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میگویند؛ چرا شــعار مرگ از دهن مردم ایران نمیافتد؛ خوب
راست میگویند .باید گفت احسنت به منافقین ،طفلکیها کاری که
نکردند ،فقط یک تعداد جنایت در نقاط مختلف کشــور ،قتل و ترور
 17000نفر از مردم ،دانشمندان ،نخبگان و مسئولین کشور که چیزی
نیست ،بمبگذاری اماکن دولتی ،شکنجه و زنده دفن کردن بچههای
بسیج و سپاه و سر بریدن مردم را هم که خارجیها انجام میدادند.
در جنگ تحمیلی هم ،اصال علیه مردم کشورشان با صدام همکاری
نکردند ،فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران را هم که آنها لو ندادند،
مرتکب هیچ خیانت و جنایت دیگری هم که نشدهاند ،پس چرا باید
مرگ بر منافق بگوییم ،آخر ممکن اســت ،طفلکیها دلشان بشکند
و ناراحت بشوند!؟
آمریکاییها و انگلیسیها و صهیونیستها و سعودیها هم ،مثل
این طفلکیها ،فقط دارند با آتشافروزی و جنگ در کشورهای اسالمی
مثل؛ فلسطین ،سوریه ،عراق ،یمن ،نیجریه ،میانمار و سایر نقاط دنیا،
جمعیت جهان رو کم میکنند تا در آینده جهان با کمبود مواد غذایی
و منابع دیگر مواجه نشوند و طرح تجزیه کشورهای هدف هم ،برای
این است که مســئولین و دولتمردان این کشورها ،راحتتر بتوانند
مملکت خودشان را اداره کنند.
حــاال اگر در جریان این جنگها ،احتماال زیرســاخت و ســایر
تاسیســات آنها هم به طور کامل نابود شد ،فقط به خاطر این است
که ،اماکن و ابنیههای آنها قدیمی اســت و باید نوســازی شود تا هم
در برابــر حوادث طبیعــی دوام بیاورند و هم مردم آنها از نوســازی
کشورشان لذت ببرند.
صدهــا و بلکه هزاران پایــگاه نظامی ،دهها زندان مخفی لو رفته
و نرفته مثــل زندانهای ابوغریب و گوانتانامو که توســط آمریکا و
همپالگیهایش در کشورهای مختلف جهان ساخته شده هم ،فقط برای
کمک به پلیس و دستگاههای امنیتی این کشورها در برابر تهدیدات
امنیتی و جلوگیری از بروز جنگهای داخلی است.
دویست هزار تروریستی هم که به اعتراف کلینتون ،اوباما ،ترامپ
و دیگر ســردمداران آمریکا ،در کنــار مرزهای ایران آموزش دادند و
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ســازماندهی کردند و علیه مســلمانان بهکار گرفتند ،فقط برای این
بوده که خدای ناخواسته دستاوردهای ایران هخامنشی مورد تهاجم
اعراب قرار نگیرد.
ســاقط کردن هواپیمای مســافربری را هم که خودشان صد بار
عذرخواهی کردند و گفتند به علت اشــتباه سیســتم پدافندی آنها
رخ داده ،برای اینکه طفلکیها تجهیزاتشــان هنوز قدیمی اســت و
نمیتوانند خوب را از بد و هواپیمای مسافربری را از هواپیمای جنگی
تشخیص بدهند ،اتفاقا سکوی نفتی ،نفتکشها ،کشتیهای تجاری
و ناوچه پیکان ایران هم به همین علت مورد حمله آمریکاییها قرار
گرفتند و غرق شدند.
حمایت از صدام در طول جنگ تحمیلی هم که منجر به شهادت
بیش از  200هزار نفر و مصدوم شدن صدها هزار نفر دیگر از بهترین
هموطنان ما شد و هزینهها و خسارات اساسی فراوانی را به کشور وارد
نمود ،برای کارآزموده شدن ایران در برابر تهدیدات آینده برنامهریزی
شده بود و اصال ساقط کردن نظام اسالمی و تجزیه ایران و یا بازگشت
به شرایط قبل را دنبال نمیکرد.

مصــادره اموال ایران و تحریمهــا هم ،که از همان ابتدای انقالب
با این هدف انجام شــد که جمهوری اســامی مجبور شود روی پای
خودش بایستد و به سمت خودکفایی حرکت کند .حتی دخالتها و
خیانتهای قبلی آمریکاییها هم ،یا از اساس دروغ است یا با نیت خیر
صورت گرفته است ،مثال؛ قانون کاپیتوالسیون و دریافت حق توحش
برای ماموریت در ایران و امثال آن ،فقط و فقط شایعه است و کسانی
که این حرفها را میزنند میخواهند رابطه ایران با کشــور دوست و
برادر ،یعنی آمریکا را که زحمت کشــیده از آن سوی دنیا برای ارائه
خدمات به مردم ایران آمده بود ،دچار اختالل کنند.
حتما میپرســید پس داســتان کودتای  28مرداد سال 1332
را چگونــه توجیه میکنیــد ،خوب معلوم اســت ،آمریکاییها چون
میدانســتند ،قرار است در آینده در ایران انقالب اسالمی رخ بدهد و
تفکر لیبرالی در نظام جدید جایگاهی ندارد ،لذا برای سرنگونی مصدق
برنامهریزی کردند ،تا بعدا انقالب با چالش مواجه نشود و اصال هدفشان
جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت و غارت منابع نفتی ایران نبوده و
این یک اتهام بیشتر نیست.

پنج نکته درخصوص سیاست موشکی غرب در قبال ایران
حنیف غفاری

طی هفتههای اخیر شاهد فضاسازی سیاسی ،رسانهای و تبلیغاتی کشورهای غربی علیه توان
موشکی کشورمان هستیم .متعاقب شکست داعش در سوریه و عراق که به مثابه شکست غرب
در منطقه تلقی میشود ،این روند تشدید شده است .دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز در
سخنرانی جنجالی خود علیه توافق هستهای ،خواستار گنجانده شدن موضوع توان موشکی ایران
در برجام به عنوان یکی از پیش شــرطهای حفظ توافق هستهای از سوی آمریکا شد .از سوی
دیگر ،امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانســه نیز طی روزهای اخیر بارها نسبت به توان موشکی
کشورمان ابراز نگرانی کرده و خواستار مذاکره با ایران بر سر این موضوع شده است .همان گونه
که مشخص است ،میان مقامات غربی در تقابل با برنامه موشکی ایران نوعی تقسیم کار صورت
گرفته است .در این خصوص نکاتی وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد:
 -1در مالقات ماه سپتامبر(شــهریور ماه) میان روســای جمهور آمریکا و فرانسه در حاشیه
برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مقرر گردید تا پاریس فشارهای
خود بر تهران را بابت برگزاری مذاکرات موشکی تشدید کند .اگرچه قبل از این دیدار نیز مقامات
فرانسوی خواستار مذاکره بر سر توان موشکی و دفاعی ایران شده بودند ،با این حال متعاقب این
مالقات ،فشــارهای فرانسه بر سر تحدید توان موشکی و دفاعی کشورمان به صورت تصاعدی و
فزاینده افزایش پیدا کرده است .حتی امانوئل ماکرون کار را به جایی رساند که مسئولیت حمله
موشــکی انصاراهلل به ریاض را به گردن جمهوری اســامی ایران انداخت و به این بهانه ،از توان
موشکی کشورمان به عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه یاد کرد .بنابراین ،مواضع اخیر فرانسه
در تقابل با برنامه موشــکی ایران تصادفی یا اتفاقی نبوده و معلول تقســیم کاری است که میان
ترامپ و ماکرون صورت گرفته است.
 -2در جریان برگزاری سلســله مذاکرات هستهای میان ایران و اعضای  5+1در ژنو و وین،
لوران فابیوس وزیر امور خارجه وقت فرانســه نقش پلیس بد را ایفا کرد و حتی یک بار مانع از

