقاَل:  السالم(   )عليه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنيَن  ِميِر 

َ
أ َعن 

ُهُزوًا  ِه  اللَّ آَیاِت  ِخُذ  َیتَّ َکاَن  ْن  ِممَّ َفُهَو  اَر  النَّ َفَدَخَل  َفَماَت  اْلُقْرآَن 
1.»...

که  شده  نقل  السالم(  )عليه  علی  اميرالمؤمنين  حضرت  از 
وجود  )با  مرگ  از  پس  و  بخواند  قرآن  که  کسی   ...« فرمودند: 
که  بوده  کسانی  از  گردد،  دوزخ  آتش  وارد  بودن(،  قرآن  قاری 

.»... است  می کرده  استهزا  را  خدا  آیات 
را  قرآن  مؤمن  انساِن  گاهی  است:  چندگونه  قرآن  قرائت 
خدا  پيام  تا  می سپارد  آیاتش  به  جان  گوش  و  می کند  تالوت 
آن هماهنگ سازد.  با  را  زندگی خود  و  بشنود  آن  از البه الی  را 
می فرمایند:  متقين  خطبه  در  السالم(  )عليه  علی  اميرمؤمنان 
ُلوَنَها  ُیَرتِّ اْلُقْرآِن  اِلَْجَزاِء  َتاِليَن  ْقَداَمُهْم 

َ
أ وَن  َفَصافُّ ْيَل  اللَّ ا  مَّ

َ
أ  ...«

وا  َمرُّ َفِإَذا  َداِئِهْم  َدَواَء  ِبِه  َیْسَتِثيُروَن  َو  ْنُفَسُهْم 
َ
أ ِبِه  ُنوَن  ُیَحزِّ َتْرِتياًل 

َشْوقًا  ِإَلْيَها  ُنُفوُسُهْم  َعْت  َتَطلَّ َو  ِإَلْيَها َطَمعًا  َرَکُنوا  َتْشِویٌق  ِفيَها  ِبآَیٍة 
ْصَغْوا 

َ
أ َتْخِویٌف  ِفيَها  ِبآَیٍة  وا  َمرُّ ِإَذا  َو  ْعُيِنِهْم 

َ
أ ُنْصَب  َها  نَّ

َ
أ وا  َظنُّ َو 

ُصوِل 
ُ
أ َو َشِهيَقَها ِفی  َم  َزِفيَر َجَهنَّ نَّ 

َ
أ وا  َو َظنُّ ُقُلوِبِهْم  ِإَلْيَها َمَساِمَع 

آَذاِنِهْم ...«؛2 »... پرهيزگاران در دل شب بپامی خيزند و قرآن 
را با تدبر قرائت می کنند و جان خود را با آن محزون می سازند و 
داروی درد خود را از آن می گيرند، هرگاه به آیه ای برسند که در 
آن  به  فراوان  عالقه  با  است،  الهی(  پاداش های  )به  تشویق  آن 
روی می آورند و روح و جانشان با شوق بسيار به آن می اندیشد 
و آن را نصب العين خود قرار می دهند و هرگاه به آیه ای برخورد 
آن  پيام  شنيدن  برای  را  دل  گوش  است،  بيم دهنده  که  کنند 
وضع  آن  با  دوزخ  آتش  زبانه های  صدای  گویی  و  می کنند  باز 

.»... است  انداز  طنين  گوششان  در  مهيبش، 
قبل  که  دعایی  در  السالم(  )عليه  صادق  امام  هم چنين 
عرضه  عّزوجّل  خداوند  به  می شود،  خوانده  قرآن  تالوت  از 
فيِه  ِقراَئتی  َو  ِعباَدًة  فيِه  َنَظری  َفاْجَعْل  الّلُهمَّ   ...« می دارند: 
َمواِعِظَک  ِبَبياِن  ِعُظ  أتَّ ْن  ِممَّ اْجَعْلنی  َو  اْعِتبارًا  فيِه  ِفْکری  َو  ِفْکرًا 
آیات  به  ...«؛3 »... خداوندا! نگاه مرا  َمعاصيَک  أْجَتِنُب  َو  فيِه 
با اندیشه و تفکرم را در آن، مایه  قرآن، عبادت و قرائتم را توأم 
آن،  در  تو  مواعظ  از  که  ده  قرار  از کسانی  مرا  و  ده  قرار  عبرت 

.»... می کند  پرهيز  گناهانت  از  و  می گيرد  پند 
قرائت،  ثواب  برای  تنها  را  قرآن  آیات  افراد،  از  دیگر  گروهی 
سوم  گروه  دهند.  فرا  گوش  پيام هایش  به  بی آنکه  می خوانند، 
نيز اضافه بر این، به استهزای آیات می پردازند و اگر در سخن 
آیات  مثال:  به عنوان  دارند؛  استهزاء  عماًل  نکنند،  استهزاء 
تحریم  آیه  می کنند،  رباخواری  ولی  می خوانند،  را  ربا  تحریِم 
روزه آن ها  کار همه  ولی غيبت کردن  تالوت می کنند،  را  غيبت 
بلکه  نيست،  نجات  سبب  نه تنها  تالوت  این گونه   .  ... و  است 
آتش  در  دخول  سبب  السالم(  )عليه  اميرمؤمنان  به فرموده 
استهزاء  روی  از  عمل،  یا  به قول  را  قرآن  چراکه  است؛  جهنم 
بخواند،  استهزاء  با  را  قرآن  آیات  که  کسی  و  است  خوانده 
اکرم  پيامبر  از  معروفی  حدیث  در  است.  دوزخ  آتش  مستحق 
تاِلی  »ُربَّ  فرمودند:  که  است  آمده  آله(  و  عليه  الله  )صلی 
می خوانند  قرآن  که  کسانی  »چه بسا  َیْلَعُنُه«؛4  اْلُقرآُن  َو  اْلُقْرآَن 
و در همان حال، قرآن آن ها را لعنت می کند )چرا که هرگز به آن 

نمی کنند(«. عمل 
طولون«  بن  »احمد  قبر  سر  بر  معموال  شخصی  شده  نقل 
نشسته  بود،  سوریه  و  مصر  در  طولونيه  دولت  ِس  مؤسِّ که 
ندیدم،  را  او  مدتی  از  بعد  می گوید:  راوی  می خواند.  قرآن  و 
که  نبودی  شخص  همان  تو  گفتم:  و  کردم  برخورد  به او  پس 
رها  چرا  می کردی،  قرآن  قرائت  طولون  بن  احمد  قبر  کنار  در 
دوست  من  و  بود  کرده  به من  خدمت هایی  او  گفت:  ساختی؟ 
داشتم به جبران آن خدمت ها مدتی بر سر قبرش قرآن بخوانم. 
دیدم  خواب  در  را  او  شبی  گفت:  کردی؟  رها  چرا  پس  گفتم: 
قرآن  و  سازی  رها  را  محبت  این  که  دارم  دوست  گفت:  به من 
که  آیه ای  هر  گفت:  چرا؟  گفتم  به او  نخوانی.  من  قبر  کنار  در 
می خوانی، ضربه ای بر من می کوبند و می گویند: آیا این آیه را 

نکردی؟(. عمل  چرا  )پس  نشنيدی؟ 
****************
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اعالم جزییات شیوه جدید فروش نان؛

●  پای سهمیه بندی در میان است؟     ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2۷62598۷   

