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روحانی  سال ۶۲ در باره لیبرالیسم اقتصادی
 به کیهان چه گفته بود؟

* مطبوعات ، صدا 
و سیما ، گویندگان و همه 
متفکران عالقمند به این 
جامعه باید آثار شومی 
که لیبرالیسم اقتصادی 
در جامعه ما به بار آورده 
و به بار خواهد آورد حتی 

در بعد سیاسی ]چون 
این ها از هم منفک 

نیستند [ از هم باز کنند 
و توضیح بدهند و روشن 

شود. من فکر می کنم 
این مردم خواهند بود که 
به صحنه خواهند آمد و 

این لیبرالیسم را هم
از صحنه بیرون 

خواهند کرد.

      اگر در جامعه ای دیدید که برهنه و 
گرسنه ای وجود دارد حتما بدانید ثروتمندانی 

لباس و غذای آنها را به تاراج برده اند.
 در اسالم ظلم و ستم ممنوع شده که این یک اصل 

است. حال اگر کسی بخواهد با مال خودش کاری کند 
که به دیگری ستم بشود این ممنوع است و این اصل 

باید در نظر گرفته شود.

مجله تایم بعد از انعقاد برجام در مطلبی با طرح 
این سؤال كه »آیا نهایتاً ایران آماده تغيير است؟«، 
به زعم خود پيش بينی كرد كه ایران ظرف یک دهه  
آینده دچار تغييرات اساسی خواهد شد و ایران در 

ده سال آینده بسيار متفاوت خواهد بود.
تغييــرات جمعيتی در ایران، موضوعی اســت 
كــه از مدت هــا قبل مورد توجه اتــاق  های فکر و 
استراتژیســت  های غربی قرار گرفته اســت و آنها 
براساس نگاه های آینده پژوهانه  خود مترصد تغيير 
ایــران یا به تعبير دقيق تر، اســتحاله درونی ایران، 
مبتنی بر تغيير نســل جوان ایرانی هستند. با این 
حــال، تنها پــس از توافق هســته ای برجام ميان 
جمهوری اســامی ایران و ۱+۵ بود كه غربی ها به 
طور واضح، پرده از نگاه طمع ورزانه و فرصت طلبانه 
خود برداشتند. اولين بار، چندی بعد از انعقاد برجام 
بــود كه مجله تایم با انتخاب تصویر روی جلد خود 
از یــک دختر ایرانــی و در مطلبی با عنوان »ایران 
۲۰۲۵« در ایــن باره بــه رؤیاپردازی پرداخت. این 
نشــریه با طرح این سؤال كه »آیا نهایتاً ایران آماده 
تغيير است؟«، به زعم خود پيش بينی كرد كه ایران 
ظرف یک دهه  آینده دچار تغييرات اساسی خواهد 
شد. تایم در این باره مدعی شده بود: »با اینکه این 
تغييرات قبل از توافق شروع شده بود ولی اكنون با 
سرعت زیادی در حال انجام است. ایران در ده سال 
آینده بســيار متفاوت خواهد بود. اگرچه یک دهه، 
زمانی بسيار طوالنی است. ...« بنا به پيش بينی این 
مجله، »در ۲۰۲۵ به احتمــال زیاد ایرانی ها دیگر 
آرمانی نخواهند بود«! در همين راستا، وزیر داخلی 
رژیم صهيونيستی در روزهای اخير ابراز اميدواری 
كرده بود كه در نسل های آینده ایران، جنگ با رژیم 

صهيونيستی به فراموشی سپرده شود. 
امــا در این ارتباط باید گفت كه مفروض اصلی 
این رؤیاپردازی ها، متفاوت بودن نسل جوان ایرانی 
با رهبران و نسل اول انقاب اسامی است. به عبارت 
دیگر، آنها با فرض ایجاد شکاف و فاصله ای پرنشدنی 
ميان آرمان ها، خواست ها، انتظارات و در مجموع، نوع 
نگاه نسل جوان ایران به جامعه، جهان، سياست و... 
معتقدند كه نسل جوان كنونی و آینده ایران دیگر 
حاضر به پيروی و پی جویی آرمان ها و اهداف نسلی 
كه انقاب اسامی را به پيروزی رساندند، نيستند؛ 
زیرا این نســل را اساساً نســلی متفاوت از پدران و 

