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اجتماع بزرگ میثاق با والیت حوزویان برگزار شد
آیت الله اراکی: سعه صدر 
نظام، اغتشاشگران را دچار 
اشتباه محاسباتی کرده است

اجتماع بزرگ میثاق با والیت حوزویان با حضور گسترده طالب حوزه 
علمیه قم در مدرسه فیضیه برگزار شد.

با  علمیه  روحانیون حوزه های  و  بزرگ طالب  اجتماع  مهر،  به گزارش 
قم  فیضیه  مدرسه  در  شنبه  سه  ظهر  از  پیش  والیت  با  میثاق  عنوان 

شد. برگزار 
در این اجتماع طالب، فضال، اساتید سطوح عالی و همچنین طالب 

خوزه علمیه خواهران حضور داشتند.
بوشهری  حسینی  الله  آیت  علمیه،  حوزه های  مدیر  اعرافی  الله  آیت 
جمعه  امام  خاتمی  الله  آیت  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
تشخیص  مجمع  رئیس  الریجانی  آملی  الله  آیت  تهران،  موقت 
برخی  و  الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری  آیت  نظام،  مصلحت 

داشتند. حضور  اجتماع  این  در  حوزوی  شخصیت های  از  دیگر 
که  »خونی  شعارهای  دادن  سر  با  مراسم  این  در  کنندگان  اجتماع 
به رهبر ماست«، »خامنه ای کوثر است، دشمن  در رگ ماست هدیه 
حیدر  والیت  والیتش  است  دیگر  خمینی  ای  »خامنه  است«،  ابتر  او 

کردند. بیعت  تجدید  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  با  است« 
و دستگاه  امنیتی  نیروهای  از  با شعارهایی  کنندگان همچنین  تجمع 
آنان  با  و  دهند  پایان  را  اغتشاشگران  با  مماشات  تا  خواستند  قضائی 

کنند. قاطع  برخورد 
رهبری: خبرگان  عضو 

محاسباتی  اشتباه  دچار  را  اغتشاشگران  نظام،  نیروهای  صدر  سعه 
است کرده 

ایراد  به  رهبری  اراکی عضو مجلس خبرگان  الله  آیت  اجتماع  این  در 
پرداخت. سخن 

گفت:  است   اقتدار  و  عدالت  نظام  اسالمی  نظام  که  این  بیان  با  وی 
که  اغتشاشات  در  موثر  افراد  همه  با  خواهیم  می  قضایی  دستگاه  از 
کند. برخورد  قاطعیت  با  است  آغشته  مردم  و جان  به خون  دستشان 
وی ادامه داد: امروز که دشمن یکپارچه علیه انقالب و والیت اجتماع 
کردند بر حقانیت خود بیش از همیشه پی برده ایم، امروز همه اشرار 
با  دشمنی  بر  ما  اند؛  کرده  اتحاد  انقالب  و  رهبر  ملت،  علیه  عالم 

کنیم. می  افتخار  آمریکا 
انقالب  علیه  این چنین  آنها  تفاله های  و  آمریکا  که  این  اراکی گفت: 

نیست. ما  نظام  و  انقالب  توطئه کنند چیزی جز حقانیت  ما  نظام  و 
معظم  مقام  با  اجتماع  این  در  ما  کرد:  تصریح  قم  علمیه  حوزه  استاد 
جان  پای  تا  که  کنیم  می  تاکید  و  کنیم  می  دوباره  میثاق  رهبری 
رهبری  معظم  مقام  و  ملت  و  امام  بزرگ  آرمان های  به  برای دستیابی 

ایم. ایستاده 
پای  همیشه  و  هستند  داده  پس  امتحان  ما  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
می شود  درخواست  انقالبی  مردم  از  کرد:  تاکید  بودند،  انقالب  کار 

کنند. یاری  حجاب  قانون  کامل  اجرای  در  را  انقالب  نیروهای 
پرچم  حجاب  شد:  یادآور  کشور  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  عضو 
نشان  ما  حجاب  ماست،  زنان  آزادگی  و  ملی  آزادگی  و  هویت  نشان  و 
و  مقتدر  عفیف،  ارزشمدار،  مستقل،  زنی  اسالمی  زن  که  است  این 

است. قدرتمند 
حجاب  قانون  اجرای  در  ما  ملت  کرد:  بیان  قم  علمیه  حوزه  استاد 
از  و  نشست  نخواهد  عقب  هیچوقت  زمینه  این  در  و  است  مصمم 
جاری  مشکالت  حل  برای  شود  می  درخواست  نیز  سیزدهم  دولت 
چاره  و  اقدام  غیره  و  تورم  اشتغال،  ازدواج،  گرانی،  مانند  جامعه 

باشد. داشته  عاجلی  و  سریع  اندیشی 
دانشگاه،  و  حوزه  بیشتر  وحدت  و  ملی  انسجام  بر  تاکید  با  اراکی 
و  والیت  اسالم،  از  دفاع  در  صف  یک  در  ملت  همه  امروز  گفت: 

دارد. آمادگی  بشریت  عالم  منجی  ظهور  بسترسازی 
تجمع کنندگان نیز با سردادن شعارهایی مانند »نتیجه بصیرت میثاق 
میثاق  سعادت  ره  »تنها  والیت«،  با  میثاق  ملت  نجات  راه  والیت،  با 
حوزویان  والیت،  »علمدار  والیت«،  با  میثاق  ما  روز  هر  پیام   والیت،  با 
عین  والیت  از  پیروی  ماست،  سعادت  رمز  ما  مردم  »وحدت  فدایت« 
از  پیروی  ماست،  ملت  شعار  گر  فتنه  از  »برائت  ماست«،  عبادت 
فتنه گر«، »مرگ  بر  آمریکا، مرگ  بر  باعث عزت ماست«، »مرگ  والیت 
همه  »این  اقتدار«،  اقتدار  قضایی  »مسووالن  منافق« ،  سلبریتی  بر 
را  اخیر  اغتشاشات  و  حوادث  آمده«،  رهبر  عشق  به  آمده  لشگر 

کردند. محکوم 
رییس  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیات  همچنین  تجمع  این  در 
هیات  عضو  خاتمی  احمد  سید  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
خبرگان  مجلس  عضو  کعبی  عباس  رهبری،  خبرگان  مجلس  رییسه 
از  شماری  و  کشور  علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی  رضا  علی  رهبری، 

داشتند. حضور  حوزوی  برجسته  اساتید 

آمره، عضو شورای شهر قم تاکید کرد:
نظام مسائل استان با 

پژوهش های کاربردی حل شوند

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر قم گفت: پژوهش ها باید مبتنی 
بر حل نظام مسائل استان و مسئله محور باشند.

و  پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه  از  بازدید  حاشیه  در  آمره  معصومه 
فناوری استان قم که به مناسبت هفته پژوهش در محل نمایشگاه های 
دائمی استان قم برپا شده است و در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: باید 

تمام ظرفیت های علمی و نخبگانی استان قم به کار گرفته شود.
و  نخبگانی  مراکز  بین  پژوهش محور  گفتگوهای  تقویت  داد:  ادامه  وی 
دستگاه های اجرایی به صورت عالمانه، راهکارهای مختلف را برای رفع 

می کند. ارائه  استان  مشکالت 
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر قم با اشاره به اینکه دانشگاه ها، 
نقش  استان  توسعه  در  باید  پژوهشی  مراکز  و  بیان  دانش  شرکت های 
و  مسائل  حل  تا  پروپوزال  ایده،  بین  فاصله  کرد:  مطرح  کنند،  آفرینی 
مشکالت را باید شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و هسته های فناور 

کنند. پر 
و  استان  مسائل  نظام  بر  مبتنی  باید  پژوهش ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
را  مسئله  حل  مسئولیت  که  افرادی  کرد:  عنوان  باشند،  محور  مسئله 
برعهده دارند مقاله نمی خوانند بنابراین اگر پژوهشی انجام می شود که 
تنها خروجی آن منجر به انتشار مقاله گردد، باید بگویم بی فایده است.
در  همدلی  به  رسیدن  برای  استان  آکادمیک  جامعه  اینکه  بیان  با  آمره 
راستای مسائل روز و دغدغه های استان باید با یکدیگر گفت وگو کنند، 
فراهم  را  فرصت  این  نمایشگاهی  چنین  برگزاری  کرد:  خاطرنشان 
مراکز  و  دانشگاه ها  که  تجربه ای  کسب  و  هم افزایی  با  تا  می سازد، 
نخبگانی باهم دارند نمایشگاه هر سال بهتر از سال قبل برگزار می گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مطرح کرد:
جهاد دانشگاهی پیش رو در 

درمان ناباروری

خوب  مراکز  از  یکی  گفت:  قم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کشور در درمان ناباروری، جهاد دانشگاهی است که ماهم در استان 
لزوم  حد  در  را  الزم  مجوزهای  تا  هستیم  مرکز  این  به  کمک  تالش  در 
هم  قم  استان  در  تا  بدهیم  آن ها  به  مدنظر  استانداردهای  از  پس 

باشد. داشته  بیش تری  شتاب 
مهدی مصری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و 
فناوری استان قم که به مناسبت هفته پژوهش در محل نمایشگاه های 
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در  و  است  شده  برپا  قم  استان  دائمی 
محصوالت گیاهان دارویی بخش عمده ای از فرآورده های مرکز رشد و 

فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان قم را شامل می شود.
در  دارویی  ترکیب گیاهان  با  این مرکز تالش شده  در  داد:  ادامه  وی 
درمان  به  می توان  آن ها  جمله  از  که  کنند  استفاده  مختلفی  موارد 

کرد. اشاره  تشنج  ضد  مواد  و  تخمدانی  کیست های 
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کرد:  مطرح  است،  اولیه  ماده  صورت  به  نیز  مرکز  این  فرآورده های 
و  بوده  انجام  نیز درحال  مواد  این  اختراع  ثبت  درحال حاضر مراحل 

شد. خواهند  تبدیل  محصولی  به  هرکدام  آینده  در 
منظور  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  الزم  آمادگی  اینکه  بیان  با  وی 
می توانیم  کرد:  عنوان  دارد،  وجود  فعالیت ها  این  به  شتاب دهی 
نهایتا  تا  دهیم  انجام  را  محصوالت  اختراع  ثبت  و  علمی  پژوهش های 

بروند. تجاری سازی  سمت  به  فرآورده ها  این 
هفته  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  برنامه های  به  اشاره  با  مصری 
رویکرد  با  را  برنامه ها  این  کردیم  تالش  کرد:  خاطرنشان  پژوهش، 

دهیم. انجام  دانشگاه  محققین  از  تشویق  و  تقدیر 
وی با بیان اینکه برای پیشرفت کشور باید اقدامات دانش پایه باشند، 
و  طبیعت  با  سازگار  هوشمندانه،  علمی،  باید  فعالیت ها  کرد:  تصریح 
با پیوست سالمت باشند تا بتواند نیازهای بشر و جامعه را حل کنند.
واقع  در  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شوند،  انجام  تحقیقات  و  فناوری  بنیان،  دانش  برپایه  باید  فعالیت ها 
اقتصاد  مونتاژ،  و  تجاری سازی  صرفا  صورت  این  غیر  در  شد:  یادآور 

داد. نخواهد  شتاب  را 
مسائل  پیشران  می توانند  بنیان  دانش  شرکت های  داد:  ادامه  وی 

باشند. کشورمان  در  صنعت  و  طبیعی  منابع  کشاورزی، 
در  کشور  خوب  مراکز  از  یکی  داشت:  اظهار  پایان  در  با  مصری 
درمان ناباروری، جهاد دانشگاهی است که ماهم در استان در تالش 
از  پس  لزوم  حد  در  را  الزم  مجوزهای  تا  هستیم  مرکز  این  به  کمک 
شتاب  هم  قم  استان  در  تا  بدهیم  آن ها  به  مدنظر  استانداردهای 

باشد. داشته  بیش تری 

خبـرخبـر

جمله  از  پنبه  جنابان:  محمد       ◄
مزایای  دلیل  به  که  است  کشاورزی  محصوالت 
طالی  عنوان  به  آن  از  اقتصادی  توجه  قابل 
فرآوری  و  تولید  همچنین  می شود،  یاد  سفید 
را  بسیاری  شغلی  فرصت های  محصول،  این 
توجه  نکات موجب  به وجود می آورد که همین 
به  قم  بهره برداران بخش کشاورزی  و  مسئوالن 

شده است. گیاه  این 
مورد  گیاهان  جمله  از  پنبه  دیگر  طرف  از 
استان  کشت  الگوی  طرح  اجرای  در  توجه 
جهاد  سازمان  کارشناسان  و  مسئوالن  و  است 
از  با همکاری بهره برداران، استفاده  کشاورزی 
آب وهوایی  شرایط  برابر  در  پنبه  مقاوم تر  ارقام 
تولید  سطح  تا  دادند  قرار  کار  دستور  در  را  قم 
دهند. افزایش  استان  در  را  مهم  محصول  این 
تولید  پنبه  حوزه،  این  کارشناسان  گفته  به 
به دالیل مختلف  شده در اراضی کشاورزی قم 
پرورش  در  بهره برداران  باالی  مهارت  نظیر 
باالیی  بسیار  کیفیت  سطح  از  گیاه،  این 
دیگر  بار  نکته  همین  که  است  برخوردار  نیز 
مراحل  انجام  و  محصول  این  کشت  اهمیت 

می سازد. برجسته  را  استان  در  آن  فرآوری 
آخرین  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
کشاورزی  زمین های  در  پنبه  کشت  وضعیت 
و  مهم  محصول  این  ویژگی های  و  قم  استان 
از مسئوالن  با شماری  ایرنا  پرمصرف،  خبرنگار 
و  پرداخت  گفت وگو  به  استان  کشاورزی  بخش 

شد. جویا  رابطه  این  در  را  آنان  نظر 
و  دانش  پنبه  کشت  در  قمی  کشاورزان 

دارند باالیی  مهارت 
در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
در  پنبه  کشت  گفت:  ایرنا  به  خصوص  این 
سابقه  دارای  استان  جعفرآباد  و  قم  اراضی 
اساس  بر  نیز  حاضر  حال  در  و  است  طوالنی 
این  کشت  توسعه  استان،  کشت  الگوی  طرح 
این  در  به ظرفیت های موجود  نگاه  با  محصول 
و  آب  منابع  از  بهینه  استفاده  هدف  با  و  بخش 

است. کار  دستور  در  خاک 
که  این  به  اشاره  با  رضا  حاجی  رضا  محمد 
مهارت  و  دانش  پنبه  کشت  در  قمی  کشاورزان 
عوامل  مهمترین  از  یکی  افزود:  دارند،   باالیی 
نظر  مورد  برنامه های  مطلوب  اجرای  برای 
افزایش  مسیر  در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
استفاده  استان،  این  در  پنبه  تولید  سطح 
باالی  تجربه  و  بومی  دانش  از  بیشتر  هرچه 

است. بهره برداران 
و  کشاورزان  که  این  بر  تاکید  با  وی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  کارشناسان 
با  خوبی  تعامل  پنبه  کشت  زمینه  در  قم 
از  قم  همچنین  داد:  ادامه  دارند،  یکدیگر 
پنبه  کشت  برای  مناسبی  فنی  زیرساخت های 
همین  در  که  است،   برخوردار  آن  فرآوری  و 
کارخانه  هشت  فعالیت  به  می توان  ارتباط 

کرد. اشاره  استان  این  در  پنبه  فرآوری 
در  مهم  گیاهی  پنبه  گفت:  رضا  حاجی 
تامین الیاف طبیعی، تولید روغن و نیز کنجاله 
این  کشت  همچنین  است؛  دام  خوراک  برای 
گیاه به دلیل نیاز به تعداد نیروی انسانی قابل 
توجه در مرحله کاشت، داشت و برداشت و نیز 
افزایش  در  تاثیرگذاری  نقش  فرآوری محصول، 
استان  کشاورزی  بخش  در  شغلی  فرصت های 

دارد.
جهاد  سازمان  که  این  به  اشاره  با  وی 
دانشی  حوزه  تقویت  برای  قم  کشاورزی 
و  آموزشی  دوره های  استان،   پنبه کاران 
کرد،  برگزار  بخش  این  در  را  مناسبی  ترویجی 
توسعه  برای  همچنین  سازمان  این  داد:  ادامه 
ارقام جدید،  ورود  نظیر  اقدام هایی  پنبه  کشت 
با  پنبه  همزمان  کشت  نشایی،  کشت  توسعه 
گیاهی  تغذیه  مدیریت  و  سازگار  گیاهان  سایر 
سطح  ارتقا  به  منجر  که  رساند  انجام  به  را  پنبه 
شد. قم  در  محصول  این  تولید  کیفی  و  کمی 

پنبه  کشت  زیر  سطح  که  این  بیان  با  وی 
یک هزار  از  بیش  قم  کشاورزی  زمین های  در 
میانگین  به طور  هکتار  هر  از  و  است  هکتار 
حدود سه ُتن محصول برداشت می شود، ادامه 
قم  در  پنبه  کشت  زیر  سطح  توسعه  روند  داد: 
شد،   خواهد  دنبال  نیز  آینده  سال های  طی 
زیرساختی،  ظرفیت های  از  استان  این  که  چرا 
بخش  این  در  قبولی  قابل  کارشناسی  و  فنی 

است. برخوردار 
کشاورزی  بخش  در  شغل  نوع   ۷۰ پنبه 

می کند ایجاد 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی قم نیز گفت: پنبه از محصوالت مهم 
مراحل  که  است  معروف  و  بوده  کشاورزی 
مختلف تولید این محصول ۷۰ نوع شغل ایجاد 
پنبه  کشت  که  منطقه ای  هر  بنابراین  می کند، 
زیادی  شغلی  فرصت های  گیرد،  انجام  آن  در 

می شود. ایجاد  کشاورزی  بخش  در 
تولید  در  پنبه  افزود:  سالمی  علی  محمد 
در  جمله  از  محصوالت  از  توجهی  قابل  شمار 
دارد  کننده ای  تعیین  جایگاه  پوشاک  صنعت 
جهان  کشورهای  از  بسیاری  دلیل  همین  به  و 
خود  کار  دستور  در  همواره  را  گیاه  این  کشت 
عنوان  به  پنبه  کشت  نیز  ما  کشور  در  دارند؛ 
جهاد  وزارت  توجه  مورد  مهم  محصول  یک 
در  آن  کشت  توسعه  برای  و  است  کشاورزی 
برنامه ریزی  قم  جمله  از  مختلف  استان های 

. د می شو
توسط  شده  ابالغ  سهمیه  کرد:  بیان  وی 
وزارت جهاد کشاورزی برای کشت پنبه در قم، 
صورت  تالش  با  اما  بود  هکتار   ۴۰۰ امسال 
گرفته و استفاده از روش های مختلف حمایتی 
با  قراردادی،  کشت  طرح  اجرای  همچون 
زیر  سطح  استان  کشاورزان  فعال  مشارکت 
بیش از  به  سال جاری  طی  قم  در  پنبه  کشت 

رسید. هکتار  یکهزار 
کشاورزی  جهاد  سازمان  داد:  ادامه  وی 

و  جدید  روش های  از  استفاده  دنبال  به  قم 
شده  تولید  پنبه  برداشت  برای  مکانیزاسیون 
نیز  و  زمان  مدت  هم  تا  است  استان  مزارع  در 
یابد  کاهش  محصول  این  برداشت  هزینه های 
از  بیشتری  سودآوری  بتوانند  کشاورزان  و 
کشت  توسعه  برای  و  باشند  داشته  پنبه کاری 

شوند. تشویق  آن 
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  گفت:   سالمی 
برنامه های  استان،   در  پنبه  کشت  تقویت  برای 
آن ها  مهم ترین  از  که  می کند  دنبال  را  مهمی 
این  کشت  برای  زودرس  ارقام  از  استفاده 
و  مزارع  مداوم  سم پاشی  همچنین  و  محصول 

است. آن  آفات  با  مبارزه 
ارقام  از  استفاده  این که  به  اشاره  با  وی 
متحول  را  قم  در  پنبه  کشت  روند  زودرس 
که  است  محصولی  پنبه  افزود:   می کند،  
اما  می انجامد  طول  به  زیادی  زمان  آن  کشت 
فرآیند  می تواند  زودرس  ارقام  از  استفاده  با 

داد. کاهش  را  آن  تولید 

بر  عالوه  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 
مواد  سایر  و  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
محصول،  موجب  این  کشت  برای  موردنیاز 
و  آن  بهره برداران  اقتصادی  صرفه  افزایش 
کشت  از  استان  کشاورزان  بیشتر  استقبال 

می شود. پنبه 
اخیر،  سال های  طی  گفت:  سالمی 
مورد  پنبه  درتولید  نشایی  کشت  از  استفاده 
است  قرارگرفته  استان  کشاورزان  استقبال 
با  شدن  جایگزین  حال  در  کشت  روش  این  و 

است. سنتی  شیوه های 
تغییر  راهبرد  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 
نهاده ها  مصرف  مدیریت  استان،  کشت  الگوی 
برنامه های  اولویت  در  آبی  منابع  به خصوص 
به  و  است  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
تولید  در  نشایی  کشت  توسعه  از  دلیل  همین 

می شود. حمایت  کشاورزی  محصوالت 
بخش  راهبردی  محصوالت  از  یکی  پنبه 
آن،  فرآوری  و  تولید  که  است  کشاورزی 
در  مناسبی  اقتصادی  درآمد  و  اشتغال زایی 
خوبی  جغرافیایی  موقعیت  از  نیز  قم  دارد؛  پی 
برخوردار است،  چراکه محیط  پنبه  تولید  برای 
این شرایط  و  پرنور باشد  و  باید گرم  پنبه  کشت 

است. فراهم  استان  این  در 
صنایع  موردنیاز  اصلی  محصول  پنبه 
کم  و  ارز  قیمت  افزایش  با  و  است  نساجی 
مناسبی  فرصت  حوزه،  این  در  واردات  شدن 
در  پنبه  فرآوری  و  تولید  سطح  افزایش  برای 
وجود  به  قم  استان  در  جمله  از  و  کشور  داخل 

. ست ه ا مد آ
حوزه  در  قمی  کشاورزان  از  تن   ۲۵۰ حدود 
با  استان  این  و  می کنند  فعالیت  پنبه  تولید 
از  یکی  پنبه  فرآوری  کارخانه  هشت  داشتن 
و  کشت  حوزه  این  در  کشور  پیشرو  استان های 

است. محصول  این  صنعت 
پنبه  فرآوری  بر  عالوه  کارخانه ها  این 
استان های  سایر  پنبه  قم،   در  تولیدشده 

و  می کنند  فرآوری  باال  باکیفیت  نیز  را  کشور 
توسط  مستمر  به صورت  آن ها  فعالیت  نحوه 
مورد  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  کارشناسان 

می گیرد. قرار  ارزیابی 
توجه  با  ساله  هر  قم  استان  در  پنبه  کشت 
آغاز  ماه  اردیبهشت  در  هوایی  و  آب  شرایط  به 
مزارع  از  محصول  برداشت  همچنین  می شود، 

می یابد. پایان  دی  اواخر  تا  نیز  استان 
زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
کشاورزی این استان در سال ۸۵۰ هزار تن در 
زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  دامی، شیالت 
بخش  بهره برداران  بیشتر  است؛  گلخانه ای  و 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی 
به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
در  روستاییان  اشتغال  درصد   ۵۰ حدود 
اختصاص  به خود  را  استان  بخش های مختلف 

 ► داده است.   