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
شکوفه  ورشکسته  شرکت  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفيه  اداره 
نظر  در   10861011123 ملی  شناسه  و   6554 ثبت  شماره  به  پارسيان  دشت 
دارد نسبت به فروش ماشين آالت بنشانی : خ ساحلی، ک5)ک دادسرا(، پ18، 
مزایده  طریق  از  10صبح  ساعت   1401/04/21 مورخ  سه شنبه  روز  در  ط3 

: نماید  اقدام  ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  کتبی 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

و فرسوده  و فرسوده، تجهيزات مستعمل  آهن آالت مستعمل  1- ضایعات شامل 
و چهارپایه  و صندلی ها  ميز  موتور،  بدون  آبی  کولر  موتور،  بدون  یخچال  شامل: 
آهنی اسقاطی و ...، حدود 5تن، هر کيلو85,000 ریال جمعًا 425,000,000 

ریال.
آب  مخزن  و  پالستيکی  سبد  و  پالستيکی  رول  عمدتًا  پالستيکی  ضایعات   -2
شکسته، حدود 2.5 تن، به ازای هر کيلو 70,000 ریال جمعًا 175,000,000 

ریال.
3- ضایعات کارتن، حدود 6 تن، هر کيلو 50,000 ریال جمعًا 300,000,000 

ریال.
آشپزخانه  ظروف  تعدادی  مستعمل،  مارک  بدون  بخچال  شامل:  تجهيزات   -4
پنج  با  ناهارخوری  ميز  و غيره(، دو عدد  ليوان  )شامل قاشق، چنگال، بشقاب، 
عدد صندلی چسبيده به ميز، هشت عدد ميز اداری و نه عدد صندلی چرخدار 
و ساده، گاو صندوق دو درب 0/5 × 1/2 متر، مبلمان هشت نفره با دو عدد ميز 
یک  عسلی،  ميز  عدد  یک  ناقص،  و  مستعمل  تلفن  سانترال  عدد  یک  پذیرایی، 
عدد کمد چوبی ایستاده، چهار عدد کمد کوچک کنار ميزی، پنج عدد وایت برد، 
تعدادی لوازم التحریر با کازیو و حدود 600 عدد زونکن، یک عدد ميز کنفرانس 
بخاری  دو درب، یک عدد  فلزی  فلزی، یک عدد کمد  فایل  نفره، یک عدد  پنج 

آزمایش، جمع کل اموال 500,000,000 ریال. گازی دیواری مارک 
5- 55 عدد پالت فلزی هر عدد 4,000,000 ریال جمعًا 220,000,000 ریال.

6- ده عدد قفسه فلزی)باکس پالت( جمعًا 80,000,000 ریال.
7- قفسه فلزی دیواری)قفسه راک(به ارتفاع 6 متر و عرض 90 سانت و طول 30 

متر 350,000,000 ریال.
بدون  کيلو   1.300 برقی(ظرفيت  تمام  برقی)استاکر  ليفتراک  یکدستگاه   -8

ریال.  760,000,000 باطری 

9- یکدستگاه ليفتراک دستی)جک پالت( 70,000,000 ریال.
10- یکدستگاه پرکن پودری مستعمل مارک نيماپک 1,750,000,000 ریال.

11- یکدستگاه پرکن ادویه جات مارک نيماپک 950,000,000 ریال.
12- یکدستگاه حجمی پياله ای برای حبوبات، مارک نيماپک 1,050,000,000 

ریال.
13- دو دستگاه باالبر پودری 740,000,000 ریال.
14- یکدستگاه جلوميزی دّوار 15,000,000 ریال.

موتور  فاقد  یکدستگاه  که  شکل،   z متری  سه  پياله ای  باالبر  دستگاه  دو   -15
ریال.  700,000,000

16- سه دستگاه مخزن ویبره دار جهت خط دست چين 210,000,000 ریال.
17- سه دستگاه پرس بسته بندی با ميز 40,000,000 ریال.

ميز  با  شده(  خالی  فرمان  تابلو  و  باز  موتور  عدد  )دو  پت،  پرکن  دستگاه   -18
ریال.  950,000,000 گالوانيزه 

19- یکدستگاه نوار نقاله دو متری به عرض 40 سانت 100,000,000 ریال.
20- یکدستگاه نوار نقاله دو متری به عرض 40 سانت بدون موتور 70,000,000 

ریال.
موتور  بدون  سانت   60 عرض  به  متری  شش  نقاله  نوار  یکدستگاه   -21

ریال.  240,000,000
22- نوزده عدد کپسول آتش نشانی پودری، co2، آب و فوم به وزن های 10، 12 

و 6 کيلوگرم و یک عدد کپسول 50 کيلوگرم جمعًا 160,000,000 ریال.
دّوار،  ميز  و  پياله ای  باالبر  و  ویبره دار  مخزن  شامل  توزین،  چهار  دستگاه   -23
ریال.  2,600,000,000 نيماپک  مارک  شده(  باز  موتور  عدد  موتور)دو  بدون 

24- یکدستگاه باسکول مارک مهندس نجف زاده 1000 کيلویی 70,000,000 
ریال.

25- دستگاه 10 توزین، شامل چهارپایه و هد، بدون موتور و تابلو برق ویبره به 
ریال.  1,500,000,000 نيماپک  مارک  ناقص،  صورت 

26- هفت عدد صندلی پالستيکی پایه فلزی قرمز رنگ 10,000,000 ریال.
27- سه دستگاه فور آزمایشگاهی 150,000,000 ریال.

28- یکدستگاه اتو کالو 90,000,000 ریال.
29- پمپ باد 500 ليتری بدون موتور 15,000,000 ریال.

30- یک عدد گردگير بسته بندی قند 17,000,000 ریال.
31- یک عدد ليبل زن نيمه اتوماتيک ظروف پت 350,000,000 ریال.

32- یکدستگاه ویبره 78,000,000 ریال.
33- ردیف کن ظروف پت، جهت ليبل زدن 150,000,000 ریال.

جمع کل اموال به ارزش 14,885,000,000 ریال.
ب ( شرایط شرکت در مزایده 

ماليات  )بجز  به مورد معامله  نقدی است. 2- کليه هزینه های مربوط  1- فروش 
است(  فروشنده  عهده  به  که  مزایده  مورد  به  مربوط  دیون  سایر  و  انتقال  و  نقل 
اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  همچنين  می باشد؛  خریدار  عهده  به 
خریدار  عهده  به  معامله  مورد  انتقال  در  تسریع  جهت  الزم  مفاصاحساب های 
مبلغ  معادل  ارزیابی  بهای  درصد  پنج  قباًل  باید  پيشنهاددهندگان   -3 است. 
صورت  به  مزایده  در  شرکت  نقدی  سپرده  عنوان  به  را  ریال   744,250,000
بنام   0109897983005 شماره  حساب  به  یا  بانکی  بين  تضمينی  چک 
پيشنهاد  ضميمه  را  سپرده  قبض  و  واریز  ایران  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان 
مربوط  جمله  ذکر  با  شده  مهر  و  الک  پاکت  در  باید  پيشنهاد   -4 نمایند.  خود 
مشخصات  و  پارسيان  دشت  شکوفه  ورشکسته  شرکت  ماشين آالت  مزایده  به 
روز  صبح   9 ساعت  تا  پاکت،  روی  در  پيشنهاددهنده  اقامت  محل  و  کامل 
به نشانی:  امور ورشکستگی قم  اداره تصفيه  به  سه شنبه مورخ 1401/04/21 
 -5 تسليم شود.  18، طبقه سوم؛  5 )ک دادسرا(، پ  خ ساحلی، کوچه شماره 
ترتيب  گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و  سپرده  فاقد  و  مشروط   ، مبهم  پيشنهاد  به 
اثر داده نخواهد شد. 6- پيشنهادها در روز و ساعت مزایده باز و قرائت خواهد 
مزایده  برنده  و  است  بالمانع  مزایده  جلسه  در  پيشنهاددهندگان  حضور  شد. 
ظرف  باید  مزایده  برنده   -7 نماید.  پيشنهاد  را  قيمت  باالترین  که  است  کسی 
مدت حداکثر یک ماه از جلسه مزایده بقيه ارزش مزایده را در وجه اداره تصفيه 
اداره  این  در  اموال  تحویل  واریز وجه جهت  تاریخ  از  و ظرف یک هفته  پرداخت 
برنده  آنکه  یا  نگيرد  انجام  مقرر  موعد  در  بهاء  پرداخت  چنانچه   -8 شود.  حاضر 
مزایده در مدت مقرر حاضر به تحویل اموال نگردد وجه سپرده جهت شرکت در 
به نفع ورشکسته و هيات بستانکاران وی ضبط خواهد شد. 9- طالبين  مزایده 