انعقاد توافق موقت ژنو میان طرفین گردید .هم اکنون ،امانوئل ماکرون از ســوی ترامپ مامور
شــده اســت تا بار دیگر نقش پلیس بد را در قبال توان موشکی ایران ایفا کند ،با این تفاوت که
هنوز میز مذاکرهای چیده نشده و در آینده نیز مذاکراتی وجود نخواهد داشت! حتی برخی منابع
خبری و تحلیلی معتقدند که رئیسجمهور آمریکا در قبال این نقشآفرینی پاریس ،وعدههایی
به ماکرون داده اســت .یکی از این وعدهها ،تجدید نظر در توافق آب و هوایی پاریس میباشــد.
اگرچه مقامات فرانسوی به صورت مستمر تاکید میکنند که موضوع توافق آب و هوایی پاریس
ارتباطی با موضوعات دیگر در سیاســت خارجی این کشور ندارد ،اما واشنگتن و پاریس نگاهی
مجزا نسبت به پدیدههای جاری در حوزه سیاست خارجی خود ندارند!
 -3در جریان برگزاری مذاکرات هســتهای میان ایران و اعضای  5+1بین سالهای 1392
تا  ،1394جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز خواستار گنجاندن موضوع توان موشکی
ایران در برجام بود .حتی کار به جایی رسید که مذاکرات مسقط در سال  1393به دلیل اصرار
طرف آمریکایی بر سر این موضوع با شکست مواجه شد« .ریچارد نفیو» عضو تیم مذاکرهکننده
هستهای آمریکا که از وی به عنوان معمار تحریمهای ایران نیز یاد میشود ،اخیرا تاکید کرده
است که واشنگتن در آن دوران پس از اینکه نسبت به شکست مذاکرات (در صورت اصرار بر سر
گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام) اطمینان پیدا کرد ،ناچار شد از مواضع خود در
این خصوص عقبنشینی کند .با این حال وی پیشنهاد داده است که در برهه فعلی میتوان بر
سر موضوعاتی مانند توان و برد و حتی تعداد موشکهای ایران وارد مذاکره شد! از این رو میان
دموکراتها و جمهوری خواهان آمریکا بر سر تقابل موشکی با ایران کمترین اختالف نظری وجود
ندارد .حدود یک ماه قبل نیز مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامهای را تحت عنوان «قانون اجرایی
برنامه موشکی بالستیک ایران و تحریمهای بینالمللی «را با اکثریت آرا به تصویب رساند .نکته
قابــل توجه در این خصــوص ،همراهی مطلق دموکراتهای کنگره با جمهوری خواهان بود ،به

برای اثبات این ادعاها ،کافی است اقدامات فرهنگی آمریکا از جمله؛
ایجاد صدها شــبکه رادیو و تلویزیونی فارسیزبان را مورد توجه قرار
بدهیم که در کنار سایر اقدامات بشردوستانه آمریکاییها ،به خاطر ایجاد
آرامش روحی و روانی و نیز شادی و نشاط مردم ایران ،شبانهروز با صرف
میلیاردها دالر ،در حال تولید و پخش انواع فیلم و سریال تلویزیونی و
یا برنامههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی هستند.
اگر هم بعد از تشــدید تحریمها ،از  29ماهواره تحت اجاره ایران،
قراردادهای  27مورد آنها را با صدا و سیما فسخ کردند ،برای این بود
که خودشان همه زحمات تولیدات رسانهای را برعهده گرفتند.
بنابراین؛ هرگز فکر نکنید آمریکاییها هدفی به جز خدمت دارند
یا جنگافروزی آنها مثال؛ برای فروش اسلحه و تامین منافع خودشان
اســت ،اصال از این حرفا نیست ،فقط به خاطر جلوگیری از بیکاری
کارگــران مظلوم آمریکایی و رفاه حال بقیه مردم جهان اســت ،چرا
بهشــون فحش بدیم ،این همه دارند زحمت میکشند؛ ما فقط شعار
میدهیم ،اما آن طفلکیها به جای شعار دادن ،دارند عمل میکنند.
البته خوب طبیعتا بقیه همدســتان آمریکا هم در این امور خیر،
یانکیها را حمایت و پشتیبانی میکنند که باید قدردان آنها هم باشیم.
به عنوان مثال؛ اروپاییها تحریمها را تشــدید میکنند تا ایران زودتر
خودکفا شــود ،توی جنگ تحمیلی هم اسلحه ،هواپیما و حتی مواد
شــیمیایی به عراق دادند تا ایرانیها تجارب بیشتری در جنگ کسب
کنند و کارآزمودهتر شوند.
در مذاکرات هستهای هم ،یا فقط برای شوخی و تفریح مانعتراشی
و ســنگپراکنی میکردند و یا مثل فرانسویها کامال صادقانه و بدون
غرض نقش پلیس بد را بازی میکردند ،آخه همه میدونستند که این
مذاکرات فقط یک بازی زودگذر است و قرار است بازیهای جدیدتری
را برای سرگرمی مردم و مسئولین ایران طراحی کنند.
تحقیرها ،توهینها و دخالتهــا و توطئههای قبلی و بعدی آنها
در نظام حکومتی ایران هم ،مثل ســایر مواردی که اشاره شد ،همگی
برای شــوخی و مزاح بوده و هرگز قصد جلوگیری از پیشرفت ایران و
ایرانی را نداشتهاند.