در گفتگو با مدیران جهاد کشاورزی استان مطرح شد: 

تولید طالی سفید در قم گسترده تر خواهد شد
تولید پنبه 70 نوع شغل در استان ایجاد می کند

اختصاص دارد  پنبه  به کشت  استان  ع  از مزار یکهزار هکتار  گفته کارشناسان بخش کشاورزی قم،  در حال حاضر  به 
ارقام مقاوم تر،  از  از هر هکتار آن سه ُتن محصول برداشت می شود که حرکت به سمت استفاده  که به طور میانگین 

استان گسترده تر خواهد کرد. این  را در  تولید طالی سفید 
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سرهنگ غالمرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم:

رعایت فاصله مناسب و 
سرعت در زمان بارندگی 

موجب افزایش ایمنی و کاهش 
تصادفات می گردد 

زمان  در  مطمئنه  سرعت  رعایت  و  مناسب  طولی  فاصله  رعایت 
و  سفر  ایمنی  افزایش  موجب  راه  سطح  بودن  لغزنده  و  بارندگی 

گردد. می  تصادفات  کاهش 
به گزارش روزنامه گویه پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم درقالب 
نامه راهنمایی و  آئین   ۱۶۹ برابر ماده  یک برنامه آموزشی می گوید: 
لغزنده  و  بارندگی  زمان  در  دوچرخه  و  موتورسیکلت  راندن  رانندگی، 

بودن راهها ممنوع است. 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس  صدفی  غالمرضا  سرهنگ 
کافی  اتکای  سطح  وجود  عدم  به  توجه  با  داشت:  اظهار  قم  استان 
بروز  احتمال  دیگر  سوی  از  و  مسیر  بودن  لغزنده  و  الستیک ها 
مختلف،  حوادث  و  تصادفات  وقوع  واژگونی،  قبیل  از  جدی  خطرات 
لغزنده  و  بارندگی  زمان  در  تردد  از  دوچرخه  و  موتورسیکلت  راکبین 

نمایند.  خودداری  معابر  بودن 

یک استاد فیزیولوژی مطرح کرد
برنامه ریزی و نظم و انضباط، 

نقص های ورزش ایران در علم 
تمرین

استاد دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی گفت: ورزش ما بیشتر اسیر 
برخی از رشته های انفرادی همچون کشتی و ورزش های رزمی است و 
توجه ویژه ای نسبت به آنها داریم چرا که موفقیت در آنها راحت تر است و 

مسئوالن به دنبال موفقیت زودرس هستند.
خسرو ابراهیم در گفت وگو با ایسنا در مورد ارتباط علم تمرین با ورزش 
دنیا  با  را  کنونی کشور  بخواهیم شرایط  اگر  اظهار کرد:  ایران  قهرمانی 
حال  هر  به  کرده ایم.  پیشرفت  خیلی  گذشته  به  نسبت  کنیم  مقایسه 
با  زیادی  اختالف  و  فاصله  هنوز  اما  می کنیم  برخورد  علمی تر  خیلی 
کشورهای پیشرفته و صاحب نام دنیا مثل آلمان، کانادا، آمریکا و روسیه 

داریم.
تمرین  علم  به  توجه  فقط  ما  مساله  کرد:  بیان  والیبال  پیشکسوت  این 
نیست بلکه این مساله نیازمند تجهیزات و بودجه است. وقتی امکاناتی 
علم  با  نداریم  دوچرخه سواری  و  ژیمناستیک  همچون  رشته هایی  برای 

ببریم. پیش  را  کاری  نمی توانیم  تمرین 
دنیا  کشورهای  ورزش  پیشرفت  علت  ورزشی  فیزیولوژی  استاد  این 
و  مدارس  در  کامل  و  پیشرفته  بسیار  برنامه  آنها  که  کرد  بیان  اینگونه  را 
دانشگاهها اجرا می کنند در حالی که نوجوان و جوان ما در طی ۱۲ سال 
تحصیلی بهره  چندانی از ورزش نمی برد. تمام ورزشکاران دنیا محصول 

آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند و ما این را در ایران نداریم.
انجام  استعدادیابی  و  سازندگی  کار  می توانند  مدارس  داد:  ادامه  وی 
تمرینات  طریق  از  را  ورزش  می شود  دانشگاه  وارد  وقتی  فرد  و  دهند 
پیشرفته و منظم تر کامل کند آن وقت است که ما دارای ورزشکاران خوب 

هستیم. قوی  پشتوانه  با 
این استاد دانشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی گفت: آنچه که مسلم است 
ما بیشتر اسیر برخی از رشته های انفرادی همچون کشتی و ورزش های 
رزمی هستیم و توجه خاصی نسبت به آنها داریم چون موفقیت در آنها 

راحت تر است و مسئوالن هم به دنبال موفقیت زودرس هستند.
وی گفت: می توان به الگوهای تمرینی دسترسی پیدا کرد ولی یکی از 
نظم  مدون،  مدت،  بلند  برنامه ریزی  تمرین  علم  در  ما  عمده  نقص های 
وانضباط است و همچنین مسئوالنی که ورزش ایران را هدایت می کنند.
اختیار  در  بودجه  و  امکانات  وقتی  کرد:  اضافه  والیبال  پیشکسوت  این 
انضباط  و  مدیریت  مدت،  بلند  برنامه ریزی  که  حالی  در  باشید،  داشته 
در  چه  اگر  می شود.  نابود  سرمایه  تمام  نهایتا  باشید،  نداشته  درستی 
ورزش  پاسخگوی  اینها  ولی  می شویم  جهان  قهرمان  تکواندو  و  کشتی 

نیست. ایران 
ابراهیم اشاره ای به رشته های انفرادی کرد و گفت: کشتی و وزنه برداری 
و رزمی  که از رشته های انفرادی محسوب می شوند در بخش نوجوانان و 
جوانان فوق العاده موفق هستیم و تاکیدمان بیشتر روی برد است. وقتی 
نکرده ایم  عمل  موفق  چندان  که  می بینیم  می رسیم  باالتر  مراحل  به 
در حالی  این  تمرین،  وعلم  تمرین  به  می گردد  بر  مساله  این  از  بخشی 

است که دسترسی به علم تمرین دشوار نیست.
باید  نگرفته ایم.  نظر  در  مدارس  برای  بودجه ای  و  امکانات  گفت:  وی 
و  مدارس  بخواهیم  اگر  شود.  رسیدگی  و  توجه  مدارس  ورزش  به 
دانشگاه های مان را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه کنیم از نمره ۲۰ 
نمی توان نمره ۹ را هم به آن داد. در حال حاضر شاهد هستیم که در طی 
چهار سال تحصیلی در دانشگاه ورزش به صورت سطحی بسیار ناقص 
و پایین اجرا می شود و در حد تهیه و ارائه گزارشی به مسئوالن است. به 

طور کلی ما تنوع ورزش نداریم و به دنبال آن هم نیستیم.
خسرو ابراهیم در پایان گفت: در والیبال دنیا بخش نوجوانان و جوانان 
از  که  ملی  تیم های  رده بندی  آخرین  در  ولی  داریم،  گفتن  برای  حرف 
سوی فدراسیون جهانی والیبال اعالم شد ما جایگاه سیزدهم را به خود 
اختصاص دادیم. این در حالی است که کشورهای دیگر برای رسیدن به 
المپیک روی برد زیاد تاکید ندارند بیشتر به رشد بازیکنان توجه دارند. 

خبـر

که  می دهد  نشان  ارقام  و  آمار       ◄
فرسوده  بافت  در  بناها  بازسازی  روند 
آن  در  جمعیت  ۶۰درصد  از  بیش  که  قم 
و  می رود  پیش  کند  بسیار  هستند  ساکن 
رغبت کمی از سوی مالکان برای نوسازی 

می شود. دیده  ساختمان ها 
از  یکی  سورکی:  بخشی  مهدی 
آن  با  اخیر  دهه های  در  قم  که  معضالتی 
موضوع  هست؛  و  بوده  گریبان  به  دست 
می باشد،  شهر  این  فرسوده  بافت های 
شهری  زندگی  استانداردهای  که  جایی 
زیاد،  نسبتًا  فرسودگی  دلیل  به  آن  در 

است. پایین 
عنوان  باید  فرسوده  بافت  تعریف  در 
در  که  می شود  گفته  بافتی  به  کرد، 
پایین  بسیار  کیفیت  دارای  مختلف  ابعاد 
است  زندگی  برای  ناکارآمد  نیز  و  امکانات 
مخاطرات  زمان  در  آن  عدیده  مشکالت  و 
بیشتر  زلزله؛  وقوع  همانند  طبیعی 
دلیل  همین  به  و  آمد  خواهد  چشم  به 
ضروری  بسیار  بخش  این  ساماندهی 

. ست ا
هزار   ۱۳ محدوده  از  حاضر  حال  در 
شهر  این  حریم  محدوده  و  قم  هکتاری 
حدود  است،  هکتار  هزار   ۳۴ حدود  که 
میانی،  دوره  بافت های  را  هکتار   ۱۶۰۰
هکتار   ۳۰۰ و  تاریخی  بافت  هکتار   ۳۱۵
شهری  بازآفرینی  نیازمند  که  بافتی  نیز 

می دهد. تشکیل  است 
مساحت بافت فرسوده مصوب شهر 

قم ۱۶۰۰ هکتار است
شهر  مصوب  فرسوده  بافت  مساحت 
منطقه   ۶ در  که  بوده  هکتار   ۱۶۰۰ قم 
 ۸ منطقه  در  تنها  و  است  متمرکز  شهری 
فرسوده  بافت   ۴ منطقه  از  بخش هایی  و 

نمی شود. دیده 
از  نفر  هزار   ۴۰۰ بر  بالغ  اکنون  هم 
زندگی  فرسوده  بافت  در  قم  جمعیت 
هزار   ۲ حدود  دیگر  سویی  از  می کنند؛ 
و  غیررسمی  گاه  سکونت  نیز  هکتار 
که  شده  ثبت  قم  در  ناکارآمد  بافت های 
حدود ۱۶۰ هزار نفر دیگر در این بافت ها 

هستند. ساکن 
کالبد  نوع  می گویند؛  کارشناسان 
ریزدانگی،  ناپذیری،  نفوذ  شهری، 
ساختمان ها  باالی  قدمت  ناپایداری، 
جمله  از  بناها  ایمنی  عدم  موضوع  و 
از  قم  فرسوده  بافت  که  است  مسائلی 
زیرساخت های  کمبود  و  می برد  رنج  آن 
کاربری های  سبز،  فضای  همانند  شهری 
پارکینگ  کمبود  ورزشی،  و  فرهنگی 
مشکالت  جمله  از  معابر  کم  عرض  و 
بافت های  در  ساکن  قمی  شهروندان 

است. فرسوده 
عدم  راستای  در  مشکالت  جمله  از 

نوسازی  و  احیا  مناسب  پیشروی 
مواردی  به  می توان  را  فرسوده  بافت های 
واحدهای  نامناسب  وضعیت  همچون 
دسترسی  و  معابر  وضعیت  مسکونی، 
مالکیت  خودرو،  تردد  برای  نامناسب 
ساکنین  اقتصادی  وضعیت  و  خصوصی 
شهری  تأسیسات  افراد،  پایین  درآمد  و 
زیر  ارائه خدمات  در  و محدودیت  فرسوده 

کرد. اشاره  بنایی 
نبود  ارتفاع،  محدودیت  همچنین 
سیاست های تشویقی مؤثر در سطح کالن 
کشور با توجه به مشکالت اقتصادی افراد 
تا  شده  سبب  فرسوده  بافت  در  ساکن 
در  رونق  و  شهری  بازآفرینی  شاهد  کمتر 

باشیم. قم  فرسوده  بافت 
از  حاکی  گرفته  صورت  بررسی های 
منظور  به  تسهیالت  شرایط  که  است  آن 
اخیر  بافت فرسوده در سال های  بازسازی 
است  این  واقعیت  و  نبوده  رضایت بخش 
در  سرمایه گذاری  اقتصادی  لحاظ  به  که 
دارد  بیشتری  سوددهی  جدید  بافت های 
از سرمایه گذاری  چندان  و سرمایه گذاران 
بافت های فرسوده استقبال نمی کنند،  در 
برای  ویژه ای  تسهیالت  دولت  اینکه  مگر 

بگیرد. نظر  در  منظور  این 
متقاضیان  که  تسهیالتی  مجموعه 
کنند دریافت  می توانند  فرسوده  بافت 
متقاضیان  که  تسهیالتی  مجموعه 
کنند،  دریافت  می توانند  فرسوده  بافت 
محمد  که  است  مورد  چند  شامل 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  صادقی 
خصوص  این  در  مهر  با   گفتگو  در  قم 
دنبال  به  کل  اداره  این  داشت:  اظهار 
توسعه  محرک  و  پیشران  سیاست های 
پرداخت  شرایط  فرسوده،  بافت  در  خود 

است. کرده  فراهم  را  تسهیالت 
این  پرداخت  از  هدف  افزود:  وی 
سازی  مقاوم  بافت،  نوسازی  تسهیالت، 
است  مسکونی  واحدهای  سازی  بهینه  و 
آن  در  خاطر  آرامش  با  آن  ساکنین  تا 

باشند. داشته  سکونت 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مطهر  حرف  پیرامون  ساکنین  گفت: 
از  می توانند  )س(  معصومه  حضرت 
ساخت  تومانی  میلیون   ۶۰۰ تسهیالت 
شوند. مند  بهره  خود  مسکونی  واحد 

دریافت  جزئیات  خصوص  در  وی 
دسته  این  داشت:  بیان  تسهیالت  این 
به  مراجعه  با  باید  قم  شهر  ساکنین  از 
و  راه  کل  اداره  یک  شماره  ساختمان 
 ۷۵ بلوار  در  واقع  قم  استان  شهرسازی 
مجتمع  تعاون،  بلوار  یاسر،  عمار  متری 
واحد  قرارگیری  موقعیت  به  نسبت  ادارات 
پیرامون  توسعه  طرح  محدوده  در  خود 

کنند. اطالع  کسب  مطهر  حرم 

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان 
در  تسهیالت  این  دریافت  متقاضیان  قم 
باید  محدوده  این  در  داشتن  قرار  صورت 
www.facility.udrc. به نشانی اینترنتی 
ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
احراز  صورت  در  داد:  ادامه  صادقی 
توسط  متقاضی  نام  ثبت  اولیه،  شرایط 
شرکت بازآفرینی شهری مورد پاالیش قرار 
جهت  متقاضی  تاییدیه  از  پس  و  گرفته 
شعب  امور  مدیریت  به  پرونده  تکمیل 

می شود. معرفی  قم  شهر  مسکن  بانک 
تسهیالت  شرایط  به  اشاره  با  وی 
این  داشت:  ابراز  تومانی  میلیون   ۶۰۰
تسهیالت در مجموع با سود ۱۲.۶ درصد 
ساله  یک  تنفس  و  ساله   ۱۲ بازپرداخت  و 
درصد   ۱۰ حداقل  فیزیکی  پیشرفت  با  و 

می شود. پرداخت  مذکور،  واحد 
وی با بیان اینکه شرط اساسی دریافت 
ساخت  و  کامل  تخریب  تسهیالت  این 
هزینه  کرد:  تصریح  است  واحد  مجدد 
 ۵۰ تخفیف  مشمول  نیز  پروانه  صدور 

است. درصدی 
برای  تومانی  میلیون   ۴۰۰ تسهیالت 

قم شهر  در  فرسوده  بافت 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نوسازی  تسهیالت  پرداخت  خصوص  در 
نیز  قم  شهر  نقاط  سایر  فرسوده  بافت 
شهری  بازآفرینی  شرکت  سوی  از  گفت: 
تسهیالت  تومان  میلیون   ۴۰۰ ایران، 
بافت های  نوسازی واحدهای مسکونی در 

می شود. پرداخت  قم  شهر  فرسوده 
 ۴۰۰ تسهیالت  مبلغ  افزود:  صادقی 
از  می باشد  بخش   ۳ شامل  میلیونی 
دولت  سهم  تومان  میلیون   ۱۵۰ جمله، 
 ۱۵۰ ساله،  یک  بازپرداخت  با  سود  بدون 
مشارکت  دوران  دیگر  تومان  میلیون 
و  درصد   ۹ سود  با  ساله  یک  تنفس  با 
سال   ۱۲ طول  در  درصد   ۱۸ بازپرداخت 
سهم  نیز  باقیمانده  تومان  میلیون   ۱۰۰ و 
۱۲ ساله است. ۱۸ درصد و  با سود  بانک 
نوع  این  پرداخت  در  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  وجود  منابع  محدودیت  تسهیالت 
واحد   ۴۰۰ اول  مرحله  در  داشت:  اظهار 
مسکونی واقع در بافت فرسوده می توانند 

شوند. مند  بهره  تسهیالت  این  از 
۶۰ میلیون تومان وام ودیعه اسکان

قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
متقاضیان  سکونت  وضعیت  خصوص  در 
واحدها  نوسازی  و  تخریب  زمان  در 
به  تسهیالت  تومان  میلیون   ۶۰ گفت: 
در  مسکونی  واحدهای  ساخت  متقاضیان 

اسکان  ودیعه  وام  قالب  در  فرسوده  بافت 
پرداخت  کارآفرینی  صندوق  سوی  از 

. د می شو
که  متقاضیانی  کرد:  تاکید  صادقی 
بافت  در  را  خود  واحد  نوسازی  قرارداد 
خود  پروژه  و  باشند  کرده  منعقد  فرسوده 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۱۰ حداقل  تا  را 
این  از  می توانند  باشند  برده  پیش 

کنند. استفاده  تسهیالت 
چهار  سود  با  تسهیالت  این  گفت:  وی 

به  ساله  سه  بازپرداخت  دوره  و  درصد 
می شود. پرداخت  متقاضی 

قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
این  دریافت  برای  متقاضیان  کرد:  تاکید 
ندهند  راه  خود  به  نگرانی  هیچ  تسهیالت 
تسهیل  اداری،  بوروکراسی  کاهش  و 
کار  دستور  در  امور  در  تسریع  و  فرآیندها 

بود. خواهد 
بافت  در  بناها  بازسازی  روند 
می رود پیش  کند  بسیار  قم  فرسوده 

روند  که  می دهد  نشان  ارقام  و  آمار 
بسیار  قم  بافت فرسوده  در  بناها  بازسازی 
این  در  کمی  رغبت  و  می رود  پیش  کند 

می شود. دیده  مالکان  سوی  از  بخش 
ساکنین  از  نفر   ۱۱۹ جاری  سال  در 
معصومه  حضرت  مطهر  حرف  پیرامون 
تومانی  میلیون   ۶۰۰ تسهیالت  جهت 
انعقاد  نفر   ۶۲ برای  که  کردند  نام  ثبت 
قرارداد انجام شده و برای تسهیالت ۴۰۰ 
از   ۷۷ نیز  فرسوده  بافت  تومانی  میلیون 

کردند. استفاده  تسهیالت  این 
مهر،  با   گفتگو  در  امراللهی  الله  روح 
قم  در  شهری  مدیریت  اینکه  بیان  با 
بافت  محدوده  بازآفرینی  بر  موضوع  به 
شهر  بخش  مهم ترین  عنوان  به  فرسوده 
قم توجه ویژه ای دارد افزود: شهرداری و 
به موضوع  باید  و شهرسازی  راه  اداره کل 
بازآفرینی بافت فرسوده ورود کرده و شورا 
مطالبه  را  موضوع  این  جدی  به صورت 

. می کند
شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس 
به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
قم  شهر  در  فرسوده  بافت  مشکالت 
خودروهای  دسترسی  عدم  داشت:  اظهار 
مشکالت  مهمترین  جمله  از  امدادی 
بروز  صورت  در  و  است  بخش ها  این  در 
ریزش  و  زلزله  همانند  طبیعی  مخاطرات 
بافت  به  منتهی  مسیرهای  ساختمان؛ 
خود  امر  این  و  شده  مسدود  فرسوده 

می آورد. پدید  را  دیگری  بحران 
برای  بیشتری  مشوق های  باید 

گرفت نظر  در  فرسوده  بافت  نوسازی 
فرسوده  بافت  اینکه  بیان  با  امراللهی 
بافت  از  زیادی  بسیار  حجم  قدیمی،  و 
اصلی شهر به خصوص در هسته مرکزی را 
گزارش  داشت:  بیان  است  داده  تشکیل 
بافت  محدوده  در  پروانه  صدور  به  مربوط 
مردم  که  است  آن  از  حاکی  فرسوده 
در  بنا  تجدید  یا  احداث  به  اقبالی  هیچ 
مشوق های  باید  و  ندارند  محدوده  این 

شود. تعریف  آن  برای  بیشتری 

شهرسازی  عالی  شورای  گفت:  وی 
را  فرسوده  بافت های  کشور،  معماری  و 
برای  و  کرده  تقسیم بندی  گونه  چهار  در 
آن ها  از  هرکدام  احیای  و  بازآفرینی 
است گرفته  نظر  در  خاصی  مشوق های 

معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
و  نوسازی  جهت  کمیسیون  این  طرح 
بازسازی های بافت های قدیمی و فرسوده 
ادامه داد: در قالب این طرح، به جای یک 
جهت  تشویقی  طبقه  دو  تشویقی،  طبقه 
به  فرسوده  خانه های  بازسازی  و  نوسازی 

می شود. داده  اختصاص  مالکین 
طرح  این  تفاوت  افزود:  امراللهی 
و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه  با 
تقسیم بندی  عدم  در  ایران،  معماری 
بافت  محدوده  کل  به طوری که  بوده، 
فرسوده شهر مقدس قم مشمول دو طبقه 

می شوند. تشویقی 
قم،  فرسوده  بافت های  نوسازی  برای 
از  تشویقی  مکانیزم های  و  سیاست ها 
کالن  سطح  در  و  شهری  مدیریت  سوی 
سیاست ها  این  اما  شده،  گرفته  نظر  در 
و  ساخت  باالی  هزینه های  به  توجه  با 
جهت  در  ساکنان  برای  الزم  انگیزه  ساز، 
و  نمی کند  ایجاد  ساختمان  نوسازی 
است  گرفته  آن صورت  از  اندکی  استقبال 
فرسوده  بافت  بازسازی  می رسد  نظر  به  و 
به  پالک  صورت  به  که  فعلی  روش  به 
صورت  مالکان  خود  سوی  از  و  پالک 
این  چهره  تغییر  برای  نمی تواند  گیرد، 
باشد و ضرورت دارد  مناطق روش مؤثری 
طرح جامعی برای بازسازی بافت فرسوده 
شهر قم تدوین شود، چرا که در این روش 
آن  با  فرسوده  بافت های  که  مشکالتی 
و  باریک  معابر  جمله  از  هستند  مواجه 
فرسوده  گاهًا  و  الزم  زیرساخت های  نبود 
شرایط  این  با  و  است  باقی  همچنان 
نمی توان  نیز  دیگر  دهه های  تا  اقتصادی 
بخش  این  در  ملموسی  پیشرفت  انتظار 

 ► داشت.    