نمایند. مراجعه  تصفيه  اداره  به  می توانند  بيشتر  اطالعات  کسب  برای 
علی عطار - رئيس اداره تصفيه امور ورشکستگی قم
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

نه هر که مدرک گرفت قلندری 
داند!                  

اختصاص گويه - وحيد حاج سعيدی 
بود،  کم  ها  آموزشگاه  و  کنکور  مافيای  بگذراند...  خير  به  خدا 
کم  جن  است.  شده  بيدار  خواب  از  هم  گرایی  مدرک  غول  حاال 
بود یکی هم از دیوار پرید....  از شما چه پنهان این روزها مافيای 
مدرک گرایی در حال تيشه زدن به ریشه علم و دانش و تجربه است 
نفهميدیم  ما  اصاًل  است.  برده  سوال  زیر  را  مملکت  دانشمندان  و 
این چه ماگلومانيای فرهنگی است که ما ها بالنسبت چشم دیدن 
مان  هموطنان  پيشرفت  دیدن  با  و  نداریم  را  موفق  آدم  عده  یک 
در  پول  قران  دو  و  کند  می  پيشرفت  نفر  یک  تا  زنيم؟!  می  کهير 
ندارد  مجوز  ندارد...  مدرک  آوریم  می  قلت  ان  بالفاصله  آورد  می 
... کوفت ندارد ... زهر مار ندارد ... اصاًل  سواد ندارد و قس علی 
هذا... جان به لبتان نکنم و اصل داستان را بيان کنم و خالص... 
حال  در  گفته  کشور  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  رئيس 
روانشناسی  خدمات  مجازی  فضای  در  نفر   500 و  هزار   4 حاضر 
این  از  نيمی  از  بيش  ارائه می دهند که  فعال  به صورت  و مشاوره 

نيستند. روانشناس  یا  و  ندارند  مجوز  افراد 
انوشه،  محمود  شيری،  عليرضا  اسم  ليست  این  در  بدبختانه 

خورد!  می  چشم  به  هم  ساعيان  وآزیتا  هالکویی  فرهنگ 
خندوانه  برنامه  در  بار  چند  حتی  شان  بعضی  که  هایی  همان 
گفتند  باالیی  دوربين  اون  به  رو  و  کردند  دودوووو  و  کردند  شرکت 

خوبيم! خيلی  ما 
چقدر  شناسی  روان  نظام  سازمان  در  آش  فرمودید  مالحظه 
نيست  و طویل  این سازمان عریض  در  نفر  یعنی یک  شور است؟! 
قلندری  گرفت  مدرک  که  هر  نه  بدهد  هشدار  دوستان  به  که 
مهندسی  و  روانشناسی  نظام  سازمان  رئيس  این  داند؟!حقيقتًا 
که  است  اداری  بروکراسی  مجوز  و  مدرک  که  نيست  متوجه 
بعد  ایم؟!  بسته  را  نخبگان  بال  و  دست  و  کردیم  درست  خودمان 
مرد  داریم؟!  مغزها  فرار  اینقدر  چرا  پرسيم  می  خودمان  از  هم 
حسابی  این طوری که شما حساب و کتاب می کنی البد ابوعلی 
پزشکی  نظام  مدرک  چون  بودند  کالهبردار  هم  سينوهه  و  سينا 

نرفتند! دانشگاه  هم  روز  یک  اصاًل  و  نداشتند 
الله در  بگذارید خلق  و  نکنيد  بازی  آبروی مردم  با  به خدا  را  تو 
اینستاگرام پول شان در بياورند. دو روز دیگر ایالن ماسکی، جف 
با همه مخلفاتش می  را  اینستاگرام  و  پيدا می شود  بزوسی کسی 
این  برای  توانيد  می  شما  وقت  آن  کند.  می  تخته  را  درش  و  خرد 
دعا  رمال،  مشاور،  شناس،  روان  متقاضی،  و  کننده  مراجع  همه 
جن  گشا،  بخت  غيبگو،  طاسگردان،  عراف،  بين،  طالع  نویس، 

کنيد؟!  پيدا   ... و  گشا  طلسم  بين،  کف  جادوگر،  گير، 
حاال مدرک و مجوز و تخصص ندارند در عوض تا دلتان بخواهد 
باال  را  خانوار  درآمد  سرانه  کنند!  می  محتوی  توليد  دارند!  فالوئر 
البال  این  است  ممکن  حاال  کنند!  می  اشتغال زایی  برند!  می 
چند  و  بنشينند  سياه  خاک  به  اینها  های  توصيه  با  هم  نفر  چهار 
دنيای  در  داستان  این  مشابه  که  شود  متالشی  هم  از  خانواده  تا 
زیاد  شود!  می  دیده  هم  مدرک  صاحبان  های  توصيه  با  و  واقعی 

نگيرید...  سخت 

یادداشت
با  بسکتبال  اخير  سال های  ستاره      ◄
ویلچر استان قم در ادامه روند موفقيت های 
سهميه  به  ایران  ملی  تيم  با  همراه  خود 
یافت. دست  رشته  این  جهانی  پيکارهای 

شاخص  بازیکن  فارس،  گزارش  به 
دهه  یک  در  قم  استان  ویلچر  با  بسکتبال 
بارها  که  است  محمدنژاد  محمد  اخير 
همراه با تيم های ملی جوانان و بزرگساالن 
مهم  و  معتبر  ميادین  در  حضور  ایران 
عضو  اکنون  و  کرده  تجربه  را  برون مرزی 
 2022 پيکارهای  در  کشورمان  ملی  تيم 

است. اقيانوسيه  و  آسيا  قهرمانی 
پارالمپيک  بازی های  در  که  محمدنژاد 
توکيو   2020 و  برزیل  ریودوژانيرو   2016
بارها  بوده،  ایران  ملی  تيم  عضو  ژاپن 
و  آسيا  قهرمانی  پيکارهای  در  حضور 
بازی های  همچنين  و  جهان  قهرمانی 

صعود  پی  در  کرده،  تجربه  را  پاراآسيایی 
برتر  تيم  به جمع چهار  ملی کشورمان  تيم 
بار  اقيانوسيه یک  و  بازی های 2022 آسيا 
دیگر فرصت و سهميه رقابت های جهانی را 

