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یکــی از پدیدههایی که مدیریت دانشــگاه آزاد
بــه خصوص بعد از حکم مقــام معظم رهبری برای
دکتر علی اکبر والیتی با آن مواجه شــد مشکالت و
مفسدههای مالی بود .علیرغم سالمت قاطبه اساتید،
اعضای هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی اما برخی از مدیران سابق این مجموعه
بــزرگ اقدام به تصرفــات غیرقانونی و حیف و میل
اموال حاصل از شــهریههای دانشجویان نمودند که
اکثریت این دانشــجویان را خانوادههای کم بضاعت
تشــکیل میدهند .برخی مدیران وقت دانشگاه آزاد
علیرغم اطالع از این مشکالت مالی با چشمپوشی و
تسامح نسبت به آنها سکوت میکردند.
هر کســی از این مفســدهها مطلع میشد برای
سهیم شــدن در سوءاستفادهها اگر سکوت میکرد،
حقالسکوت هم میگرفت .برخی هم به علت ترس
از دســت دادن موقعیت شغلی خود هیچگاه حاضر
نشدند نســبت به مفاسدی که از آن اطالع داشتند
سخنی بگویند.
مجموعه عظیم دانشگاه آزاد خدمات بزرگی را به
توسعه علم و ارتقای آموزش عالی انجام داده که در
تاریخ ایران بینظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است.
اما با توجه به اینکه چشمان ناظر و حسابرسی که در
دســتگاههای دولتی مثل دیوان محاسبات ،سازمان
بازرسی کل کشور و سایر سیستمهای ذیحسابی و
حسابرسی وجود دارد در دانشگاه آزاد اسالمی راهی
نداشتند یا حسابرسی مستقل صورت نمیپذیرفت و
یا اگر انجام میشــد حسابرسیهای داخلی و درون
سازمانی بود که هیچ وقت قادر نبودند ابعاد گسترده
این فساد مالی را برمال نمایند و طوری طراحی شده
بود که مچگیری صورت نگیرد.
چند خانواده اصلــی به ترتیب میزان نفوذ زمام
مدیریتی این دانشــگاه را در اختیار داشــتند و این

نجومیبگیران دانشگاه آزاد چه کسانی بودند؟

ثروت عظیم که متعلق به همه ملت ایران اســت را
غنیمت خود میدانستند .سوءاستفاده از ظرفیتهای
شهریه دانشجویان ،نقل و انتقاالت ،ساختوساز و ...در
دانشگاه آزاد اسالمی از جمله بسترهایی بود که مورد
سوءاستفاده مشخصا یک خانواده که در راس بود و
بعضی از خانوادهها در مراتب بعدی قرار میگرفت.
به نقل از تسنیم؛ این خانوادهها تالش میکردند
از امکانات سیاسی این دانشگاه مشابه امکانات مالی
آن نهایت بهرهبرداری را داشته باشند و این مجموعه
عظیم استاد و دانشــجو را در جهت فتنهانگیزیها
مشــخصا فتنه  88به کار بگیرند که خوشــبختانه
مجموعه دانشگاه آزاد به درخواستهای ضدانقالبی
و ضددینــی این چند خانواده تمامیتخواه پاســخ
مثبتی داده نشد.
لذا آن روزی که این تحول در دانشگاه آزاد اسالمی
صورت گرفت و مجموعهای از افراد تحصیلکرده با
تجارب مدیریتی باال برای خدمت به جمهوری اسالمی
ایران و عملیاتی کردن دیدگاههای مقام معظم رهبری

شجویی

شت دان

یاددا

«چه دادیم
و چه گرفتیم»
در
دانشگاه آزاد

عجز یانکیها!

