
2 سیاست

*نسیبه پیرایش
از برجام و توافق احتمالی  این روزها سخن 
بر سر آن باز هم سر زبان ها افتاده است آن هم 
در حالی که کشورهای اروپایی پای خود را از 
از  توافق  به  اشتیاقی  و  اند.  کشیده  کنار  ماجرا 
امریکایی ها  مورد  در  اما  نمی دهند.  نشان  خود 
وضع فرق می کند. آنها هر چند در ابتدا اعالم 
یافتن  پایان  با  اما  است  مرده  برجام  که  کردند 
را  خود  تمایل  رفته  رفته  امریکا،  در  انتخابات 
به مذاکرات نشان می دهند هر چند تالش دارند 
بیشتری  امتیاز  ایران  بر  فشارها  افزایش  با  که 
امورخارجه  وزیر  با سفر  ایران هم  در  بگیرند. 
در  کارشناسان  زعم  به  که  عمان  به  کشورمان 
برجام  دوباره  مذاکرات  برای  آغازی  راستای 
بوده است تمایل به مذاکره بیش از پیش دیده 
توافق  انجام  سر  بر  موانعی  هنوز  اما  شود  می 

وجود دارد.    
عبدالرضا فرجی راد کارشناس مسایل بین الملل 
در گفت وگو با ایسنا می گوید: مسایل باقی مانده 
میان ایران و آژانس و فشار افکار عمومی روی 
مساله  و  ایران  داخلی  مسایل  خاطر  به  غرب 
اوکراین که غربی ها و اروپایی ها روی آن خیلی 
این  روی  آلمان  مثل  برخی  و  هستند  حساس 
از جمله  نمی آیند  مساله تمرکز کردند و کوتاه 

احیای  مذاکرات  راه  سر  بر  که  است  موانعی 
مذاکرات  درباره  نظر  به  دارد.  وجود  برجام 
وجود  اروپا  و  آمریکا  میان  اختالف نظرهایی 
دارد، آمریکایی ها برای احیای مذاکرات رغبت 
بیشتری دارند نسبت به اروپایی ها که عمده این 

مساله هم به بحث اوکراین برمی گردد.
مسائل  کارشناس  دیگر  بهشتی پور،  حسن 
کشورهای  برخی  اظهارات  درباره  الملل ،  بین 
مذاکرات  رد  بر  مبنی  آلمان  نظیر  اروپایی 
االن  همین  اگر  حقیقت  در  گفت:  برجامی 
آلمان از برجام خارج شود هیچ اتفاقی نمی افتد 
چراکه بازیگر فرعی است. نکته مهم این است 
تسهیل  فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  برجام  در  که 
گر هستند و آلمان به عنوان قدرت پیش رو در 
و  ایران-آلمان  روابط  بخش  در  اروپا  اتحادیه 
اما  است  تأثیرگذار  حتمًا  اروپا  اتحادیه  ایران- 
در برجام که سند بین المللی عدم اشاعه سالح 
هسته ای است، آلمان از همان ابتدا صرفًا برای 
اینکه بتواند کمک کند وارد شده لذا خروج این 
گفتگوی  روی  بر  تأثیری  هم  برجام  از  کشور 
ایران ندارد. نکته قابل توجه این است که ایران 
آمریکا  با  را  ابتدا مشکالت خود  از همان  باید 
حل می کرد. اگر پیش از این ایران تردید داشت 
فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  و  اروپا  اتحادیه  که 

دهند  انجام  اقدامی  موثر  به صورت  نمی توانند 
ثابت  نکته  این  برجام  از  آمریکا  از خروج  بعد 
شد. بنابراین ایران باید مستقیمًا مشکالت را با 