افزود. خود  موفقيت های  به 
بعد  ایران  ویلچر  با  بسکتبال  ملی  تيم 
از  که  مقدماتی  مرحله  در  موفق  نتایج  از 
تيم  با برتری جذاب و دلچسب مقابل  قضا 
مرحله  در  بود،  همراه  نيز  ژاپن  قدرتمند 
محمد  حضور  با  بازی ها  نهایی  یک چهارم 
محمدنژاد از قم 86 بر 29 مقابل تيم ملی 
به  صعود  ضمن  و  رسيد  برتری  به  فيليپين 
جهانی  جام  به  آسيا  برتر  تيم  چهار  جمع 
صعود  نيز  امارات  در  ویلچر  با  بسکتبال 

کرد.
آسيا  قهرمانی   2022 مسابقات 
جهانی  جام  انتخابی  عنوان  به  اقيانوسيه 

جریان  تایلند  پوکت  شهر  در  رشته  این 
دارد و ایران برای صعود به فينال با ميزبان 
پایان  در  توانست  که  کرد  رقابت  مسابقات 
بر   74 نتيجه  با  دقيقه ای   10 زمان  چهار 
به فينال این  و  46 حریف را شکست داده 

یابد. راه  نيز  بازی ها  از  دوره 
آنها  جمع  در  که  کشورمان  ملی پوشان 
محمد محمدنژاد بازیکن با تجربه تيم ایثار 
شيميدر قم نيز حضور دارد با این برد راهی 
کسب  برای  و  شده  مسابقات  فينال  دیدار 
مقام قهرمانی قاره به مصاف تيم قدرتمند 

رفت. خواهند  استراليا 
فصل  در  محمدنژاد  است:  گفتنی 
با  بسکتبال  برتر  ليگ  مسابقات   1400
ویلچر باشگاه های کشور همراه با تيم ایثار 
دست  نایب قهرمانی  مقام  به  قم  شيميدر 

► یافت.    

تعداد 25  قم  استان  تکواندو  هيات     ◄
هوگوپوش خود را برای کسب مقام های اول 
تکواندو   1401 سال  مسابقات  به  سوم  تا 

کرد. اعزام  کشور  نوجوانان 
از  پس  قم  استان  تکواندوکار  پسران 
نظر  زیر  تکواندو  خانه  در  تمرین  هفته ها 
مربيان خود راهی رقابت های آزاد قهرمانی 
نوجوانان کشور شدند، پيکارهایی که اوزان 
 ،68  ،63  ،59  ،55  ،51  ،48  ،45 منهای 
73، 78 و به اضافه 78 کيلوگرم در تهران به 

می رسد. انجام 
روز  دو  مدت  به  حالی  در  رقابت ها  این 
می شود  برگزار  تکواندو  خانه  ميزبانی  به 
تيم  ترکيب  در  هوگوپوش   25 مجموعا  که 

حضور  قم  استان  تکواندو  هيات  اعزامی 
این  تجربه  با  مربيان  از  نفر  چهار  و  دارند 
داوران شاخص  از  داور  یک  به همراه  رشته 
تکواندو استان قم در این پيکارها تيم قم را 

می کنند. همراهی 
ترکيب تيم اعزامی هيات تکواندو قم:

محمدیاسين  اميری،  حسين  اول:  وزن 
رضازاده حسين  عروجی، 

نجفی،  محمدامين  دوم:  وزن 
عزیزی رضا  یوسفی،  محمدمعين 

ملکی،  اميرحسين  سوم:  وزن 
صادق  سيدمحمد  قاسمی اصل،  اميررضا 

محمدی احسان  داودالموسوی، 
محرمی،  ابوالفضل  چهارم:  وزن 

نوروزی،  مهدی  رشيدی،  محمدصادق 
فتحی صادق  محمد  جندقی،  حسام 

مرادی،  محمدمهدی  پنجم:  وزن 
محمودی ابوالفضل 

هادی  دهقانی،  هادی  ششم:  وزن 
مهدی  محمد  فریدونی،  محمد  فردی، 

غالمی اميد  فرمانی، 
رمضانی،  محمدامير  هفتم:  وزن 
عرفان  محمد  بشردوست،  محمدمنصور 

ل د عا
روح الله  سليمانی،  بالل  استاد  مربيان: 
رضاپور، محمدرضا رجبی و سعيد جشنی لو

هادی  و  قلی زاده  سليمان  استاد  داور: 
► نادری    

با  قم  شيميدر  بانوان  بسکتبال  تيم     ◄
تداوم روند پيروزی های خود به مرحله نيمه 
 1400  –  1401 فصل  رقابت های  نهایی 

یافت. راه  کشور  باشگاه های  ليگ 
تيمی  چهار  جمع  از  فارس،  گزارش  به 
مسابقات   1400  –  1401 فصل  در  که 
مجموعه  زیر  ایران  بسکتبال  باشگاهی 
رقبا  برابر  شيميدر  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 
بانوان  بسکتبال  تيم  تنها  رفتند،  ميدان  به 
باقی  این باشگاه در ليگ دسته دوم کشور 
ایران  برتر  تيم  چهار  جزو  اکنون  که  مانده 

است.
شيميدر  بانوان  برتری  ليگ  تيم  از  بعد 
به  متشّرعی  شایسته  سرمربيگری  به  که 
مقام قهرمانی ایران دست یافت و تيم ليگ 
هدایت  با  نيز  باشگاه  این  مردان  برتری 
کشور  سوم  جایگاه  در  شاهين طبع  مهران 
شيميدر  مردان  اولی  دسته  تيم  ایستاد، 
تيم  اکنون  و  شد  حذف  رقابت ها  گردونه  از 
ثبت  آستانه  در  شيميدر  دوم  دسته  بانوان 
شيميدر  باشگاه  برای  جدید  موفقيت  یک 

است. قم 

بانوان  بسکتبال  دومی  دسته  تيم 
امسال  گلی  زهرا  سرمربيگری  به  شيميدر 
در مسابقات باشگاه های کشور حضور یافته 
و  مقدماتی  مراحل  در  موفق  نتایج  از  بعد  و 

خمينی شهر  شهرداری  تيم  برابر  حذفی، 
بازی ها  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  نيز 
این  نهایی  نيمه  به  تا  یافت  برتری دست  به 

کند. صعود  فصل 

چهارم  یک  مرحله  در  شيميدری ها 
نهایی فصل 1401 – 1400 ليگ دسته دوم 
شهرداری  تيم  ميزبان  ایران  زنان  بسکتبال 
 63 نتيجه  با  ابتدا  و  بودند  خمينی شهر 

در  و  کردند  مغلوب  را  خود  حریف   53 بر 
با حساب 59 بر 57 صاحب  نيز  دیدار دوم 
رفت  دیدارهای  مجموع  در  تا  شدند  برتری 
و برگشت حریف را برده و راهی نيمه نهایی 

شوند.
دومی  دسته  تيم  در  گلی  زهرا  شاگردان 
بسکتبال بانوان شيميدر در صورت صعود به 
فينال رقابت های این فصل ليگ دسته دوم 
ليگ  به  صعود  مجوز  ایران،  زنان  بسکتبال 
از قهرمانی  بعد  و  را کسب کرده  اول  دسته 
تيم ليگ برتری بانوان و مقام سوم تيم ليگ 
برتری مردان شيميدر، سومين موفقيت این 
فصل را در کارنامه باشگاه شيميدر به ثبت 

رساند. خواهند 
فصل  نهایی  نيمه  مرحله  دیدارهای 
بسکتبال  دوم  دسته  ليگ  مسابقات  جاری 
و   12 روزهای  کشور  باشگاه های  بانوان 
13 خرداد ماه در اصفهان برگزار می شود و 
شيميدر قم باید با نماینده هرمزگان در این 
به  صعود  برای  و  پرداخته  رقابت  به  مرحله 
از مسابقات و سهميه ليگ  فينال این دوره 