در دیداری که دانشــجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه
اصفهان در تاریخ شــانزدهم آبان ماه سال  58یعنی چند
روز بعد از اشــغال سفارتخانه آمریکا در ایران یا همان النه
جاسوســی با امام راحل داشتند ،ایشــان در سخنانی به
ناتوانی آمریکا از حمله نظامی به ایران اشــاره فرمودند و
گفتند« :آمریکا هم هیچ غلطى نمىتواند بکند ،و جوانها
هم مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند.
بیخود صحبت اینکه اگر دخالت نظامى [کند] ،مگر آمریکا
مىتواند دخالت نظامى در این مملکت بکند؟ امکان برایش
ندارد .تمام دنیا توجهشــان اآلن به اینجاست .مگر آمریکا
مىتواند مقابل همه دنیا بایســتد و دخالت نظامى بکند؟
غلط مىکند دخالت نظامى بکند».
نترسید ،نترسانید .همین تعبیرى که جوانهاى ما از
روى احساسات جوانى کردند که اگر چنانچهآمریکا بخواهد
دخالت نظامى بکند ما چه خواهیم کرد ،اص ًال این اگر را هم
نباید بگویند .آمریکا عاجز از این اســت که دخالت نظامى
در اینجاها بکند .اینها یک مسائلى در پیششان است ،یک

مطالبى در پیششان است که روى آن مطالب گرفتاریهایى
دارند ،نمىتوانند این کارها را بکنند» (صحیفه امام؛ ج ،10
ص )517-516
مقام معظم رهبری نیز در این راستا فرمودهاند« :طرف
مقابل با وقاحت تمام ما را تهدید نظامی میکند؛ با وقاحت،
مرتّب تهدید نظامی میکند؛ چند وقتی بود ساکت بودند،
بــاز چند روز قبل از این یکی از آنها دهن باز کرد و راجع
به گزینههای روی میز و گزین ه نظامی بنا کرد حرف زدن.
خب این الف را میزنند ،این غلط زیادی را میکنند ،آنوقت
میگویند جمهوری اســامی قدرت دفاع را از خود سلب
کند؛ این حرفی که آنها میزنند ابلهانه نیســت؟» (دیدار
جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اســامی
ایران )94/۰۱/30
امام خمینی(ره) با توجه به مقام واالی فقهی و عرفانی
خویش ،سخنانی که در بستر سیاست ایراد فرمودند ،بسیار
پربارتر از آن چیزی است که تنها بر زبانها جاری شود .به
عبارتی سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ،بیش

موضوع آگهی :احضار متهم

در پرونده شــماره 11/960351د مطروحه در این دادســرا آقای
نعمتاهلل غیبی حاجیور فرزند محمدعلی حســب شکایت آقای
جعفر دیلمــی فرزند صادق به اتهام اخالل درنظم عمومی تحت
تعقیب میباشد ،نظر به اینکه متهم فوق مجهولالمکان میباشد
بدینوســیله به تجویز ماده  174قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری بــه نامبرده ابالغ میگردد ،تا
ظرف یــک ماه از تاریخ آگهی جهت رســیدگی و دفاع از اتهام
انتســابی در این دادسرا حاضر شــود ،در غیر این صورت طبق
مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

پا در رکاب مدیریت این دانشگاه گذاشتند همین چند
خانواده تالش کردند هر طوری شده در مقابل تحوالت
دانشگاه آزاد اسالمی مقاومت کنند.
فرهاد رهبر استاد تمام اقتصاد و با سابقه ریاست
ســازمان برنامه و بودجه و بیش از  6سال مدیریت
مهمترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران ،محمد
مهدی تهرانچی از معدود دانشــمندان هســتهای و
متخصص در ســطوح باالی تکنولوژی هســتهای و
لیزری با ســابقه مدیریت دانشــگاه شهید بهشتی،
علیرضا رهایی استادتمام با سابقه مدیریت دانشگاه
امیرکبیر ،رنجبر متخصص بیوفیزیک ،استادتمام با
سابقه مدیریت دانشــگاه تربیت مدرس ،پورعباس
استادتمام با سابقه مدیریت دانشگاه علمی کاربردی
و ریاست سازمان سنجش ،محسن نفر استادتمام و
فوق تخصص نفرولوژی با ســابقه طوالنی مدیریت
در وزارت بهداشــت و از همه برجستهتر دکتر علی
اکبر والیتی اســتادتمام و اســتاد ممتاز در دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشــتی با تجربه مدیریتی در