گونهای که حتی یک نفر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با این موضوع مخالفت نکرد.
 -4صورتبندی «تقابل موشکی غرب با ایران» بر خالف آنچه تصور میشود ،چندان دشوار
نیست .آمریکا و تروییکای اروپایی جهت مقابله با توان دفاعی و موشکی ایران وارد معامله شدهاند.
واشــنگتن و پاریس دو بازیگر اصلی آن ســوی معادله هستند ،ضمن آنکه لندن و برلین نیز از
قبل در این خصوص به کاخ سفید و کاخ الیزه چراغ سبز نشان دادهاند .بنابراین ،در بعد ماهوی
موضوع ،میان واشنگتن و تروییکای اروپایی اتفاق نظر وجود دارد .با این حال در بعد ظاهری و
شکلی موضوع ،میان آمریکا و متحدان آن تنها یک اختالف وجود دارد :ترامپ معتقد است که
توان موشکی ایران باید در ذیل برجام و در ارتباط با سند توافق هستهای گنجانده شود .این در
حالیست که تروییکای اروپایی و دموکراتهای آمریکا معتقدند موضوع توان موشکی ایران باید
به عنوان یک موضوع جداگانه و در قالب توافقی ثانویه منعقد شــود .بوریس جانسون وزیر امور
خارجه انگلیس و زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان نیز به مقامات آمریکایی اعالم کردهاند که
تالش برای تغییر برجام از طریق یک الحاقیه (که شامل توان موشکی ایران نیز شود) امکانپذیر
نیست ،اما میتوان در قالب توافقی ثانویه (برجام  )2این اقدام را صورت داد .حتی افرادی مانند
رکس تیلرســون وزیر امور خارجه آمریکا نیز با این ایده موافق هستند ،با این حال سناتورهایی
مانند تام کاتن و سیاستمدارانی مانند نیکی هیلی همچنان با آن مخالفت میکنند.
 -5منازعه روبنایی و شــکلی آمریکا و تروییکای اروپایی بر ســر نحوه تحدید توان موشکی
ایران ،اساسا اهمیتی برای جمهوری اسالمی ایران ندارد .مسئله اصلی این است که بر سر کلیت
موضوع میان واشنگتن و شرکای اروپایی آن اتفاق نظر وجود دارد .به عبارت بهتر« ،جنبه ظاهری»
موضوع نباید دســتگاه دیپلماسی و سیاســت خارجی ما را از توجه به «جانبه ماهوی» و « زیر
بنایی» موضوع باز دارد .آنچه مسلم است اینکه تنها راه ممکن برای خنثی سازی هر گونه اقدام
آمریکا و متحدان اروپایی آن علیه توان موشکی ایران ،مخالفت مطلق با هرگونه مذاکره موشکی
با آنها و از سوی دیگر ،تقویت روز افزون توان دفاعی کشورمان است .همچنین تروییکای اروپایی
نیز باید بابت بازی در زمین آمریکا مورد بازخواســت جدی دستگاه سیاست خارجی کشورمان
قرار گیرند .بدون شک در صورت مواجهه قاطعانه و هوشمندانه با این موضوع ،تقسیم کار کاخ
سفید و کاخ الیزه و دو کشور اروپایی آلمان و فرانسه در تقابل با توان دفاعی و موشکی کشورمان
به جایی نخواهد رسید.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390بخش ده حوزه ثبتی شهرستان بروجن

نظر به دســتور ماده یک و ســه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی و ماده  13آییننامه قانون فوقالذکر امالکی که
در هیئت مندرج در قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
بروجن مورد رســیدگی و رای آن صادر شده اســت جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد.
ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده نقنه پالک  - 176اصلی و فرعی زیر
 354فرعی مجزی از  - 109فرعی آقای محســن علیان ششــدانگ قسمتی از
اعیانی یکبابخانه به مســاحت  74/17مترمربع خریداری معالواسطه خداداد علیان
از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه چشمه سفید پالک  - 179اصلی و فرعی زیر
 - 3087فرعی آقای مصطفی بخشــیزاده ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 115/38مترمربــع خریداری معالواســطه عیدی محمدخلیلی از مالکین رســمی
پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه عطاکله پالک  - 181اصلی و فرعیهای زیر
 -1069فرعی آقای منصور قاســمینیا ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/07
مترمربع خریداری معالواســطه محمدصادق و مســیح آقامحمدصادقی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 -1477فرعی آقای حجتاهلل بابادیعکاشــه ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 19/66مترمربع خریداری معالواســطه هدایتاله صادقپور از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -1479فرعی خانم بهاره خنجری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 52/30
مترمربع خریداری معالواسطه زهرا کابلی به والیت پدرش محمد کابلی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 -1482فرعــی خانم زهرا رجبیان ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 137/50
مترمربع خریداری معالواسطه عبدالخلیل باقری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه اردوبار پالک  - 182اصلی و فرعیهای زیر
 - 988فرعی آقای صفرعلی نادریدســتگردی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 175/63مترمربع خریداری معالواسطه منوچهر طاهرزاده از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 - 1110فرعی آقای جواد دوســتی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 220/56
مترمربع خریداری معالواسطه نیازعلی باقری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 - 3372فرعی آقای علیاکبر ســلطانی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/81
مترمربع خریداری معالواسطه منوچهر طاهرزاده از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 - 4648فرعی آقای عیسی بابامیرساطحی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 69/97مترمربع خریداری معالواسطه حجتاله خلیلزاده از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 - 4666فرعی آقای علی کاهید ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142/50
مترمربع خریداری معالواسطه اسداله خلیلزاده از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 - 4670فرعی خانم عذرا حسینپورنقنه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 278/57
مترمربع خریداری معالواسطه بهادر صادقی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4708فرعی آقای عزتاهلل خوشنیت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 54/11
مترمربع خریداری معالواسطه حجتاله خلیلزاده از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده سفیددشت پالک  - 493اصلی و فرعی زیر
 297فرعی -آقای علی حسیننفر سفیددشتی یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  298/15مترمربع خریداری معالواسطه رجبعلی صادقی از
مالکین رسمی پالک مرقوم.
 297فرعی -آقای غالمحســین نفرسفیددشــتی یک دانگ مشــاع از ششدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  298/15مترمربع خریداری معالواســطه رجبعلی
صادقی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 432مجزی از  297فرعی  -آقای علیحســین نفرسفیددشتی یک دانگ مشاع از
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  357/96مترمربع خریداری معالواسطه رجبعلی
صادقی از مالکین رسمی پالک.
 432مجزی از  297فرعی  -آقای غالمحســین نفرسفیددشتی یک دانگ مشاع
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  357/96مترمربع خریداری معالواسطه رجبعلی
صادقی از مالکین رسمی پالک.
ابنیه و امالک واقع در اراضی حســینآباد سفیددشت پالک  - 497اصلی و فرعی
زیر
 -164فرعی آقای علی عسگریسفیددشــتی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 247/55مترمربع خریداری معالواسطه از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 - 175فرعــی آقای رمضانعلی نفر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 268/55
مترمربع خریداری معالواســطه علیاکبر و رمضانعلی ســلیمانی از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 - 176فرعی آقای عزیزاهلل زندیان سفیددشــتی ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 435/62مترمربع خریداری معالواســطه رمضان سلیمانی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 - 223فرعی آقای اســماعیل اهللزندیان سفیددشــتی ششــدانگ یکبابخانه به
مساحت  290مترمربع خریداری معالواســطه غالمرضا صادقی از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 - 225فرعی آقای عزت اهللزندیان سفیددشــتی ششــدانگ یکبــاب انباری به
مســاحت  213/21مترمربع خریداری معالواســطه غالمرضــا صادقی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 - 358فرعی خانم فاطمه داتلیبیگی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 286/45
مترمربع خریداری معالواســطه نجفقلی جعفــری و عزیزقلی نفر و علی جباری و
صفرعلی باقری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 - 607فرعی آقای کیامرث صادقی سفیددشــتی ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 190/51مترمربع خریداری معالواســطه غالمحســین صادقی از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 - 633فرعی آقای حمید نفرسفیددشــتی سهدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
به مســاحت  342/62مترمربع خریداری معالواسطه رجبعلی طهماسبی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 - 633فرعی آقای مجید نفرسفیددشــتی سهدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
به مســاحت  342/62مترمربع خریداری معالواسطه رجبعلی طهماسبی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.