► اول تالش کند.     دسته 

قم  شيميدر  بانوان  بسکتبال  تيم     ◄
مرحله  به  خود  پيروزی های  روند  تداوم  با 
 –  1401 فصل  رقابت های  نهایی  نيمه 
یافت. راه  کشور  باشگاه های  ليگ   1400
تيمی  چهار  جمع  از  فارس،  گزارش  به 
مسابقات   1400  –  1401 فصل  در  که 
با  مجمویز  زیر  ایران  بسکتبال  باشگاهی 

شدند  برتری  صاحب   57 بر   59 حساب 
برگشت  و  رفت  دیدارهای  مجموع  در  تا 
شوند. نهایی  نيمه  راهی  و  برده  را  حریف 
دسته  تيم  در  گلی  زهرا  شاگردان 
در  شيميدر  بانوان  بسکتبال  دومی 
این  رقابت های  فينال  به  صعود  صورت 
زنان  بسکتبال  دوم  دسته  ليگ  فصل 

را  اول  دسته  ليگ  به  صعود  مجوز  ایران، 
ليگ  تيم  قهرمانی  از  بعد  و  کرده  کسب 
بانوان و مقام سوم تيم ليگ برتری  برتری 
این  موفقيت  سومين  شيميدر،  مردان 
به  شيميدر  باشگاه  کارنامه  در  را  فصل 

رساند. خواهند  ثبت 
فصل  نهایی  نيمه  مرحله  دیدارهای 

جاری مسابقات ليگ دسته دوم بسکتبال 
و   12 روزهای  کشور  باشگاه های  بانوان 
13 خرداد ماه در اصفهان برگزار می شود 
هرمزگان  نماینده  با  باید  قم  شيميدر  و 
برای  و  پرداخته  رقابت  به  مرحله  این  در 
و  مسابقات  از  دوره  این  فينال  به  صعود 
► کند.     تالش  اول  دسته  ليگ  سهميه 

●  ستاره بسکتبال با ویلچر قم جهانی شد   ●

●   اعزام 25 تکواندوکار قمی به رقابت های آزاد قهرمانی کشور     ●

●   شیمیدر قم در جمع 4 تیم برتر بسکتبال زنان ایران     ●

●   بوکسور قمی نایب قهرمان شد     ●

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

نموده اند.  تایيد  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1400114430002001855 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001599 شماره  رأی  1ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  احمد  فرزند  شاهنجرین  محمد  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    2303 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   57/80 بمساحت 

 )13724 الف  337.)م  دفتر   210 صفحه  زاده  فرشی  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1400114430002002240 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002269 شماره  رأی  2ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عبداله  فرزند  فراوانی  محسن  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    2266/1/172 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   72 بمساحت 

 )13725 الف  134.)م  دفتر   346 صفحه  نژاد  ترابی  احمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
3- رأی شماره 140160330002001415 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000481   
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  ابوطالب  فرزند  خليفهء  فضه  خانم 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   79/50 بمساحت 
همایی  محمدرضا  از  عادی  خریداری  و  مربع  متر   77 بمقدار  صفایی  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

  )13726 الف  م   (.18 دفتر   193 صفحه  مترمربع   2/50 بمقدار 

 1400114430002002332 پرونده کالسه  به  140160330002001946 مربوط  4- رأی شماره 
بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  گالبعلی  فرزند  لو   خدابنده  اسماعيل  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1955 از  فرعی  شماره  ک  پال مربع  متر   120 بمساحت  شده 

 )13727 الف  م  افسر.)  عباس  ورثه  افسر  غالمعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
 1400114430002001981 پرونده کالسه  به  140160330002002305 مربوط  5- رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  فضلعلی   فرزند  سليمی   حسين  آقای 
مالکيت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2282 از  فرعی   2 شماره  ک  پال  مترمربع   74/40 بمساحت 

 )13728 الف  م   (.519 دفتر   128 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 1400114430002001166 پرونده کالسه  به  140160330002001526 مربوط  6- رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  تارم  مریم  خانم 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از2160  فرعی   28 شماره  ک  پال مترمربع   162/50 بمساحت 

 )13729 الف  م   (.126 دفتر   262 صفحه  نقاش  ابراهيم  از  الواسطه  مع  وخریداری  عادی  نامه 
 1400114430002001836 پرونده کالسه  به  140160330002002126 مربوط  7- رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  کوثری  علی  فرزند  تاری  محمد  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2305/22 از  فرعی  شماره  ک  پال 143/90مترمربع  بمساحت 
الف  367.)م  دفتر   104 صفحه  کرباسی  مهدیزاده  عباس  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

 )13730
 1400114430002002082 پرونده کالسه  به  140160330002001873 مربوط  8- رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  علی  فرزند  بساطی  محبوبه  خانم 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2111 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع  بمساحت144/80 
مورخ   125879 شماره  قطعی  سند  طی  شادقلی  منفرد  حسين  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

)13731 الف  م  قم.)   12 خانه  دفتر   1387/7/17
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائيکه  از  و  گرفته  قرار  تایيد  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکين  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکيت 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   15
ظرف  و  اخذ  را  آن  رسيد  و  تسليم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسليم  از  پس  یکماه  مدت 
اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضيح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی 

قدس( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
1401/03/08 اول:  انتشارنوبت  تاریخ 

1401/03/23 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 
قم دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  ـ  آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به پالک  شماره 1846/3/308 اصلی واقع در بخش دو 
ثبت قم به آدرس نيروگاه 20 متری سواران مقابل سواران 5 پالک 30 توليدی روکش آمره ای  که بنام انيس محمد جانی بزچلویی  
فرزند یدالله ميباشد در جریان ثبت است که به علت عدم  حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود بعمل نيامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده 2/704 – 1401/2/27 تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه 
مورخ 1401/04/13  ساعت 8/30 الی 12/30ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسيله به اطالع مالکين و مجاورین 
یا وکيل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از 
تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکين ومجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و 
رسيدگی خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 معترضين ظرف مدت یکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت 

می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نيز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف 15295( 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/03/08

رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

پالک  ششدانگ  که  داشته  اعالم  شهودی  استشهاد  برگ  یک  ارائه  با  زاده  نادی  محمدرضا  آقای 
سند  طی   139720330001001358 شماره  الکترونيک  دفتر  در  که  قم   5 بخش  اصلی   291/27159
نام  به   992035 شماره  به  مالکيت  سند  و  ثبت  قم   28 دفتر   97/9/7  –  72699 شماره  قطعی  انتقال 
صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  مزبور  مالکيت  سند  اسبابکشی  بعلت  و  است  شده  تسليم  و  صادر  نامبرده 
ثبت در  قانون  نامه  آئين   120 1 اصالحی ماده  تبصره  استناد  به  لذا  نموده است.  را  المثنی  مالکيت  سند 
انجام  یا  و  خود  نزد  مالکيت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک 
گهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
و ارسال و رسيد اخذ نمایند تا مورد رسيدگی قرار گيرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به 

  )15294 الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکيت  سند  صدور 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئيس ثبت منطقه يک قم – مهدی زارع شحنه  