گذشتگان خود و نسل تغييریافته می دانند. 
حال اگرچه در نگاه اول و تغييراتی كه در سبک 
زندگی مردم به وجود آمده اســت، می توان با این 
دســت اظهارنظرها همنوا بود؛ زیرا ظاهر امر مؤید 
آن است، اما با نگاهی عميق به درخشش های نسل 
جوان و پيشگامی آنها در عرصه های انقاب و نظام، 
خاف خواست و اظهارات بيگانگان به اثبات می رسد. 
واقعيت آن است كه علی رغم ضعف ها و نارسایی های 
مختلف در جامعه و وجود موارد و مســائلی كه در 
پاره ای از آنها مایه نگرانی است، اما در مجموع، نسل 

تغییرات جمعیتی و آینده ایران انقالبی
اسماعیل برگزیده

سرویس سياسی - 
یــک ســال پيش رســانه ها 
تعدادی فيش حقوقی را منتشــر 
ساختند كه نشــان می داد برخی 
مدیران دولتی دریافتی های نجومی 
از بيت المال داشته اند، حقوق های 
نجومی مدیران دولتی جامعه را به 
شدت مضطرب و نگران ساخته و 
انتقادات از دولت را شدت بخشيد، 
با این وجود مســئولين دولتی به 
دریافت كنندگان  با  برخورد  جای 
این حقوق هــا آنان را ذخيره های 
نظام و مدیران كارآمدی خواندند 
كه قانــون دریافــت حقوق های 
نجومی را برای آنان جایز دانسته 

است!
حمایت روزنامه های زنجيره ای 
از دولت در این گيرو دار به خوبی 
برای  نشــان می داد كه آن چــه 
مدعيــان مهم نيســت تفاوت و 
فاصله ای اســت كــه در جامعه با 
علنی شــدن این حقوق ها ایجاد 
شده است، با این وجود نگاهی به 
گذشــته نشان می دهد كه حسن 
روحانی رئيــس دولت یازدهم در 
اوایل دهه شصت نظرات دیگری 

در این زمينه داشته است.
حسن  اختصاصی  گفت وگوی 
روحانــی با كيهان كه در شــماره 
۱۱ فروردیــن ۱36۲ این روزنامه 
منتشر شــد حاوی نکات بدیعی 
اســت كه بازخوانی آن در این ایام 
ممکن است با اتهام تشویش اذهان 
عمومی و انتساب دروغ به مقامات 

دولتی روبرو شود.
نکته دیگر آن كه حسن روحانی 
رئيــس جمهور روزگاری به دنبال 
اســامی كردن اقتصــاد و پياده 
كردن نظر اصيل اســام در حوزه 
اقتصاد بوده اســت ولی امروز یک 
اقتصادخوانده حامی دولت یازدهم 
در برنامه مناظره سيما در واكنش 
به مواضع و فتاوای اقتصادی آیت اهلل 
جوادی آملی می گوید: اینکه فان 

شخصيت دینی درباره اقتصاد نظر 
می دهد یکی از مشکات اقتصادی 
ماست و نباید سياست اقتصادی را 

دیکته كند!
مرتضــی عزتی كه خــود از  
موسســان و عضــو هيئت مدیره 
انجمن اقتصاد اسامی است، درباره 
ورود علمــا به مســائل اقتصادی 
جامعه چندی پيــش گفته بود: 
شــخصيت دینی باید درباره دین 
نظر دهد همان گونه كه یک پزشک 
هم باید در زمينه پزشکی اظهارنظر 
كند و همان گونــه كه یک معلم 

اقتصاد نباید فتوای شرعی دهد.

از تاش برای رسيدن به نظر 
اصيل اسام در حوزه اقتصاد تا جدا 
كردن اسام از سياست و اقتصاد 
نزدیک به چهار دهه طول كشيده 
است و بازخوانی این سال ها و آنچه 
گفته شده بود و آنچه امروز اجرایی 

می شود ضروری به نظر می رسد.
نکتــه ضروری دیگــر آن كه 
به دنبال صحت ســنجی اظهارات 
حســن روحانــی در مصاحبه با 
كيهان در فروردین ۱36۲ نيستيم 
و تنهــا تفاوت ميان گفتار و عمل 
رئيس جمهور در این سال ها مراد 

است.