سطوح باالی جمهوری اسالمی و تجربه تاسیس دو
دانشگاه یکی قبل از پیروزی انقالب اسالمی و یکی
بعد از پیروزی یک دانشــکده پزشکی قبل از انقالب
و دانشــکده روابط بینالملل بعد از پیروزی انقالب
اسالمی بدنه مدیریتی جدید این دانشگاه را تشکیل
میدهند .افرادی امتحان پس داده که تقید و تعهد
خود را به اسالم ،انقالب و نظام جمهوری اسالمی را
به اثبات رساندهاند.
چنین مجموعه مدیریتی منسجم و قدرتمندی به
لحاظ علمی و اجرایی در تاریخ مدیریت دانشگاههای
کشور از  1313تاکنون که آغاز تاسیس دانشگاه در
ایران است ،تاکنون سابقه نداشته است.
سکوت اولیه این مجموعه مدیریتی بنا به مصالح
و منافع دانشگاه موجب شد به تدریج متهمین پرونده
دانشگاه آزاد و حامیان رسانهای آنها سر بلند کنند و
فعالیتهــای تخریبی خود را آغاز کنند و با حرکات
خارج از ادب و انصاف برای رسانههای بیگانه خوراک
تهیه کنند.

از آن که شایسته تکرار از سوی اقشار مختلف باشد ،سزاوار
تفسیر و برداشت صحیح از کلمه به کلمه آن ها است تا از
قبل آن ،راهبردهای صحیح اتخاذ شده و مسیر سیاستهای
داخلی و خارجی هموارتر گردد .از این رو ،امام خمینی(ره)
و مقام معظم رهبری با نکتهبینی و ژرفنگری در مســائل
سیاسی و رخدادهای بینالمللی ،به بخشی از مسائل سیاسی
میپردازنــد که قابل بیان برای عموم جامعه و حتی تمام
جهان باشد .بنابراین طرح بحثی تحت عنوان آمریکا هیچ
غلطی نمیتواند بکند ،در قالب سیاستگذاریهای داخلی و
سیاستهای بینالمللی روندهای متفاوتی میتواند داشته
باشد که دو وجه سلبی و ایجابی بدان پرداخته میشود.
از منظر سیاســتهای بینالمللی و تعامالت جهانی،
تفســیر چنین مطلبی وجه سلبی داشته و به نفی قدرت
آمریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی در بین ملتهای
مختلــف میپردازد .از این رو ،زمانی که در بســتر روابط
بینالملل و در مواجهه با ملتها و کشورهای دنیا ،به کنش
ارتباطی میپردازیم ،بیان این مطلب که آمریکا هیچ غلطی
نمیتواند بکند ،باید در راستای نفس استکباری آمریکا و
چالــش قدرت آن با توجه به مفهــوم مقاومت پرداخت و
اعالم نمود که مقاومت در برابر استکبار به تضادی بنیادی
میرسد که با در نظر داشتن حوزه انسانی مقاومت و بستر
طلبی افسارگسیخته استکبار ،مفهوم مقاومت بر سریر
قدرت ِ

ماندگاری و شکست ناپذیری تکیه میزند .قالب مقاومت
از آنجا که به دفاع از انســان و جوامع انسانی برمیخیزد و
استکبار در مسیر دفاع از منافعی گام برمیدارد که انسان
و انسانیت را قربانی منافع میسازد ،از همافزایی مقاومت و
استکبار در چارچوب رخدادها ،مقاومت چنان که از پشتوانه
ارزشی برخوردار است ،رهایی انسان را از چنگال استکبار
جهانی به ارمغان میآورد که روح انسانی را فدای قدرت و
ثروتِ صرف و سیری ناپذیر میکند.
از منظر سیاست داخلی جمهوری اسالمی ایران ،تأمل
در بــاب آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ،نمایانگر وجه
ایجابی و تقویت سیاستگذاری داخلی در روند برنامههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و نظامی است .از این
رو ،مطرح کردن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ،نشان از
مصون بودن مرزهای جغرافیایی کشور از تهاجم و دخالت
خارجی است که به نوعی به استقالل سرزمینی کشور مهر
تأیید زده و به هیچ روی آن را قابل خدشــه نمیداند ،چرا
که از پشتوانه مردمی و ارزشی آن اطمینان کامل دارد .با
توجه به این مســئله ،فراغت از استقالل سرزمینی که از
چنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن ،حوزههای دیگر
نیز اســتقالل خویش را از دست میدهند ،تمرکز بر روی
مســائل داخلی را پررنگتر جلوه میدهد .تحلیل این امر
با مرکزیت وحدت ملی ،موجبات تقویت حوزههای داخلی