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

اگهی مزایده غیر منقول )اسناد ذمه(
باقيمانده  ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم  نه  از  سهم  دو  مقدار  مزایده  اگهی 
ششدانگ  اعيان  و  عرصه  ثمنيه  بها  استثنا  به  قم  یک  بخش  اصلی   7704
چهار  و  هفتصد  و  هزار  هفت  باقيمانده  ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم  دو  )مقدار 
مربوط  ششدانگ(  اعيان  و  عرصه  ثمنيه  بهاء  استثناء  به  قم  یک  بخش  اصلی 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   139904030011003582 کالسه  به 
مليحه  خانم   : له   9903837 بایگانی  شماره  با   139904030011003582
یزدانی ، عليه : اقای محمدرضا عبدالهی مقدار دو سهم از نه سهم ششدانگ 
باقيمانده 7704 اصلی بخش یک قم به استثناء بهاء ثمنيه عرصه  پالک ثبتی 
باقيمانده  ثبتی  نه سهم ششدانگ پالک  از  اعيان ششدانگ )مقدار دو سهم  و 
ثمنيه عرصه  بهاء  استثناء  به  قم  اصلی بخش یک  و چهار  و هفتصد  هفت هزار 
سمت  دوم  فرعی  یعقوب  گذر  پامنار  اذر  خ  قم  در:  واقع  ششدانگ(  اعيان  و 
سهم  که  مذکور  )وراث  عبدالهی  مهدی  مرحوم  به  متعلق   348 پالک  راست 
حدود  رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از   عبدالهی(  محمدرضا  اقای  االرث 
چهار  و  هفتصد  و  هزار  هفت  باقيمانده  شماره  پالک  مزایده  مورد  مشخصات  و 
قم  یک  منطقه  ثبت  ثبتی  حوزه  قم  یک  بخش  قم  یک  ناحيه  در  واقع  اصلی 
به حدود: شماال:  مربع  پنج دسيمتر  و  متر  نود   90/95 به مساحت  قم  استان 
عرض  به  شارع  به  متر  سانتی  هفتاد  و  متر  شش   6/70 طول  به  دیوار  و  درب 
به  دیوار  اول  است  جنوبی  ان  دوم  قسمت  که  قسمت  پنج  در  شرقا:  متر  چهار 
دیوار به طول 8/50 هشت متر و پنجاه سانتی متر به شماره دو فرعی از هفت 
به  سانتی  سی   0/30 طول  به  دیوار  به  دیوار  دوم  اصلی  پنج  و  هفتصد  و  هزار 
به  دیوار  به  دیوار  سوم  اصلی  پنج  و  هفتصد  و  هزار  هفت  از  فرعی  دو  شماره 
و  از هفت هزار  به شماره دو فرعی  متر  و هشتاد سانتی  4/80 چهار متر  طول 
متر  سانتی  هشتاد   0/80 طول  به  دیوار  به  دیوار  چهارم  اصلی  پنج  و  هفتصد 
یک   1/50 طول  به  دیوار  به  دیوار  پنجم  اصلی  پنج  و  هفتصد  و  هزار  هفت  به 
به  دیوار  جنوبا:  اصلی.  پنج  و  هفتصد  و  هزار  هفت  به  متر  سانتی  پنجاه  و  متر 
از  فرعی  دو  شماره  به  سانتی  چهل  و  متر  پنج   5/40 طول  به  دیوار  به  دیوار 
ان  دوم  قسمت  که  قسمت  سه  در  غربا:  اصلی.  چهار  و  هفتصد  و  هزار  هفت 
شمالی است. اول دیوار مشترک به طول 5/85 پنج متر و هشتاد و پنج سانتی 
متر به شماره دو فرعی از هفت هزار و هفتصد و چهار اصلی دوم دیواریست به 
متر سوم درب  پنج دهم  و  به عرض یک  به شارع  متر  0/30 سی سانتی  طول 
و دیوار به طول 9/70 نه متر و هفتاد سانتی متر به شارع به عرض یک و پنج 
براساس  مزایده  مورد  مشخصات  ندارد.  بيمه:  ندارد  ارتفاقی  حقوق  متر  دهم 
گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ملک دارای اعيان در دو طبقه زیرزمين 
و  هال  شامل  ان  زیرزمين  که  مترمربع   110 حدود  کل  متراژ  به  همکف  و 
پذیرایی سرویس بهداشتی حمام و با سازه مصالح بنایی و سقف قوسی قدیمی 
با پایه های باربر و کف سيمان طبقه همکف شامل هال و پذیرایی ؛ اشپزخانه 
با حمام کف سراميک ، بدنه 1/20  با کاشی و سراميک ، خواب همراه  همراه 
سراميک مابقی و سقف گچ ، همراه با سقف طاق تير اهن ، سرویس بهداشتی 
، ساختمان  بدنه حياط سراميک   ، نما سراميک   ، ، کف حياط سنگ  درحياط 

باشد. کارشناس  گاز می  و  برق  و  اب  انشعابات  دارای  نبش کوچه  جنوبی ساز 
ابعاد   – – شوارع دسترسی  و معاینه محلی  بازدید  به  توجه  با  رسمی دادگستری 
ارزش ششدانگ  بنا و سایر عوامل موثر  و کيفيت  – موقعيت محل کميت  زمين 
هر  ارزش   ، مترمربع   90/95 عرصه   -1 است:  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  را 
 -2 6/548/400/000ریال  مبلغ  به  جمعا  72/000/000ریال  مترمربع 
مبلغ  به  جمعا  20/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   110 اعيانی 
751/600/000ریال  سازی  حياط  و  انشعابات   -3 2/200/000/000ریال 
ریال  ميليون  پانصد  و  ميليارد  نه  9/500/000/000ریال  مبلغ  به  ملک  کل 
ارزیابی شده است و سهم االرث اقای محمدرضا عبدالهی مقدار دو سهم از نه 
استثناء  به  قم  یک  بخش  اصلی   7704 باقيمانده  ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم 
یک  1/847/222/223ریال  مبلغ  به  ششدانگ  اعيان  و  عرصه  ثمنيه  بهاء 
ميليارد و هشتصد و چهل و هفت ميليون و دویست و بيست و دو هزار و دویست 
و بيست و سه ریال( ارزیابی شده است. مزایده مقدار مذکور از ساعت 9 صبح 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1401/3/22 مورخ  یکشنبه  روز  ظهر   12 الی 
اداره  فوقانی  طبقه   -7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خيابان  در  واقع  قم 
می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت 
شود. مزایده مذکور از مبلغ پایه مبلغ 1/847/222/223ریال )یک ميليارد و 
هشتصد و چهل و هفت ميليون و دویست و بيست و دو هزار دویست و بيست 
فروخته خواهد شد. شرکت  پيشنهادی  قيمت  باالترین  به  و  ریال( شروع  و سه 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   10 پرداخت  به  منوت  مزایده  در 
واریز  شناسه  با   IR شبا980100004076013207895693  شماره  به  ثبت 
یا  خریدار  حضور  باشد  می   965108576100000002171323512006
است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده 
به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه 
صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب 
 ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت  ظرف  که 
مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در 
گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عمليات  صورت  این 
حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن 
مزایده  تاریخ  تا  غيره  و  شهرداری  عوارض  و  ماليات  از  اعم  ملک  های  بدهی 
مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم 
با  با بستانکار و نسبت به مازاد  خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غيرنقدی 
اقدام خواهد شد. و چنانچه روز مزایده مصادف  توافق کتبی  براساس  بدهکار 
تعطيل در همان  از  بعد  اداری  روز  ، مزایده  تعطيل رسمی غير مترقبه گردد  با 
محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول 
خواهد شد. ضمنا تنظيم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و 
شهرداری و عندالزوم مراجع ذی صالح دیگر می باشد در ضمن فيش واریزی 