روحانی به دنبال نظر اصیل 
اسالم در اقتصاد

حسن روحانی در این مصاحبه با 
اشاره به مالکيت در اسام و احکام 
فقهی موجود می گوید:  اگر كسی 
بخواهد مسائل اقتصادی اسام یا 
مالکيــت در اســام را كه یکی از 
مســائل مهم اقتصادی است فقط 
در چهارچوب احکام فقهی به دست 
بياورد در اشتباه بزرگی خواهد بود و 
به نظر اصيل اسامی نخواهد رسيد.

روحانــی ادامــه می دهد: در 
جامعه عدل اســامی نباید یکی 
از گرســنگی در حال مردن باشد 
و دیگری از ســيری نداند كه چه 
می كنــد این یک اصل اســامی 
است و ما نمی توانيم بگویيم كه در 
مسئله مالکيت به یک اصل فقهی 
مراجعــه می كنيم بــدون در نظر 
گرفتن اصل مهم عدل و قسط این 

امکان پذیر نيست.
این اظهارات را مقایسه كنيد با 

دریافتی های نجومی برخی مدیران 
دولتی با این بهانه كه قانون به آنها 
چنين اجازه ای را داده اســت، آیا 
پرداخــت و دریافــت حقوق های 
نجومی با اصل مهم عدل و قسط 

سازگار است؟!
روحانی در مصاحبه فروردین 
۱36۲ خود بــا كيهان همچنين 
می گوید: اگر در جامعه ای دیدید 
كه برهنه و گرسنه ای وجود دارد 
حتمــا بدانيد ثروتمندانی لباس و 
غذای آنهــا را به تاراج برده اند. در 
اسام ظلم و ســتم ممنوع شده 
كه این یک اصل اســت. حال اگر 
كسی بخواهد با مال خودش كاری 
كند كه به دیگری ستم بشود این 
ممنوع است و این اصل باید در نظر 

گرفته شود.
نماینده وقت سمنان در مجلس 
شورای اسامی كه امروز در قامت 
رئيــس جمهور اقتصاد كشــور را 
مدیریــت می كند در آن مصاحبه 

همچنين گفته بود: اگر برنامه های 
اقتصادی را جوری طراحی كنيم 
كه به مقام و عظمت انسان اهانت 
شــود آن برنامه اقتصادی اسام 
نيســت ولو اینکه صــد تا روایت 

هم بياورند.
مبارزه روحانی 

با لیبرالیسم اقتصادی 
در سال 62 !

مشــی ليبرالــی اقتصــاد در 
سال های گذشته به شدت دلسوزان 
را نگــران كرده اســت، نگاهی به 
عملکرد مدیــران و وزیران دولت 
یازدهم دليل این نگرانی را به خوبی 

نشان می دهد. 
روحانــی خود در ســال 6۲ 

جای ليبراليســم اقتصادی،  خط 
اقتصادی اسام را هم معرفی كنيم 
و هم راه اجرایی آن را ارائه بدهيم 
و هم باید انسان های توانمندی به 
تا مردم جایگزینی  بيایند  صحنه 
خط اصيل و صحيح را در جامعه 
ببينند و مــا بتوانيم به این خطر 

پایان بدهيم. 
انتقاد از واردات

 صنایع پیچیده از 
کشورهای امپریالیستی

ســال های  در  یازدهم  دولت 
برای  مبسوطی  مذاكرات  گذشته 
خرید هواپيماهای به ظاهر مدرن 
با طرف های غربی داشته است، هر 
چند كارشناسان می گویند كه این 

   در جامعه عدل اسالمی نباید یکی از 
گرسنگی در حال مردن باشد و دیگری از سیری 

نداند که چه می کند این یک اصل اسالمی است و ما 
نمی توانیم بگوییم که در مسئله مالکیت به یک اصل 
فقهی مراجعه می کنیم بدون در نظر گرفتن اصل مهم 

عدل و قسط این امکان پذیر نیست.

درباره مشــی ليبرالــی در اداره 
اقتصاد كشور گفته بود: متاسفانه 
ليبراليسم اقتصادی پوششی پيدا 
كرده بــه عنوان پوشــش زیبا و 
مقــدس مذهبــی و مکتبی و ما 
اگر بخواهيم ماهيت ليبراليســم 
اقتصادی را نشــان بدهيم ناچار 
هســتيم آن لباس و پوشش زیبا 
را با مهارت از تن آنان دربياوریم. 
ادامه  مجلس  وقــت  نماینده 
داده بود: مطبوعات، صدا و سيما، 
گویندگان و همه متفکران عاقمند 
به این جامعه باید آثار شومی كه 
ليبراليسم اقتصادی در جامعه ما به 
بار آورده و به بار خواهد آورد حتی 
در بعد سياسی ]چون این ها از هم 
منفک نيستند [ از هم باز كنند و 
توضيح بدهند و روشن شود. من 
فکر می كنم این مردم خواهند بود 
كه به صحنــه خواهند آمد و این 
ليبراليســم را هم از صحنه بيرون 