 - 636فرعی آقای صفرعلی نفرسفیددشــتی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 449/12مترمربع خریداری معالواســطه رجبعلی طهماســبی از مالکین رســمی
پالک مرقوم.
 - 678فرعی آقای محمدحســین عظیمی سهدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
به مســاحت  264/14مترمربع خریداری معالواسطه مرتضی قلیجاللی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 - 678فرعی آقای ابراهیم عظیمی ســهدانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به
مســاحت  264/14مترمربع خریداری معالواســطه مرتضی قلیجاللی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 - 683فرعی آقای شهرام نفرسفیددشتی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/89
مترمربع خریداری معالواسطه برزو کریمی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 - 760فرعی خانم شــهربانو احمدی سفیددشتی ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 161/75مترمربع خریداری معالواسطه غالمرضا صادقی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه فرادنبه پالک  -505اصلی و فرعیهای زیر
 -453فرعی آقای سیدهاشــم حســینیفرادنبه چهاردانگ مشــاع از ششدانگ
یکبابخانه به مســاحت  356/51مترمربع خریداری معالواسطه سیدیداله حسینی
از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -453فرعی خانم شهربانو رمضانیبلداجی دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
به مساحت  356/51مترمربع خریداری معالواســطه سیدیداله حسینی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 -533فرعی آقای علی اکبرزمانیفرادنبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 386/75
مترمربع خریداری معالواسطه کریم آقاضرغامی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -846فرعی آقای داراب ربیعیفرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 290/29
مترمربع خریداری معالواسطه ابوالقاسم مرادی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -849فرعی آقای سیدرشــید حســینیفرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 218/68مترمربع خریداری معالواســطه از عباس شیرانی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه درختی پالک  -511اصلی و فرعی زیر
 -21فرعی آقای رحمتاهلل علویفرادنبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مســاحت  103000مترمربع خریداری معالواسطه ورثه قربانعلی ربیعی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه کریمآباد پالک  -529اصلی و فرعیهای زیر
 -597فرعی آقای علی شــیخفرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 340/75
مترمربع خریداری معالواسطه ابوالحسن شیرانی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -603فرعی آقای عبداله علیمیرزائیفرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 377/24مترمربع خریداری معالواسطه شعبانعلی و جعفر عالئی از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 -456فرعی آقای ســعید نادری ششدانگ یکبابخانه به مساحت  91/79مترمربع
خریداری معالواســطه خســرو و ملکمحمد و ســلطانعلی و خانمحمد همگی
شــیرانی از مالکین رسمی پالک مرقوم که در آگهی قبلی نوع ملک از قلم افتاده
بود.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه قنداب علیا پالک  -530اصلی و فرعی زیر
 -134فرعی آقای روحاهلل علیخانی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 237/60
مترمربع خریداری معالواسطه کریم آقاضرغامی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -154فرعی آقای مهراب گلخنی فرادنبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/50
مترمربع خریداری معالواسطه کریم آقاضرغامی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه قنداب سفلی پالک  -531اصلی و فرعیهای
زیر
 -498فرعی آقای هادی ربیعیفرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 130/02
مترمربع خریداری معالواسطه ابراهیم ضرغامی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده بروجن پالک  -533اصلی و فرعی زیر
 5550فرعی مجزی از  888فرعی آقای علیرضا امینی ششــدانگ قســمتی از
یکبــاب مغازه با حق عبــور از  887فرعی به مســاحت  4/35مترمربع خریداری
معالواسطه از بیگم شریعت از مالکین پالک مرقوم.
 5553فرعــی مجزی از  848فرعی آقای حمزه علیالیاســیبروجنی ششــدانگ
دوبــاب مغازه متصله به مســاحت  44/94مترمربع مالکیــت موروثی متقاضی و
خریداری از ورثه نظرعلی الیاسی
ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه بروجن پالک  534اصلی و فرعی زیر
 -632فرعی آقای عبدالعلی رســولی بروجنی ششــدانگ یکباب ســاختمان به
مساحت  126/35مترمربع خریداری معالواسطه فضلاله اکبرپور از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 -939فرعی آقای الهمراد هاشــمپور ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 360/11
مترمربع خریداری معالواسطه مصطفی عباسی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه خانی بروجن پالک  -535اصلی و فرعی زیر
 -95فرعی خانم عذرا حســینیپور نقنه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 317/40
مترمربع خریداری معالواسطه بهادر صادقی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیــه و امالک واقع در اراضی مزرعه حســنآباد بروجن پــاک  -536اصلی و
فرعی زیر
 -40فرعی آقای هادی باقری ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 298/63مترمربع
خریداری معالواسطه شکراله یزدانی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -319فرعی آقای مهدی باقری ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204/85مترمربع
خریداری معالواسطه ابوالقاسم شبانیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -956فرعی آقای محمد غفاری ششــدانگ یکباب ساختمان نیمهساز به مساحت
 217/58مترمربع خریداری معالواســطه محمدتقی شبانیان و حسینقلی رضوانی و
نعمتالــه ایزدی و حاجبابا ایزدی و غالمعلی منصوری از مالکین رســمی پالک
مرقوم.
 -957فرعی آقای احمد برجیان بروجنی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 394/28
مترمربع خریداری معالواسطه ابوالحسن شبانیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه خوگنای ســفلی پالک  -538اصلی و فرعی
زیر
 -62فرعی آقای غالمعلی کریمی بروجنی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 131/81مترمربع خریداری معالواســطه محمدحسن عباســی از مالکین رسمی