موضوع آگهی احضار متهمین

در پرونــده شــماره 12/960534د مطروحه در این دادســرا آقایان وحید
احمدیبابــادی فرزند اکبر شــماره ملــی  1972276311و  -2محمدرضا
ســلیمانی فرزند کلبعلی شــماره ملی 1971705713و  -3حمزه سلیمانی
فرزند کلبعلی  1972289314به اتهــام ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب
هســتند ،نظر به اینکه متهمین فوق مجهولالمکان میباشــند بدینوسیله
بــه تجویز ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در
امــور کیفری بــه نامبرده ابالغ میگردد ،تا ظرف یک مــاه از تاریخ آگهی
جهت رســیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادسرا حاضر شود ،در غیر
اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

منشی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان کوهرنگ -احمد اسماعیلی

شعبه دادیاری دادسرای عمومی وانقالب
شهرستان کوهرنگ-ح رضا ارشادی

حسب محتویات پرونده کالسه  960475در اجرای
ماده  174قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب در
امور کیفری متهم محمد خاکسار به اتهام مشارکت
در ایــراد ضــرب و جرح عمدی ظــرف یک ماه از
تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم دادیاری دادسرای
شهرکرد جهت دفاع حاضر شوید ضمنا شما میتوانید
یک وکیل نیز همراه داشته باشید.

دادیار شعبه هشتم دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد

به موجب شکایت آقای عباس همتی فرزند محمد و کیفرخواست
صادره از دادســرای عمومی و انقالب فارسان آقای امیر عکاف
فرزند کریم متهم اســت به توهین ،تهدید ،افترا از طریق ارسال
پیامک در پرونده  950925شعبه  102دادگاه کیفری  2فارسان،
با عنایت به مجهولالمکان بودن مشارالیه و در اجرای ماده 344
قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده از طریق آگهی در روزنامه
ابالغ تا در مورخ  1397/2/4ســاعت  10در این شــعبه حاضر و
از اتهامات انتســابی دفاع و آخرین دفاع نامبرده اخذ گردد ،عدم
حضور مانع از تصمیم قانونی نمیباشد.

حامد حسین میرزایی -رئيس شعبه
 102کیفری  2شهرستان فارسان

آگهی احضار متهم

در پرونده کالســه 10-960550د -دادیاری دهم دادسرای
عمومی و انقالب شــهرکرد متهم رضا جمشیدی فرزند پرویز
به اتهام حمل و نگهداری  2گرم و  20ســانت سوخته تریاک
تحت تعقیب میباشــد .لذا با توجه بــه مجهولالمکان بودن
نامبرده طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری به وی
ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام انتســابی ،ظرف یک ماه از
تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوند .در ضمن نامبرده
در راســتای ماده  190قانون آیین دادرسی کیفری حق همراه
داشتن یک نفر وکیل را دارد.
دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شهرکرد -مریم حیدری سورشجانی

در پرونده کالســه  960068این شــعبه متهم به نام جاســم
واحدیدهکردی فرزند فتحاله به کدملی  4621489542به اتهامات
توهین در خصوص شــکایت آمنه مردانیــان بر علیه نامبرده تحت
تعقیب قرار گرفته اســت با عنایت به مجهولالمکان بودن متهم و
در اجرای مقررات ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده
ابــاغ میگردد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی جهت دفاع از
اتهام انتســابی در این شــعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