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۳۰۰۰۲۴۰ شماره  رأی  ۱ـ 
در   حسین  فرزند  رحمانی  داود  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵
شماره  پالک  مترمربع   ۱۲۰۰ بمساحت  مشجر  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

نامه  مبایعه  ثبت ملک دستجرد  در بخش حوزه  واقع  اصلی  از یک  فرعی   ۷۸۷
 )۱۵۳۸۲ الف  م   (.۴۳۱ صفحه   ۳۰ دردفتر  رحمانی  حسین  از  عادی 

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

اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم 
و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  و دادخواست خود  به دادگاه مراجعه  ثبت 
اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا 

بهار(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ انتشارنوبت اول:   تاریخ 
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ انتشارنوبت دوم:   تاریخ 

ـ رئیس ثبت اسناد و امالک دستجرد مهدی حسن پور  

چرایی نبود انگیزه برای بازسازی بافت فرسوده شهر؛

●  چالش فرسوده ها در قم!    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۱ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۵/۱۴۰۱ج/۲۴۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  بیطرفان  عباس  علیه  دادور  زهرا  له 
نیم  ۲۶۸/۴۲۱/۳۷۵ریال  ومبلغ  له  محکوم  حق  در  ۵/۴۳۲/۲۲۷/۵۱۸ریال 
پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۸۷۵ از  ۲۲۲فرعی  ثبتی 
شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۱۵/۱۲۷۱ 
محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم 
به( و مقدار ۰/۷۴۷۴ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
: پس  استحضار می رساند  به  به فروش خواهد رسید.  االجرا(  )بابت حق  فوق 
اظهارات  استماع  و  مدنی  احکام  اجرای  پنجم  شعبه  دردفتر  پرونده  مطالعه  از 
طرفین دعوی ، با هماهنگی انجام شده و در معیت خوانده از ملک نشان داده 
شهید  خیابان  از  بعد   ، عطاران  خیابان   ، صدوق  متری   ۴۵  ، قم  در  واقع  شده 
عراقی ، یک پالک مانده تاکوی ۹ ، به عمل آمده و گزارش کارشناسی به شرح 
ذیل تقدیم می گردد: الف – مشخصات ثبتی پالک مورد ارزیابی : طبق تصویر 
 ۲۲۲ ملک  شماره  ۲۳۵۶۷۰ب۹۵  سریال  شماره  با   ، پرونده  در  موجود  سند 

ششدانگ  صورت  به  قم  ثبت  یک  منطقه  یک  بخش  اصلی   ۱۰۸۷۵ از  فرعی 
عباس  نام  به   ، طلق  وضعیت  با  مترمربع   ۱۵۰/۵۰ مساحت  به  اعیان  و  عرصه 
ملک   : ارزیابی  مورد  پالک  ظاهری  مشخصات  ب-  است.  علی  فرزند  بیطرفان 
نشان داده شده به صورت یک زمین محصور شده )در ضلع شمالی و جنوبی و 
این زمین در  ۲ متر در ضلع غربی( که مساحت اغلب  ارتفاع حدود  به  دیواری 
تراز پایین تری نسبت به شارع قرار گرفته ، ودر انتهای زمین اعیانی به صورت 
مترمربع   ۲۰ به مساحت  ورق سفید  و  از قوطی  و سقف  آجری  دیوار  از  انباری 
عطاران  خیابان  سمت  از  ورودی  درب  دارای  موصوفی  زمین  و  شده  احداث 
 : کارشناسی  نظریه   – ج  باشد.  می  نیز  عطاران   ۹ کوی  داخل  از  همچنین  و 
ارزش پایه ملک موصوفی براساس موقعیت محلی ، با دسترسی شوارع ، ابعاد 
با فرض اصالت  و کیفی  با در نظر گرفتن عوامل موثر کمی   ، و مساحت عرصه 
به  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  بودن  بالمعارض   ، سند 
سازمان ها )از جمله شهرداری( ارگان های دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی 
اینجانب ارزش ششدانگ ملک معین  به نظر  به اوضاع و احوال روز  با عنایت   ،
هشتاد  و  یکصد  و  میلیارد  شش  و  هشتاد   ۸۶/۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  شده 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  برآورد  ریال  میلیون  پنج  و 

تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه 
المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  وعده 
ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

رئیس پارک علم و فناوی قم:
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 

قم تا 16 آذرماه تمدید شد

به درخواست های  توجه  با  قم گفت:  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
سومین  و  بیست  فناوری،  و  پژوهش  هفته  ستاد  تصمیم  و  شده  مطرح 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان به مدت یک روز 

دیگر یعنی تا روز چهارشنبه ۱۶ آذرماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، خیراله رهسپار فرد در گفت و 
گویی با اشاره به استقبال قابل توجه شهروندان از این نمایشگاه افزود: 
مردمی سازی  و  تبیین  جهاد  سال،  شعار  محور  سه  بر  امسال  نمایشگاه 
فناوری در حال برگزاری است که هدف اصلی آن ارتقاء سطح هم افزایی 

دستگاه های اجرایی و ارکان زیست بوم فناوری و نوآوری استان است.
وی افزود: از زمان فراخوان برپایی نمایشگاه بیش از ۱۰۰ درخواست در 
سامانه مربوطه ثبت شده بود که در نهایت ۶۲ درخواست مورد پذیرش 

واقع شد.
رهسپار فرد گفت: در نمایشگاه امسال ۱۶ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز 
آموزش عالی، ۶ مرکز فناوری، ۶ دستگاه اجرایی، ۶ مجموعه تسهیل گر 
به  صنعتی  واحدهای  و  دانش بنیان  خالق،  فناور،  شرکت   ۲۸ جمعا  و 
معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه خود پرداخته اند که رشد 

۲۵۰ درصدی شرکت کنندگان در نمایشگاه را نشان می دهد.
وی افزود: مضاف بر این، بیش از ۳۰ واحد و هسته فناور نیز در قالب 
غرفه های مشترک فرصت یافته اند تا محصوالت و توانمندی های خود را 

و مخاطبان معرفی کنند. بازدیدکنندگان  به 
برنامه ریزی دوره های  از  و فناوری استان قم همچنین  پارک علم  رییس 
آموزشی و نشست های تخصصی خبر داد و گفت: ما برای ایام نمایشگاه، 
هشت کارگاه آموزشی و چهار نشست تخصصی در سطوح و موضوع های 
مختلف برنامه ریزی کرده ایم که با استقبال بسیار خوبی از سوی فناوران 

و شهروندان مواجه شده است.
دبیر کمیته نمایشگاه و فن بازار استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد: 
معرفی این دستاوردها موجب گسترش روحیه خودباوری، نشاط و امید 
در سطح جامعه بویژه جوانان و افزایش ظرفیت های بالقوه و بالفعل مراکز 

پژوهشی و فناوری در پاسخ به نیازهای اصلی کشور باشد.
فن بازار  و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای  نمایشگاه  سومین  و  بیست 
استان  های  نمایشگاه  دائمی  محل  در  جاری  آذرماه   ۱۳ قم،  استان 

یافت. گشایش 

مدیر پژوهشی دانشگاه قم مطرح کرد؛
حرکت پرشتاب دانشگاه های قم 
به سمت بین المللی شدن است

مدیر پژوهشی دانشگاه قم با اشاره به کارهای تحقیقاتی و انتشار بیش 
ذخیره سازی  سیستم  در  مختلف  نشریه های  در  علمی  مقاله   ۱۵۰ از 
در  ۲۰۱۵ رشد خوبی  از سال  و  ۱۰ سال گذشته  در  قم  انرژی گفت: 
به  مربوط  و طرح های  تعداد مقاالت  و  بین المللی داشته  رنکینگ های 

است. داشته  ای  قابل توجه  رشد  صنعتان 
و  پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه  از  بازدید  حاشیه  در  احسانی  علی 
فناوری استان قم که به مناسبت هفته پژوهش در محل نمایشگاه های 
داشت:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  و  برپاشده  قم  استان  دائمی 
دانشگاه قم در حوزه شیمی و سیستم ذخیره سازی انرژی فعالیت های 
تحقیقی زیادی داشته و بیش از ۱۵۰ مقاله علمی در نشریه های علمی 

است. کرده  منتشر  مختلف 
شیمی  حوزه  در  قم  دانشگاه  پژوهشی  پروژه های  جدیدترین  وی 
ابر  و  باتری ها  روی  بر  حاضر  حال  در  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را 
خازن های الکتروشیمی با تمرکز بر صنایع دفاع کار می کنیم و در این 
دارند. زیادی  همکاری های  ما  با  دکتری  مقطع  دانشجویان  تحقیقات 
آزمایشگاه  قم  دانشگاه  کرد:  تصریح  قم  دانشگاه  پژوهشی  مدیر 
در  زیادی  تحقیقاتی  کارهای  انجام  امکان  و  داشته  خوبی  تحقیقاتی 
هم  و  امکانات  ازنظر  هم  خوبی  پتانسیل های  و   دارد  وجود  دانشگاه 

دارد. وجود  دانشگاه  در  انسانی  نیروی  ازنظر 
ارزیابی  مورد  را  کشور  در  قم  دانشگاه  پژوهشی  و  علمی  جایگاه  وی 
قرارداد و گفت: قم در ۱۰ سال گذشته و از سال ۲۰۱۵ رشد خوبی در 
به  مربوط  و طرح های  تعداد مقاالت  و  بین المللی داشته  رنکینگ های 

است. داشته  ای  قابل توجه  رشد  صنعتان 
پرشتاب  مختلف  حوزه های  در  را  قم  دانشگاه های  حرکت  احسانی 
قم  در  فعال  دانشگاه های  سایر  و  قم  دانشگاه  کرد:  تصریح  و  دانست 
در حال حرکت به سمت بین المللی شدن هستند و البته تمرکز بیشتر 
دانشگاه به سمت علوم انسانی بوده و جزو برترین ها در کشور هستیم.
و  سخت افزار  نرم افزار،  بخش های  در  را  قم  دانشگاه  ریاست  توجه  وی 
هوش مصنوعی مطرح و بیان کرد: در چند وقت گذشته توجه دانشگاه 
و  فقه  به  مربوط  مسائل  و  مصنوعی  هوش  به  مربوط  مسائل  روی  بر 

است. پرداخته شده  آن  به  به خوبی  این حوزه  در  بوده  اخالق 
را در هوش مصنوعی دانست  آینده جهان  مدیر پژوهشی دانشگاه قم 
و تأکید کرد: باید توجه ما در همه حوزه به هوش مصنوعی باشد زیرا 
باید  حوزه  این  در  نیز  ما  و  است  مصنوعی  هوش  دست  در  دنیا  آینده 

کارکنیم.

خبـر

در  انتظامی هستند  ویژه  یگان  پلنگی پوشان       ◄
و  شده  سازمان دهی  تحرکات  با  دشمن  که  روزها  این 
را  امنیت  کردن  خدشه دار  قصد  ترکیبی  عملیات های 
دارند تمام قد در خیابان ها ایستاده اند؛ می گویند: نه 
ایستاده ایم  مقتدرانه  عصبانی؛  نه  و  می شویم  خسته 

بخورد. ترک  آرامش مردم  نکند شیشه  تا 
نیم  و  ماه  دو  عصبانی؛  نه  و  می شویم  خسته  نه 
است که اینجا در کف خیابان در کنار معابر و میادین 
شب؛   12 و   11 تا  صبح   7 از  ایستاده ایم  صف  به 
می رویم  در  کوره  از  اهانت  و  توهین  و  دشنام  از  نه 
ذوق مرگ  قوت  خدا  و  نباشید  خسته  شنیدن  با  نه 
امنیت  »تأمین  است:  همین  کارمان  می شویم؛ 

مردم.«
ورزیده،  بلند،  باالی  و  قد  با  است  رشید  جوانی 
است،  ویژه  یگان  مردان  ویژگی  که  همان  ورزشکار 
صف  به  انقالب  میدان  حاشیه  در  همرزمانش  کنار 
اعتقاد  از  نشان  که  مصمم  چهره ای  با  ایستاده است 
و  تفکر  با  آدم ها  عبور  در  دارند؛  مأموریت شان  به 
آنها  از  بی حجاب  و  حجاب  با  از  مختلف  گرایش های 
زیر  که  آنهایی  و  می کنند  نگاهشان  لبخند  با  که 
هیچ  بدون  می کنند  نثارشان  دشنام  بلند  گاه  و  لب 

ایستاده اند. مقتدرانه  عکس العملی 
باز  را  صحبت  سر  و  رفته  سمت شان  به  بهانه ای  به 
از  می کنند  تشکر  من،  خسته نباشید  ابراز  از  می کنم. 
این  خستگی های  از  می پرسم  مأموریتشان  روزهای 
که  می گویند  مقتدر  و  مصمم  اما  دلخوری ها  و  روزها 

ندارد. وجود  روحشان  و  جسم  در  خستگی  هیچ 
با یکی سر صحبت را باز می کنم؛ سن و سالی هم 
ندارد متولد 76 است. تک فرزند خانواده. به ناگاه از 
و می گویم روزی چند  و مادرش می پرسم  پدر  نگرانی 
بار مادرت زنگ می زند تا بداند که حالت خوب است؟

روزی  دیگر؛  است  مادر  می گوید:  و  می زند  لبخند 
چند بار زنگ می زند، مخصوصًا زمانی که اغتشاشات 
است، درست است نگران می شود اما می داند که من 
وارد  که  روزی  ایستاده ام.  اینجا  کشورم  اقتدار  برای 
این کار مسوولیت  پلیس شدم خودش می دانست که 
و فراز و نشیب های زیادی دارد. دلش قرص می شود 
گاه  مادرانه  عاطفه  اما  گویم  می  برایش  دوباره  وقتی 

می کند. بی تابش  گاه  به 
می گوید:  می پرسم  اغتشاش  سخت  روزهای  از 
بوده  پرچم  زدن  آتش  دیده  که  صحنه ای  سخت ترین 
شانه هایشان  روی  را  انگلیس  پرچم  اینکه  و  است 

زدند. آزادی  دور  خودشان  قول  به  و  گذاشتند 
ما  می گوید:  داشتید؟  عکس العملی  چه  می پرسم 
مردم  امنیت  تأمین  که  چرا  صبر  می کنیم  صبر  فقط 
وظیفه ما است. ما اینجا ایستاده ایم تا نگذاریم کسی 
این روزها در مقابل  ما  را خدشه دار کند  آرامش مردم 
و  دشنام  و  فحش  سنگ پراکنی،  ناهنجاری ها،  تمام 
می کنیم؛  صبر  فقط  تهمت  و  لگد  و  ضربه  و  توهین 
نباید  و  است  مهم تری  موضوع  ما  مأموریت  که  چرا 

شویم. جزئی  مسائل  درگیر 
این  سختی های  مورد  در  دستی اش  کنار  مأمور  از 
روزها می پرسم از دادخواهی مردم از پلیس در مقابله 
با هنجارشکنان، برایم از مأموریت یکی دو هفته پیش 
می گوید  بودند  مستقر  دانشجو  پارک  در  که  می گوید 
در  نشست  صندلی  روی  روبه روی مان  و  آمد  زنی 
کرد  نگاه مان  لحظه ای  چند  دانشجو؛  پارک  حاشیه 
ما  دید  که  بعد  زدن،  غر  به  آرام  آرام  کرد  شروع  بعد 
و  گفت  فحاشی،  به  کرد  شروع  نداریم  عکس العملی 
گفت، صدایش را باالتر برد و کم کم شروع به داد زدن 
قاتل اند،  این ها  می گفت  و  می زد  داد  بلند  بلند  کرد، 

.  ... این ها  دزدند،  این ها 
می پرسم بعد چه شد شما چه کردید؟ می گوید: ما 
هیچ؛ حتی نگاهش هم نمی کردیم ،  او برای خودش 
اینکه  تا  کرد  دور خودش جمع  را  و جمعیت  می گفت 
عده ای شروع کردند به سنگ پرانی به سمت ما که در 

ادامه جمعیت را متفرق کردیم.
هنوز چند دقیقه ای از عادی شدن اوضاع نگذشته 
آمد،  گوشه  به سمت مان  زن سراسیمه  که همان  بود 
کمکم  مادرت  جان  به  را  تو  گفت  و  گرفت  را  لباسم 
چه  قاتلم؛  و  دزد  همان  من  گفتم  کردم  نگاهش  کن؛ 

کنم. شما  به  می توانم  کمکی 
شود  ناراحت  نگذاشتم  اما  خورد  جا  کمی  زن 
انجام  بتوانم  که  سریع گفتم من در خدمتم هر کاری 
را  گوشی ام  اماگفت:  کرد؛  مکث  می دهم.لحظه ای 
روبه روی  که  بود  نیمکتی  همان  روی  کیفم  زدند... 
وقتی  که؟  دیدید  بودم  نشسته  همانجا  شماست. 
زدند. را  گوشی ام  چطور  نمی دانم  شد  جمع  جمعیت 
او را به سمت مأموران پلیس  با زن صحبت کرده و 
پیگیری  برای  تا  کردم  هدایت  گاهی  آ و  پیشگیری 

کنند. اقدام  مجرم  دستگیری  و  سرقت 
از آن یکی مأمور می پرسم شنیده ام حقوق میلیونی 
می گیرید ؛ لبخندی می زند و می گوید: بله 6 میلیون 
مردم  می گویند  می پرسم  دوباره  تومان؛  هزار   500 و 

را می زنید و حقوق تان را زیاد کرده اند؟
را  مردم  می گوید  بشاش  چهره  همان  با  باز 
افزایش  از  هنوز  اما  می خوریم  کتک  ولی  نمی زنیم 
که  حقوق  افزایش  این  تازه  نیست؛  خبری  حقوق 
برای  نیست  ماها  برای  فقط  زده  را  حرفش  مجلس 

است. مسلح  نیروهای  همه 
جیب  در  دست  نمی شوم  بی خیالش  که  می بیند 
دنبال چیزی می گردد. می پرسم چیزی شده  و  کرده 

است؟
دستش را از جیبش در می آورد و دو ساچمه به من 
می گوید  بزرگ؛  یکی  و  کوچک  یکی  می دهد؛  نشان 
می گیریم  گل  هم  می گیریم؛  میلیونی  حقوق  هم  ما 

ساچمه! هم  و 
ساچمه ها  جریان  می پرسم  می شود  جالب  برایم 

؟ چیست
و  عجیب  چیز  روزها  این  در  ساچمه  ها  می گوید: 
غریبی نیست؛ تحفه هایی است که از طرف برخی از 

می شود. نثارمان  »دوستان« 
دادند  اطالع  پیش  چندی  که  می گوید  برایم 
برای  است  مشکوک  وصال  چهارراه  در  فردی  که 
را دستگیر  فرد  این  وقتی  اقدام کنید؛  دستگیری اش 
ساچمه  بزرگ  بسته  یک  کوله پشتی اش  داخل  کردیم 
بود با یک پنجه بوکس و چاقو؛ می پرسم خب ساچمه 
هم  با  نفری  سه  دو  می خورد؟  دردی  چه  به  خالی ها 

مأموران! چشم  کورکردن  درد  به  می گویند 
در  دیگر  ساچمه  چند  جیبش  از  هم  دیگر  یکی 
اما  زدند  سمتم  به  پیش  روز  می گوید:چند  می آورد. 
خداراشکر به چشمم نخورد... می دانید اگر از فاصله 

کرد. تخلیه  باید  را  چشم  بخورد  چشم  به  متری   50
دوباره   . می کنم  مکث  می گیرد.کمی  نفسم 
کردید  دستگیر  که  فردی  آن  جریان  خب  می پرسم 
بود  مردی  می گوید:  مأموران  از  دیگر  یکی  بود؟  چه 
باور  تیپ و ظاهری کامال مذهبی؛   با  30 ساله  حدود 
پارچه ای  شلوار  داشت،  محاسن  و  ریش  نمی کنید 
پوشیده بود درست تیپش مثل آدم مذهبی ها بود اگر 
شک  او  به  هیچکس  نبود  اطالعات  بچه های  رصد  در 
نمی کرد؛ جالب تر اینکه وقتی کدملی اش بررسی شد 
هم  را  خارجی  کشورهای  از  یکی  تابعیت  فهمیدیم 
داشته  خارجی  سفر  بار   15 نیز  روزها  این  در  و  دارد 

است.
ماشین  کنار  طرف تر  آن  مأموران  صف  از  جدای 
دختر  یک  پدر  است؛  ایستاده  ویژه  یگان  سیاهرنگ 
از  می گوید  اغتشاش  روزهای  از  است.  ساله   4
و  مردم  اکثریت  همراهی  از  مأموران؛  خویشتن داری 
اغتشاشگران. معدود  هنجارشکنی  و  حرمت  هتک 

بوده  شاهدش  که  صحنه ای  بدترین  که  گوید  می 
گذشته  روزهای  در  که  است  هنجارشکنی  شعارهای 

نشنود. را  آنها  و  بمیرد  که  بوده  حاضر  و  شنیده 
جواب  داشتید؟  عکس العملی  چه  می گویم 
می دهد ما مأموران یگان ویژه  هستیم؛ خویشتن داری 
هوشیاری  و  هوشمندی  با  ما  است.  ما  کار  اصول 
عمل  کیفی  صورت  به  و  می کنیم  مدیریت  را  وضعیت 
را  جمعیت  که  است  اینگونه  ما  مأموریت  کنیم؛  می 
بدون  همین؛  می کنیم  متفرق  درایت  و  هوشمندی  با 
و  عمومی  اموال  به  خودی،  نیروی  به  آسیب  کمترین 

آشوبگر! به  حتی 
با  می گویند  مجازی  فضای  در  می پرسم 
نشانم  را  را می کشید؟ اسلحه اش  اسلحه هایتان مردم 

حال  به  تا  که  است  ما  سالح  این  می گوید  می دهد؛ 
کشنده نبوده؛ شاید زخمی کند اما کشندگی ندارد؛  
یک تعدادی از اسلحه های ما ساچمه پالستیکی دارد 
است! پینت بال  واقع  در  اسلحه ها  از  دیگر  یکسری  و 
می پرسم؛  را  روزها  این  مأموریت  سخت ترین 
چهارراه  در  پیش  هفته  دو  چهارشنبه  در  می گوید: 
کشید؛  طول  ساعتی  چند  مأموریت ما  )عج(  ولیعصر 

و  کرده  حرمت  هتک  و  می دادند  شعار  هنجارشکنان 
و مدیریت  با هوشمندی  اما  به چند زن تعرض کردند 
از  تعدادی  و  کرده  برقرار  را  آرامش  توانستیم  صحنه 
آشوبگران از جمله چندین زن هنجارشکن را دستگیر 

دهیم. امنیت  عوامل  تحویل  و 
هستم  مأموران  با  صحبت  مشغول  که  همانطور 
از  نامناسب  با پوشش  و  یکی دو دختر بدون روسری  
به  راستی  می پرسم  می کنند؛   عبور  مأموران  جلوی 
برخورد  ما  کار  می گوید  می دهید؟  تذکر  بدحجاب ها 
به  و  اما وقتی هتک  حرمت شود  نیست  با بدحجابی 
زنان  چادر  و  مردم  ناموس  و  مال  و  جان  بیت المال، 
اصلی  رسالت  که  چرا  می آییم  صحنه  به  شود  اهانت 
اغتشاشات  بحران ها،  در  امنیت  و  نظم  بازآفرینی  ما 