صفحه ۷
پنجشنبه  ۱۶آذر ۱۳۹۶
 ۱۸ربیعاالول  - 143۹شماره ۲۱۷۸۶

پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه خوگنای علیا پالک  -544اصلی و فرعی زیر
 3254فرعــی آقای مســلم حیدری بروجنی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 294/96مترمربع خریداری معالواســطه مصطفی فاتحی و عباســعلی مومنی و
آیتاله یزدانی و ابراهیم شــبانیان و حســینقلی همتی و حیدرعلی حقیقت و ناصر
اخوان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه سیاسرد پالک  -550اصلی و فرعی زیر
 -567فرعی آقای رحمتاهلل جهانپناه ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 196/70
مترمربع خریداری معالواسطه از مصطفی عباسی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه بلداجی پالک  -561اصلی و فرعیهای زیر
 -2238فرعی آقای سجاد رفیعی بلداجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 266/22
مترمربع خریداری معالواسطه از خانعلی رحمانی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -2375فرعی آقای حســن کارگر بلداجی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42
مترمربع خریداری معالواسطه از حسینعلی نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -2851فرعی آقای داریوش طهماســبی ســهدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  105/86مترمربع خریداری معالواســطه از اســماعیل
طهماسبی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -2851فرعی آقای علی طهماسبی سهدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  105/86مترمربع خریداری معالواســطه از اســماعیل طهماسبی از
مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -2895فرعی آقای حسنعلی کرمیبلداجی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
74/80مترمربع خریداری معالواســطه امیدعلی خدارحمی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -2916فرعی آقای اســکندرمردانی بلداجی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 574/11مترمربع خریداری معالواســطه اسماعیل طهماســبی از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 -2984فرعی آقای حســین رفیعیبلداجی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
276/89مترمربع خریداری معالواســطه نوروز رحمانی از مالکین رســمی پالک
مرقوم.
 -3062فرعی آقای علی صفیانبلداجی ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 308/86مترمربع خریداری معالواســطه عبداله صفیانبلداجی از مالکین رســمی
پالک مرقوم.
 -3095فرعی آقای نعمتاهلل صفیان ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 342/33مترمربع خریداری معالواسطه یداهلل کارگر از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -3118فرعی آقای وحید رفیعیبلداجی ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 366/50مترمربع خریداری معالواسطه محمدعلی رفیعی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -3308فرعی خانم زهرا شــهبازی بلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت
 36/10مترمربع خریداری معالواسطه یداهلل کارگر از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -3582فرعی آقای طیار صفیان بلداجی دودانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه
مخروبه به مســاحت  574/54مترمربع خریداری معالواسطه همت علیصفیان از
مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -3582فرعی آقای عیســی صفیان بلداجی دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
مخروبه به مســاحت  574/54مترمربع خریداری معالواسطه همت علیصفیان از
مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -3582فرعی آقای علی صفیان بلداجی دودانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه
مخروبه به مســاحت  574/54مترمربع خریداری معالواسطه همت علیصفیان از
مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -3682فرعی آقای اســماعیل مردانی بلداجی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 251/06مترمربع خریداری معالواســطه حسن آقانادریبلداجی از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 -3727فرعی آقای تیمور طهماسبی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 392/27
مترمربع خریداری معالواسطه علیمدد طهماسبی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -3730فرعــی خانم پریگل مقیمیبلداجی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 316/71مترمربع خریداری معالواســطه جانعلی مقیمی از مالکین رســمی پالک
مرقوم.
 -3741فرعی آقای علی خاکســاربلداجی ششدانگ یک دهنه مغازه به مساحت
 30/10مترمربع خریداری معالواسطه علیاکبر طهماسبی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -4045فرعی آقای کورش نادریبلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت
 22/05مترمربــع خریداری معالواســطه علی آقانادری از مالکین رســمی پالک
مرقوم.
 -4081فرعی آقای قاسمعلی رفیعیبلداجی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 329/56مترمربع خریداری معالواسطه علی رفیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4276فرعی آقای تیمور طهماســبی ششــدانگ یک دهنه مغازه به مســاحت
 46/21مترمربع خریداری معالواسطه علیمدد طهماسبی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -4373فرعی آقای جواد رفیعیبلداجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/35
مترمربع خریداری معالواســطه از علیاکبر طهماســبی از مالکین رســمی پالک
مرقوم.
 -4398فرعی خانم شــهین ربیعی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/20
مترمربع خریداری معالواسطه براتعلی رفیع از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4429فرعــی خانم گوهر طهماســبیبلداجی ششــدانگ یکبابخانه و مغازه به
مساحت  307/58مترمربع خریداری معالواســطه اسماعیل طهماسبی از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
 -4607فرعی آقای علیرضا مردانیبلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت
 53/04مترمربع خریداری معالواســطه نادعلی طهماسبیبلداجی از مالکین رسمی
پالک مرقوم.
 -4737فرعی آقای شــهاب سلطانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم آبی
به مســاحت  169293/74مترمربع خریداری معالواسطه علی فتحرفیعیبلداجی از
مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4756فرعی آقای خشــایار رحمانیبلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت
 46/59مترمربع خریداری معالواســطه از علیبابا صفیان از مالکین رسمی پالک