دادیار شعبه هفتم دادیاری دادسرای
عمومی و انقالب شهرکرد
مهران مرتضائی

آگهی احضار متهم

در پرونده کالســه 960213د ا این شــعبه متهم خانم فاطمه محبی
فرزند فرامرز به اتهام توهین و تهدید و افترا تحت تعقیب قرار گرفته
اســت .با عنایت به مجهولالمکان بودن متهم و در اجرای مقررات
ماده  174قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفــری مصوب  1392به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک
ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه
حاضر گردد .نامبرده در راستای ماده  190قانون مذکور حق دارد یک
نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد بدیهی است در صورت عدم
حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای
عمومی و انقالب شهرکرد-
مرتضی نوروزی

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فاطمه شــکری باستناد دو برگ استشــهاد محلی که به امضاء شهود و
به گواهی دفتر اســناد رسمی شــماره  42زاهدان رسیده مدعی است که سند
مالکیت به شــماره چاپ  62096ششــدانگ یکباب منزل پالک 22411/26
اصلــی واقع در بخش یک بلوچســتان خیابان  13متری منشــعبه از خیابان
دانشــگاه که ذیل ثبت  31137دفتر  198صفحــه  402بنامش ثبت گردیده
جابجایی مفقود گردیده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب
باســتناد ماده  120آئیننامه ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود
میباشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل
ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند و اال پس
از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار 1396/12/23 :شناسه125544 :
3828مالف

حسینعلی مالیی -رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

اذناب رسانهای این جریان که سابقه دستگیریهای
پیدرپی توسط نهادهای امنیتی در همین رسانههای
دانشگاه آزاد را به واسطه ارتباط با کانالها و سایتهای
ضدانقالب مثل آمدنیوز ،کلمه و ...را در دوره مدیریت (و-
ع) و (الف -م) دارند که هنوز مسئولین فعلی رسانههای
دانشــگاه آزاد به خاطر فعالیتهــای ضدامنیتی این
رسانهها درگذشته مجبورند در محاکم قضایی پاسخگو
باشــند سعی دارند از سکوت نجیبانه مدیران دانشگاه
آزاد بهرهبرداری سوء بنمایند.
عدهای هنوز نمیدانند در دوره مدیریت گذشته
رسانههای دانشــگاه آزاد عالوهبر اختالط نامشروع
دختر و پسر مجموعهای را اداره میکردند که در ماه
رمضان گذشــته از  180نفر فقط  6نفر در آن روزه
بودند و سایرین در مالعام به اکل و شرب میپرداختند
و در یک اتاق ورزش کوچک در محل همین رسانهها
دختران و پسران جوان به صورت مختلط حضور پیدا
میکردند.
و یا برای دختر یکی از سران فتنه در دانشگاه که
خود نقش فعالی در فتنه  88داشت حکم استخدام
قطعی صادر کردند و بیش از دو یا سه کارمند معمولی
به او حقوق میدادند.
این جریان گویا فراموش کرده اســت که اولین
مسئله والیتی مواجهه با نجومیبگیرانی بود که تحت
عنوان حقوق و مزایا در دانشــگاه آزاد روی شهریه
دانشجویان چنبره انداخته بودند.
در پایان باید متذکر شد این گوشهای از مسائل
مالی مشکالت و مفسدههایی است که مدیران جدید
دانشگاه با آن روبرو هستند اگر مسائل دیگری نظیر
سوءاستفادههای (الف -م) را در مناقصات ،قراردادها،
پست فروشیها و خاصه خرجیها را بخواهند برای
افــکار عمومی بازگو کنند مثنــوی  100من کاغذ
میشود.
را فراهم کرده و شکوفایی استعدادهای فردی را به منصه
ظهور میرساند .جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند،
همچنان که عدم نفوذ فیزیکی از مرزهای کشــور را بیان
میدارد ،خطر نفوذ داخلی را گوشــزد کرده و به فاجعه بار
بودن تبعات آن ،در صورت عدم توجه اشــاره میکند .این
امر به نظام جمهوری اســامی ،به لحاظ دفاعی اطمینان
خاطر داده و به لحاظ داخلی و وحدت ملی و دقت تمام به
مجاری نفوذ ،هشدار میدهد.
در نتیجه تفسیر بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری در حوزه سیاست داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت
بوده و تحلیلهای سیاســی را از غنای بیشــتری برخوردار
میســازد .بیان کلمات بدون توجه به معنا و مفهوم آنها و
عدم آگاهی از بســتر بیان مطلب ،هیچگونه تأثیر محتوایی
نداشته و تنها به شعاری میماند که خالی از ارزش معنایی
است .آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ،نه تنها بیش از کلمه
یا تعدادی از کلمات اســت بلکه کلیات سیاستگذاریهای
داخلی و خارجی را مشــخص میکنــد .از این رو ،توجه به
معنا و مفهوم عمیق سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری ،میتواند راهگشای بسیاری از سیاستها بوده و مراتب
پیشرفت کشور را تضمین کند.
* حسن مرادخانی
فعال دانشجویی و کارشناسارشد علوم سیاسی