خواهند كرد.
روحانی گفته بــود: ما همان 
طور كه در بيرون كردن ليبراليسم 
سياسی از صحنه یک خط صحيح 
و اساســی سياسی به عنوان خط 
امــام معرفی كردیم و جایگزین و 
نيروی اجرایی مشخص كردیم و 
افرادش هم در ميدان آمدند و این 
جا هم همين طور است ما باید به 

هواپيماها مرجوعی دیگر كشورها 
اســت كه امروز با منت فراوان به 
ایران داده می شود ولی تاسف آور 
آن كه حاميان دولت در تشــریح 
دستاوردهای برجام جز به واردات 
چنــد هواپيما و با شــرایط ویژه 
استفاده از آنها اشاره ای نمی كنند!

روحانی در مصاحبه با كيهان 
در فروردین ۱36۲ به این موضوع 
نيز می پــردازد و می گوید: نباید 
به دنبال پيچيدگی دســتگاه های 
صنعتــی برویم زیرا این مســئله 
ما را از نظر صنعتی وابســته نگاه 
می دارد، باید برویم دنبال صنایع 
ساده غيرپيچيده و وزارتخانه های 
مربوطــه باید در زمينــه واردات 
دســتگاه های صنعتی با یکدیگر 
هماهنگی داشته باشند كه اگر ما 
در مورد یک دســتگاه به نتایجی 
رسيدیم برای دیگر دستگاه ها مفيد 
باشــد و اینکه تا جایی كه امکان 
دارد در زمينــه رفع نياز صنعتی 
نيازمــان را از كشــورهای جهان 
سومی تامين كنيم زیرا كشورهای 
امپریاليستی ماهيت شان تجاوز و 
استثمار و توسعه طلبی است و ما 
هرچه رابطه مان را با آنها ضعيف تر 
كرده و با كشــورهای جهان سوم 
خودمــان را نزدیک بکنيم به نفع 

جمهوری اسامی است.

جوان و نوجوان كشور همچنان ادامه دهنده راه پدران 
و گذشتگان خود در آرمان خواهی، استکبارستيزی، 
ضدیــت با ظلم و حمایت از مظلوم، ضدیت با رژیم 
صهيونيســتی و... اســت. درواقع، علی رغم وجود 
برخــی تغييرات در جامعه داخلــی ایران، اما همه 
ایرانی ها و ازجمله نســل جــوان، در تهدید دیدن 
رژیم صهيونيســتی، ضدیت با ظلم و سلطه  گری و 
ســلطه طلبی، حمایت از مظلومان و مستضعفان، 
ضدیت با اســتکبار و مصداق اتم آن؛ یعنی آمریکا 

و... هم صدا و متفق  القول  اند. 
عاوه بر این، نگاهی كوتاه به تركيب ســنی و 
جمعيتی مدافعان حرم بخوبی مؤید این ادعا است؛ 
زیرا اكثریت قریب به اتفاق این مدافعان و متقاضيان 
برای دفاع از حرم آل اهلل در عراق و سوریه را جوانان 
تشــکيل می دهند و یا اینکه در عرصه های مهمی 
چون علم و فناوری های نوین، این جوانان مؤمن و 
انقابی كشور هستند كه علم مبارزه و پيشرفت را 
افراشته نگه  داشته  اند. عاوه بر این، در عرصه  های 
دیگری مانند راهپيمایی  ها به مناسبت گرامی  داشت 
ایام  اهلل مانند ۲۲ بهمن، روز قدس و... نسل جوان و 
نوجوان كشور نيز پایاپای و بلکه پررنگ  تر و قوی تر 