مرقوم.
 -4789فرعی خانم رقیه رحیمیآقبالغی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 420/64
مترمربع خریداری معالواسطه خانعلی رحمانی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4792فرعــی آقای طیار صفیان بلداجی دودانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب
ســاختمان نیمهســاز به مســاحت  162/50مترمربع خریداری معالواسطه همت
علیصفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4792فرعی آقای عیســی صفیان بلداجی دودانگ مشــاع از ششدانگ یکباب
ســاختمان نیمهســاز به مســاحت  162/50مترمربع خریداری معالواسطه همت
علیصفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4792فرعــی آقای علی صفیان بلداجی دودانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب
ســاختمان نیمهســاز به مســاحت  162/50مترمربع خریداری معالواسطه همت
علیصفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4901فرعی آقای نادر صفیان ششدانگ یکبابخانه به مساحت  260/24مترمربع
خریداری معالواسطه علمدار خاکسار از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4902فرعی آقای ابراهیم صفیان ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 200/10
مترمربع خریداری معالواسطه علمدار خاکسار از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4903فرعی آقای ابراهیم صفیان ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32
مترمربع خریداری معالواسطه علمدار خاکسار از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4925فرعــی آقــای امیرقلی نادری بلداجی 20بیســت حبه مشــاع از 72حبه
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بــه مســاحت  83975مترمربع خریداری
معالواسطه اسداله نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4925فرعی آقای گودرز نادری بلداجی 20بیست حبه مشاع از 72حبه ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  83975مترمربع خریداری معالواسطه اسداله
نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4925فرعی خانم مریم خاکســار بلداجی  32ســیودو حبه مشــاع از 72حبه
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بــه مســاحت  83975مترمربع خریداری
معالواسطه اسداله نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4956فرعی آقای عباس نادریبلداجی ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 116/17مترمربع خریداری معالواســطه محمد مردانی از مالکین رســمی پالک
مرقوم.
 -4965فرعی آقای علی خاکســاربلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت
 18/05مترمربع خریداری معالواسطه ذولفعلی طهماسبی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -4973فرعی آقای الیاس کارگربلداجی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 275
مترمربع خریداری معالواسطه همتعلی صفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4974فرعی آقای سیدابوالقاسم حسینیبلداجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت
498/58مترمربع خریداری معالواســطه علمدار خاکســار از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -4980فرعی آقاینادعلی مقیمیبلداجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 862/71
مترمربع خریداری معالواسطه سبزعلی مقیمی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4981فرعی آقای مرتضی مقیمیبلداجی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 265/78مترمربع خریداری معالواســطه سبزعلی مقیمی از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -4996فرعی خانم ســیما طهماسبی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 249/50
مترمربع خریداری معالواسطه نادعلی طهماسبی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
 -4999فرعی آقایمحمدرضا امانیسیوکی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 210/54مترمربع خریداری معالواســطه علمدار خاکسار از مالکین رسمی پالک
مرقوم.
 -5004فرعی آقای غالم اســدیبلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت
32مترمربع خریداری معالواسطه سبزعلی مقیمی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع درجنوب شهر بروجن پالک  -1254اصلی و فرعی زیر
-1013فرعــی آقای فرهاد کیهانی بروجنی ششــدانگ یکبــاب انباری و زمین
محصور به مســاحت  209/10مترمربع خریداری معالواسطه شهرداری بروجن از
مالکین رسمی پالک مرقوم.
-1112فرعی آقای ســنعلی طهماســبی دزکی ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  166/85مترمربع خریداری معالواســطه شــهرداری بروجن از مالکین
رسمی پالک مرقوم.
بــه موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی این آگهی نسبت به امالک فوقالذکر در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذینفع به آرا
صادره اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره
ثبــت محل تحویل دهد .در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی
دادگاه اســت .در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت اســناد
محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت مینماید .صدور ســند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
نوبت اول مورخ 1396/09/16
نوبت دوم مورخ 1396/10/02
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجن -
حمیدرضا خسروی

اطالعیه
بــه اطالع تمامی متقاضیانی کــه در اجرای قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نســبت به ثبتنام اینترنتی تقاضای ثبت
ملک خود در شهرســتان بروجن در سالهای  91لغایت  95اقدام نموده و تاکنون
جهت پیگیری تقاضای خود به اداره ثبت اسناد و امالک بروجن مراجعه ننمودهاند
میرساند که ظرف مهلت 2ماه آینده نسبت به پیگیری تقاضای خود اقدام نمایند.
در صورت عدم مراجعه برابر مقررات ،پرونده آنان مختومه خواهد شد.
مالک محترم جهت تعویض سند مالکیت دفترچهای به سند تکبرگ (کاداستری)
بــه منظور تثبیت موقعیت امالک شــما در سیســتم کاداســتری و جلوگیری از
مشکالت حقوقی هرچه سریعتر به اداره ثبت محل خود مراجعه فرمائید.

اقتصاد مقاومتی چراغی برافروخته بر فراز راه
ناصر صباغی

نوشــتن در باب موضوعی به نام «اقتصــاد مقاومتی» در
وضعیت کنونی امری به قول منطقیون «سهل و ممتنع» است.
سهل است از آن حیث که در نهایت از مقولهای در حوزه اقتصاد
حرف میزنیم و ممتنع است چون قرار است از استراتژی برگزیده
از سوی عالیترین ایستار و جایگاه مدیریتی در اداره مجموعه
بزرگ ،چون کشور ایران بنویســیم .پس از وقوع حادثه یازده
ســپتامبر ،جهان باالخص در دو عرصه سیاست و اقتصاد ،وارد
مرحله نوینی از تجارب تازه شد و این مخصوصاً برای کشورهایی
که در منطقه ما ،یعنی خاورمیانه (غرب آســیا) ،و حتی آفریقا،
واقع شدهاند بیش از ســایر مناطق جهان معنا و مصداق پیدا
میکند .کشــور و نظام اسالمی ما از همان اولین روزهای وقوع
انقالب اســامی با سنگاندازیها و کارشکنیهای نظام سلطه
بینالمللی دســت به گریبان بوده است .اینکه چرا این چنین
اســت ،باید برای یافتن پاســخ به ماهیت انقالب و خاستگاه و
اصول موضوعه آن رجوع نمود و توجه داشت که انقالب اسالمی
در جهان ربع آخر قرن بیستم چه کرده است؟! انقالب ما روح
الهی را در کالبد تهی ،رنجور و ماتریالیست دوران معاصر دمید
و توگویی پیامی به مثابه پیام الهی را در جانهای مشــتاق و
تشــنه انسانهای خسته از ستم ،بیداد و پوچی این قرن فریاد
نمــود .باری ،اگر عمیقتر بنگریم ،میبینیم هر چه که بر عمر
پربرکت این انقالب و نظام برآمده از آن افزوده شــد ،فشارها و
توطئهها نیز فزونی گرفت و دشمنان از هر دستاویزی برای به
اصطالح خود ،مهار این نظام الهی استفاده کردند .در سالهای
اخیــر با فزونی گرفتن فشــارها از جمله تحریمهای ظالمانه و
ناعادالنهای که به بهانه فعالیتهای صلحآمیز هســتهای کشور
وضع و اعمال گردید ،و همچنین با التفات به پارهای اشتباهات،
کوتاهیها و خطاهایی که برخی از برنامهریزان ،مســئولیت و
مجریان کشــور مرتکب شــدند؛ و نیز از سوی دیگر ،آشفتگی
مســتقیم و بحرانهای نظام مالی بینالمللی که نتیجه مستقیم
سوء رفتارهای نظامهای استکباری در عرصه سیاست و اقتصاد
بود ،اوضاع اقتصادی کشــور دچار نابسامانی و رکود گردیده و
تورم نیز در نهایت سیر صعودی گرفته و به مرحلهای رسید که
موجب نگرانی همه مســئولین و کارگزاران نظام و دوستداران
انقالب و کشــور شد .در این میان عالیترین مقام کشور یعنی
رهبر فرزانه انقالب -که همواره هوشمندانه اوضاع کشور را رصد
میکنند -با همراهی مشــاوران فهیم خویش و نیز معاضدت و
محوریت مجمع تشــخیص مصلحت نظام (برحسب مأموریت
ذاتی خویش) ،دست به کارستانی سترگ زدند و آن همانا تهیه
و تدوین برنامهای تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» بود.
الزم به ذکر اســت که اینجانــب از اقتصاد مقاومتی تعبیر
«فرابرنامــه» را دارم و معتقدم که اقتصاد مقاومتی در اصل به
عنوان یک سیستم هماهنگی و مدیریت برنامهها عمل میکند
و اینکــه عدهای بــا رویکرد انتقادی و حتی متأســفانه گاهی
عیبجویانه ایراد میگیرند که با وجود اسناد باالدستی از جمله
ســند چشمانداز بیست ســاله و برنامه پنج ساله توسعه دیگر
چــه نیازی به برنامهای به نام اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ این
گروه که قطعاً اغلب آنان از خانواده انقالب هســتند ،از پارهای
مالحظــات غیرقابل انکار غفلت میکنند .از جمله همان نکته
فوقالذکــر که اقتصاد مقاومتی یــک برنامه به مفهوم مصطلح
و کالســیک نبوده بلکه اقتصاد مقاومتــی را باید در تراز یک
«استراتژی فرابرنامه» نگریست.
بهترین تعاریف و رساترین تعابیر از مقوله «اقتصاد مقاومتی»
را میتوان در بیانات مقام معظم رهبری جستوجو نمود .ایشان
در یکی از بیانات خویش -نقل به مضمون -میفرمایند که اقتصاد
مقاومتی یعنی وضعیت اقتصاد را به گونهای سامان دهیم که از
بحرانهای اقتصادی دنیا دچار مشکالت اقتصادی نشویم .اگر در
فحوای کالم ایشان تدقق نماییم ،میتوانیم به عمق دغدغههای
معظمله در باب وضعیت حاضر پی ببریم .اینکه در شرایط حاضر