است. اعتراضات  و 
پلنگی پوش  مأمور  دو  است  نشده  تمام  حرف مان 
گل  از  گل  می شوند؛  وارد  مأموران  جمع  به  دیگر 
وارد جمع شان شده  انگار عزیزی  مأموران می شکفد. 
مأمور  به  سپس  و  گذاشته  احترام  می گیرند؛  انرژی 
هم  دور  زمانی  اندک  در  می دهند؛  دست  تازه وارد 

می کنند. بش  و  خوش  هم  با  و  زده  حلقه 
می روم  است.جلو  فرمانده شان  می زنم  حدس 
می پرسم.  مأموریت شان  از  خود  معرفی  از  بعد  و 
هستم  ویژه  یگان  مأمور  هم  من  می گوید:  اقتدار  با 
همرزمانم  سایر  کنار  کمتر؛ در  نه  و  بیشتر  نه  همین؛ 
مقاطع  و  میادین  معابر،  در  که  روزهاست  و  ساعت ها 
را  مردم  آرامش  شیشه  نامردی  نکند  تا  داریم  حضور 

بیندازد. ترک 
همسر  نگرانی  از  دارد.  فرزند  سه  و  است  متأهل 
در  که  نگرانی  می گوید:  می پرسم.  فرزندانش  و 
که  است  هدف مان  برای  ما  ندارد  جایی  ما  خانواده 
پسرم  میدان  طرف  آن  االن  همین  ایستاده ایم  اینجا 
هنجارشکنی  نگذارد  تا  ایستاده  بسیجی  لباس  با 

کند. تعرضی 
طول  در  اینکه  از  می گوید؛  اخیر  ناآرامی های  از 
برابر  در  هنجارشکن  معدود  تعداد  نیم  و  ماه  دو  این 
یک  همچون  نظام  با  همراه  مردم  میلیونی  جمعیت 
با  مردم  اینکه  از  هستند  اقیانوس  برابر  در  قطره 
آبان و حتی روز   13 4 و  ارزشی خود در  اجتماع های 
در  که  دادند  نشان  فوتبال  ملی  تیم  برد  از  بعد  جمعه 

هستند. صحنه 
اینکه  از  می گوید  آشوبگران  ویژگی  از  مقابل  در  و 
سال های  در  اغتشاشات  سایر  به  نسبت  جمعیت شان 
و  بوده  جوان تر  سنی شان  رده  اما  شده  کمتر  گذشته 
این  اینکه  از  هستند  گستاخ تر  و  جسورتر  مقابل  در 

است. بیشتر  زنان  تعداد  سری 
جسور  آنقدر  هنجارشکن  معدود  تعداد  می گوید 
حتی  و  ارزش ها  و  مقدسات  به  که  هستند  گستاخ  و 
می کنند. حرمت  هتک  و  کرده  بی احترامی  مأموران 

از  خویشتن داری  از  می گوید،  مأموران  صبوری  از 
اینکه  از  نمی افتند  پای  از  اما  می خورند  سنگ  اینکه 
از  پای  اما  شده اند  زخمی   نفر   90 حدودًا  کنون  تا 
زخمی  اوضاع  همان  با  حتی  و  نکشیده  هدف شان 
می گوید  دارند...  حضور  میدان  در  شده  پانسمان  و 
و  دست  نفرشان  دو  ببینید  را  نفره   10 جمع  همین 
استعالجی  مرخصی  آنکه  با  است  بانداژ  پایشان 

بازگشته اند. خدمت  سر  به  داشته اند 
پرتاب  از  می گوید  می پرسم؛  پلیس  به  حمله  از 
اشیاء و سنگ و ساچمه گرفته تا اصابت چاقو و ضرب 
مأموران  اما  ایم؛  بوده  شاهد  را  گستاخی  و  شتم  و 
این  در  شکر  را  خدا  می کنند.  عمل  هوشمندانه  ما 
علیرغم  دادیم.  کشته  نه  و  گرفتیم  کشته  نه  مدت 
در  هنگفت  هزینه های  با  دشمنان  که  فضاهایی  تمام 
پلیس  ضعف  نقاط  تا  داده اند  انجام  مجازی  فضای 
یگان ویژه را به تصویر بکشند... حتی به تصویرسازی 
ناصحیح  حرکات  از  صحنه هایی  آوردند  روی  هم 
سال های گذشته را به نمایش گذاشته و حتی در این 
یکسری  بود  خورده  سنگ  به  تیرشان  چون  نیز  اواخر 
و  کرده  مجهز  پلیس  و  ویژه  لباس  به  را  خاص  نفرات 
قول  به  ناشایست  کارهای  و  اعمال  یکسری  انجام  با 
به  مجازی  فضای  در  و  کردند  مستندسازی  خودشان 
بی نتیجه  هم  ترفند  این  البته  که  گذاشتند  اشتراک 

ماند.
می پرسم  اغتشاشگران  با  برخوردشان  نوع  از 
رعایت  و  نوین  و  روز  به  تاکتیک های  با  می گوید: 
فاصله  در  و  اصطکاک  و  تنش  از  جلوگیری  و  فاصله 
حضور  اغتشاش  روزهای  در  آشوبگران  از  متری   50
آبپاش  از صوت غالب، خودروهای  با استفاده  داریم. 
نوین  و  روز  به  تاکتیک های  و  هوشمند  تجهیزات  و 

می کنیم. عمل 
از زنان گل به  حرف هایمان تمام نشده که گروهی 
می دهند  شعار  چند  می شوند  جمع مان  وارد  دست 
انتظامی  نیروی   « تشکر«؛  تشکر  انتظامی  »نیروی 
حمایت حمایت« و به سمت مأموران یگان ویژه رفته و 

می دهند. گل  آنها  به 
با شاخه های  اینبار  به صف مأموران می روم  دوباره 
می پرسم  ایستاده اند  مقتدر  همانطور  دست  در  گل 
وقتی  می گوید:  آنها  از  یکی  دارید؟  احساسی  چه 
در  که  می شویم  مصمم تر  می کنند  تشکر  ما  از  مردم 
بایستیم  پیش  از  بیش  آرامش شان  و  امنیت  ایجاد  راه 

کنیم. برخورد  هنجارشکنان  با  و 
است  متفاوت  روزها  این  جریان  می گوید  یکی  آن 
و  ساچمه  و  سنگ  روز  یک  می خوریم،  کتک  روز  یک 

می گیریم. گل  هم  روز  یک 
و  می پرد  حرفش  وسط  بغل دستی اش  دوست 
می خندند  همه  ننداز.  لیست  از  را  چاقو  می گوید: 
می کند  تصحیح  دوباره  را  جمله اش  مأمور  همان 
می گوید هم کتک خورده ایم و هم سنگ؛ هم دشنام 
هم  و  خورده ایم  چاقو  هم  و  تهمت  هم  و  شنیده ایم 

گرفته ایم. گل  و  شده ایم  تقدیر  بیشتر  اما  و  تیزی 
بنویسید  ختام  حسن  خانم؛  می گوید  یکی  آن 
و نه عصبانی؛  بچه های یگان ویژه نه خسته می شوند 
مردم مان  به  آرامش  تا  می ایستیم  آنقدر  اینجا  ما 

► بازگردد.  

مردانی که نه خسته می شوند نه عصبانی

●  ازحقوق های نجومی تا دریافت گل و ساچمه!    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۱۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۶/۹۲ج/۱۰۳۰  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۶ شعبه 
میثم   ، مجید  و  اللهی  سیف  منصوره  علیه  محله  قاضی  نجفی  فاطمه  له 
خاروانی  رمضانی  دو  هر  عبدالعظیم  و  سکینه  و  خانی  ایل  همگی  یگانه  و 
پرداخت  به  خانی  ایل  محمد  مرحوم  ماترک  از  اند  محکوم  علیهم  محکوم 
نیم  ۶/۳۹۵/۲۳۱ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۱/۵۹۲/۴۹۹/۰۴۰ریال 
سهم  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
ذیل  آدرس  به  اصلی   ۲۳۹۵ ثبتی  پالک  به  ای  قولنامه  ملک  از  ایشان  االرث 
نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  ثبتی  سابقه  فاقد 
است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۵۵/۳۷۵ سهم مشاع از ۶۸/۵۷۱ 
به  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  ایلخانی(  محمد  مرحوم  االرث  )سهم  مشاع  سهم 
مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای 
محمد  مرحوم  االرث  )سهم  مشاع  سهم   ۰/۲۲۲ از  مشاع  سهم   ۵۵/۳۷۵
اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای  به  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  ایلخانی( 
مبنی   ،  ۰۱۰۰۱۲۴ رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک 
محل  از  بازدید   ، مراجعه  از  پس  اصلی   ۲۳۹۵ ثبتی  پالک  با  ملک  ارزیابی  بر 
تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  و  گزارش   ، الزم  های  بررسی  انجام  و 
 -۲ ابوطالب  فرزند  ایلخانی  حسن  آقای   : مالک  مشخصات   -۱ گردد:  می 
کوچه   – بهمن   ۲۲ خیابان   – ابراهیم  امامزاده  خیابان   – قم   : ملک  موقعیت 
پالک   – زاده  حسن  شهید  کوچه   – بهمن   ۲۲ میدان  جنب   ، کوچه  انتهای   –  ۶
سند  )براساس  ملک  ثبتی  مشخصات   -۳  ۳۷۱۸۷-۱۹۳۹۵ پستی  کد  با   ۱۰
عرصه   )۱۵ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  تنظیمی  شده  ارائه  قطعی 
تاریخ  در   ۴۶۱۰۹ شماره  با   ۱۵ شماره  دفتر  در  که  مشاع  قطعی  سند  دارای 

۲۴۰ سهم ششدانگ  از  ۵۴ سهم مشاع  به ثبت رسیده است و   ۱۳۶۰/۹/۲۸
ملک  اعیانی  و  عرصه  مشخصات   -۴ باشد.  می  اصلی   ۲۳۹۵ ثبتی  پالک  از 
ورودی  قسمت  در  اعیانی  و  مترمربع   ۹۸ حدودی  مساحت  با  ملک  عرصه   :
های  مساحت  با  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  کدام  هر  ملک  انتهائی  و 
زیرزمین  و  مترمربع   ۱۰ ورودی  قسمت  زیرزمین  از  عبارتست  آنها  حدودی 
قسمت  در  و  مترمربع   ۴۰ ورودی  قسمت  در  همکف   ، مترمربع   ۱۵ انتهائی 
ملک  فنی  مشخصات   -۵ باشد.  می  مسکونی  کاربری  با  مترمربع   ۲۷ انتهائی 
همفک  و  زیرزمین  در  و  باربر  دیوار  با  ساز  جنوبی  صورت  به  نظر  مورد  ملک   :
انتهائی  همکف  در  و  قوسی  طاق  انتهائی  زیرزمین  در  و  قوسی  طاق  ورودی 
بدنه  و  کف  با  ووردی  زیرزمین  باشد.  می  سفید  سیمان  نمای  و  ضربی  طاق 
و طبقه همکف  بوده  بدنه کاشی  و  موزاییک  با کف  انتهائی  زیرزمین  و  سیمان 
ورودی دارای اتاق و آشپزخانه با کف موزاییک و سیمان ، بدنه و سقف سفید 
با  اتاق  دارای  انتهائی  قسمت  در  همکف  است.  فلزی  کابینت  با  آشپزخانه  و 
با  ساختمان  وسط  قسمت  در  حیاط  باشد.  می  سفید  سقف  و  بدنه   ، گچ  کف 
گردیده  احداث  بهداشتی  سرویس  یک  آن  در  و  سیمان  بدنه  و  موزاییک  کف 
آبی و سیستم گرمایشی بخاری گازی که ملک  است. سیستم سرمایشی کولر 
مادر  ضمنا  است.  انشعاب  یک  کدام  هر  از  گاز  و  برق   ، آب  انشعابات  دارای 
به  عنایت  با  ملک  ارزش   : ملک  ارزش   -۶ دارد.  سکونت  ملک  در  مرحوم 
موقعیت   ، سند  نوع   ، بازار  کنونی  شرایط   ، الذکر  فوق  مشخصات  و  موارد 
جهات  سایر  و  احداثی  اعیانی  کیفیت   ، مساحت   ، دسترسی  شارع  محلی 
اینجانب  نظر  به  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  ارزیابی  در  موثر 
هشت  و  هشتاد  و  هشتصد  و  میلیارد  هفت  ۷/۸۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
ارزش   -۱ گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ذیل  جدول  شرح  به  ریال  میلیون 

۶/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  مبلغ  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۹۸ عرصه 
کل  مبلغ  ۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۹۲ احداثی  بنای  ارزش   -۲
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و...  انشعابات   ، سازی  حیاط  ۸۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 
شده  انجام  ارزیابی  به  توجه  با  ضمنا  ۷/۸۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مجموع 
مبلغ  ایلخانی  محمد  آقای  االرث  سهم  شده  ارائه  وراثت  حصر  گواهی  و 
ریال  میلیون  دو  و  هفتاد  و  نهصد  و  میلیارد  یک  ۱/۹۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ساعت   ۱۴۰۱/۹/۲۸ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  شد.  خواهد 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته 
به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعالم کرد:
پایان مأموریت گشت های امنیت 

اخالقی و اجتماعی

و  اخالقی  امنیت  گشت های  ما  گفت:  خان محمدی  سیدعلی 
اجتماعی که با دستور دادستانی و مرجع قضایی توسط فراجا انجام 

است. شده  تمام  مأموریتش  می شده،، 
صورت  به  کرد:  بیان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
ا...  و ان شاء  کلی تصمیماتی درباره عفاف و حجاب گرفته می شود 
این  در  که  هایی  فناوری  از  استفاده  با  تر،  نوین  چهارچوب  یک  در 
گشت  اما  شود،  انجام  نباشد،  طرفه  یک  که  فضایی  با  و  هست  زمینه 
های امنیت اخالقی و اجتماعی که برقرار بوده و با دستور دادستانی 
تمام  ماموریتش  االن  شده،  می  انجام  فراجا  توسط  قضایی  مرجع  و 
با چه شیوه ای باشد، قطعا درباره بودن  این که بخواهد  شده است. 
تصمیم  باید  مختلف  مسئوالن  اجتماع،  سطح  در  ها  این  نبودن  یا 

کنند. بندی  جمع  و  بگیرند 
پیشتر  است.  معروف  به  آمر  از  حمایت  استانی  ستادهای  وظیفه 
پاسخ  در  منتظری  والمسلمین  حجت االسالم  نیز  کشور  کل  دادستان 
تعطیل  ارشاد  گشت  چرا  که  این  بر  مبنی  حاضران  از  یکی  سوال  به 
از همان جایی  و  ندارد  به قوه قضاییه  ارشاد ربطی  شد،گفت: گشت 
قوه  البته  شد.  تعطیل  نیز  جا  همان  از  شد  تأسیس  گذشته  در  که 
جامعه  سطح  در  رفتاری  کنش های  بر  را  خود  نظارت های  قضاییه 

می دهد. ادامه 

چند تیم عملیاتی گروهک 
تروریستی منافقین توسط وزارت 

اطالعات متالشی شد

توسط  منافقین  تروریستی  گروهک  به  وابسته  عملیاتی  تیم  چند 
و  شناسایی  اطالعات  وزارت  در  امام زمان)عج(  گمنام  سربازان 

شدند. متالشی 
تروریستی  گروهک  به  وابسته  عملیاتی  تیم  چند  فترس،  گزارش  به 
اطالعات  وزارت  در  امام زمان)عج(  گمنام  سربازان  توسط  منافقین 

شدند. متالشی  و  شناسایی 
شدن  متالشی  و  شناسایی  از  اطالعیه ای  انتشار  با  اطالعات  وزارت 
توسط  منافقین  تروریستی  گروهک  به  وابسته  عملیاتی  تیم  چند 

داد. خبر  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 
متن کامل اطالعیه وزارت اطالعات به این شرح است:

تعالی باسمه 
عنایات  و  الهی  الطاف  با  می رساند:  ایران  شریف  مّلت  استحضار  به 
امام  گمنام  سربازان  )علیهم السالم(،  طهارت  و  عصمت  اهل بیت 
گروهک  به  وابسته  عملیاتی  هسته   چند  شدند  موفق  )عج(  زمان 

نمایند. متالشی  و  شناسایی  را  منافقین  تروریستی 
خمپاره زنی های  و  تروریستی  اقدامات  انجام  با  مزبور  هسته های 
وارد  ضمن  مسکونی،  و  انتظامی  نظامی،  اداری،  مراکز  علیه  متعدد 
کردن خسارت هایی، به فضای رعب و ناامنی نیز دامن می زدند. پس 
از ردیابی و شناسایی هسته های خرابکار، سلسله عملیات هماهنگی 
به  منجر  و  گرفت  صورت  کردستان  و  اصفهان  تهران،  استان های  در 

شد. منافقین  پشتیبانی  و  عملیاتی  عنصر   10 بازداشت 
پرتاب  به  تروریستی  متعدد  عملیات های  در  هسته ها  این  اعضای 
به مراکز  نارنجک دست ساز در تجمعات مردمی و حمالت خمپاره ای 
مراتب  به  اقدامات  طّراحی  حال  در  و  بودند  پرداخته  فوق االشاره 

بودند. شدیدتری 
اروپایی  مقر  مستقیم  هدایت  با  یادشده  تروریستی  فعالیت های  تمام 
و در  آلبانی صورت گرفته  واقع در کشور  منافقین  تروریستی  گروهک 
عملیات ها حتی از عناصر سابقه دار و قدیمی گروهک منافقین که در 
دهه 60 مورد عفو و تخفیف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قرار 

گرفته بودند استفاده شده است.
تسلیحات  و  اقالم  تمامی  شبکه،  این  اعضای  دستگیری  با  همراه 
و  مواد  نارنجک،  خمپاره،  همچون  تروریستی  عملیات  ادوات  و 
تجهیزات ساخت نارنجک دست ساز، سالح کمری و کوکتل مولوتوف، 

شد. ضبط  و  کشف 
شریف  ملت  با  عهد  تجدید  ضمن  اسالمی  ایران  گمنام  کفان  بر  جان 
آن ها  کامل  انهدام  تا  را  تروریسم  با  مقابله  که  می نمایند  اعالم  ایران 
تروریسم  با  جنگ  میدان  در  طبیعتًا  و  داد  خواهند  ادامه  قدرت  با  و 
نخواهند  منفعتی  تروریست ها  پشتیبانان  و  حامیان  خون آشام،  غّدار 

داشت.

خبـر

ابتدا  باید  ما  گفت:  رسانه   کارشناس  یک       ◄
یک  نیست.  سلبریتی  لزومًا  هنرمندی  هر  که  بدانیم 
تبدیل  سلبریتی  منفی  تعریف  به  است  ممکن  بازیگر 
سلبریتی  دارد.  معنا  سلبریتی  چراکه  باشد،  نشده 
جلب  و  او  مجازی  فضای  کنش های  که  کسی  یعنی 
غلبه  دیگری  هرچیز  به  مجازی  فضای  در  توجه اش 

دارد.
در  حضور  با  رسانه   کارشناس  مرادخانی،  علی 
پدیده  درباره  جوان  رادیو  جوانان«  »موکب  برنامه 
اجتماعی  کنشگر  یا  هنرمند  با  آن  تفاوت  و  سلبریتی 
لزومًا  هنرمندی  هر  که  بدانیم  ابتدا  باید  ما  گفت: 
تعریف  به  است  ممکن  بازیگر  یک  نیست.  سلبریتی 
سلبریتی  چراکه  باشد،  نشده  تبدیل  سلبریتی  منفی 
کنش های  که  کسی  یعنی  سلبریتی  دارد.  معنا 
توجه اش در فضای مجازی  و جلب  او  فضای مجازی 

دارد. غلبه  دیگری  هرچیز  به 
غذا  آدم  یک  است  ممکن  داد:  ادامه  مرادخانی 
خوردن  غذا  هنر ش  دارد،  فالور  چون  ولی  بخورد، 
سلبریتی  فرد  این  است.  مختلف  رستوران های  در 
فقط  و  باشد  نداشته  هنری  است  ممکن  ولی  است. 
این  با  باشد.  داشته  جهان  سطح  در  جنسی  جاذبه 
مجازی  فضای  در  چون  است،  سلبریتی  او  حال 

است. کرده  توجه  جلب 
نیستند سلبریتی  هنرمندان  از  خیلی 

طرفی،  از  داد:  توضیح  رسانه   کارشناس  این 
نیستند.  سلبریتی  معنا  این  به  هنرمندان  از  خیلی 
مرحوم  شکیبایی،  خسرو  مرحوم  مثال،  عنوان  به 
مرحوم  و  مشایخی  جمشید  استاد  مرحوم  انتظامی، 
این  نبودند.  سلبریتی  وقت  هیچ  تختی  غالم رضا 
آن  با  و  داشتند  خارق العاده ای  توانمندی  افراد، 
صورت  به  و  رسانه  وگرنه  شدند.  شناخته  توانمندی 
است  و ممکن  است  اصیل  غیر  خاص فضای مجازی 
افراد  لزومًا  که  شوند  معروف  آدم هایی  فضا  آن  در 

نیستند. توانمندی 
درصد   ۸۰ به  نزدیک  رسانه  در  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  تکذیب  بعد  و  است  کذب  که  مطالبی 
از  بعد  متوجه  شنیده،  را  آن  اول  بار  که  مخاطبی 
نرسد،  گوشش  به  شاید  کرد:  تصریح  نمی شود،  آن 
صحت مطلب را باور نکند و ... درنتیجه، شاید بتوان 

بازگرداند. جوی  به  را  رفته  آب  درصد   ۲۰
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  رسانه  کارشناس  این 
و  بود  گرفته  تماس  جوانان«  »موکب  با  که  جوانانی 
سلبریتی ها  شناخت  پیرامون  او  دغدغه مندی  درباره 

روزهایی  این روزها  گفت:  آنان  با  رفتار  نحوه  و 
غلبه  دیگری  چیز  هر  به  سیاسی  فضای  که  است 
سرشناس  چهره  یک  که  است  اولین بار  مگر  دارد. 
باشد؟  داشته  جهان  در  سیاسی  کنش  می خواهد 
تحلیف  روز  در  امریکا  یک  درجه  هنرمندان  خیر، 
اتفاقًا  می خوانند.  آواز  امریکا  جمهور  رئیس 
تمام  امریکا  همین  در  اما  دارند.  کنش  ما  از  بیشتر 
یعنی  است.  حزب   دو  به  محدود  سیاسی  کنش های 
از  یا  می کنند  طرفداری  جمهوری خواهان  از  یا 