از بزرگترهای خود حضور دارند. 
نکتــه مهم در این ميان این اســت كه هرچند 
باتوجه به آهنگ رشــد پيــری جمعيت و از ميان 
رفتن نسل اول انقاب، تغييرات جمعيتی موضوعی 
حساس و مهم است و باید بيش از پيش به آن توجه 
كرد، اما بواسطه هویت اصيل اسامی – ایرانی نسل 
جوان، چنانچه خطری متوجه كشور شود، آنها نيز 
مانند پدران خود، آماده جانفشانی در راه ارزش ها و 
حفاظت از عزت، اقتدار، تماميت ارضی و شرافت خود 
هستند و اگر نبود وجود همين روحيات و پایبندی 
نسل جوان به آنها، دشمن خيلی زود در طول ساليان 
گذشته، درصدد عملی كردن نقشه های شوم خود 

عليه ایران برمی آمد. 
در همين زمينه، مجلــه تایم در همان مطلب 
آورده است: »با وجود تلفيق با فرهنگ غربی، ایرانيان 
هنوز رسوم های مذهبی خود را به جا می آورند و در 
مراســم محرم همه با هم در برگزاری این مراســم 
شــركت می كنند. حتی زنان پيرو مد در قســمت 
غرب تهران نيز در این مراســم شــركت داشتند.« 
یعنی پيامی كه همين نشــریه به مخاطبين خود 
می دهد بر خاف موضوعی كه به آن پرداخته است 
حاكی از استحکام ساخت دینی جامعه ایران است.

از مطالب فوق چنين استباط می شود كه شاید 
پوســته جامعه ایران بر اثر ضربات فرهنگی دشمن 
و كوتاهی مســئولين داخلی آسيب دیده باشد اما 
هویت انقابی ملت ایران كه ریشه در خدا محوری، 
پرهيز  استکبار ســتيزی، عزت طلبی،  دین خواهی، 
از ظلــم كردن و ظلم پذیری، دفــاع از مظلوم و ... 
دارد محکم و باثبات و بلکه قوی تر از گذشته حفظ 

شده است.

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رأی شماره 139560317007006202 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم منیژه باقرپور بهبهانی فرزند رضا به شماره 
شناســنامه 1164 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1860362771 نسبت به سه دانگ 
مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164/88 مترمربع مفروض و مجزی 
شــده از پالک 5664 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی محمد 
و خلیفه انباز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواستی خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/1/16                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/1/31
م الف 8/9                                    افشین- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

برابر رأی شماره 139560317007006187 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا جوی فرزند ســلطانعلی به شــماره شناسنامه 12 
صادره از بهبهان به شــماره ملی 1861471289 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
239/59 مترمربع مفروض و مجزی شــده از پــالک 5520 اصلی واقع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رسمی علی شاه عبد اله زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواستی خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/1/16   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/1/31

افشین- رئیس ثبت بهبهان

آگهی حصر وراثت
آقای سیدجواد شهرت چهارزبان نام پدر سیداحمد بشناسنامه 269 صادره 
از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که شادروان مرحوم سیداحمد شهرت چهارزبان بشناسنامه 24698 
صادره امور خارجه در تاریخ 1376/1/6 در شــهر اهواز اقامتگاه دائمی 
خویــش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی بامشــخصات فوق الذکر 
2- سیدمهدی حسینی کیا بشناســنامه 49699 صادره واسط عراق 3- 
ســیدهادی حسینی کیا بشناســنامه 49632 صادره کوت عراق 4- سید 
صاحبعلی حســینی کیا به شناســنامه 49634 صادره کــوت عراق 5- 
عبداالمیر چهارزبان بشناسنامه 214 صادره اهواز )فرزندان ذکور متوفی( 
6- فتحیه چهارزبان به شماره ملی 1741797756 صادره اهواز 7- رقیه 
چهارزبان بشناســنامه 49633 صادره زنجان 8- سیده نرگس حسینی 
بشناســنامه 49637 صادره زنجان 9- سیده بتول چهارزبان بشناسنامه 
49636 صادره زنجان 10- شــهناز چهارزبان بشناسنامه 1911 صادره 
اهواز 11- ســیده امیــره چهارزبان بشناســنامه 49631 صادره زنجان 
12- سیده زهرا حسینی بشناســنامه 49635 صادره زنجان 13- سیده 
ثمیره چهارزبان بشناسنامه 49630 صادره زنجان )فرزندان اناث متوفی( 
14- امینه ملکشــاهی بشناسنامه 49819 صادره ایالم )زوجه متوفی( و 

الغیر بشرح دادخواست تقدیمی 950889/8/95ح.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع 

شماره دو اهواز- اسالمی

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
1- محمود عبدی فرزند عبدالکریم نشــانی کردستان ســروآباد روستای گوشخانی 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم
1- حسام منبری فرزند عطااهلل نشانی کردستان سنندج روستای نیر جز پاسگاه نران 