ما به لحاظ اقتصادی در وضعیتی بغایت خطیر و آســیبپذیر
قرار داریم و همانگونه که ایشــان و دیگر بزرگان و اقتصاددانان
کشــور بارها به کرات گفتهاندکه وضع موجود از وضع مطلوب
فاصلــه زیادی دارد .اقتصاد مقاومتی مجموعهای از راهکارهای
استراتژیک برای عبور کشتی طوفان زده اقتصاد در دریای مواج
و متالطم دورانی است که از هر سو ز منجنیق فلک سنگ فتنه
میبارد .حضرت آیتاهلل جوادی آملی در یکی از جلسات درس
خویش با اشــاره به موضوع اقتصاد مقاومتی میفرمایند« :باید
توجه داشت که اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از موقعیتها و
ظرفیتهایی که تاکنون کمتر دیده شده است».
از منظر نگاه راقم ،اقتصاد مقاومتی بر اهرمهایی از اقتصاد،
سیاســت ،اخالق و حتی تاریخ اســتوار است .بیهیچ تردیدی
میتوان دریافت که نسخه ارائه شده در این برنامه داهیانه ،توان
آن را دارد تا با تکیه بر ظرفیتهای نهفته در بستر اقتصادکشور،
راه ناهموار انقالب و کشــور را هموار نموده و شرایطی را فراهم
آورد تا انگیزههای کار و تالش و همدلی در کشور ایجاد و فراگیر
شــود .البته اقتصاد مقاومتی نیز در اجرا نیازمند باور و همدلی
وثیق مجریان دولتی و دیگر قوا و ارکان حاکمیت و همراهی مردم
است .شاید یکی از اساسیترین جنبههای اقتصاد مقاومتی تکیه
و تأکید آن مردم و نقش بیبدیل مردم در شکوفایی اقتصادی،
اجتماعی و حتی سیاســی کشور است .اینجانب تعمدا ً در این
نوشتار موجز به جزئیات و مصادیق نپرداختم و بیشتر بر تبیین
اصول کلی و رویکردهای کالن اقتصاد مقاومتی متمرکز شدم.
آنچه برای من اهمیت دارد در واقع آشکار شدن کارکرد و جایگاه
اقتصاد مقاومتی در وضعیت حاضر ،برای همه ایرانیانی است که
دغدغه ایران و آبادانی آن و نیز آرزوی تحقق اهداف عالیه انقالب
و نظام مقدس جمهوری اسالمی را دارند.
طراحان و تدوین کنندگان اقتصاد مقاومتی با تأســی به
رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز براساس مأموریتی که به
آنان محول گردیده بود ،به درستی بر نقش و تأثیر دشمنیها و
دشمنان در مسیرحرکت اقتصاد کشور انگشت تأکید نهادند و با
التفات به شناختی که از ماهیت نظام سلطه و چگالی کینه آن
از انقالب ،نظام و ملت ایران در طول چهار دهه از عمر انقالب
اسالمی ،کسب نمودهاند ،به بهترین وجه ممکن زمینههای نفوذ
دشمن و راههای مصونیت را احصاء و تنظیم نمودهاند.
اقتصاد مقاومتی همچنین به لحاظ فرهنگی نیز محل تأمل
است .در این برنامه جامع و مانع ،مقوله فرهنگ مورد توجه ویژه
تدوینکنندگان بوده و محتوای اصول آن با فرهنگ اسالمی و
ایرانی ربط وثیق دارد .اینکه در شــرایط بغرنج و دشوار فعلی،
نظام و ملت ایران اسالمی نیازمندباور به غنای فرهنگ اسالمی
و ایرانی خود میباشند ،به عنوان یک اصل بنیادین در اقتصاد
مقاومتی جایگاه رفیعی دارد .ما نزدیک به یک قرن ســابقه و
تجربه برنامهریزی در اقتصاد را یدک میکشیم .آنچه صد البته
تاکنون به دســت آوردهایم ،نه در شأن ما و نه حتی منطبق با
باورهای دینی -اســامی ماست .اغلب شاخصهای متعارف و
علمی اقتصاد ،در اقتصاد ما ،در وضعیت بیثباتی و آنومی قرار
دارند؛ و این درست همان بزنگاهی است که برنامه (فرا برنامه)
ی اقتصاد مقاومتی -چنانچه تمام عیار مورد توجه قاطبه مردم
باالعم و مسئولین باالخص ،قرار گیرد -.میتواند به ما و اقتصاد ما
کمک کند تا با اتکاء به ظرفیتها و امکانات تاکنون مغفول واقع
شده ،از این موقعیت حساس و خطیر به سالمت عبور نماییم.
باری ،ســخن به درازا کشــید؛ هرچند از اقتصاد مقاومتی
میتوان و باید بسیار و فراوان نوشت .راقم امیدوار است که این
مهم توسط دانشوران و دلسوزان کشور و انقالب به شایستگی
تحقق یابد.
مقــام معظم رهبری همــواره از اقتصاد مقاومتی تعبیر به
اقتصــادی میفرمایند که درونزا باشــد .این یعنی اینکه تکیه
بنیادین اقتصاد کشور باید بر ظرفیتها و تواناییهای درونی باشد.