می کنند. جانبداری  دموکرات ها 
در  که  دارد  وجود  قوانینی  جهان  تمام  در 

نشود خشونت  ترویج  مجازی  فضای 

سمت  به  هیچ کس  اینکه  بیان  با  مرادخانی 
نمی کشد،  خنجر  امریکا  نظام  تمامیت  و  حاکمیت 
اتفاق  این  جهان  جای  هیچ  در  کرد:  تصریح 
وجود  قوانینی  ایران  بجز  جهان  تمام  در  نمی افتد. 
یعنی  نشود.  منجر  خشونت  ترویج  به  که  دارد 
هر  در  است،  اینستاگرام  صاحب  که  متا  کمپانی 
به  کنی،  خشونت آفرینی  بخواهی  که  جهان  جای 
ترویج  مصداق  اقدامات  که  می دهد  اخطار  کاربر 
انقالب  ضد  رسانه  پیج  وقتی  اما  است.  خشونت 
برای  مولوتف  کوکتل  آموزش  دفعه  دو  روزی  رسمًا 

حذف  آن ها  تنها  نه  می دهد.  ایران  اعتراضات 
در  و  می آیند  اکسپلور  در  بیشتر  بلکه  نمی شوند، 

می گیرند. قرار  مردم  معرض 
کشور  با  جهانی  پلتفرم  رفتار  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته  روز  چند  افزود:  است،  بی سابقه  ایران 
لشکر  امریکا  که  داد  رسمی  بیانیه  متا  کمپانی 
هشت  در  عمومی  افکار  تا  دارد  فیک  اکانت های 
کشورهای  آن  از  یکی  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور 

بود. ایران  هم  ماجرا  راس  در 
به  نسبت  هنرمندان  رفتار  درباره  مرادخانی 
سلبریتی ها  جهان،  تمام  در  داد:  توضیح  حاکمیت 
انجام  سیاسی  کنشگری  حاکمیت  ساحت  در 

ضد  اوضاع  ایران،  در  اوقات  بیشتر  ولی  می دهند. 
با  حاکمیت  رفتار  برعکس  می رود.  پیش  حاکمیتی 
توضیح  خیلی  از  است.  بحث  قابل  هم  هنرمندان 
خیلی  موضوعات  بعضی  درباره  حاکمیت  ندادن های 
بازداشت  قاضیانی  هنگامه  خانم  خوردیم.  دل  خون 
که  داشتید  دلیلی  حتمًا  عزیز  حاکمیت  آقای  شد. 
که  وقتی  نمی گویید.  چرا  اما  کردید.  بازداشت 
پاسپورت همایون شجریان ضبط شد، همه شنیدند. 
خب وقتی دلیلت را نمی گویی، تبادل ذهنی دیگری 

می گیرد. شکل  مردم  برای 

توضیح  وقتی  داد:  توضیح  رادیو  مجری  این 
رابطه  می شود.  شورتر  آش  این  طبیعتًا  نمی دهی، 
به  مسئولین  نگاه  وقت ها  خیلی  می شود.  تار  و  تیره 
رسانه مثل نگاه سبزی سر سفره است که باشد خوب 

است. غلط  این  ندارد.  عیب  نباشد،  است، 
آسیب  هرچه  روزگار  این  در  داد:  ادامه  وی 
اینترنشنال  ایران  تروریستی  سازمان  از  می خوریم، 
وزارت  که  شده  تاثیرگذار  و  مهم  انقدر  یعنی  است. 
سازمان های  دسته  در  را  رسانه  این  خارجه  امور 
از  خیلی  یعنی  این  می کند.  تقسیم  بندی  تروریستی 
منتشر  زودتر  می توانست  شد،  منتشر  که  فیلم هایی 
جدی  تاثیر  عمومی  افکار  روی  بر  می توانست  و  شود 
می دهیم،  دست  از  را  طالیی  وقت  ما  ولی  بگذارد. 
تا  می دویم  بعد  و  می دهیم  دست  از  را  اول  روایت 
هم  وقت ها  خیلی  کنیم.  حل  را  انفعالی مان  رویکرد 

نیست.  شدنی  رسانه  در 
هستیم رسانه ای  سواد  ماقبل  مرحله  در 

یکی  سوال  به  پاسخ  در  رسانه  کارشناس  این 
از  گرفتن  قرار  تاثیر  تحت  مبنی بر  جوانان  از 
ماقبل  مرحله  در  ما  گفت:  سلبریتی ها  اظهارات 
پرستویی  پرویز  آقای  مدام  هستیم.  رسانه ای  سواد 
مطالبی را به اشتراک گذاشته که بعدًا مشخص شده 
اینترنت  در  ما  جوان  است  کافی  است.  واقع  خالف 
را در  نیوزها  به سواد رسانه ای و فیک  عبارات مربوط 
منابع داخلی مان  کند.  زبان های خارجی جست و جو 
درباره  خارجی ها  ببینیم  و  بگذاریم  کنار  را 
چه  اطالعاتی  بمباران  و  جعلی  اخبار  فیک نیوزها، 

 . یند می گو
دارند انقضا  تاریخ  سلبریتی ها 

اینکه خیلی وقت ها سلبریتی ها  بیان  با  مرادخانی 
می بینید  شما  یعنی  شد:  یادآور  دارند،  انقضا  تاریخ 
را  خودش  سال  دو  سال،  یک  توانست  سلبریتی  این 
می شود.  تمام  روزی  یک  ولی  دارد.  نگه  بورس  روی 
که  است  ماندگار  تاریخ  در  و  است  عمیق  آدمی  آن 
دیگر  نکته  تختی.  آقای  مرحوم  مثل  باشد.  واقعی 
از  واژه  این  که  است  سلبریتی  مفهوم  به  مربوط 
است.  آمده  غربی  زندگی  سبک  و  امریکا  زیست بوم 
از  کم  کم  هم  غربی  هنرمندان  حتی  که  گفت  باید 
عنوان  به  می گیرند.  فاصله  تیز  و  تند  کنش های 
شده  شناخته  بازیگر  که  َهِتوی  ان  خانم  مثال، 
ما  هرچه  که  می گوید  برنامه ای  در  است،  هالیوود 
را  حرف  این  نکنید.  گوش  می گوییم،  سلبریتی ها 
یک سلبریتی صاحب اسکار در هالیوود می گوید.  ►

مرادخانی: سلبریتی یعنی کسی که جلب توجه اش به هرچیز دیگری غلبه دارد

●  اینستاگرام مروج خشونت آفرینی در ایران    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۶ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
زهرا  له  گردیده  ثبت  ۴/۱۴۰۱ج/۴۴  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  احمدی  علی  علیه  رحمانی  حکیمی 
نیم  ۱/۲۶۰/۲۵۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۲۲/۶۷/۶۰۰/۰۰۰ریال  
در  خاوران(  صنعت  باالبر  )شرکت  ثالث  شخص  دولت،  صندوق  حق  در  عشر 
کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال 
محکوم  بدهی  میزان  به  اموال  از  ضمنا   ، است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
 ، تن   ۱۰ سقفی  جرثقیل  دستگاه  دو  تعداد   -۲ رسد.  می  فروش  به  علیه 
موتور   ، کالسکه  همراه  به  مترو   ۱۸ طول  و  متر   ۱۲ دهانه  عرض  با   ، دوپل 
کار.  به  اماده  و  مستعمل  وضعیت  در  متعلقات  کلیه  و  برق  تابلو   ، وینچ   ،
میلیارد  پنج   ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  فوق  دستگاه  هر  دستگاه  پایه  قیمت 

ریال  میلیارد  ده  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  دستگاه  دو  جمع  و  ریال 
مدل   SPECTRO LAB مارک  با  فلزات  انالیزور  دستگاه   -۳ میگردد.  براورد 
کامپیوتری  سیستم  به همراه  المان   ۲۰۰۸ به سال ساخت   ۱۰LAB LAVM
مبلغ  فوق  دستگاه  پایه  قیمت  کار.  به  اماده  و  مستعمل  وضعیت  در   UPS و 
مقرر   . گردد.  می  براورد  ریال  میلیارد  شصت  ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۸/۴۵ الی   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت  بازدید  برسد. لذا افرادی که قصد 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 

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

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

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱۳/۱۴۰۱ج/۴۴۴  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۳ شعبه  در  که  قم 
 ، منیره   ، مریم   ، قربانی  حسین  خواندگان  عباسی  محمد  خواهان  گردیده 
بر  مبنی  حسن  شیخ  نیره  و  صالح  عسگری  جواد  و  کریمی  خدیجه  و  راحله 
 ۱۲۰ از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۲۵۳۲ از  فرعی   ۹۳۶ ثبتی  پالک  فروش 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۲ بخش  مذکور  اصلی  از  فرعی 
 ۳۰۶ پالک   ،  ۲۱ کوچه  به  نرسیده   ، کیوانفر  بلوار   ، قم   : آدرس   -۱ است. 
برگه  شماره  به  برگی  تک  سند  دارای  نظر  مورد  ملک   : ثبتی  مشخصات   -۲
ده  دو  و  سی  و  دویست  و  هزار  دو  ممیز  پنج  میزان  به  ۳۴۷۵۰۵ب/۱۴۰۰ 
 ۲۵۳۲ ۹۳۶ فرعی از  با شماره ملک  هزارم دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان 
اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۲۰ فرعی از ۱۲۰ فرعی از اصلی مذکور واقع 
 -۳ عباسی  محمد  آقای  نام  به  مترمربع   ۹۷/۵۸ مساحت  به  قم   ۲ بخش  در 
۱۳۰فرعی  شماره  به  متر   ۹/۳۵ طول  به  دیوار  به  دیوار  شماال   : اربعه  حدود 
 ۱۲۱ شماره  به  متر   ۱۰/۶۰ طول  به  دیوار  به  دیوار  شرقا   ، اصلی   ۲۵۳۲ از 
خیابان  به  متر   ۹/۲۵ طول  به  دیوار  و  درب  جنوبا   ، اصلی   ۲۵۳۲ از  فرعی 
 ۷/۱۵ دیوار  به  دیوار  اول  قسمت  دو  در  غربا   ، متر   ۳۰ عرض  به  کیوانفر 
۴ متر  به دیوار به طول  ۲۵۳۲ اصلی ، دوم دیوار  از  ۸۲۶ فرعی  متربه شماره 
ساختمان   : ساختمان  مشخصات   -۴ اصلی   ۲۵۳۲ از  فرعی   ۸۲۷ شماره  به 
۵ طبقه با مساحت کل  ۹۷/۵۸ مترمربع و در  موصوفی در زمینی به مساحت 
 ، مسکونی  کاربری  با   ۹۶/۸۸ مساحت  به  زیرزمین  شامل  مترمربع   ۴۴۷/۵۲
دارای  و  مغازه   – تجاری  آن  مترمربع   ۸۷/۸۸ که   ۹۶/۸۸ مساحت  به  همکف 
و  اول  طبقات  و  مسکونی  کاربری  و  مترمربع   ۱۱ مساحت  به  طبقه  نیم  یک 
با  مترمربع   ۴۱ مساحت  به  سوم  طبقه  و   ۱۰۰/۸۸ مساحت  به  کدام  هر  دوم 
میانی  فلزی  فلزی  ستون  و  باربر  دیوار  با  سازه  صورت  به  و  مسکونی  کاربری 

مورخ  ه۹۸۵۴  شمار  به  ساختمان  پروانه  دارای  که  آهنی  ضربی  طاق  سقف  و 
 ۳/۱۰/۰۶۵۳۲۱ شماره   به  درصد   ۹۰ خالف  عدم  گواهی  و   ۱۳۵۹/۵/۲۵
اتاق   ۲ دارای  و  متروکه  صورت  به  زیرزمین  باشد.  می   ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مورخ 
که  گچ  سقف  و  دیوار   ، موزائیک  زیرزمین  کف   ، آشپزخانه   ، سالن   ، خواب 
سرویس  با  زیرزمین  دسترسی  راه  تنها  و   ، شده  ریخته  سقف  گچ  از  قسمتی 
درب  دو  با  مغازه  باب  یک  صورت  به  همکف  باشد.  می  خیابان  سمت  به  پله 
که کف سنگ ، دیوار تا ارتفاع حدود ۱/۲۰ سنگ و الباقی گچ و سقف کاذب 
مغازه  داخلی  های  ستون  باشد.  می  بالکن  یک  دارای  که   ۶۰ در   ۶۰ پنل  با 
های  درب  با  و  سکوریت  درب   ، نما  اجر   ، الباقی  و  سنگ   ۱/۲۰ ارتفاع  تا 
و  گچ  دیوار  و  سنگی  صورت  به  ها  پله  سرویس  باشد.  می  فلزی  کودئونی  آ
 ، سالن  دارای  کدام  هر  دوم  و  اول  طبقه  دارد.  ارتباط  طبقات  به  فلزی  نرده 
و سقف گچ  دیوار  و  موزاییک  توالت که کف  و  ، حمام  اتاق خواب   ، آشپزخانه 
و  موزاییک  کف  که  بهداشتی  سرویس   ، اتاق   ۲ دارای  سوم  طبقه  باشد.  می 
باشد.  می  تراس  دارای  و  آلومینیومی  های  در   ، گچ  سقف  و  دیوار   ، سیمان 
همچنین  باشد.  می  گازی  بخاری  گرمایش  و  آبی  کولر  سرمایش  سیستم 
دارای یک انشعاب گاز ، یک انشعاب آب و ۴ انشعاب برق می باشد. ۵- نظریه 
 ، کارشناسی  امر  در  موثر  عوامل  و  کاربری   ، کیفیت  به  توجه  با   : کارشناسی 
شصت  معادل  ۶۵/۳۶۴/۶۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  ساختمان  دانگ   ۶ ارزش 
برای  و  ریال  هزار  ششصد  و  میلیون  چهار  و  شصت  و  سیصد  و  میلیارد  پنج  و 
و  میلیارد  شش  و  پنجاه  ۵۶/۹۰۲/۰۶۳/۱۲۰ریال  مبلغ  دانگ   ۵/۲۲۳۲
برآورد و اعالم   – نهصد و دو میلیون و شصت و سه هزار و یکصد و بیست ریال 
دارای  مزایده  مورد  ق.ا.ا.م   ۱۳۸ ماده  در  مندرج  موارد  بررسی  گردد.  می 
مورد  محل  باشد.  می  اعیان  و  عرصه  دانگ   ۶ از   ۵/۲۲۳۲ میزان  به  سند 
بازدید ، ملک فاقد  ، تجاری می باشد. در زمان  ، به صورت مسکونی  ارزیابی 

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۹۷/۵۸ عرصه   -۱ بود.  خالی  و  بردار  بهره 
مترمربع   ۴۴۷/۵۲ اعیانی   -۲ ۱۴/۶۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
همکف  تجاری   -۳ ۱۳/۴۲۵/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۳۵/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۸۷/۸۸مترمربع 
جمع  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۱ طبقه  نیم  تجاری   -۴
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  گزارش  طبق  انشعابات   -۵ ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ششصد  و  میلیون  چهار  و  شصت  و  سیصد  و  میلیارد  پنج  و  شصت  کل  جمع 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ۶۵/۳۴۶/۶۰۰/۰۰۰ریال  ریال  هزار 
 ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۸/۴۵ الی   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۲۸
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب 
بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
نام خود  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی 
موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور 
دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر 
درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط 

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

به موجب نیابت صادره از شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان نجف آباد که 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۲۱۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در 
اله چهرقانی محکوم علیه محکوم است  آبادی علیه وهب  له محمد نادی نجف 
به پرداخت ۴/۸۲۶/۰۸۷/۶۴۷ریال در حق محکوم له و ۴۲/۳۵۰/۰۰۰ریال 
در  چهرقانی(  یوسفی  )علیرضا  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
به  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۱۹۰ از  فرعی   ۰ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال 
نموده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  وثیقه  عنوان 
است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۶۸/۶۰۸ سهم مشاع از ۱۷۵ سهم 
مشاع از ۴۳۸۵۱/۲۸ سهم پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۰/۶۰۲ سهم 
)بابت حق االجرا(  ۴۳۸۵۱/۲۸ سهم پالک فوق  از  ۱۷۵ سهم مشاع  از  مشاع 
شماره  اصلی   -۲۱۹۰  : ملک  ثبتی  مشخصات   -۱ رسید.  خواهد  فروش  به 
قم   : ملک  دقیق  آدرس   -۲ قم   ۲ بخش   ۴۱ صفحه   ۵۴۰ دفتر   ۹۲۱۲۹ ثبت 
 -۳  ۳۰ ۳ پالک  – کوچه شماره  االئمه  ثامن  ۲۰ متری  بلوار حضرت معصومه   –
فرزند  چهرقانی  یوسف  آقای   : مالکین  نام   -۴ تمام  نیمه  مسکونی   : ملک  نوع 
مترمربع   ۱۷۵  : سند  طبق  عرصه   -۵  ۵۷۱۸۹۴۲۲۷ ملی  کد  شماره  علیرضا 

۶-عرصه وضع موجود : ۱۷۵ مترمربع از قرار هر مترمربع ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
از  مترمربع   ۱۳۰  : کل  اعیانی   -۷ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا 
۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ریال   ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع  هر  قرار 
مبلغ  جمعا   : ناقص  سازی  حیاط  و  گاز(  و  برق  و  )آب  انشعابات   -۸
۱۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : ملک  کل  ارزش   -۹ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مصالح  با  ساختمان  تومان  میلیون  یک  و  سی  و  دویست  و  میلیارد  یک  معادل 
و  گازی  بخاری   ، آبی  کولر  برودتی  و  حرارتی  تاسیسات   ، ساز  شمالی  بنایی 
پروفیل  پنجره  و  درب   ، کاری  سفید  ها  بدنه   ، موزاییک  ها  کف   ، ابگرمکن 
به  ساختمان  اعیانی  ضربی  طاق  سقف   ، ندارد  نما   ، فلزی  ها  کابینت   ، فلزی 
نیز  زیرزمین  در  و  سات  شده  احداث  زیرزمین  طبقه  فقط  و  تمام  نیمه  صورت 
باشد.  می  مالک  اختیار  در  و  ندارد  وجود  مطلوب  سکونت  و  استفاده  امکان 
 ۲۲۱۷۲/۱۰/۲ شماره  به  قم   ۶ منطقه  شهرداری  از  ساختمانی  پروانه  دارای 
و  نگردید  مالحظه  مالکیت  اسناد   : توضیحات  باشد.  می   ۸۵/۱۲/۲۲ مورخ 
فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  گذشته  اطالعات  براساس  ثبتی  اطالعاتی 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ ساعت ۱۲/۱۵ الی ۱۲/۳۰ صبح به آدرس  قم 

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

تولیدی  ورشکسته  شرکت  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
در   ۱۰۱۰۰۸۸۸۵۹۸ ملی  شناسه  و   ۱۴۵۷ ثبت  شماره  به  کویر  صنعتی  و 
به  نسبت  کتبی  صورت  به  مزایده  طریق  از  دارد  نظر  در  اموال   -۳ پرونده 
دو  بخش  ۲۵۶۶/۱۰۶۹/۲۷۴۰و۲۵۶۷-اصلی  ثبتی  پالک  شش دانگ  فروش 
رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ مورخ   ۱۹۸۴۷۱ سند  موجب  به  قم 
 - قم  قدیم  جاده  بنشانی  است  گرفته  قرار  تجارت  بانک  رهن  در  تهران   ۳۰۹
شرکت  به  متعلق  محجوری  ورزشگاه  جنب   ،۱۳ کوچه  ترمینال،  از  بعد  تهران، 
با  ۱۰صبح  ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ مورخ  یک شنبه  روز  در  فوق  ورشکسته 

نماید: اقدام  ذیل  شرایط 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

صنعتی  کاربری  با  و  سند(  )طبق   ۶۷۸۲۷ ثبت  شماره  با  نظر  مورد  ملک   -۱
و  آجرنما  نمای  با  محیطی  دیوارهای  دارای  مترمربع   ۲۴۰۰ عرصه  مساحت  به 
قاب های با نمای سیمانی و از اره سنگی تا ارتفاع ۴۰ سانتی متر است. ارزش 
 ۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  ریال جمعًا   ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  مترمربع عرصه  هر 

ریال.
که  بوده  شیروانی  سبک  سقف  با  فلزی  سوله  دو  دارای  موصوف  ملک   -۲
درب ها  می باشد  لفتون  آجر  مابقی  و  سنگ  متر   ۱/۵ تا  بدنه  بتن،  آن ها  کف 
متربع  هر  ارزش  بوده.  مترمربع   ۱۱۵۴ ها  سوله  زیربنای  و  فلزی  پنجره ها  و 

۴۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال. ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال جمعًا مبلغ  اعیانی سوله مبلغ 
۳- ساختمان اداری در دو طبقه در ابتدایی ورودی ملک به مساحت حدود ۶۱ 
با  طبقه(  دو  )در  مترمربع  حدود۱۲۰  مجموع  و  طبقه(  هر  )در  زیربنا  مترمربع 
نمای آجر و درب و پنجره فلزی بنا شده که دارای یک اتاق، آبدارخانه، حمام و 
سرویس بهداشتی، کف ساختمان سرامیک، بدنه کاغذ دیواری و کف سرویس 
نیز  دارای خرپشته  فلزی است. ساختمان  نرده  دارای  و  بدنه سفید  پله سنگ، 
سقف  و  کاشی  بدنه  سرامیک،  کف  با  بهداشتی  سرویس  محوطه  در  می باشد. 
ریال   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ هرمترمربع  ارزش  است.  گردیده  احداث  ضربی  طاق 

 . ریال   ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مجموعًا 
طول  و  متر   ۲/۵۰ حدود  ارتفاع  به  پیرامون  دیوارهای  از  متربع  هر  ارزش   -۴
 ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  محوطه  سیمانی  کف سازی  همراه  به  مترمربع   ۲۱۵

ریال.
۸- ارزش انشعابات مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۹- در مجموع ارزش کل ملک مبلغ ۱۴۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
ب ( شرایط شرکت در مزایده :

صورت  به  ریال   ۷,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -۱
بنام   ۰۱۰۹۸۹۷۹۸۳۰۰۵ شماره  حساب  به  یا  بانکی  بین  تضمینی  چک 
و  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان 