آمریکا حل کند.
به  امورخارجه  وزیر  سفر  درباره  بهشتی پور 
شده  اعالم  آنچه  اساس  بر  شد:  متذکر  عمان 
نامه رئیسی را  به عمان  امیرعبداللهیان در سفر 
به پادشاه عمان داده است اینکه در نامه مذکور 
چه مواردی مطرح شده مورد بحث است. البته 
دعوت  رئیسی  نامه  از  قسمتی  کردند  اعالم 
زمان  در  گفته  هم  او  که  بوده  عمان  پادشاه  از 
درباره  اما  کرد  خواهد  دیدار  ایران  از  مقتضی 
دلیل  به  می رسد  نظر  به  نامه  دیگر  قسمت 
سابقه عمان در میانجیگری میان ایران و آمریکا 
حدس زده می شود با توجه به رکود به وجود 
این طرف  »از  اعالم کرده  اینکه دولت  و  آمده 
مذاکرات را نفی می کنند اما از طرف دیگر پیام 
می فرستند« شاید قسمت دیگر نامه حاوی پیام 

و واسطه گری عمان باشد. 
با  به نظر می رسد سیاست اعالنی آمریکا  اما 
متفاوت است. در سیاست  آن  اعمالی  سیاست 
اعالنی آمریکا گفته شده دست نگه داشتند که 
نتیجه ناآرامی ها در ایران چه می شود اما ممکن 
مذاکرات  دنبال  به  اعمالی  سیاست  در  است 

محرمانه با ایران باشند.
ایران  که  است  ملت  نفع  به  صورت  هر  در 
مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشد و سر میز 
مذاکره مشکالت خود را با آمریکا حل کنیم. در 
حقیقت اینکه اروپایی ها را واسطه قرار می دهیم 
اینکه روند مذاکرات را طوالنی می کند  از  غیر 
هیچ نتیجه ای برای ایران ندارد. چنانکه اقدامی 
به  گذشته  سال  اسفندماه  در  می توانستیم  که 
نتیجه برسانیم به امید تحول بزرگ بعد از حمله 
که حاال  دادیم  ادامه  را  کار  اوکراین  به  روسیه 
نتیجه ای  به  و  بود  اشتباه  محاسبات  شد  معلوم 
نرسیدیم، البته جلوی ضرر را هر وقت بگیریم 
منفعت است. بر همین اساس اگر به سمت حل 
می برند  نفع  ایران  ملت  بروند  مذاکرات  کردن 
چراکه در هر صورت باید مشکل را با آمریکا 
حل کنیم. چرا که منافع ملی ایران اقتضا می کند 

این مشکالت حل شوند.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و 
لوازم جانبی تهران با استناد به گفته های یک مقام 
مسئول، دیش های اینترنت ماهواره ای استارلینک 
و  نمود  اعالم  عدد   ۸۰۰ را  ایران  در  فعال 
خاطرنشان کرد که به علت قاچاق این تجهیزات، 
از آن  باالتر رفته و امکان استفاده  این رقم مدام 

روز به روز راحت تر خواهد شد!
دیش های  از  عجیبی  و  جدید  آمار  به تازگی 
ایران  در  فعال  استارلینک  ماهواره ای  اینترنت 
با واکنش های بسیاری در فضای  منتشر شده که 

مجازی همراه بوده است.
ایالن  پیش  روز  چند  گجت نیوز،  گزارش  به   
ماسک در یک توییت، از فعال شدن ۱۰۰ دستگاه 
اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران خبر داد. 
پس از توییت جنجالی مدیرعامل شرکت اسپیس 
کشور  ارتباطات  وزیر  زارع پور،  عیسی  ایکس، 
استارلینک  اگر  که  شد  مدعی  و  رسید  راه  از 

چهارچوب و قوانین ایران را بپذیرد و در راستای 
این  شد.  خواهد  استقبال  آن  از  بردارد،  گام  آن 
ماجرا ادامه پیدا کرد و حاال آمار و ارقام تازه ای از 
دیش های استارلینک فعال در ایران منتشر شده که 

در ادامه به آن می پردازیم.
دستگاه های  اتحادیه  رئیس  محبی،  مهدی 
مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران، با تایید 
استارلینک  ماهواره ای  اینترنت  تجهیزات  فروش 
و  خرید  بودن  قانونی  غیر  از  پایتخت،  در 
ادامه  در  محبی  داد.  خبر  دستگاه ها  این  فروش 
و  دستگاه ها  ورود  گفت:  خود  صحبت های 
به صورت  کشور،  داخل  به  استارلینک  تجهیزات 
می گیرد.  صورت  غیرقانونی  کامال  و  قاچاق 
وظیفه  ذی صالح  افراد  و  مربوط  دستگاه های 
بگیرند.  را  تجهیزات  این  ورود  جلوی  تا  دارند 
وزارت  به  موضوع  این  از  توجهی  قابل  بخش 
ارتباطات مربوط می شود و مسئولین مربوطه در 
این وزارتخانه، باید اقدامات الزم را انجام دهند.

 رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و 
لوازم جانبی تهران با استناد به گفته های یک مقام 
مسئول، دیش های اینترنت ماهواره ای استارلینک 
و  نمود  اعالم  عدد   ۸۰۰ را  ایران  در  فعال 
خاطرنشان کرد که به علت قاچاق این تجهیزات، 
از آن  باالتر رفته و امکان استفاده  این رقم مدام 
روز به روز راحت تر خواهد شد! باید ببینیم آیا در 
آینده تدابیری برای جلوگیری از ورود تجهیزات 
شد  خواهد  گرفته  نظر  در  کشور  به  استارلینک 
ایالن  جانب  از  بیشتر  توییت های  منتظر  باید  یا 

ماسک باشیم!

آمارعجیبدیشهایاینترنتماهوارهای
استارلینکدرایران

مردم سیستان و بلوچستان 
3 ساعت صف  نان 

می ایستند
امروز  علنی  جلسه  در  زهی  حسین  اسماعیل 
قوه  سه  سران  به  تذکری  در  مجلس  )یکشنبه( 
و  سیستان  استان  در  می دانید  آیا  که  پرسید 

بلوچستان چه می گذرد؟
نماینده خاش در مجلس شورای اسالمی مدعی 
سه  بلوچستان  و  سیستان  استان  »مردم  که  شد 
ساعت در صف نان می ایستند و صف سوخت 

هم به سه کیلومتر می رسد.«
امروز  علنی  جلسه  در  زهی  حسین  اسماعیل 
قوه  سه  سران  به  تذکری  در  مجلس  )یکشنبه( 
و  سیستان  استان  در  می دانید  آیا  که  پرسید 

بلوچستان چه می گذرد؟
صف های  در  »مردم  که  ادعا  این  بیان  با  وی 
نان چیزی حدود سه ساعت می ایستند و صف 
توجه  خواستار  می رسد«  کیلومتر   ۳ به  سوخت 
ویژه  سران قوا به استان سیستان و بلوچستان شد.
به  توجه  با  است:  معتقد  خاش  نماینده 
استان  شناور  جمعیت  و   ۹۵ سال  سرشماری 
سیستان و بلوچستان، سهمیه آرد استان سیستان 
و بلوچستان بسیار کم است و باید بازنگری شود. 
و  سفید  نفت  به  مردم  نیاز  به  توجه  با  همچنین 
گذشت دو ماه از فصل سرما هیچ گونه سوختی به 
شهروندان این منطقه داده نشده و باید وزیر نفت 
استان  به  بیشتری  آرد  سهمیه  باید  کند.  پیگیری 
چون  کند  پیدا  اختصاص  بلوچستان  و  سیستان 
غالب  قوت  نه  و  برنجی  نه  استان  این  در  مردم 

دیگری دارند.
نماینده مجلس: 

تولید خودرو و پراید 
را به سپاه بدهید

مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
رسیده  میلیون   ۲۵۰ به  میلیونی   ۲۰ پراید  گفت: 
ساخت  کنید  تولید  را  آن  نمی توانید  اگر  است. 
به سپاه بدهید که هم می دانند و هم  خودرو را 

می توانند.
 اگر می خواهید عدالت را اجرا کنید باید جای 
با  را  زحمتکش  کارگران  و  کارمندان  حقوق 
ببینید چقدر  تا  کنید  نجومی بگیر عوض  مدیران 

در مسئولیت خود باقی می مانند.
حسین زاده عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی 
جلسه  جریان  در  شفاهی  تذکری  در  مجلس 
کمی  کرد:  بیان  مجلس،  امروز  دوم  نوبت  علنی 
از بودجه ای که برای رفع عطش خود از قدرت 
در  آنها  بگذارید.  غیزانیه  برای  گذاشته اید  کنار 
بستر مرگ زندگی می کنند. از سوی دیگر به بیمه 
عرضه  و  کشاورزی  وام  استمهال  سرمازدگی، 
ارزانی  به  توجه  با  دامداران  به  دامی  نهاده های 