محکوم به:
بسمه تعالی

بموجب درخواســت اجرای حکم مربوط به شماره 9610098752900051 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509978752900555 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواســت و پرداخت مبلــغ 5/500/000 ریال بابت 
هزینه های دادرســی و پرداخت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک ها )94/8/12 و 

94/7/12( در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
قاضیشعبهنهمشورایحلاختالفسنندج-ابوطالبجلیلپور
مدیردفترشعبهنهمشورایحلاختالفسنندج-مریممالیی
محکــوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا 
بموقــع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم بــه بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیــه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شود )مواد 8 و 3 
قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو با 
انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحو اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده  3 قانون نحو اجرای محکومیت مالی 1394(

اجرائیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رحمت اهلل صادقی برزليقی دارای شناســنامه شماره نود و یک9۱ بشرح 
دادخواســت به كاسه فوق الذكر از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ناهيده مســلم زاده اصل بشناسنامه 
یک۱ در تاریــخ 9۵/۱۰/7 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن 
۱- رحمت اهلل صادقی برزليقی فرزند فتح اله همســر ۲- ســينا صادقی فرزند 
رحمت الــه فرزند 3- ســونيا صادقی فرزنــد رحمت اله فرزند. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 36۲ قانون امور حذفی را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هركســی اعتراض دارد و یا وصيتنامه از متوفی 
اال  نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محســن كشــت كار دارای شناسنامه شماره ۵87 بشــرح دادخواست به 
كاسه 7۰۰۰74/ش 96/67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان نادره كشت كار بشناسنامه 36۰43 در تاریخ 
9۵/۱۱/۱7 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحومه منحصر 
است به یک برادر و یک خواهر به نامهای ذیل: ۱- آقای محسن كشت كار فرزند 
علی برادر متوفيه ۲- خانم وجيهه كشــت كار فرزند علی خواهر متوفيه. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور به استناد ماده 36۲ قانون امور 
حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هركســی اعتراض دارد و یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ســیدمحمد ســجادی دارای شناســنامه شماره808 به 
شــرح دادخواست به کالســه        14 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی سجادی به شناسنامه 
1402 در تاریــخ 96/1/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ســیدمحمد ســجادی فرزند مهدی ش ش 808 متولد 1340 حوزه سبزوار 

فرزند مرحوم
2- سیدعلی ســجادی فرزند مهدی ش ش 168 متولد 1344 حوزه سبزوار 

فرزند مرحوم
3- سیدابوالقاســم سجادی فرزند سیدمهدی ش ش 421 متولد 1331 حوزه 

سبزوار فرزند مرحوم
4- کبری ســجادی فرزند مهدی ش ش 26595 متولد 1332 حوزه سبزوار 

فرزند مرحوم
5- زهرا سجادی فرزند مهدی ش ش 710 متولد 1337 حوزه سبزوار فرزند 

مرحوم
غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حســبی یــک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
طزری- رئیس شورا- شعبه ۱4 
شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حســین قادری فرزند رحمت اله دارای شناســنامه شماره5957 به شرح 
دادخواســت به کالســه 32/96/ح135 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احسان قادری فرزند حسین به 
شناســنامه شماره 3860717944 در تاریخ 95/12/13 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به
1- حسین قادری نام پدر رحمت اله، تاریخ تولد 1338، شماره شناسنامه 5957 

صادره از همدان پدر متوفی. 
2- مهین کوچکی نام پدر فضلعلی تاریخ تولد 1345، شماره شناســنامه 1852 

صادره از همدان مادر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامــه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی حوزه ۱۳5 شوراهای حل اختالف شهر مریانج

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی و داوری کژال گرامیان 
در تاریخ ۱۳۹5/۱۲/۲ به شماره ثبت 5۲۶ 

به شناسه ملی ۱4۰۰۶۶۰۱۹۷۲
ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: مشــاوره حقوقی برای انجام وکالت و مشاوره حقوقی 
در حوزه قضایــی)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعــات فعالیت پس از اخذ 
مجوزهای الزم از دستگاه مربوطه(، )ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشــد(. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، مرکز اصلی: 
ســنندج شهرک ســعدی خیابان امیرکبیر کوچه وفایی مجتمع مهندسی صیدی کد 
پستی 6617948483، سرمایه شرکت: 1/000/000ریال، اولین مدیران: خانم کژال 
گرامیان به شماره ملی 3730512651 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
ســفته برات قراردادها و عقود اســالمی و ســایر نامه های عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