اموال   -۳ پرونده  مزایده  به  مربوط  و جمله  داده  قرار  و مهر  پاکت الک  در  باید 
شرکت ورشکسته تولیدی و صنعتی کویر با مشخصات کامل و محل اقامت خود 
در روی پاکت نوشته تا ساعت ۹ صبح روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ به اداره 
۵ )ک دادسرا(،  به نشانی: خیابان ساحلی، کوچه  امور ورشکستگی قم  تصفیه 
سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهاد   -۲ شود.  تسلیم  سوم  طبقه   ،۱۸ پالک 
پیشنهادهای   -۳ شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و 
واصله در روز و ساعت مزایده باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان 
قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  برنده  است؛  بالمانع  مزایده  جلسه  در 
ظرف  باید  مزایده  برنده   -۴ نماید.  پیشنهاد  فوق  شرح  به  کتبی  صورت  به  را 
مدت سه ماه از تاریخ مزایده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را پرداخت و در اداره 
تصفیه حاضر تا به دفتر اسناد رسمی معرفی شود در غیر اینصورت پنج درصد 
مالیات   -۵ و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد.  نفع ورشکسته  به  واریز شده 
بجز  فروشنده است  به عهده  مزایده  مورد  به  مربوط  دیون  و سایر  انتقال  و  نقل 
جهت   -۶ است.  طرفین  عهده  به  بالمناصفه  که  رسمی  اسناد  دفترخانه  هزینه 
مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  معامله،  مورد  انتقال  در  تسریع 
اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -۷ است.  خریدار  عهده  به  الزم  حساب های 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۲۰۶  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم 
غالمحسین   ، محمدرضا  خواندگان  میاندشتی  رفیعی  احمد  خواهان  گردیده 
میاندشتی  اکبری  بی  بی  حاج  و  میاندشتی  رفیعی  همگی  صغری  و  کوکب   ،
مبنی بر فروش پالک ثبتی ۱۴۴ فرعی از ۲۵۵۴ اصلی بخش ۲ قم کارشناس 
شماره  به  پرونده  ارجاع  به  عطف  ؛  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
 ۱۴۰۱/۳/۲۱ مورخ   )۰۱۰۰۲۰۶  : )بایگانی   ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۱۰۸۵۰۳
قم  ثبت  دو  بخش  اصلی   ۱۴۴/۲۵۵۴ فرعی  ثبتی  پالک  ارزیابی  خصوص  در 
بازدید   ۱۶ – پالک   ۱۱ – کوچه  ازادگان  بلوار   – قم  نشانی  به  مذکور  از پالک   ،
 ۱۴۴ ثبتی  پالک  دانگ  شش   : ملک  ثبتی  مشخصات  و  حدود  امد.  عمل  به 
۲۵۰ مترمربع دارای سند مالکیت عرصه و  ۲۵۵۴ اصلی به مساحت  فرعی از 
اعیان به نام بانو پری قزوینی فرزند مرحوم عبدالوهاب فرزند محمد رفیع )که 
رفیعی  حسین  حاج  اقای  به  ششدانگ  مالکیت  سند   ۱۳۶۷/۸/۲۱ تاریخ  در 
شماره  طی  که  ای  دفترچه  سند  دارای  که  است(  شده  منتقل  میاندشتی 
اربعه  حدود  با  که  است.  شده  ثبت   ۲۱۴ صفحه  ذیل   ۱۷۴ دفتر  در   ۲۹۹۲۲
با  اشتراکی  پی  متر   ۱۰ به طول  باشد: شماال:  ذیل می  به شرح  و مشخصات 
به   : جنوبا  فرعی   ۱۴۵ با  اشتراکی  پی  متر   ۲۵ طول  به   : شرقا   ، فرعی   ۱۳۷
پی  متر   ۲۵ طول  به  غربا:  احداثی  متری  هشت  خیابان  به  پی  متر   ۱۰ طول 
مذکور  ساختمان  ملک:  معمای  و  سازه  مشخصات  فرعی   ۱۴۳ با  اشتراکی 
اول  و  همکف   ، زیرزمین  طبقه  شامل  مسکونی  کاربری  با  زیربنا  طبقه  سه  در 
ساختمان  سازه  باشد.  می  متری   ۸ کوچه  به  مشرف  ساز  شمالی  صورت  به 
ضربی  طاق  نوع  از  طبقات  سقف  و  میانی  فلزی  ستون  و  بنایی  دیوار  نوع  از 

به  مشرف  متر   ۳/۱۷ سقف  تا  کف  ارتفاع  به  زیرزمین  طبقه  باشد.  می  فلزی 
حیاط ، شامل سالن ، اشپزخانه و یک اتاق خواب و حمام و دستشویی در زیر 
 ۲/۲ ارتفاع  تا  بدنه دیوار ها   ، از جنس موزاییک  باشد. کف فرش  پله می  راه 
به  همکف  طبقه  باشد.  می  کاری  سفید   – کاری  گچ  اندود  مابقی  و  سنگ  متر 
 ، خواب  اتاق  یک   ، اپن  اشپزخانه   ، سالن  شامل   ، متر   ۳ سقف  تا  کف  ارتفاع 
موزاییک  جنس  از  فرش  کف  باشد.  می  ایوان  و  پاسیو  و  دستشویی  و  حمام 
 – کاری  گچ  اندود  سقف  و  مابقی  و  سنگ  متر   ۱/۲ ارتفاع  تا  ها  دیوار  بدنه   ،
، شامل سالن  متر   ۳ تا سقف  ارتفاع کف  به  اول  باشد. طبقه  کاری می  سفید 
کف  باشد.  می  تراس  و  دستشویی  و  حمام   ، خواب  اتاق  یک   ، اشپزخانه   ،
 – کاری  گچ  اندود  سقف  و  ها  دیوار  بدنه  پوشش   ، موزاییک  جنس  از  فرش 
باشد.  می  سنگ  تراس  های  دیوار  نمای  و  فرش  کف  باشد.  می  کاری  سفید 
از  حیاط  های  ودیوار   ساختمان  نمای   ، الومینیومی  ساختمان  پنجره  و  درب 
باشد.  می  بام  پشت  ایزوالسیون  و  موزاییک  حیاط  فرش  کف  و  سنگ  جنس 
ساختمان  انشعابات  امتیاز  باشد.  می  بهداشتی  سرویس  یک  دارای  حیاط 
می  گاز  انشعاب  یک  و  اب  انشعاب  یک   ، فاز  تک  برق  انشعاب  دو  بر  مشتمل 
نمی  برداری  بهره  حال  در  و  سکونت  فاقد  حاضر  حال  در  مذکور  ملک  باشد. 
هر  )ارزش  مترمربع   ۲۵۰ مساحت  به  عرصه   -۱ کارشناسی:  نظریه  باشد. 
اعیانی   -۲ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال(  میلیون  چهل  و  یکصد  مترمربع 
میلیون  دو  و  سی  مترمربع  هر  )ارزش  ۱۷۶مترمربع  مساحت  به  زیرزمین 
۱۷۶ مترمربع  به مساحت  اعیانی همکف   -۳ ۵/۶۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال( 
 -۴ ۶/۶۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال(  میلیون  و هشت  مترمربع سی  )ارزش هر 
شش  و  سی  مترمربع  هر  )ارزش  مترمربع   ۱۷۶ مساحت  به  اول  طبقه  اعیانی 

مجموع   ... و  انشعابات  امتیاز   -۵ ۳/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال(  میلیون 
موارد  به  توجه  با  لذا  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  پانصد  مقطوع 
های  ارگان  به  بدهی  گونه  هر  عدم  فرض  با  مذکور  ملک  کلی  ارزش  مذکور 
و  میلیارد  یک  و  پنجاه  ۵۱/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ؛   ... و  شهرداری  و 
الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  ریال  میلیون  سی  و  سیصد 
 ، قم  آدرس   به  ۱۱/۴۵صبح  ۱۱/۳۰الی  ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ تاریخ  در 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
به کسانی  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  جلسه مزایده شرکت 
)شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی  تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
از  به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی  هزینه مزایده 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه 

. ئید نما
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

الجزیره 
بازی بدون برنده، استعمار نو 

با پوشش قانونی 
»ملونی، مکرون و پوتین« به »رفاه آفریقایی ها« اهمیتی نمی دهند 
که  پوتین  حتی  و  مکرون  ملونی،  قبیل  از  غربی  سیاستمداران 
استثمار نئوامپریالیستی آفریقا را محکوم می کنند، به فکر مردم 

نمی دهند. اهمیتی  آفریقایی ها  رفاه  به  و  نیستند  آفریقا 
نخست وزیر  ملونی،  جورجیا  از  ویدئویی  مجازی  فضای  در  روزها  این 
آفریقا  در  را  فرانسه  اقتصادی  امپریالیسم  که  شده-  منتشر  ایتالیا 

کند. می  محکوم 
گرفته،  قرار  توجه  مورد  اروپا  و  آفریقا  در  شدت  به  که  ویدئو  این  در 
»ارز  یک  از  فرانسه  که  می کند  ادعا  افراطی  راست  سیاستمدار  این 
می  استفاده  آفریقایی  کشورهای  منابع«  »استثمار  برای  استعماری« 
از یک کودک معدنچی نمایش داده و می گوید  کند. او سپس عکسی 
از  می کند-  صادر  بورکینافاسو  که  چیزهایی  تمام  از  درصد   ۵۰« که 
خزانه  به  می کند-  استخراج  عکس  توی  کودک  این  که  طالیی  جمله 

می رود«. فرانسه 
تضمین  فرانسه  که  یورو  به  متصل  )ارزی  سی اف ای  فرانک  از  فرانسه 
می کند( برای اعمال نفوذ بر مستعمرات سابق خود در آفریقا استفاده 
می کند،  تضمین  را  سی اف ای  فرانک  ارزش  فرانسه  واقع  در  می کند. 
ذخایر  از  نیمی  می خواهد  معامله  طرف  کشورهای  از  مقابل  در  اما 
می تواند  که  سیاستی  دارند.  نگه  فرانسه  خزانه داری  در  را  خود  ارزی 
به  و  بوده  آفریقایی  کشورهای  پولی  حاکمیت  عملی  سلب  معنای  به 
می آید. شمار  به  قانونی  پوشش  یک  با  نو  استعمار  نوعی  بهتر  عبارتی 
ولی توانایی ظاهری ملونی در تشخیص سیاست های غارتگرانه فرانسه 
به طور مستمر  او  را فریب دهد که  نباید کسی  در مستعمرات سابقش 
و مکرر به سیاست های استعماری کشورهای اروپایی در آفریقا خواهد 

پرداخت.
بوده.  آفریقا  استعمارگران  از  یکی  خود  ملونی  کشور  گذشته،  این  از 
تحت  را  اتیوپی  و  لیبی  سومالی،  اریتره،  از  مناطقی  ایتالیا  واقع  در 
اما ملونی هرگز در مورد تقصیرهای کشورش در زمینه  کنترل داشته، 

نمی کند. عذرخواهی  و  صحبت  آفریقا  حاضر  حال  مشکالت 
منطقه  و  اروپا  اتحادیه  اعضای  از  یکی  عنوان  به  ایتالیا  این،  بر  عالوه 
اقتصادی  سیاست های  از  دیگر  بسیاری  و  فرانک  از  نیز  خود  یورو، 
هرگز  ملونی  حال  این  با  می برد.  سود  آفریقا  در  اروپا  استثمارگرانه 
قدرت  در  توازنی  و  تعادل  بتواند  که  نکرده  پیشنهاد  سیاست هایی 
تالش های  از  فراتر  واقع،  در  اورد.  وجود  به  آفریقا  و  اروپا  روابط  و 
تنها  را  فرانسه  اقتصادی  امپریالیسم  اینکه  برای  ایتالیا  نخست وزیر 
پیامدهای  او  می رسد  نظر  به  بداند،  اروپا  مهاجرت  بحران  مسئول 
اقتصادی  و  اجتماعی  و عمیق مشکالت  بشردوستانه  تبعات  و  انسانی 
آفریقا را- که حاصل سیاست های استعماری است و مهاجران ناامید را 
به خطر  اندازند-  اروپا  به سواحل  برای رسیدن  را  وامی دارد جان خود 
ایتالیایی های  آرای  کردن  جمع  برای  انتخاباتی  خوراک  جز  چیزی 

نمی بیند. ناراضی 
علیه  جهانی  انتقادات  افزایش  با  هم زمان  اخیر،  سال های  در 
اتهام  انگشت  گرفتن  استعمارگرایانه،  سیاست های  و  نژادپرستی 
سیاستمداران  توسط  دیگر  کشورهای  استعماری  تاریخ  سمت  به 
کرده اند  تالش  سیاستمداران  راستا  این  در  است.  شده  مرسوم  غربی 
استعماری  سیاست های  درباره  اتهاماتی  با  را  خود  سیاسی  مخالفان 
فعلی یا تاریخی کشورهای آن ها بی اعتبار کنند، و این در حالی است 
که همین ها چشمان خود را بر روی سیاست های استعماری تاریخی یا 
حتی سیاست های نئواستعماری کشورهای خود بسته یا فعاالنه از این 

کرده اند. حمایت  نوین  استعمار 
طور  به  که  نیست  برجسته ای  سیاستمدار  تنها  ملونی  حقیقت،  در 
برابر  در  امتیاز  کسب  برای  استعماری  ضد  استدالل های  از  ریاکارانه 
حتی  مسایل  این  پیش تر  است.  کرده  استفاده  خود  سیاسی  رقبای 
به  که  شده-  مطرح  نیز  فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون  امانوئل  زبان  از 

است. پرداخته  استعماری  ضد  تظاهرات 
کشورهای  سران  نشست  حاشیه  در  نوامبر   20 در  سیاستمدار  این 
فرانسوی زبان در تونس سعی کرد با وارد کردن اتهام به روسیه، از ادامه 

کند. دفاع  آفریقا  در  کشورش  استعماری  حضور 
یا جاهای  مرکزی  آفریقای  به جمهوری  باید  فقط  مکرون گفت: »شما 
و  فرانسه  زدن  کنار  پروژه  روسیه  چگونه  که  کنید  نگاه  آفریقا  دیگر 

می کند«. اجرا  را  خود  غارتگری  افزایش 
محق  آفریقا  در  روسیه  پروژه  نامیدن  غارتگری  در  البته  فرانسه  رهبر 
پروژه  که  این  کردن  وانمود  برای  او  تالش  وجود،  این  با  ولی  است. 
در  فرانسه  خود  تثبیت شده تر(  بسیار  و  قدیمی تر  )بسیار  غارتگری 
ادعای  یک  می تواند  تنها  بوده؛  سودمند  حتی  یا  خیرخواهانه  آفریقا 

شود. توصیف  بی شرمانه 
تاریخ  »سرزنش  خنده دار  تراژدی  در  هم  خودش  روسیه  البته 
استعماری« رقبای خود بازیگر قابلی است. به خصوص از این نظر که 
روسیه  که  می کنند  اشاره  نکته  این  به  تمام  اشتیاق  با  روسیه  رهبران 
رقبای  مانند  هرگز  رو  این  از  و  نداشته  آفریقا  در  مستعمره هایی  هرگز 
ژئوپلیتیک غربی خود مرتکب »جنایت های خونین استعماری« نشده 

است.
روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی  ژوئیه  ماه  در  زمینه  این  در 
روند  تکمیل  برای  آفریقا  خواسته های  با  روسیه  که  شد  مدعی 
خارج  زمینه  در  آن ها  تالش های  از  و  دارد  همبستگی  استعمارزدایی 

می کند. حمایت  اروپا  کنترل  از  آفریقا  اقتصاد  کردن 
پنهان  به  نیازی  استعماری  قدرت های  نمایندگان  استعمار،  دوران  در 
تحت  مردم  سعادت  به  عالقه  به  تظاهر  یا  خود  رفتار  ماهیت  کردن 

نداشتند. استعمار 
امروز اما در دنیای دیگری زندگی می کنیم و تظاهرات ضد استعماری 
پیشینیان  به  نسبت  مدرن  امپریالیست های  بنابراین  است.  شده  مد 
خود نسبت به ماهیت رفتار کشورشان در آفریقا صراحت کمتری دارند 
بشر  حقوق  به  خودشان،  واقعی  تمایالت  از  فارغ  بسیاری،  حتی  و 
می دانند  استعماری  ضد  را  خود  سیاست های  و  داده  نشان  پایبندی 
و هم زمان با خوشحالی دیگر قدرت ها را به استعمار نو متهم می کنند.
استعماری  پول  از  ملونی  جورجیا  انتقاد  که  همان قدر  حقیقت  در 
در  روسیه  غارتگری  پروژه  از  مکرون  انتقادات  است،  درست  فرانسه 
از  وقتی  نیز  پوتین  و  الوروف  البته  و  می رسد  نظر  به  دقیق  نیز  آفریقا 
نمی گویند. دروغ  می کنند،  صحبت  غرب  استعماری  خونین  جنایات 
وجود  غرب  استعماری  سرزنش  بازی  در  واقعی  برنده  هیچ  یعنی  این 

/شفقنا داشت.  نخواهد 

بین الملل
با  اما  است  خط  پایان  در  برجام       ◄
وضعیتش  آن  هر  دارد  احتمال  وجود  این 

کند. تغییر 
در  آمریکا  و  ایران  شهریورماه 
داشتند  قرار  توافق  به  نقطه  نزدیک ترین 
شد  خاموش  مذاکرات  چراغ  ناگهان  اما 
ها  دیپلمات  روزی  چه  نیست  مشخص  و 
برگردند. وین  به  دوباره  گیرند  می  تصمیم 
محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده 
روایت می کند  این طور  را  روزها  آن  ایران 
که »ما نزدیک توافق بودیم امتیازات قابل 
اتحادیه  متن  آوردیم،  به دست  را  توجهی 
اروپا با نکاتی که ایران لحاظ کرد، به تأیید 
امضا  آمریکایی ها  اگر  و  رسید  هم  اروپا 
توافق اجرا خواهد شد.« بپذیرند،  و  کنند 
ها  برخی  استقبال  با  اتفاق  این  البته 
مخالفان  گروه  این  شد،  مواجه  داخل  در 
که  بودند  روحانی  دولت  زمان  در  برجام 
رضایت  برجام  احیای  از  تلویحی  حاال 
حاضر  آمریکا  اینکه  به  منوط  داشتند 
علت  بدهد.  بیشتری  امتیازهای  شود 

مذاکرات  تعویق  از  گروه  این  خوشحالی 
این بود که زمستان سرد می آید و اروپایی 
ها به علت عدم توانایی در تأمین انرژی بر 
خواسته  مقابل  تا  آورند  می  فشار  آمریکا 
های ایران انعطاف نشان دهد اما گذشت 

طورها  آن  زمستان  کرد  مشخص  زمان 
حامیان  و  برجام  دیروز  مخالفان  که  هم 
را  زندگی  گفتند  می  سیدابراهیم  امروز 
تا  است  نکرده  سخت  اروپا  مردم  برای 
نهایت  در  و  بشورند  دولت های شان  علیه 

دولت  با  زنی  چانه  به  مجبور  ها  اروپایی 
شوند. بایدن 

با  گفتگو  در  پور  حقیقت  منصور 
متن  حتی  بود  شده  توافق  گفت:  فردا 
اما  بود  آماده  هم  بایدن  آقای  سخنرانی 
بودند  مخالف  برجام  احیای  با  که  کسانی 
فکر  آیا  بیفتد،  اتفاق  این  نگذاشتند  و 
توافق  اگر  کردند؟  الفتوح  فتح  کنند  می 
به  مردم  و  کشور  برای  شد  می  حاصل 
و  دانشجویان  تجار،  تولیدکنندگان،  ویژه 
افتاد. می  اتفاق  هایی  گشایش  ها  مریض 
دولت  خارجی  سیاست  دستگاه 
ها  آمریکایی  های  پیام  از  حاال  سیزدهم 
خبر  برجامی  مذاکرات  دوباره  آغاز  برای 
خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  دهد.  می 
به  اخیرش  گیری  موضع  چندین  در 
ها  غربی  اما  داشت  اشاره  موضوع  این 
و  شوق  چنین  تهران  روایت  برخالف 
یکی  دهند.  نمی  نشان  خود  از  اشتیاقی 
ایرانی  کننده  مذاکره  تیم  اعضای  از 
که  دهد  می  توضیح  طور  این  را  علت 

ناآرامی  یا  آشوب  کشور  داخل  در  »وقتی 
و  طمع  آمریکایی ها  باشد،  داشته  وجود 
که  داده  نشان  ایران  اما  می کنند.  تعلل 
نمی دهد  اجازه  و  می داند  را  خود  حقوق 
بتواند  آمریکا  تا  بگیرد  صورت  توافقی  که 

کند.« تقلب  دوباره 
دولت  که  است  روایتی  این  البته 
بازگو  مردم  برای  دارد  دوست  سیزدهم 
دارند.  دیگری  نظر  کارشناسان  اما  کند 
سیاست  مسائل  تحلیلگر  مجلسی  فریدون 
نتیجه  به  »غرب  است  معتقد  خارجی 
ناامید  برجام  احیای  از  و  رسیده  نهایی 

است.« شده 
وجود  هم  دیگری  تحلیل  میان  این  در 
دارد و آن اینکه دولت سیزدهم دی ماه دو 
رو  بار  آخرین  برای  آمریکا(  و  )ایران  طرف 
نشینند  می  مذاکره  میز  پشت  هم  روی  به 
و آن شاید شانس آخر برای احیای برجام 
ماند  منتظر  باید  حال  باشد.  رفته  کما  به 
پیدا  سرنوشتی  چه  برجام  باالخره  دید  و 

 ► می کند.   