آگهی نظریه هیئت حل اختالف قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره 1084و1396/10/21 -139660329011001292و1396/11/28
صادره از هیئت فوق تصرف مالکانه و بالمعارض آقایان سید علی و سید مجتبی قدمی
فرزندان ســید باقر در ششــدانگ دو باب ساختمان به مســاحتهای  281و 282/15
مترمربع قســمتی از پالک  -8/333اصلی بخش  7دامغان شــهر دیباج محله ورزن به
اســتناد خریداری عادی از بانو خانم گرزالدین با حدود و مشخصات معین محرز گردید.
لذا به لحاظ حفظ حقوق مالکین و عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی در اجرای ماده
 3قانون مزبور معترضین میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خویش را
به اداره ارائه و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست
خویــش را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم و یک برگ گواهی طرح دعوی از دادگاه
اخذ و تســلیم اداره نمایند در غیر اینصورت سند مالکیت به نام متصرف صادر و تسلیم
خواهد شد .بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/12/23 :

تاریخ انتشار نوبت اول1396/12/8 :

ابراهیم غفاری -رئیس ثبت اسناد و امالک دامغان

در پرونــده  961150ایــن دادگاه آقای میــاد ناظم دهکردی
فرزند عبــاس به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و شــرب خمر
نسبت به جهانبخش بهارلو و آقای امیرحسین رحمتی به اتهام
توهین نســبت به جهانبخش بهارلــو و محمد بهارلوئی تعقیب
قرار گرفتهاند ،با عنایت به مجهولالمکان بودن متهم در اجرای
مقــررات ماده  344قانون آئین دادرســی کیفری مصوب  92به
نامبــرده ابالغ میگــردد تا در موعد مقرر مــورخ 1397/1/26
ســاعت  9جهت اخذ آخرین دفاع در این شــعبه حاضر شوید.
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل
خواهد آمد.
حامد حیدری
دادرس شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرکرد

ابالغ

بدینوســیله به متهم عقیل عباســیان فرزند کریم با
کد ملی  1940306795ابالغ میشــود در خصوص
شکایت پاسگاه انتظامی شلیل علیه شما در وقت مقرر
 97/1/26ساعت  9صبح در این شعبه حاضر شوید در
غیــر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد ضمنا وفق ماده  190ق.آ.د.ک شما میتوانید یک
وکیل دادگستری به همراه داشته باشید.

دادرس دادگاه عمومی بخش میانکوه-
ارجاسب عالی محمدی برآفتاب

آگهی احضار متهم

شاکی :فرنگیس حیدری
متهم :عباس ریسمانی برزگر فرزند حسن
اتهام :ترک انفاق
بدینوســیله به متهم عباس ریســمانی برزگر فرزند حســن به دلیل
مجهولالمکان بودن به تجویز ماده  115قانون آیین دادرســی کیفری
ابالغ میگردد جهت رسیدگی و اخذ توضیح در خصوص اتهام منتسبه
فوقالذکر در پرونده کالسه  961109ک  2در روز  1397/3/20ساعت
 9/15صبح در این شــعبه حاضر گردد ،متذکر میگردد در صورت عدم
حضور در وقت فوقالذکر دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری
دو شهرستان فارسان