اجرائیه

رئیس حوزه ۱۲۱ شورای حل اختالف همدان

محکوم به
بموجب رای شــماره 9۵۰9978۱63۱۰۰۱8۱ تاریخ 9۵/۱۰/4 حوزه ۱۲۱ شورای حل اختاف )و 

رای شماره -  تاریخ -  شعبه - دادگاه عمومی ( كه قطعيت یافته است.
محکوم عليه محکوم است به: پرداخت منفردا یا متضامنا به پرداخت مبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ ۲/4۰۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخير و تأدیه از 
تاریخ 9۵/۱/۲8 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له، نيم عشــر دولتی از محکوم عليه اخذ شــود 

)چک به شماره ۰۱۰۰۱9(
به استفاد ماده 34 قانون شوراهای حل اختاف مصوب سال ۱387 محکوم عليه مکلف است: پس از 
اباغ این اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 

و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.

مشخصات محکوم علیهمشخصات محکوم له

نام: ۱- مجيد شمسی مجهول المکاننام: محمد

نام خانوادگی: ۲- عليرضا رستمینام خانوادگی: صنایعی شجاع
نام پدر:نام پدر: روح اله

شغل:شغل:

نشانی محل اقامت: همدان - شهرک مدنی - خيابان 
الله یک - كوچه الدن 4 پاک ۱6

نشانی محل اقامت: ۲ مریانج - خ مدنی روبروی 
حسينيه حضرت علی اصغر - منزل رستمی

۹5۰۰۹۳ح۱۲۱

مرجع رسیدگی: قاضی شورا مجتمع شماره 3 اهواز
خواهــان: اکبــر مرادی راد فرزند: خــداداد  آدرس: اهواز- کوی مهدیس- بازار بزرگ آهن شــرق اهواز- خ یک 

تقاطع 3 پ 164 
خوانده: مصطفی زمانی آدرس: مجهول المکان

رأی قاضی شوراخواسته: مطالبه
درخصوص دادخواســت آقای اکبر مرادی راد فرزند خــداداد به طرفیت آقای مصطفی زمانی به خواســته )مطالبه 
مبلغ نود میلیون ریال بابت دو فقره ســفته به شــماره های 631614 و 748218 و تأخیر تأدیه لغایت اجرای حکم و 
هزینه دادرســی( خواهان در شرح خواسته خویش بیان داشــته خوانده به استناد سفته های پیوست مبلغ خواسته را 
به اینجانب مدیون اســت که علی رغم مراجعات مکرر در مقام پرداخت بر نیامده اســت با توجه و مالحظه فتوکپی 
مصدق سفته های استنادی و اینکه خوانده مجهول المکان معرفی که از طریق نشر آگهی لیکن با انتظار کافی حاضر 
نشده است و دفاعی در مقابل ادعای خواهان به عمل نیاورده است و وجود الشه های سفته های استنادی در اختیار 
خواهان داللت بر طلبکاری ایشان دارد لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و دویست و بیست هزار 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/17 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ســپس 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز
 سیدجواد حسن زاده

شماره کالسه پرونده: 180/15/95-ح
شماره احکام: 248/95 دادنامه

احتراما با توجه به این که پرونده کالســه 931375 دادگســتری شهرستان سمیرم دارای وقت 
رســیدگی 1396/2/31 ساعت 9:00 صبح می باشد لذا در خصوص شکایت نوازاله گشتاسبی  ف 
پرویز به طرفیت متهم حسین خواجوی  ف پرویز به اتهام سرقت وجه نقد به علت مجهول المکان 
بودن متهم و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است عدم حضور شما مانع از رسیدگی نیست.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرستان سمیرم- یونس طاهری پور

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب علی برنا آهنگر محله فرزند عباس شماره شناسنامه 19 صادره از گرگان مالک خودرو 
ســواری پژو 405 به شــماره انتظامی 838 ب 48 ایران 59 و شماره موتور 12489021648 
و شــماره شاســی NAAM01CAXAK892628 بعلت فقدان اسناد فروش و شناسنامه 
مالکیت )برگ ســبز( خودروی فوق الذکر تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را دارم. لذا 
هرکســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مــدت ده)10( روز به دفتر حقوقی
 ایران خودرو واقع در تهران پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه نمایند. بدیهی است پس از   