●  سرنوشت نهایی برجام    ●

های  چهره  اخیر،  روزهای  طی       ◄
را  خود  جمهوریخواه  حزب  سرشناس 
انتخابات  رقابتهای  در  حضور  برای 
می  آماده   2024 جمهوری  ریاست 
سانتیس  دی  و  ترامپ  میان  تقابل  کنند. 
است  شده  سبب  فلوریدا(  فرماندار   (
حزب  دیگر  های  چهره  برخی  تا 
برگزاری  از  قبل  تا  که  جمهوریخواه 
شکست  و  کنگره  ای  میاندوره  انتخابات 
نسبی  اکثریت  کسب  در  جمهوریخواهان 
رقابتهای  در  حضور  برای  تصوری  سنا 
به  تبدیل  اکنون  نبودند،  قائل  انتخاباتی 
یکی  شوند!  آمریکا  بالقوه  جمهور  روسای 
سابق  نماینده  هیلی  نیکی   ، افراد  این  از 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  آمریکا 

باشد. می  متحد 
هیلی،  اینکه  توجه  جالب  نکته 
خصوص  در  خود  سخنان  نخستین 
انتخابات  رقابتهای  در  حضور  احتمال 
برجام  مسئله  با  را  جمهوری  ریاست 
از  انتقاد  با  هیلی  است.  کرده  آغاز 
قبال  در  بایدن«  »جو  دولت  سیاست های 
بازگرداندن  در  بایدن  »اگر  گفت:  ایران 
شما  به  شود،  موفق  ایران  توافق  به  ما 
رئیس جمهور  داد.  خواهم  قول  یک 
اول  روز  در  هیلی(  )نیکی  بعدی 
خواهد  پاره  را  آن  ریاست جمهوری، 

» . کرد
یهودیان  جمع  در  بار  این  هیلی  نیکی 
این  تند  مواضع  آمریکا،  جمهوری خواه 
تکرار  را  برجام  قبال  در  آمریکایی  حزب 
کرد. بر اساس گزارش شبکه »ام اس ان« 

جمعی  برای  تا  بود  صدد  در  هیلی  نیکی 
بررسی  برای  که  جمهوری خواه  فعاالن  از 
نامزدی  برای  حزب  این  احتمالی  رقبای 
اصالحاتی   ،۲۰۲۴ ریاست جمهوری 
رسیدن  مسیر  ادامه  در  حزب  این  که  را 
گوشزد  دارد،  نیاز  ریاست جمهوری  به 
در  را  سیگنال هایی  حقیقت  در  کند، 
رقابت های  در  شرکت  احتمال  خصوص 
بعنوان  ریاست جمهوری  انتخابات 
کرده  ارسال  را  جمهوری خواهان  نامزد 
دیگر  بسیاری  همچون  که  هیلی  است. 
ترامپ  مثل  آمریکا  جمهوری خواهان  از 
جمهوری  قبال  در  تند  بسیار  مواضعی 
شب  سخنرانی  در  دارد،  ایران  اسالمی 
انتقاد  با  محلی  وقت  به  )شنبه(  گذشته 
بایدن«  »جو  دولت  سیاست های  از 
ایران  قبال  در  آمریکا  رئیس جمهور 
به  ما  بازگرداندن  در  بایدن  »اگر  گفت: 
به شما یک قول  ایران موفق شود،  توافق 
)نیکی  بعدی  رئیس جمهور  داد.  خواهم 
آن  ریاست جمهوری،  اول  روز  در  هیلی( 

کرد.« خواهد  پاره  را 
ایاالت  نماینده  هیلی،  نیکی  نقش 
در  متحد  ملل  سازمان  در  آمریکا  متحده 
خروج از توافق هسته ای در سال 2018 
نشریه  زمان    آن  در  کرد.  ایفا  میالدی 

: کرد  اعالم  خود  گزارش  در  پالیتیکو 
در  آمریکا  سفیر  هیلی«  »نیکی  این   "
سازمان ملل متحد بود که در مقابل حزم 
ترامپ،  کابینه  اعضای  سایر  احتیاط  و 
راه را برای عدم تأیید برجام هموار نمود. 
با  ترامپ   ، ژوئیه)2018(  ماه  اوایل  در 

به توافق  پایبندی تهران  اکراه و بی میلی 
کرد." اعالم  را  ایران  ای  هسته 

وزرای  متیس   جیمز  و  تیلرسون 
مراتب  به  که  آمریکا  وقت  دفاع  خارجه  
در  هیلی  نیکی  به  نسبت  بیشتری  تجربه 
به  و سیاسی داشتند، نسبت  نظامی  امور 
بازیگران  آثار و تبعات عدم همراهی دیگر 
بین المللی با واشنگتن در تقابل با برجام 
تا  شد  سبب  مسئله  همین  بودند.  گاه  آ
بازدارنده  و  سلبی  نگاه  وجود  با  تیلرسون 
توافق هسته ای داشت،  به  ای که نسبت 
به ترامپ در خصوص خروج از این توافق 
در  هیلی  نیکی  مقابل،  دهد.در  هشدار 
اعالم  تا  ماه  دو  فاصله  در  که  نشستی 
از برجام  در کاخ  خروج رسمی واشنگتن 

مستر«  مک  »هربرت  حضور  با  و  سفید 
»مایک  و  ترامپ  ملی  امنیت  عالی  مشاور 
شد،  برگزار  جمهور  رئیس  معاون  پنس« 
به  که  خواست  آمریکا  جمهور  رئیس  از 
این  برای  الزم  ادله  تا  دهد  فرصتی  وی 

نماید. فراهم  را  تأیید  عدم 
وی  دیدار  و  وین  به  هیلی  نیکی  سفر 
آژانس  سابق  کل   مدیر  آمانو  یوکیو  با 
راستا  همین  در  اتمی  انرژِی  المللی  بین 
دیدار  این  در  هیلی  گرفت.نیکی  صورت 
در  را  آژانس  مطلق  همراهی  کرد  سعی 
این  در  اما  آورد  دست  به  برجام  با  تقابل 
نیز  آمانو  یوکیو  ماند.  ناموفق  خصوص 
پرده  پشت  سیاسی  وابستگی  وجود  با 
نسبت  آژانس،  در  قدرت  های  البی  به 

مقابل  در  اندازی  سنگ  تبعات  و  آثار  به 
خود  المللی  بین  اعتبار  برای  برجام 
پس  اندک  ای  فاصله  در  بود.آمانو  گاه  آ
در  دیگر  بار  وین،  به  هیلی  نیکی  سفر  از 
نسبت  ایران  پایبندی  خود  جدید  گزارش 
قرار  تایید  مورد  را  ای  هسته  توافق  به 
آمانو  تا  داشت  انتظار  هیلی  نیکی   . داد 
مسیر  در  سفید  کاخ  با  مطلق  صورت  به 
این  به  اما  کند  همراهی  برجام  با  تقابل 
نیافت.متعاقب شکست  هدف خود دست 
مانند  افرادی  وین،  به  هیلی  نیکی  سفر 
تا  خواستند  ترامپ  از  متیس  و  تیلرسون 
واقع  رفتاری  ای  هسته  توافق  به  نسبت 
درخواست  ترامپ   اما  باشد  داشته  بینانه 

► کرد.   رد  را  آنها 

چرا نیکی هیلی آرام و قرار ندارد؟ 

●  فریادهای دیپلمات ناشی علیه مذاکرات وین   ●



جهان  در  اخیر  سالهای  جنگ های      ◄
که  زدند  رقم  را  کننده ای  غافلگیر  اتفاقات 
مطالعه  به  وادار  را  نظامی  و  دفاعی  کارشناسان 
با  آن  متغیر  دینامیک های  و  مدرن  جنگاوری 
دادند  نشان  جنگها  این  کردند.  بیشتری  عمق 
رغم  به  جهان  ارتش های  قدرتمندترین  حتی 
تکنولوژیکی  پیشرفتهای  و  باال  ارقام  داشتن 
طرزی  به  که  حریفانی  مقابل  در  است  ممکن 
دالیل  به  بنا  هستند  ضعیف تر  چشمگیرتر 

شوند. شکستهایی  متحمل  مختلف 
در  مانکی"  "اینسایدر  اینترنتی  پایگاه 
قدرتمند  ارتش   ۲۵ بندی  رده  به  مقاله ای 
جهان در سال ۲۰۲۲ بر اساس معیارهای خود 
پایگاه  این  نظر  مورد  معیارهای  است.  پرداخته 
و  زیردریایی  هواپیما،  تعداد  عموما  تحلیلی 

است. بوده  نظامی  بودجه 
است:  نوشته  مقاله  این  در  مانکی  اینسایدر 
جهان  در  ارتش  قدرتمندترین  فعال  "آمریکا 
است. جنگ روسیه و مواضع هر چه تهاجمی تر 
افزایش  باعث  آرام  اقیانوس  حوزه  در  چین 
افزایش  به  کردنش  مجبور  و  آمریکا  نگرانی 
کمک  عامل  که  موضوعی  شده؛  نظامی  بودجه 
نظامی  و  سازی  تسلیحات  شرکت های  به 
تهدید  قبال  در  نیز  اروپا  کشورهای  است. 
خود  نظامی  بودجه  افزایش  به  شروع  روسیه 
نظامی  بودجه های  افزایش  روند  این  کرده اند. 
شرکت های  بزرگترین  برای  فوق العاده  طرزی  به 
این  از  برخی  بود.  خواهد  نافع  جهان  نظامی 
را  درآمدشان  افزایش  انتظار  که  بزرگ  شرکتهای 
جنرال  بوئینگ،  گرومن،  نورتروپ  شامل  دارند 

هستند." مارتین  الکهید  و  دینامیکس 
این پایگاه اینترنتی در ادامه این گزارش پیش 
انتهای  از  را  جهان  برتر  ارتش   ۲۵ ذکر  آنکه  از 
رده  برای  "ما  می نویسد:  کند،  شروع  فهرست 
ارتش های  قدرتمندترین  از  تا   ۲۵ کردن  بندی 
نظامی  کلیت هزینه های   ۲۰۲۲ در سال  جهان 
به  توجه  با  همچنین  گرفتیم.  نظر  در  را  آنها 
اتکای شدید جنگهای مدرن به نیروهای هوایی 
 ۵۰ بندی  رده  برای  معیارهایمان  در  دریایی،  و 
درصد   ۳۰ نظامی،  هزینه  به  را  اهمیت  درصد 
هوایی  نیروهای  جنگنده های  کل  تعداد  به  را 
زیردریایی ها  تعداد  به  را  اهمیت  درصد   ۲۰ و 

داده ایم."
۲۵. قطر

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۱۵۹۳

تعداد کل جنگنده ها: ۴۰
تعداد کل زیردریایی: ۰

کردن  پیدا  اختالف  با  پیش  سال  چند  قطر 
با چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس، توسط 
آنها منزوی شد و آنها در سال ۲۰۲۱ به محاصره 
سه ساله قطر پایان دادند. قطر با وجود دریافت 
فشارهای دیپلماتیک از جانب کشورهای خلیج 
و  قدرتمندتر  نهایت  در  مناقشه  این  از  فارس 

شد. خارج  تر  خودمختار 
۲۴. کلمبیا

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۰۱۸۰

تعداد کل جنگنده ها: ۱۷
تعداد کل زیردریایی: ۱۱

کلمبیا با داشتن یکی از باالترین بودجه های 

این  به  توانسته  التین،  آمریکای  در  نظامی 
ارتش های  قدرتمندترین  فهرست  در  جایگاه 

یابد. دست  جهان 
۲۳. سنگاپور

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۱۱۱۵

تعداد کل جنگنده ها: ۱۰۰
تعداد کل زیردریایی: ۵

را  بودجه کشور  از کل  بزرگی  سنگاپور بخش 
برای ارتش خود در نظر گرفته است و به همین 
منطقه  در  ارتش ها  پیشرفته ترین  از  یکی  دلیل 

را در اختیار دارد. خود 
۲۲. لهستان

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۳۷۱۰

تعداد کل جنگنده ها: ۹۱
تعداد کل زیردریایی: ۱

بزرگی  تهدیدات  با  تاریخی  لحاظ  از  لهستان 
است.  بوده  مواجه  آلمان  و  روسیه  سوی  از 
درگیری این کشور با آلمان با جنگ جهانی دوم 
کشور  این  همچنان  روسیه  تهدید  اما  شد،  حل 
هزینه های  می شود  باعث  و  مضطرب  کرده  را 
سنگینی را برای ارتش هزینه کند و همچنین به 

باشد. ناتو  و  آمریکا  حمایت  دنبال 
۲۱. هلند

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۳۷۵۲

تعداد کل جنگنده ها: ۴۰
تعداد کل زیردریایی: ۴

کرد  اعالم  هلند  دولت   ،۲۰۲۲ اکتبر  در 
قصد دارد تا میزان ۳.۵ میلیارد دالر دیگر برای 

کند. هزینه  نظامی  تدارکات 
۲۰. برزیل

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۹۱۸۷

تعداد کل جنگنده ها: ۴۲
تعداد کل زیردریایی: ۷

برزیل به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای 
عمدتًا  خود،  نظامی  بودجه  تقویت  به  جهان، 
صحنه  در  خود  حضور  افزایش  برای  تالش  در 

است. داده  ادامه  جهانی، 
۱۹. اسپانیا

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۹۵۴۴

تعداد کل جنگنده ها: ۱۴۰
تعداد کل زیردریایی: ۲

در سال ۲۰۲۲، اسپانیا افزایش بیش از یک 
میلیارد دالری بودجه نظامی را با هدف رساندن 
این بودجه به دو درصد از تولید ناخالص داخلی 

خود تصویب کرد.
۱۸. کانادا

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۲۶۴۴۹

تعداد کل جنگنده ها: ۶۳
تعداد کل زیردریایی: ۴

کانادا اخیرًا اعالم کرد که بودجه نظامی خود 
میلیارد  هشت  میزان  به  آینده  سال  پنج  در  را 

داد. خواهد  افزایش  دالر 
۱۷. تایوان

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۲۹۵۹

تعداد کل جنگنده ها: ۲۸۸
تعداد کل زیردریایی: ۴

راستای  در  عمدتًا  تایوان  نظامی  بودجه 
تقویت توانایی این جزیره برای دفاع از خود در 

است. شده  تنظیم  چین  تهدید  برابر 
۱۶. پاکستان

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۱۱۳۰۴

تعداد کل جنگنده ها: ۳۵۷

تعداد کل زیردریایی: ۹
دلیل  به  شدنش  تشکیل  زمان  از  پاکستان 
مناقشات ارضی خود با هند، وضعیت یک کشور 
رغم  به  کشور  این  است.  کرده  ایجاد  را  امنیتی 
زیادی  اقتصادی مبالغ  با مشکالت  بودن  درگیر 
بزرگ  زرادخانه  و  می کند  هزینه  دفاع  برای  را 

می کشد. رخ  به  را  خود  هسته ای  سالح های 
۱۵. استرالیا

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۳۱۷۵۴

تعداد کل جنگنده ها: ۷۲
تعداد کل زیردریایی: ۶

استرالیا چندی پیش پس از آن که معامله اش 
از  تا  کرد  لغو  را  زیردریایی  برای خرید  فرانسه  با 
کند،  خریداری  زیردریایی  انگلیس  یا  آمریکا 
پایان  در  شد.  پاریس  با  بزرگ  اختالفی  درگیر 
این مناقشه، استرالیا ۵۸۴ میلیون دالر غرامت 
کرد.  پرداخت  فرانسه  به  معامله  این  لغو  بابت 
آمریکایی  بزرگ  سازی  تسلیحات  شرکت های 
جنرال  بوئینگ،  گرومن،  نورتروپ  نظیر 
سالح  تامین  به  مارتین  الکهید  و  داینامیکس 
برای متحدان آمریکا مانند استرالیا می پردازند.

۱۴. ترکیه
مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 

۱۵۴۷۹
تعداد کل جنگنده ها: ۲۰۵

تعداد کل زیردریایی: ۱۲
ترکیه یکی از بیشترین بودجه های نظامی در 
ائتالف ناتو را داشته و همچنین به داشتن یکی 

از قدرتمندترین ارتش های جهان می بالد.
۱۳. رژیم صهیونیستی

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۲۴۳۴۱

تعداد کل جنگنده ها: ۲۴۱
تعداد کل زیردریایی: ۵

رژیم صهیونیستی از زمان اعالم موجودیتش 
آمریکا  از  و  شده  تهدید  همسایگانش  توسط 
ارتشش  تقویت  برای  هنگفتی  حمایت های 
دریافت کرده است. شرکت های بزرگ آمریکایی 
جنرال  بوئینگ،  گرومن،  نورتروپ  نظیر 

داینامیکس و الکهید مارتین به این رژیم سالح 
. شند می فرو

ایتالیا  .۱۲
مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 

۳۲۰۰۶
تعداد کل جنگنده ها: ۹۲

تعداد کل زیردریایی: ۸
ارتش های  قدرتمندترین  از  یکی  ایتالیا 
پرسنل   ۳۵۰۰۰۰ بر  بالغ  داشتن  با  را  جهان 
با شروع مواجهه کشورهای  فعال نظامی دارد.  
آنها  روسیه  احتمالی  تهاجم  تهدید  با  اروپایی 
کرده  خود  نظامی  بودجه های  افزایش  به  اقدام 
شرکتهای  از  تسلیحات  و  تجهیزات  خرید  و 
بوئینگ،  گرومن،  نورتروپ  همچون  آمریکایی 
را سفارش  مارتین  و الکهید  داینامیکس  جنرال 

داده اند.
۱۱. ایران

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۲۴۵۸۹

تعداد کل جنگنده ها: ۱۹۷
تعداد کل زیردریایی: ۱۹

این  علیه  متعدد  تحریم های  وجود  با  ایران 
است. نشده  غافل  خود  دفاعی  بخش  از  کشور 

۱۰. عربستان سعودی
مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 

۵۵۵۶۴
تعداد کل جنگنده ها: ۲۸۳

تعداد کل زیردریایی: ۰
از  یکی  عنوان  به  سعودی  عربستان 
دهه  طی  در  جهان،  ارتش های  قدرتمندترین 
ویژه  به  خود  نظامی  بودجه  افزایش  به  گذشته 

جنگ  در  فعال  شرکت  و  مداخله اش  دلیل  به 
سعودی  عربستان  است.  داده  ادامه  یمن 
می کند  وارد  آمریکا  از  را  خود  تسلیحات  عمده 
نزدیک  بسیار  متحد  کشور  دو  دلیل  همین  به  و 
به  آنها  تسلیحاتی  معامالت  ارزش  و  هستند 

می رسد. سال  در  دالر  میلیارد  ده ها 
۹. آلمان

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۵۶۰۱۷

تعداد کل جنگنده ها: ۱۳۴
تعداد کل زیردریایی: ۶

آلمان پس از حمله روسیه به اوکراین تصمیم 
گرفت بودجه نظامی خود را افزایش دهد؛ کاری 
که اکثر کشورهای غربی از آن استقبال خواهند 
را  آلمان  از آن تالش داشتند  تا پیش  کرد چون 
افزایش  برای  اروپا  اقتصاد  بزرگترین  عنوان  به 
یک  این  کنند.  متقاعد  نظامی  مشارکت های 
پیامدهایی  است  ممکن  و  است  تاریخی  تغییر 

باشد. داشته  آینده  دهه های  برای 
۸. ژاپن

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۵۴۱۲۴

تعداد کل جنگنده ها: ۲۱۷
تعداد کل زیردریایی: ۲۱

اوکراین  به  از حمله  را پس  ژاپن اخیرا روسیه 
با  همکاری  و  گرفته  نظر  در  بزرگ  تهدید  یک 
این کشور  است.  داده  افزایش  را  متحدان خود 
افزایش داده و این منجر  را  بودجه نظامی خود 
نظامی  تجهیزات  و  افزار  سخت  بیشتر  خرید  به 
جدید از سوی ژاپن شده است. در حال حاضر، 
نفر   ۵۰۰۰۰ از  بیش  ژاپن  ارتش  ذخیره  پرسنل 

است.
انگلستان  .۷

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۶۸۳۶۶

تعداد کل جنگنده ها: ۱۱۹
تعداد کل زیردریایی: ۱۰

بودجه   ۲۰۳۰ سال  تا  بریتانیا  می رود  انتظار 
پوند  میلیارد   ۱۰۰ به  را  خود  ساالنه  نظامی 

ند. برسا

۶. فرانسه
مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 

۵۶۶۴۷
تعداد کل جنگنده ها: ۲۶۶

تعداد کل زیردریایی: ۱۰
اروپا  در  را  نظامی  بودجه  بیشترین  فرانسه 
قدرتمندترین  زمره  در  دلیل  همین  به  و  دارد 
بر  عالوه  فرانسه  دارد.  قرار  جهان  ارتش های 
تعداد  دارای  خود،  باالی  نظامی  هزینه های 
قدرت  تا   است  زیردریایی  و  جنگنده  زیادی 

بکشد. رخ  به  را  خود  نظامی 
۵. کره جنوبی

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۵۰۲۲۷

تعداد کل جنگنده ها: ۴۰۲
تعداد کل زیردریایی: ۲۲

با  دائمًا  که  است  دهه  چندین  جنوبی  کره 
دلیل  همین  به  و  بوده  روبرو  شمالی  کره  تهدید 
هزینه  خود  ارتش  برای  را  توجهی  قابل  رقم 

. می کند
۴. هند

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۷۶۵۹۸

تعداد کل جنگنده ها: ۵۶۴
تعداد کل زیردریایی: ۱۷

جای  به  هند  غول پیکر  ارتش  بودجه  عمده 
حقوق،  حفظ  صرف  مهمات،  و  تسلیحات 

می شود. نیروها  مستمری  و  مسکن 
۳. روسیه

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۶۵۹۰۸

تعداد کل جنگنده ها: ۷۷۲
تعداد کل زیردریایی: ۷۰

آور  تعجب  طرزی  به  ما،  معیارهای  اساس  بر 
جهان  قدرتمند  ارتش  سومین  همچنان  روسیه 
دالیل  به  که  دارید  یاد  به  که  حالی  در  است، 
نرفته  پیش  به خوبی  اوکراین  در  متعدد جنگش 

است.
۲. چین

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۲۹۳۳۵۲

تعداد کل جنگنده ها: ۱۲۰۰
تعداد کل زیردریایی: ۷۹

اقتصاد  دومین  به  رشد،  تجربه  از  بعد  چین 
پنجمین  همچنین  و  شده  تبدیل  جهان  بزرگ 
است.  جهان  در  اسلحه  بزرگ  صادرکننده 
چینی،  تسلیحات  کننده  دریافت  بزرگترین 

است. پاکستان 
۱. آمریکا

مجموع هزینه های نظامی )به میلیون دالر(: 
۸۰۰۶۷۲

تعداد کل جنگنده ها: ۱۹۵۷
تعداد کل زیردریایی: ۶۸

قدرتمند  ارتش   ۲۵ فهرست  صدر  در  آمریکا 
حالی  در  دارد،  قرار   ۲۰۲۲ سال  در  جهان 
مجموع  از  تنهایی  به  نظامی اش  بودجه  که 
از  تر  پایین  دیگر  ارتش    ۹ نظامی  بودجه های 
نظر  در  با  است.  بیشتر  لیست  این  در  آمریکا 
گرفتن میزان کمک ارائه شده از سوی آمریکا به 
اوکراین، این هزینه ممکن است در سال ۲۰۲۲ 
► ایسنا        / رود.  فراتر  دالر  تریلیون  یک  از 

چهارشنبـه 16 آذر 1401/ شماره 2070 www.gooyeh-qom.com بین الملل7

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
 به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام 
مدنی به شماره ۱/۱۴۰۰ج/۹۴۹  ثبت گردیده خواهان مریم عابدینی خوانده سمیه قاسمی سنگی مبنی 

بر فروش پالک ثبتی ۸۲ فرعی از ۲۵۸۱ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
انجام  و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۲۵۶۸۷۷ کامپیوتری  شماره  و  ۱۴۰۰/ج/۹۴۹  کالسه  پرونده  خصوص  در 
ارزیابی ملک مشاع، یک دستگاه ساختمان به پالک ثبتی شماره ۸۲ فرعی از ۲۵۸۱ اصلی قطعه هشتاد و 
دو تفکیکی در بخش دو حوزه ثبت ملک اداره دو قم استان قم، با هدایت خانم مریم عابدینی در محل ملک 
مریم  خانم  مالکیت  به   ۱۲ پالک   ۵ کوچه  علوی  متری   ۱۶ خیابان  شهرداری  میدان   – قم  آدرس:  به  مذکور 
انجام  و  بازدید  و متعاقب  ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ حاضر  و شریک )خانم سمیه قاسمی سنگی( در مورخه  عابدینی 
کارشناسی و تطبیق اسناد ضمیمه پرونده و ابالغیه اشاره شده و مالحظه قدمت بنای احداثی حدود ۸ سال 
کارشناسی  ذیل  بشرح  بهره  پارکینگ  و  مسکونی  واحد  دو  کاربری  با  مترمربع   ۱۴۲/۰۷ عرصه  بمساحت  و 

گردد: می 
)وضعیت خاص  زمین  اعیان ششدانگ  و  ارتفاعی: عرصه  و حقوق  منضمات  و  مفروضات  و  الف( مالحظات 
طلق( به شماره هشتاد و دو فرعی از دو هزار و پانصد و هشتاد و یک اصلی قطعه هشتاد و دو تفکیکی بخش 
دو حوزه ثبت ملک اداره دو قم استان قم به مساحت )۱۴۲/۰۷( صد و چهل و دو متر و هفت دسیمتر مربع 
به  سانتیمتر  هشت  و  شصت  و  متر  هفت   )۷/۶۸( بطول  پی  به  پی  اول  قسمت  دو  در  شماال:  زمین  حدود 
شماره هفتاد و چهار فرعی، دوم پی به پی بطول )۲/۰۰( دو متر به شماره هفتاد و پنج فرعی شرقا: به پی 
بطول )۱۹/۰۰( نوزده متر به شماره هشتاد و یک فرعی جنوبا: پی است بطول )۵/۲۷( پنج متر و بیست و 
و پنجاه  نوزده متر  به عرض ده متر غربا: پی بطول )۱۹/۵۰(  به خیابان ۱۰ متری احداثی  هفت سانتیمتر 
حسین  محمد  فرزند  سنگی  قاسمی  سمیه  مالکیت  اصلی؛  یک  و  هشتاد  و  پانصد  و  هزار  دو  به  سانتیمتر 
با   ۱۳۷۹۳۷۱۵۳۸ ملی  شماره  دارای  تبریز  از  صادره   ۱۳۶۰/۱۱/۲۶ تولد  تاریخ   ۳۸۰۸ شناسنامه  شماره 

اعیان،  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دهم  پنج  ممیز  سه  مالک  بعنوان   ۶ سهم  کل  از   ۳/۵ سهم  جز 
دارای  قم  از  ۱۳۳۸/۱۰/۰۲ صادره  تولد  تاریخ   ۵۳۲ اکبر شماره شناسنامه  فرزند  عابدینی   / مریم  مالکیت 
شماره ملی ۰۳۸۲۵۵۳۱۰۱ با جز سهم ۲/۵ از کل سهم ۶ بعنوان مالک دو ممیز پنج دهم دانگ مشاع از 
اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۳۹۸۳۹۰ سری ج سال ۹۹ و شناسه  و  ششدانگ عرصه 

است. گردیده  ثبت   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۶۶۸ یکتا 
محدودیت: طبق سیستم امالک پالک ثبتی باال گفته بازداشت ندارد.