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری هیوندای  FXکوپه
به شــماره پالک  299م  - 21ایران  14به رنگ سفید -
روغنی مدل  2008و شماره موتور  G6BA8672342و
شماره شاســی  KMHHN61FP8U282345مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ســند مالکیت و فاکتــور فــروش خــودرو  206آریان مدل
 1388به رنگ مشــکی به شــماره انتظامی  512-94ج 28
به نام ســعید بازماندگان فرزند اســماعیل به شــماره شاسی
 NAAP31EG89J223854و شماره موتور 14188013604
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آقای قاسم چشــمی فرزند رجبعلی در پرونده  950702شعبه اول بازپرسی حسب شکایت محسن
و مسعود عسگریراد به اتهام کالهبرداری به واسطه آگهی دروغین فروش تویوتا پرادو در فضای
مجازی تحت تعقیب قرار دارید بر اســاس ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری به شــما ابالغ
میشود ظرف یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی تنکابن حاضر شوید .در غیر اینصورت
پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر میشود.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
تنکابن  -هادی محسنی
م الف 593/96

سند کمپانی ماشــین پژو  405به رنگ مشکی متالیک به
شماره پالک  171-94ج  18مدل  1390متعلق به آقای اکبر
بهادری مظفری فرزند رستم به شماره موتور 12490163223
و شماره شاســی  NAAM01CA2BE049409مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی ابالغ

اجرائیه

مشــخصات محکوم له /محکوم لهم :عادل هدایتیمهر نام پدر :طویل نشــانی :خوزســتان-
شوشتر -کوی نیرو -خ  19شرقی جانبازان
مشــخصات محکوم علیه /محکوم علیهم -1 :ســلمان میرزایی نام پدر :محمدرضا نشانی:
تهران -تهرانپارس -فلکه ســوم -میدان پروین -خ  198شرقی تقاطع  133و  135پالک  170طبقه
سوم  -2سیدحسن حسینی نام پدر :جلیل نشانی :کرمان -بم -مقابل بیمارستان امام -طبقه فوقانی
محکــوم به :بموجب درخواســت اجرای حکــم مورخــه  1396/8/21مربوطه و شــماره دادنامه
 9609976165100862مربوطــه محکوم علیهم متضامنا محکوماند بــه پرداخت مبلغ پانصد میلیون
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ پانزده میلیون و هشــتصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان تادیه وجه آن براساس شاخص ماهیانه کل
بهــای کاالها و خدمات مصرفی اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در حق محکوم له و
پرداخت هزینه اجرا.

مدیردفتر شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر -بهروز ممیز

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2 .ترتیبی برای
پرداخت محکوم به 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 ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که
به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکومله
بازداشت میشــود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکومعلیه
از اعــام کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
(مــاده  34قانون اجرای احکام مدنی و مــاده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -5 .)1394انتقــال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جــزای نقدی معادل نصف
محکومبه یا هر دو مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه
صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکومعلیه از زندان منوط به موافقت محکومله
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی )1394

آگهی مزایده

در پرونده کالسه اجرایی /960069م حسب نیابت شعبه اجرای احکام مدنی (خانواده)
مجتمع قضایی اخوند شهرســتان همدان محکوم علیه آقــای جالل بهنامیان فرزند
محمد ابراهیم محکوم است به پرداخت  650عدد سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به
عنوان اصل خواسته و مبلغ  1/630/000ریال هزینه دادرسی و نیز مبلغ 2/000/000
ریــال به عنوان حقالوکاله وکیــل درحق خانم طیبه محبی با وکالت آقای مســعود
پورصالحی و همچنین پرداخت مبلغ  2/550/000ریال به عنوان نیم عشــر دولتی در
حــق صندوق دولت .لذا با توجه به اینکه محکوم علیه تاکنون نســبت به برائت ذمه
خویــش اقدامی نکرده و با توجه به مفــاد نیابت و توقیف ثبتی ملک آقای علی اصغر
بیــات این اجرا اقدام به برگزاری عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه در روز
شنبه  96/10/2ساعت  11صبح مینماید .معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده
دارند میتوانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شــده است مال
مذکــور را مالحظه نمایند ،ضمنا مزایده در دایــره اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی
بخش قهاوند برگزار میگردد.
اموال مورد مزایده:
* شــش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مســکونی به نشــانی قهاوند -روستای
قشالق سفلی به شــماره پالک  136/32ثبتی  81421دفتر  37صفحه  ،322با قدمت
ســاخت کمتر از  5ســال به نام آقای علیاصغر بیات و با مشــخصات و امکانات ذیل:
الف :عرصه به مساحت  1063مترمربع که در آن یک باب ساختمان  1طبقه با مساحت
 100مترمربع و  189مترمربع انباری میباشد .دیوارهای باربر آجری ،در و پنجره فلزی
معمولی ،نمای ســاختمان ماسه و سیمان و انشعابات و خدمات شهری نظیر آب و برق
و گاز دایر میباشد .توضیح اینکه پالک ثبتی مذکور حدود  30مترمربع تعریض دارد.
** قیمت طبق نظریه هیئت کارشناسی به مبلغ  650/000/000ریال برآورد شده است.
*** بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی میگردد که بیشترین قیمت پیشنهاد نماید و
میبایست  10درصد را فیالمجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند.

مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی قهاوند

برگ سبز پژو پارس مدل  86دوگانه به شماره پالک
 628ق  41ایران  54و شماره موتور 12486118309
و شاســی  50501496به نــام معصومه عباسزاده
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی موقت
نوبت سوم

مــدرک فارغالتحصیلی اینجانب طیبــه رضایی فرزند عبداهلل به شــماره
شناسنامه  2232صادره از گرگان در مقطع کارشناسی رشته ادبیات فارسی
صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد گرگان با شماره  16680تاریخ
صدور  84/8/18مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ارسال نماید.

آگهی تغییرات شرکت شکالت
شیرجهان شرکت سهامیخاص
به شماره ثبت  4484و شناسه
ملی 10720179186

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1396/8/9
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای
محسن مشــکینفام به شــماره ملی  2590400659و آقای
محمد احمدزادهفر به شــماره ملــی  2593215917به عنوان
مدیران تصفیه به مدت دو ســال به نشــانی :رشــت -طالم
سهشــنبه خیابان شهید بهشتی خیابان جاده تهران پالک 385
طبقه همکف کد پستی  4199853854انتخاب گردیدند .کلیه
اوراق و اســناد بهادار و عادی شرکت با امضای مدیران تصفیه
آقای محسن مشــکین فام به شماره ملی  2590400659و یا
آقای محمد احمدزادهفر به شماره ملی  2593215917هر کدام
به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود .آدرس محل
تصفیه :رشت طالم سهشنبه خیابان شهید بهشتی خیابان جاده
تهران پالک  385طبقه همکف کد پســتی  .4199853854با
ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری رشت