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند کمپانی خودرو کامیون باری فلزی ال 52/2624 
به شماره پالک 638 ع 48 - ایران 62 به رنگ قرمز 
- روغنــی - مدل 1976 و شــماره موتور 000000 و 
شماره شاسی 10529844 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شماره اجرائیه: 9610426195700007  شماره پرونده: 9509986195701004 
تاریخ تنظیم: 1396/1/20                                     شماره بایگانی شعبه: 951084

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

ردیف 1- نام: سالله نام خانوادگی: مرادی نام پدر: حمداله نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- 
اهواز- کیان آباد خ16 شرقی- پالک 19

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
ردیف 1- نام: احسان نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: مسعود نشانی: مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه
نام: شیما نام خانوادگی: ســالمی نام پدر: یعقوب نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- اهواز- خ 
طالقانی بین خ مسلم- شریعتی طبقه 2 پ251 نوع رابطه: وکیل محکوم له/ محکوم لهم: سالله مرادی

محکــوم بــه: بموجب درخواســت اجــرای حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509976195701762 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت تعداد ششــصد عدد سکه تمام بهار 
آزادی و هزینه دادرســی و مبلغ 500/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم لها و مبلغ 500/000 

ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت
محل امضا رئیس و مهر دادگاه: سیدعلی موسوی
مدیر دفتر شعبه ۱۹ دادگاه خانواده اهواز- نسرین صفوی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف ســه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قســمتی از مفاد اجرائیه 

متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرســی مدنی مصوب  79/1/21 و همچنیــن مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 

مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید.
نشانی: اهواز- امانیه- دادگستری کل استان خوزستان

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱39۵/۰۱/۲۱ 
شــركت مذكور در تاریخ فوق منحل اعام گردیــد و محمد تقوائی به 
شماره ملی ۰۰7۲8767۱9 به سمت مدیر تصفيه انتخاب گردید. نشانی 
محل تصفيه تهــران، بلوار مرزداران، جنب شــهرک آزمایش، مجتمع 

حکمت، ساختمان اميد طبقه6 كدپستی ۱4647۵7۱6۱ می باشد.
با ثبت این مســتند تصميمات انحال انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونيک شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 390290 و شناسه ملی10320410230

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم وفق ماده ۷۳

مدیر دفتر شورا دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره( 
سالمی

بدینوسیله به محترم قهرمانی آورزمان مجهول المکان اخطار و ابالغ می گردد 
سیدمحمد مهدی روانبخش دادخواستی بطرفیت شما مبنی بر مطالبه به دفتر 
شــورا دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره( تقدیم نموده که به کالسه 91/96 
ثبت و برای روز 96/6/12 ســاعت 13 وقت رســیدگی تعیین گردیده است 
لذا حســب تقاضای خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا خوانده 
با مراجعه به دفتر این دادگاه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
جلسه رسیدگی مقرر حضور یابد در غیر اینصورت ابالغ قانونی صورت گرفته 

و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالعباس شــهرت مقــدم نام پدر ناصر بشناســنامه 3269 صادره از 
ماهشهر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که پدرم مرحوم ناصر شهرت مقدم بشناسنامه 525 صادره ماهشهر در تاریخ 
95/11/25 در بنــدر امام خمینی)ره( اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضی دنیه مقدم فرزند حبســی به ش ش 2 صادره از ماهشهر 2- زهرا 
مجدمی یورن فرزند بخاخ به ش ش 1 صادره از شــادگان/ بعنوان زوجه های 
متوفی 3- محســن مقدم فرزند ناصر بــه ش ش 1940341744 صادره از 
ماهشهر 4- عبدالحسین مقدم فرزند ناصر به ش ش 1940178266 صادره از 
بندر امام خمینی)ره( 5- عبدالعباس مقدم فرزند ناصر به ش ش 3269 صادره 
از ماهشــهر 6- عبدالحسن مقدم فرزند ناصر به ش ش 12 صادره از ماهشهر 
بعنوان پســران متوفی 7- سمیه مقدم فرزند ناصر به ش ش 1651 صادره از 
ماهشــهر 8- رســمیه مقدم فرزند ناصر به ش ش 5526 صادره از ماهشهر 

بعنوان دختران متوفی و الغیر.
قاضی شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(
وحید خندانی