باشد. شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  شخص  توسط  بایست  می 
  رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2۷62598۷   

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت سوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به   
گردیده  ثبت  5/95ج/838  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   5 شعبه  در  که  قم 
بر  مبنی  رستميان  دو  هر  امير  و  حسين  خواندگان  رستميان  اله  روح  خواهان 
2305 اصلی بخش  از  2 فرعی  از  47 فرعی  از  111 فرعی  ثبتی  فروش پالک 

است. کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   2
 2 از  فرعی   47 از  فرعی   1111 ثبتی  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  موضوع   )1

قم دو  ثبتی  بخش  اصلی   2305 از  فرعی 
 2 از  فرعی   47 از  فرعی   1111 ثبتی  پالک  ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات   )2
 ،18 کوچه  بعثت،  بلوار   ، امام  ميدان  قم،  آدرس  به  اصلی   2305 از  فرعی 
متر  بيست  بطول  شماال:  اربعه  حدود  با  مترمربع   115 مساحت  به   70 پالک 
شرقا:  فرعی  هفت  و  چهل  مانده  باقی  در  احداثی  خانه  با  اشتراکی  دیوار 
هشت  کوچه  به  دیواریست  و  درب  سانتيمتر  پنج  و  هفتاد  و  متر  پنج  بطول 
مانده  باقی  در  احداثی  خانه  دیوار  به  دیوار  متر  بيست  بطول  جنوبا:  متری 
خانه  دیوار  به  دیوار  سانتيمتر  پنج  و  هفتاد  و  متر  پنج  بطول  غربا:  فرعی  دو 

فرعی. دو  باقيمانده  از  قسمتی  در  احداثی 
3( مشخصات اعيانی: اعيانی احداث شده در پالک مذکور یک باب ساختمان 
با  بوده  بهداشتی  و سرویس  ، حمام  آشپزخانه  یک طبقه قدیمی شامل سالن، 
می  سفيدکاری  اطراف  های  دیواره  و  موزایيک  آن  کف  پوشش  که  توضيح  این 
با مسحات حدود  نيز  اصلی  از خيابان  با دسترسی  اتاق  اینکه یک  باشد ضمن 

باشد. می  ساختمان  همين  شامل  مترمربع   12
می  انشعاب  یک  هرکدام  تعداد  به  تلفن  و  گاز   ، برق   ، آب  انشعاب  دارای   -

. شد با
باشد. از سکنه می  بازدید خالی  زمان  - ملک مذکور در 

کارشناسی: نظریه   )4
شوارع  عرض  محل،  موقعيت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی 
بدو  بازار مسکن،  و وضعيت  و کليه متعلقات  نوع کاربری، دسترسی ها  مجاور، 
جدول  شرح  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکيتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در 

ميگردد: پيشنهاد  ذیل 

اصلی   2305 از  فرعی   2 از  فرعی   47 از  فرعی   1111 ثبتی  ارزش کل پالک 
 )10/807/000/000( ریال  ميليون  هفت  و  هشتصد  و  ميليارد  ده  مبلغ  به 

گردد. می  تعيين  ریال 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/04/04 ساعت 11 الی 11/15 
صبح به آدرس قم، خيابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد. 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
)که  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 

کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت 
ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید  تسليم 
کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  شد،  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه 
مزایده  واحد  به  بيشتر  اطاالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمایيد. مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا

پالک ثبتی 1111 فرعی از 4۷ فرعی از 2 رديف
فرعی از 2305 اصلی

ارزش کل )ريال(ارزش هر مترمربع )ريال(مساحت )مترمربع(

11574/000/0008/510/000/000عرصه1

9721/000/0002/037/000/000اعيان2

260/000/000------هزینه انشعابات و امتيازات3

10/807/000/000ده ميليارد و هشتصد و هفت ميليون ریالجمع کل

نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبير      ◄
اجرای  اینکه  اعالم  با  قم  استان  منکر  از 
در  باید  معروف  به  امر  مهم  فریضه 
شود،  دنبال  جدی تر  صورت  به  دستگاه ها 
گفته است: امر به معروف مسئوالن در قم 
کند  تخلف  مسئولی  اگر  و  می شود  دنبال 

گيرد. می  قرار  مطالبه گری  مورد 
حجت  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
معروف  به  امر  ستاد  دبير  گرجی  االسالم 
امام  با  دیدار  در  استان  منکر  از  نهی  و 
بر عهده  را  این ستاد  ریاست  قم که  جمعه 
دبيران  همایش  برگزاری  به  اشاره  با  دارد 
مشهد  در  معروف  به  امر  ستاد  استان های 
سال های  ارزیابی  همایش  این  در  گفت: 
ها  استان  معروف  به  امر  ستاد  گذشته 
انجام شد و استان های کردستان، فارس، 
خراسان  و  مازندران  شرقی،  آذربایجان 
این  شدند.  پنجم  تا  اول  ترتيب  به  رضوی 
در  حتی  قم  دهد  می  نشان  اظهارات 
با  مرتبط  های  بخش  داخلی  های  ارزیابی 
ندارد. ای  ویژه  جایگاه  هم  معروف  به  امر 
معروف  به  امر  استانی  ستاد  دبير 
است:  گفته  مسئله  این  توضيح  در  قم 
استان هایی که حمایت استانداری، سپاه، 
نهادها  سایر  و  ارشاد  و  فرهنگ  شهرداری، 

اند. کرده  کار  بهتر  داشتند  را 
دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
که  جایی  اولين  اینکه  بيان  با  قم  استان 
نهادهای  شود  شروع  حجاب  و  عفاف  باید 
قرارگاهی  رو  این  از  دولتی هستند، گفت: 
در  و  شده  تشکيل  تهران  در  تير   21 نام  با 
ابتدا تمام ادارات دولتی خود اظهاری می 
شوند و سپس بازرسی از ادارات صورت می 
گيرد و اگر تخلفی بود تذکر داده می شود 
و در مرحله بعد اگر باز هم آن تخلف دیده 
می  داده  گزارش  مربوطه  وزارتخانه  به  شد 

شود.
به  رئيسی  اله  آیت  اینکه  بيان  با  وی 
و  عفاف  که  دادند  دستور  دولت  هيأت 
دولتی  های  دستگاه  اولویت  در  حجاب 
استان   20 در  کنون  تا  گفت:  گيرد،  قرار 
قم  استان  در  و  شده  تشکيل  قرارگاه  این 
با رویکرد تعامل حداکثری  هم این قرارگاه 
و  جهادی  نيروهای  و  دولتی  نهادهای  با 

شود. می  تشکيل  زودی  به  مردمی 
در  »ناظر«  نام  به  طرحی  از  گرجی 
سراسر کشور خبر داده و در این رابطه می 
که  است  صورت  این  به  طرح  این  گوید: 

همراه  تلفن  گوشی  در  شهر  هر  معتمدین 
خود یک نرم افزار را نصب می کنند و این 
خانمی  ببينند  که  کشور  هرجای  در  افراد 
در ماشين کشف حجاب کرده است شماره 
یک  بالفاصله  و  کنند  می  ثبت  را  ماشين 
به  انتظامی  نيروی  طرف  از  تذکر  پيامک 
و  شود  می  فرستاده  ماشين  مالک  موبایل 

تعهد  مالک  از  شد  تکرار  گزارش  این  اگر 
ماشين  سوم  مرتبه  در  و  شود  می  گرفته 