پویشی دانشجویی
برای حمایت از تولید ملی

#

پای_کار_ ایرانیم

مدتی اســت که پویشی دانشجویی با نام «پای کار ایرانیم» به منظور حمایت از تولیدات
داخلی ،در فضای مجازی به راه افتاده اســت .به گفته دستاندرکاران این پویش دانشجویی،
ایده راهاندازی این پویش ،زمانی به ذهن آنها رســید که احســاس کردند در بحث حمایت و
مصرف کاالهای داخلی در کشور ،فقدان حرکتی منسجم و مردمی وجود دارد.
یکی از ویژگیهای شــاخص این پویش ،عدم وابستگی آن به احزاب و جناحهای سیاسی
فعال در کشور بوده و گفتنی است که تاکنون نمایندگانی از سالیق مختلف سیاسی ،حمایت
خود را از این پویش دانشجویی اعالم کردهاند.
براساس آمار و اطالعات موجود ،سال گذشته حدود  1میلیون و  420هزار نفر از کارگران
فعال در حوزه صنعت در کشور ،شغل خود را از دست دادهاند که بخشی از این اتفاق به دلیل
اتخاذ سیاستهای نادرست دولت در حوزه واردات کاال و بخشی دیگر ،عدم اقبال عمومی برای
خرید کاالهــای تولید داخلی
بوده است.
د ر همیــن ر ا ســتا ،
دســتاندرکاران پویــش
دانشجویی «پای کار ایرانیم»
چند روزی است که به منظور
حمایــت از تولیــدات داخلی،
دایره فعالیتهــای خود را از
فضای مجازی به فضای حقیقی
گسترش داد ه و در اولین اقدام،
با برقراری ایســتگاههایی در
بازار بزرگ تهران ،مردم حاضر
در بازار را به خرید محصوالت
تولید داخل تشویق میکنند.
البته طراحان پویش «پای
کار ایرانیم» از دیگر رسانههای
مکتوب و تصویری درخواست
کردند که بــا توجه به نزدیک
شدن به روزهای پایانی سال و
با علم به این موضوع که بخش
قابل توجهی از مردم ،مایحتاج
ســالیانه خود به ویژه پوشاک
را در این ایام تهیه میکنند ،تمام تالش خود را در تبلیغ کاالی تولید داخل به کار بندند.
گفتنی اســت ،فعاالن فضای مجازی میتوانند با عضویــت در پویش «پای کار ایرانیم»
به نشــانی @ payekareiranimدر شــبکههای اجتماعی ،عالوهبر پیگیری و حمایت از
فعالیتهای این گروه ،تصاویر منتخب خود را که در راستای حمایت از تولیدات داخلی است،
در این کانال بهاشتراک بگذارند.

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه
تشکلهای دانشجویی ،دانشجویان و طالب محترم

«صفحه دانشگاه کیهان» از اخبار ،بیانیهها ،مقاالت ،یادداشتها و تحلیلهای فرهنگی یا سیاسی مرتبط با
مقوالت دانشجویی استقبال میکند .عالقهمندان میتوانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را به رایانامه
 Daneshgah@Kayhan.irیا نمابر  021-33111120ارسال نمایند .بدیهی است که روزنامه
کیهان در ویرایش ،تلخیص ،انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی ،آزاد است.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  970مورخ  1396/10/12هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فوزیه ترکارانی فرزند یارمراد بشــماره شناسنامه
 611صادره از پلدختر در ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت مســکونی به مساحت
 172/37مترمربع پالک  1فرعی از  116اصلی واقع در بخش  7خرمآباد شهرستان پلدختر
موسوم به کاوکالی خریداری از مالک رسمی آقای الفت بک شمنازی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/12/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1396/12/8 :
جهانگیر آزادبخت -رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