قیمت گوشت توجه شود.
وی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر صنعت، 
بیان کرد: پراید ۲۰ میلیونی به ۲۵۰ میلیون رسیده 
ساخت  کنید  تولید  را  آن  نمی توانید  اگر  است. 
به سپاه بدهید که هم می دانند و هم  خودرو را 
کنید  اجرا  را  عدالت  می خواهید  اگر  می توانند. 
باید جای حقوق کارمندان و کارگران زحمتکش 
ببینید  تا  کنید  عوض  نجومی بگیر  مدیران  با  را 

چقدر در مسئولیت خود باقی می مانند.
خطاب  تذکری  در  الرستان  مردم  نماینده 
چه  هر  کرد:  تاکید  پرورش  و  آموزش  وزیر  به 
تکلیف  تعیین  و  رتبه بندی  موضوع  به  سریعتر 

معلمان مهرآفرینان بپردازید.
تنها یک پنجم از »دریاچه 

ارومیه« باقی مانده است
مساحت دریاچه ارومیه از آذر ماه سال ۱۴۰۰ 
تا آذر ماه سال جاری بیش از ۱۵۰۰ کیلومترمربع 
رسیده  مربع  کیلومتر   ۵۳۰ به  و  داشته  کاهش 

است!
بر اساس جدیدترین تصاویر ماهواره ای سازمان 
فضایی ایران، مساحت دریاچه ارومیه از آذر ماه 
سال ۱۴۰۰ تا آذر ماه سال جاری بیش از ۱۵۰۰ 
کیلومترمربع کاهش داشته و به ۵۳۰ کیلومتر مربع 

رسیده است!
کیلومتر  هزار   ۵ مساحت  با  ارومیه  دریاچه   
دارد.  قرار  ارومیه  آبریز  حوضه  انتهای  در  مربع 
این دریاچه در حال حاضر به هیچ وجه شرایط 
الگوی  تغییر  جمله  از  عواملی  و  ندارد  خوبی 
سدسازی،  زیرکشت،  زمین های  افزایش  کشت، 
احداث پل شهید کالنتری و عوامل طبیعی مانند 
تغییر اقلیم و کمبود بارش شرایط اسفناک فعلی 

را برای دریاچه ارومیه رقم زده اند.
این  از  ماهواره ای  تصویر  آخرین  براساس   
منتشر  ایران  فضایی  سازمان  توسط  که  دریاچه 
سال  ماه  آذر  از  ارومیه  دریاچه  مساحت  شده، 
 ۱۵۰۰ از  بیش  جاری  سال  ماه  آذر  تا   ۱۴۰۰
کیلومترمربع کاهش داشته و به ۵۳۰ کیلومتر مربع 

رسیده است!

بازگشتدوبارهبهمذاکراتاحیایبرجاموموانعپیشرو

رئیس دیوان عالی کشور گفت: در حال حاضر 
عده ای در کشور ناخواسته و با کج  سلیقه گی و 
و موجب  گرفته  را هدف  این سرمایه  ناخواسته 
حکم  یک  با  گاهی  می شوند،  مردم  نارضایتی 
ناامید می شود و  ناعادالنه یک خانواده و جامعه 
یا در ادارات دولتی عدم پاسخگویی و بدرفتاری 
با ارباب رجوع موجب نارضایتی مردم می شود، 
نباید  اسالمی  در جمهوری  که  حالیست  در  این 

اینگونه باشد.
دیوان عالی کشور در برنامه گردهمایی حقوقی 
که با حضور ریاست دانشگاه، اساتید، دانشجویان 
و فارغ التحصیالن رشته معارف اسالمی و حقوق 
دانشگاه امام صادق )ع( برگزار شد، اظهار کرد: 
و  بصیرت  روز  با  مصادف  مراسم  این  برگزاری 
شهادت حاج قاسم سلیمانی شده است و توصیه 
بنده به دانشجویان که آینده این کشور در دست 
شما است، این است که افزایش علم و بصیرت 