شود. می  توقيف 
از  که  هایی  گروه  است  کرده  تأکيد  وی 
مجوز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 
در  و  باشند  فعال  باید  اند  گرفته  فعاليت 
وارد  اجتماعی  های  بحران  و  ها  بزنگاه 
به  امر  طرح  استان  در  ما  و  شوند  عمل 
معروف مسئوالن را هم اجرا می کنيم و اگر 
مطالبه  مورد  باشد  داشته  تخلف  مسئولی 

گيرد. می  قرار  گری 
با  قم  جمعه  امام  زمينه  همين  در  اما 
بيان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر 
باید به صورت هيأتی کار کرد و تنگ نظری 
را کنار گذاشت، گفته است: در هيأت همه 

خودجوش  صورت  به  و  خدا  رضای  برای 
و  حقوق  کسی  هيچ  و  می شوند  جمع 
جایگاه خاصی ندارد و کسی به دنبال این 

بگيرد. را  دیگری  جای  که  نيست 
نشست  در  سعيدی  سيدمحمد  اله  آیت 
استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 
امر  فریضه  به  باید  است:  داشته  اظهار  قم 

و  قرآنی  نگاه  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
نگاه  این  هرچه  و  باشيم  داشته  بيتی  اهل 
تقویت شود راه های هدایت به روی ما بازتر 

شد. خواهد 
در  تا  شده  آن  خواستار  سعيدی  آقای 
امر به معروف و نهی از منکر از هر کسی که 
سياسی  و  استفاده  دارد  همکاری  آمادگی 
بازی را کنار گذاشته شود، او افزوده است: 
خوب است که طی یک همایش بی پيرایه و 
تشریفات یک فراخوان عمومی داده شود و 
هر کسی مایل به همکاری در زمينه امر به 
را جمع کنيم  از منکر است  نهی  و  معروف 

تا از همه ظرفيت ها بتوان استفاده کرد.
وی با بيان اینکه در امر به معروف و نهی 
از منکر باید تنگ نظری ها را کنار گذاشت 

زمينه  این  در  فعال  افراد  همه  نظرات  از  و 
و نهی  به معروف  امر  افزود:  استفاده کرد، 
فرهنگی،  اقتصادی،  ابعاد  همه  منکر  از 
گيرد  می  بر  در  را   .… و  علمی  سياسی، 
بندی  اولویت  کارها  ابتدا  باید  بنابراین 

شود.
اولویت  اینکه  بر  تأکيد  با  امام جمعه قم 

وقتی  افزود:  است،  شهر  ظاهر  قم  شهر 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اولویت 
این  فعاالن  با  با مشورت  باید  مشخص شد 
اجرایی مشخص  و گام های  عرصه مراحل 
پيگيری  را  اهداف  به مرحله  و مرحله  شود 

. کنيم
و  معروف  به  امر  احيای  برای  ها  تالش 
می  توسعه  حالی  در  قم  در  منکر  از  نهی 
و  ها  ایده  آن  فراگير  تحقق  برای  که  یابد 
ابتکارات متنوعی توسط چهره ها و فعاالن 
اگر  و  گردد  می  مطرح  مرتبط  های  بخش 
بيانات امام جمعه محترم قم و رئيس ستاد 
بدانيم،  محور  را  استان  معروف  به  امر 
ضروری است تا سياستگذاری ها حول آن 
منظم تر شود و در اولویت بندی ها جایگاه 

گردد. شفاف  مسائل 
در حالی که برخی شروع امر به معروف 
مدیران  و  مقامات  از  را  منکر  از  نهی  و 
دیگر  گروهی  دانند،  می  ضروری  استان 
قم  شهر  ظاهر  دلسوزان  و  صاحبظران  از 
که  دانند  می  اهميت  نخست  درجه  در  را 
تضادی  ها  اولویت  این  به  پرداختن  البته 

همزمان  پيگيری  بسا  چه  و  ندارد  هم  با 
اثربخشی  و  زیبایی  و  جامعيت  بتواند  آنها 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  به  را 
سعيدی  اله  آیت  که  همانطور  برگرداند. 
و  مردم  از  فراخوان  با  اند  کرده  پيشنهاد 
سپردن احيای فریضه امر به معروف و نهی 
راهبری  و  فراخوان  یک  در  آنها  به  منکر  از 
فعاالن این حوزه می توان گام های خوبی 

برداشت. قم  فرهنگی  شرایط  بهبود  در 
و  ميزان  کنند  احساس  باید  مردم 
منکرات  به  نسبت  ها  حساسيت  ضریب 
متوازن  سطوح  تمامی  در  انحرافات  و 
مندان  دغدغه  تالش  و  است  معقول  و 
از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  احيای 
► است.    دلسوزی  سر  از  تنها  منکر 

»گویه« بررسی کرد:

●  آیا قم موفق به فرهنگ سازی برای امر به معروف می شود؟   ● سازمان بیمه سالمت چند درصد 
از هزینه های درمان ناباروری 

را پرداخت می کند؟

گفت:  ایران،  سالمت  بيمه  سازمان  سالمت  خدمات  و  بيمه  معاون 
90 درصد  دولتی  غير  و عمومی  دولتی  تعرفه  با  بيمه سالمت  سازمان 

می کند. پرداخت  را  ناباروری  درمان  هزینه های 
کارشناسان  برآورد  براساس  گفت:  رضایی،  مهدی  ایسنا،   گزارش  به 
در وزارت بهداشت، بين 3 تا 3.5 ميليون زوج نابارور در کشور زندگی 
می کنند، اکثر این افراد تحت پوشش بيمه هستند و در صورت فقدان 
بيمه  سازمان  پوشش  تحت  باردار  مادران  تمامی  قانون  طبق  بيمه ای 

می گيرند. قرار  سالمت 
ساخت های  زیر  بهداشت  وزارت  اخير  سال های  طی  افزود:  وی 
خدمات تخصصی ناباروری را در کشور ایجاد کرده است، بيش از 75 
خدمت  ارائه  نابارور  زوج های  به  کشور  سطح  در  ناباروری  درمان  مرکز 
می کنند، خوشبختانه قطب های بزرگ و معتبری در کل کشور در حوزه 

دارد. وجود  ناباروری  درمان 
مصوبه  براساس  کرد:  تصریح  ناباروری،  درمان  هزینه های  درباره  وی 
غير  عمومی  دولتی،  تعرفه  4نوع  وزیران،  هيات  و  بيمه  عالی  شورای 
دارد،  وجود  نابارور  زوج های  درمان  برای  خصوصی  و  خيریه  دولتی، 
90 درصد  دولتی  غير  و عمومی  دولتی  تعرفه  با  بيمه سالمت  سازمان 
هزینه های درمان ناباروری را پرداخت می کند؛ لذا اگر فردی به مراکز 
خصوصی مراجعه کند، مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی بر عهده 
بيمه شده قرار دارد؛ اما باید به این نکته تاکيد کرد که تمامی خدمات 

می شود. ارائه  دولتی  مراکز  در  ناباروری  درمان 
سنی  شرایط  مورد  در  رضایی  ایران،  سالمت  بيمه  سازمان  اعالم  بنابر 
برای  سنی  شرایط  کرد:  اظهار  بيمه،  پوشش  تحت  ناباروری  درمان 
بانوان  برای  سنی  شرایط  گذشته  در  ندارد،  وجود  محدودیتی  مردان 
اینکه  کرد، ضمن  پيدا  افزایش  49 سال  به  با اصالح  که  بود  45 سال 
بيمه  پوشش  تحت  های  زوج  به  ناباروری  خدمات  سال  در  نوبت   3 تا 

می شود.  ارائه 

خبـر