آگهی احضار متهم

شاکی :سعید اسالمی فرزند عزیز
متهم :کوروش عیدیوندی فرزند علیمومن
اتهام :خیانت در امانت
بدینوســیله به متهم کــورش عیدیوندی فرزنــد علیمومن به دلیل
مجهولالمکان بودن به تجویز ماده  115قانون آیین دادرســی کیفری
ابالغ میگردد جهت رســیدگی و اخذ توضیح در خصوص اتهام منتسبه
فوقالذکر در پرونده کالســه  961184ک  2در روز  1397/5/2ساعت
 9/15صبح در این شــعبه حاضر گردد ،متذکر میگردد در صورت عدم
حضور در وقت مقرر فوقالذکر دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری
دو شهرستان فارسان
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمدصالح قادری دارای شناســنامه شماره  3731519682به شرح
دادخواســت به کالســه  961514از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تهمینه دستبسته شناسنامه
119
در تاریــخ  1388/12/4در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
3859705121
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه
ذیــل  -1محمدصالح قــادری شش  75تت  1341/8/2شــماره ملی
 3731519686پسر متوفی  -2حمیده قادری شش  120تت 1325/7/2
شماره ملی  3731494485دختر متوفی به غیر ازنامبردگان وراث دیگری
ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
پیدرپــی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139660326007001249مورخــه  1396/11/11هیئت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی حاجیلوئی فرزند محرمعلی به شــماره
شناســنامه .صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  265/59مترمربع
قســمتی از پالک  2437فرعی از  139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری با قولنامه
عادی از وراث مرحوم یقینعلی مســلمخانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/12/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1396/12/08 :
 3215م الف

در پرونده کالسه  960842شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهرکرد
متهم آقای فرشــید نظامفر فرزند اســداله به اتهام تحصیل مال
از طریق نامشــروع و به مبلغ  29/981/209ریال تحت تعقیب
میباشــد لذا با توجه به مجهولالمکان بودن نامبرده طبق ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری به ایشان ابالغ میگردد جهت
تفهیم اتهام ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در این
شــعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور جلب خواهد شــد .در
ضمن نامبرده در راســتای ماده  190قآدک حق همراه داشتن
یک نفر وکیل را دارد.

احمد نیکبخت -بازپرس شعبه سوم
دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد

حسب محتویات پرونده کالسه  960874در اجرای
مــاده  174قانون آیین دادرســی عمومی و انقالب
در امور کیفری متهم مجتبــی عظیمی مقنع فرزند
احمد بــه اتهام کالهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ
 9/995/998ریال ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی
در شعبه هشــتم دادیاری دادسرای شهرکرد جهت
دفاع حاضر شوید در ضمن شما میتوانید وکیل نیز
همراه داشته باشید.

دادیار شعبه هشتم دادسرای
عمومی و انقالب شهرکرد

رئیس شعبه  8شورای حل اختالف سنندج

در پرونــده کالســه  961230شــعبه اول دادگاه عمومی
کوهرنگ متهــم بابک بارانی فرزند علی عســگر به اتهام
توهین از طریق ارســال پیامک تحت تعقیب میباشــد لذا
با توجه بــه مجهولالمکان بودن نامبرده به ایشــان ابالغ
میگردد در تاریخ  97/5/30راس ســاعت  11صبح در این
شعبه حاضر گردد .در ضمن یک نسخه کیفرخواست ارسال
میگردد نامبرده در راســتای ماده  190قانون آئین دادرسی
کیفری حق همراه داشتن یک نفر وکیل را دارد.

منشی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان
کوهرنگ -علی ظاهری عبدهوند

هادی یونسی عطوف
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون عملیات تحدید حدود اختصاصی ششدانگ زمین محصور پالک
 6677/574واقع در بخش یک بهبهان بنام علی فرخیپور در جریان
ثبت اســت و بنا به درخواست کتبی متقاضی عملیات تحدید در تاریخ
 97/1/19راس ساعت  8صبح بعمل خواهد آمد .بدینوسیله از مالکین
مجاور و متقاضی دعوت میشــود تا در وقت مقــرر در محل حضور
بهمرســانند .عدم حضور مالکین مجاور مانع از عملیات تحدید حدود
نخواهد شــد و اعتراض معترضین بر حــدود و حقوق ارتفاقی پس از
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ســی روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا با
توجه به تبصره  2ماده واحده ،به تقاضای ثبت موضوع ماده ( 20و )16
قانون ثبت میباید توســط اعتراض معترضین ظرف یک ماه از تاریخ
تســلیم ،به واحد ثبتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی
صورت پذیرد .تاریخ انتشار96/12/23 :
8/894م الف

کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