شددانگ  نیم  و  طبقه  دو  ساختمان  دستگاه  یک  بصورت  مذکور  ملک  اعیانی:  و  ساختمانی  مشخصات  ج( 
عرصه و اعیان و احداث بنا در قسمت شرق و شمال صورت گرفته و قدمت آن حدود هشت سال می باشد که 
و هر طبقه شامل سالن  اول بمساحت ۱۱۶ مترمربع  اعیانی طبقه همکف بمساحت ۱۱۳ مترمربع و طبقه 
نشیمن و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه اوپن و طبقه دوم بمساحت ۱۷ مترمربع و 
بام ایزوگام میباشد و دارای یک واحد پارکینگ روباز بوده و پوشش کف سرامیک و بدنه دیوارها گچ سفیدکاری 
بخاری گازی است درب ها  و  آبگرمکن  و گرمایش  و گازی  آبی  با کولر  و سرمایش ساختمان  نقاشی شده  و 
چوب و روکش و پنجره های طبقه همکف فلزی و طبقه اول از جنس یوپی وی سی دوجداره و سرویسهای 
تا ارتفاع یک متر از سرامیک و حیاط موزاییک فرش  بهداشتی از سرامیک درجه یک و پله از سنگ و قرنیز 
دارای  ساختمان  و  میباشد  فلزی  صراحی  درب  سر  و  رو  ماشین  فلزی  حیاط  در  و  تراورتن  سنگ  دیوارها  و 
انشابات آب و برق و گاز شهری و دو خط تلفن ثابت و دارای نمای سنگ پالک تراورتن و سازه ملک فلزی و 

سقف بتنی و سقف تیرچه و فوم پلی استایرن میباشد.
*** ملک مذکور در حال حاضر تخلیه میباشد.

کارشناسی: نظریه 
۱- عرصه بمساحت ۱۴۲/۰۷ مترمربع با کاربری و بهره برداری مسکونی بهای هر مترمربع ۱۲۲/۵۰۰/۰۰۰ 

ریال ۱۷/۴۰۳/۵۷۵/۰۰۰ هفده میلیارد و چهارصد و سه میلیون و پانصد و هفتصد و پنجاه هزار ریال
مترمربع  هر  بهای  و  مسکونی  برداری  بهره  و  کاربری  با  مترمربع   ۲۴۶ بمساحت  ساخت  سال   ۸ اعیان   -۲

ریال میلیون  هشتاد  و  سیصد  و  میلیارد  هفت   ۷/۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
و  افزوده  ارزش  مجوزات،  تلفن(  خط  دو  گاز،  برق،  )آب،  انشعابات  هزینه  و  سازی  حیاط  مجموع   -۳

ریال میلیون  پانصد   ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بانکها و  و  به شهرداری  و سایر موارد  بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی  آمده  بعمل  بررسی های  به  توجه  با 
سایر ارگان ها ارزش کل ملک )عرصه و اعیان(:  بمبلغ ۲۵/۲۸۳/۵۷۵/۰۰۰ بیست و پنج میلیارد و دویست 

و هشتاد و سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنجاه هزار ریال جهت شروع مزایده ارزیابی می گردد.
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس قم، خیابان 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی، 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
)که  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قیمت 
شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب که به نام خود 
دهد.  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید  در این صورت برنده مزایده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را 
گهی یک نوبت در یکی از  نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این آ

نمایید. به واحد مزایده مراجعه  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطاالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

●  رده بندی 25 ارتش قدرتمند جهان در سال 2022 بر اساس معیارهای  "اینسایدر مانکی"    ●

◄     سفیر پیشین کشورمان در لبنان گفت: 
آمریکا  دریایی  ششم  ناوگان  اینکه  به  توجه  با 
سنتکام  اصلی  مرکز  و  دارند  حضور  بحرین  در 
در آنجاست، رژیم صهیونیستی مدتی است که 
با  نزدیکی  نظامی  پیوندهای  تا  است  تالش  در 
باشد  داشته  فارس  خلیج  در  سنتکام  نیروهای 
تا به عنوان بازوی کمکی سنتکام در این حوزه 

باشد. داشته  حضور  پوشش  این  تحت  و 
در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  دستمالچیان  احمد 
صهیونیستی  رژیم  رئیس  سفر  اهداف  تحلیل 
این  به  پاسخ  در  و  بار  نخستین  برای  بحرین  به 
به دنبال  و بحرین هر کدام  پرسش که اسرائیل 
کنونی  برهه  در  سفر  این  از  دستاوردهایی  چه 

زمانی  مدت  صهیونیستی  رژیم  گفت:  هستند، 
دارد  سعی  ابراهیم  صلح  دنبال  به  که  است 
کشورهای  در  فارس  خلیج  حساس  منطقه  در 
عربی حاشیه حوزه حضور و نفوذ ذاشته باشد. 
بحرین  در  حاال  و  کرد  را  کار  این  امارات  در 
سفر  این  می کند.  تثبیت  را  خود  پای  نیز 
انجام  ابراهیم  صلح  طرح  همان  راستای  در 
افکار  به  توجه  بدون  بحرین  متٔاسفانه  می شود. 
عمومی جهان عرب به این روند پیوسته و رژیم 
پیدا  نفوذ  کشور  آن  در  توانسته  صهیونیستی 
ششم  ناوگان  اینکه  به  توجه  با  سفر  این  کند. 
مرکز  و  دارند  حضور  بحرین  در  آمریکا  دریایی 
صهیونیستی  رژیم  آنجاست،  در  سنتکام  اصلی 

پیوندهای  تا  است  تالش  در  که  است  مدتی 
خلیج  در  سنتکام  نیروهای  با  نزدیکی  نظامی 

کمکی  بازوی  عنوان  به  تا  باشد  داشته  فارس 
سنتکام در این حوزه و تحت این پوشش حضور 
داشته باشد. این سفر بیشتر در راستای همین 
موضوع و مذاکره با مقامات بحرین انجام شده 

است. 
انجام  حالی  در  سفر  این  داد:  ادامه  وی 
در  عرب  جهان  عمومی  افکار  که  می شود 
نشان  قطر  در  جهانی  جام  های  بازی  جریان 
داد که تا چه میزان متنفر از رژیم صهیونیستی 
خبرنگار  با  مصاحبه  به  حاضر  حتی  و  هستند 
مراکش،  پیروزی  هنگام  یا  نمی شوند  اسرائیلی 
شادی  به  فلسطین  پرچم  با  تیم  این  بازیکن 
مردم  احساس  اصلی  جوهره  این  پرداخت. 

هر  خیانتکار  دولت های  اما  است  عرب  جهان 
چشم  در  دودش  که  بدانند  می کنند،  کاری 
سفر  این  اصلی  هدف  رفت.  خواهد  خودشان 
صهیونیستی  رژیم  امنیتی  زنجیره  تکمیل  اما 
که  است  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در 
پنهانی  همکاری های  و  بحرین  و  امارات  توسط 

می گیرد. انجام  سلمان  بن 
به  پاسخ  در  خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  این 
از  یکی  در  که  زمانی  در  دقیقا  که  پرسش  این 
حمایت  از  این  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
است،  کرده  پیدا  رسانه ای  نمود  فلسطین  از 
از  دستاوردی  چه  دنبال  به  بحرین  مقام های 
گفت:  هستند،  منامه  به  هرتزوگ  اسحق  سفر 

همواره  بی وزن  کشور  یک  عنوان  به  بحرین 
طرف هایی  از  را  خود  امنیت  تا  است  تالش  در 
هیچگاه  و  بگیرد  اسرائیل  و  آمریکا  چون 
نتوانسته یک کشور مستقل باشد. شاهد بودید 
گرفت  صورت  بحرین  مردم  انقالب  که  زمانی 
سعودی  نیروهای  از  کشورش  پادشاه  بالفاصله 
حفظ  برای  هم  امروز  و  کنند  ورود  تا  خواست 
را  صهیونیستی  رژیم  پای  خودش  امیری  کیان 

است. کرده  باز  منطقه  به 
مردم  اکثریت  که  می د انید  افزود:  وی 
این  و  هستند  حکومت  مخالف  و  شیعه  بحرین، 
پادشاهی فکر می کند که امنیت خریدنی است 
► می کنند.     گدایی  را  امنیت  چنین  این  و 

دستمالچیان در گفت وگویی مطرح کرد:

● جوهره اصلی احساس مردم جهان عرب مخالفت با دول سازش کا ر و رژیم صهیونیستی است   ●



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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
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

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اولآگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱۳/۱۴۰۱ج/۴۹۴  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۳ شعبه  در  که  قم 
مبنی  زاده  چراغی  طاهره  خوانده  بزچلوئی  کمیجانی  زهرا  خواهان  گردیده 
به  کارشناس  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۳۳۴ از  فرعی   ۲۸۷ ثبتی  پالک  فروش  بر 
شرح ذیل ارزیابی کرده است. مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی ۲۸۷/۲۳۳۴ اصلی 
پس  و  اقدام  نظر  مورد  ملک  از  بازدید  به  نسبت  زاده  چراغ  خانم  معیت  در   ،
گردد:  می  تقدیم  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  از 
زاده  چراغ  طاهره  خانم   : شده  ارائه  اسناد  براساس  مالکین  مشخصات   -۱
و خانم زهرا کمیجانی  ۲۴۰ سهم ششدانگ  از  ۶۳ سهم  فرزند قند علی مالک 
موقعیت   -۲ ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  سهم   ۱۷۷ مالک  احمد  فرزند  بزچلوئی 
 -۳  ۱۵ پالک   – موسوی  شهید  خیابان   – شمالی  کشاورز  خیابان   – قم   : ملک 
 ۲۸۷ ملک  شماره  به  ششدانگ  سند  یک  دارای  ملک   : ملک  ثبتی  مشخصات 
 ۵۶ ۵۱۲ صفحه  ثبت قم که در دفتر  واقع در بخش دو  ۲۳۳۴ اصلی  از  فرعی 
 : ملک  اعیان  و  عرصه  مشخصات   -۴ است.  رسیده  ثبت  به   ۸۳۴۲۰ شماره  با 
 ، مجاور  پالک  به  متر   ۶ طول  به  شماال  سند  براساس  ملک  ششدانگ  عرصه 
طول  به  جنوبا  مجاور،  پالک  متربه   ۱۵/۷ پالک  به  متر   ۱۵/۷ طول  به  شرقا 
به پالک مجاورو  متر   ۱۵/۴ به طول  ، غربا  به عرض سی متری  متربه شارع   ۶
گواهی عدم خالف شماره  براساس  و  بوده  مترمربع   ۹۳/۳ به مساحت  در کل 
با  همکف   ، زیرزمین  طبقه  دو  در  اعیانی   ۱۳۹۰/۲/۷ مورخ   ۱۳۴۳۸/۱۰/۲
مساحت کل ۱۶۷/۹ مترمربع که در همکف ۱۲/۵ مترمربع با کاربری خدمات 
به  ضروری  نکته  این  ذکر  باشد.  می  مسکونی  کاربری  با  مابقی  و  ای  محله 
انتقال  و  نقل  اینکه  لحاظ  با  ذیل  در  شده  مشخص  ارزش  ک  رسد  می  نظر 
بانک ها ، شهرداری ، سایر ادارات و  به  هیچگونه منع قانونی نداشته و بدهی 
۵- مشخصات  نیز ندارد تعیین گردیده است.   ...  ، اشخاص حقیقی و حقوقی 
طاق  سقف   ، وسط  باربر  دیوار  با  ساز  جنوبی  صورت  به  ملک   : ملک  فنی 
 ، اتاق   ، آشپزخانه   ، پذیرایی  دارای  همکف  طبقه  و  بوده  نما  فاقد  و  ضربی 
سرویس بهداشتی و حمام که کف پذیرایی موزائیک ، بدنه تا ۲/۱ متر سنگ و 
بر  بنا  و  فلزی  کابینت  و  بدنه کاشی   ، با کف سرامیک  آشپزخانه   ، سقف سفید 

اظهارات زیرزمین از نظر فضا و مصالح مصرفی مطابق طبقه همکف می باشد. 
احداث  بهداشتی  سرویس  یک  ان  در  که  سرامیک  بدنه   ، سنگ  کف  با  حیاط 
انشعاب  یک  و  برق  انشعاب  یک   ، آب  انشعاب  یک  دارای  ملک  است.  گردیده 
است.  گازی  بخاری  گرمایشی  سیستم  و  آبی  کولر  سرمایشی  سیستم  و  گاز 
و  رهن  تومان  میلیون  سی  با   ۱۴۰۱ ماه  بهمن  تا  اظهارات  براساس  زیرزمین 
طبقه  و  مستاجر  تصرف  در  تومان  هزار  دویست  و  میلیون  یک  ماهانه  اجاره 
ارزش   : ملک  ارزش   -۶ باشد.  می  زاده  چراغ  طاهره  خانم  تصرف  در  همکف 
، موارد و مشخصات  بازار  به وضعیت کنونی  با عنایت  ششدانگ ملک موصوف 
 ، مساحت   ، دسترسی  شارع   ، محلی  موقعیت   ، موجود  شرایط   ، الذکر  فوق 
صورت  در   ، ارزیابی  موثردر  جهات  سایر   ، سند  نوع   ، احداثی  اعیانی  کیفیت 
صحت و اصالت سند بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات به نظر اینجانب مبلغ 
۲۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بیست و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و 
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ساعت  تاریخ  الذکر در  اعالم می گردد. مقررگردید موارد فوق 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
در صورتی  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  مهلت  نماید. حداکثر  تسلیم 
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 
نمائید.  مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۲۸ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  ۱۳/۱۴۰۱ج/۱۶۹  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۳ شعبه  در 
گردیده له رسول ناصری فر علیه محمد مهدی عادلی مشفق محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت ۳/۰۰۰/۸۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم له مبلغ 
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، شخص ثالث )تقی 
عادلی مشفق( در قبال بدهی محکوم علیه کل پالک ثبتی ۴۴۶۹ فرعی از 
۲۷۱ اصلی بخش ۵ قم به عنوان مال معرفی و توقیف نموده که کارشناس 
آقای  مسکونی  ملک  ارزیابی  بر  مبنی  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
تقی عادلی مشفق به آدرس قم – شهرک قدس-  بلوار ولیعصر – کوچه ۱۴- 
پالک ۱۱۹ که در معیت نماینده مالک از محل معرفی شده بازدید به عمل 
تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  ؛  الزم  های  بررسی  ضمن  و  آمد 
ششدانگ  موصوف  ملک   : بازدید  مورد  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد.  می 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۲۷۱/۴۴۶۹ ثبتی  پالک  به  اعیان  و  عرصه 
۴۰۲ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۵ به شماره سند های تک برگی 
۹۸۵۷۴۳ سری ب سال ۹۵ با عرصه به مساحت ۱۵۰ مترمربع به مالکیت 
اعیان  و  ثبت رسیده است. مشخصات عرصه  به   ، آقای تقی عادلی مشفق 
ملک مورد بازدید : ملک موصوف به صورت جنوبی ساز در ۳ طبقه همکف 
اسکلت  با  مترمربع   ۴۰۰ حدودا  مساحت  به  کل  اعیانی  با  دوم  و  اول   ،
احداث  مترمربع   ۱۵۰ مساحت  به  عرصه  در  بلوک  و  تیرچه  سقف  و  بتنی 
شده و طبقه همکف پارکینگ و پوشش بدنه ها و کف سنگ و طبقات اول 
ام  کابینت  با  آشپزخانه   ، بهداشتی  سرویس   ، سالن   ، خواب  دارای  دوم  و 
ها  سقفه  و  دیواری  کاغذ  ها  بدنه  پوشش  و  رومیزی  گاز  و  هود  و  اف  دی 
و طبقه دوم  اول سنگ  و کف طبقه  از سنگ  نور مخفی  و  گلویی  به همراه 
پارکت و پوشش بدنه سرویس پله ۱/۲۰ متر سنگ و الباقی و سقف رنگ و 
نرده استیل نمای ساختمان سنگ و سرمایش طبقات  و دارای  کف سنگ 

و  برق  انشعاب   ۳ دارای  و  رادیاتور  همراه  به  پکیج  گرمایش  و  گازی  کولر 
می  ویالیی  صورت  به  ملک  اینکه  به  عنایت  با  باشد.  می  گاز  دو  و  آب  یک 
باشد. نظریه  باشد کل طبقات در حال حاضر در تصرف مالک محترم می 
 ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  نظر  مورد  ملک  ششدانگ  ارزش  کارشناسی: 
 ، ساخت  سال   ، شوارع   ، طبقات  تعداد   ، احداثی  اعیان  میزان   ، کاربری 
کمیت و کیفیت در اجراء و دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری و بدون 
در نظر گرفتن دیون دولتی و غیر و به مبلغ نهایی ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ده میلیارد تومان تمام به شرح ذیل برآورد و ارزیابی می گردد. مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 
مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در 
واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند( 
به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی فراخوان مناقصه   
یک مرحله ای )نوبت اول(

آگهی فراخوان مناقصه   
یک مرحله ای )نوبت اول(

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

۱- موضوع مناقصه: اجرای دستمزدی آستر و رویه گچ بلوک های B۱,B۲,B۳,B۴ پروژه زیتون ۱۴ طرح مسکن اقدام 
ملی/ نهضت ملی 

2- صالحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                 
گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری شخص حقوقي صادره از سازمان برنامه و بودجه دارای حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه و یا 
پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان داراي صالحیت مضاعف اجرا مندرج در پروانه صادره از وزارت 

راه و شهرسازي
3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

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

های  بلوک  پهن  کف  نصب  و  دیوارچینی  کشی،  نبشی  چینی،  کرسی  دستمزدی  اجرای  مناقصه:  موضوع   -۱
ملی  نهضت  ملی/  اقدام  مسکن  طرح   ۳۷ زیتون  پروژه   B۱،B۲،B۳،B۴

2- صالحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته

3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

بنام  تجارت  بانک  نزد    IR به شمارة شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰  باشد که  ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال مي  اسناد: مبلغ  ۴- هزینه خرید 
واریز گردد. قم  استان  انقالب اسالمي  بنیاد مسکن 

۵- مدت اعتبار پیشنهادها : یک ماه 
هفتاد  و  نهصد  و  میلیارد   )یك  ریال   ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰  : دولتي  معامالت  تضمین  نامه  آیین  طبق  مناقصه:  در  تضمین شرکت  مبلغ  و  نوع   -۶
میلیون ریال( است  که  باید به  یکي  از صورت هاي  مشروحه  زیر، همراه  با اسناد مناقصه  در پاکت  )) الف  (( به  دستگاه  مناقصه  گزار تسلیم  شود:

الف ( ضمانت  نامه  بانکي  به  نفع  کارفرما. 
اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  بنام  تجارت  بانک  نزد    IR  ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰ شبا  شمارة  به  نقد  وجه  واریز  فیش  اصل  ب( 

قم استان 
مدت  اعتبار تضمین  فوق  یک ماه  بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ معتبر باشد و براي  یک ماه  دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قم   استان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد   ،  ۱۱ شماره  کوچه  غدیر،  بلوار  ابتداي  امین،  بلوار  انتهاي  قم،  گزار:  مناقصه  نشانی  و  نام   -۷
)۱۴۲۲۳۸۶ گهی:  آ )شناسه 

تلفن هاي تماس : ۰۲۵۳۲۸۵۶۶۱۲-۱۵ 

- هزینه خرید اسناد: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال مي باشد که به شمارة شبا IR ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰  نزد بانک تجارت بنام بنیاد 
مسکن انقالب اسالمي استان قم واریز گردد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادها : یک ماه 
۶- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتي : ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )یك میلیارد و سي میلیون ریال( 

است  که  باید به  یکي  از صورت هاي  مشروحه  زیر، همراه  با اسناد مناقصه  در پاکت         )) الف  (( به  دستگاه  مناقصه  گزار تسلیم  شود:
الف ( ضمانت  نامه  بانکي  به  نفع  کارفرما. 

اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  بنام  تجارت  بانک  نزد    IR  ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰ شبا  شمارة  به  نقد  وجه  واریز  فیش  اصل  ب( 
قم استان 

مدت  اعتبار تضمین  فوق  یک ماه  بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ معتبر باشد و براي  یک ماه  دیگر نیز قابل تمدید باشد.
۷- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهاي بلوار امین، ابتداي بلوار غدیر، کوچه شماره ۱۱ ، بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان قم

تلفن هاي تماس : ۰۲۵۳۲۸۵۶۶۱۲-۱۵ 
گهی: ۱۴۲۲۳۹۲( )شناسه آ

بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری

نحوه دریافت و ارسالتاریخ / مهلتموضوع

از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶دریافت اسناد مناقصه
تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

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

ارسال اسناد مناقصه
تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 
مندرج در آگهی به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

ساعت  ۹:۰۰ روز یکشنبه بازگشایی پاکات
۱۴۰۱/۱۰/۰۴

مراجعه حضوری در جلسه بازگشایی پاکات در ساختمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

نحوه دریافت و ارسالتاریخ / مهلتموضوع

از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶دریافت اسناد مناقصه
تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

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

ارسال اسناد مناقصه
تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 
مندرج در آگهی به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

ساعت  ۹:۰۰ روز یکشنبه بازگشایی پاکات
۱۴۰۱/۱۰/۰۴

مراجعه حضوری در جلسه بازگشایی پاکات در ساختمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

پایهپیمانکارنوع صالحیت

حداقل رتبه ۵ رشته ابنیهشخص حقوقيگواهینامه صالحیت پیمانکاري )معتبر( صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایه ۱ رشته ابنیهشخص حقیقی

سازندگان انبوه مسکن و ساختمان داراي صالحیت مضاعف اجرا مندرج در پروانه صادره از وزارت راه و شهرسازي