را مورد توجه قرار دهید.
االسالم  حجت  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
امروز  اینکه  بیان  با  مقدم  مرتضوی  والمسلمین 
کشور ما با چالش هایی در زمینه اقتصاد، ضعف 
مدیریتی و هجمه مواجه است، گفت: حمله های 
ترکیبی علیه کشور ما  برای ایجاد ناامیدی، رعب 
های  تحریم  ناتوانی،  القای  ناامنی،  وحشت، 
ضروریات  در  افکنی  شبهه  و  ظالمانه  و  سخت 

دین، به شدت ادامه دارد.
وی در ارتباط با ضعف مدیریتی در برخی از 
بخش ها تصریح کرد: برخی مدیران ما شایستگی 
مدیریت در برخی پست ها را ندارند و یا انگیزه 
همین  و  ندارند  کشور  واقعیت  از  درکی  و  کار 
دشمن  در خط  می شود   باعث  مدیریت  ضعف 

حرکت کنند.
که  بدترین هجمه ها  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
ناامیدی  ایجاد  است  آن  القای  درصدد  دشمن 
است، اذعان کرد: می توان تحریم ها را دور زد 
و شبهات را پاسخ داد، اما اگر ناامیدی بر ما غلبه 

کند که “نمی توانیم” نخواهیم توانست.
ایران  اسالمی  جمهوری  سرمایه  مردم 
کج   با  و  ناخواسته  کشور  در  هستندعده ای 
موجب  و  گرفته  را هدف  این سرمایه  سلیقه گی 

نارضایتی مردم می شوند
اسالمی  جمهوری  سرمایه  مردم   : افزود  وی 
کنیم،  حفظ  باید  را  سرمایه  این  و  هستند  ایران 
به  اما  نداشتیم  نظامی  توانمندی  انقالب  دراوایل 
پشتوانه مردم کشور قدرتمند بود، در حال حاضر 
عده ای در کشور ناخواسته و با کج  سلیقه گی و 
و موجب  گرفته  را هدف  این سرمایه  ناخواسته 
حکم  یک  با  گاهی  می شوند،  مردم  نارضایتی 
ناامید می شود و  ناعادالنه یک خانواده و جامعه 
یا در ادارات دولتی عدم پاسخگویی و بدرفتاری 
با ارباب رجوع موجب نارضایتی مردم می شود، 
نباید  اسالمی  در جمهوری  که  حالیست  در  این 

اینگونه باشد.

در  کرد:  تصریح  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
جلساتی که با قضات دارم بر این نکته تاکید دارم 
که در صدور رأی نهایت دقت را به خرج دهند، 
تمام هم و غم بنده رسیدگی به امورات قضایی 

مردم خصوصٌا در مالقات های مردمی است.
اجرای  از  بهتر  چیزی  هیچ  کرد:  تاکید  وی 
عدالت، نظام را حفظ نمی کند، اگر واقعٌا انقالبی 
کاری  انقالب  این  برای  خواهیم  می  و  هستیم 

انجام دهیم باید اجرای عدالت کنیم.
سرمایه های  را  مردم  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
فشار  وجود  با  کرد:  اضافه  و  خواند  کشور  این 
سال   ۴۳ مردم  موجود،  مشکالت  و  اقتصادی 
حفظ  برای  باید  هستند،  انقالب  پای  که   است 
صورت  در  چراکه  کنیم  تالش  سرمایه  این 
بیمه  همیشه   برای  مملکت  سرمایه  این  حفظ 
به  باید  خود  سهم  به  دستگاه  هر  شد،  خواهد 
کرامت  و  سالمت  رفاه،  برای  جدی  صورت 
ملت  اینکه  بیان  با  کند.وی  برنامه ریزی  مردم 
جان  و  شایسته خدمت  ایران  اسالمی  جمهوری 
شما  گفت:  دانشجویان  به  خطاب  است،  فدایی 
دانشجویان اجرای عدالت، رضایت مردم، احقاق 

حق را سرلوحه کار خود قرار دهید.
با  مقدم  مرتضوی  والمسلمین  االسالم  حجت 
السالم(  امیرالمومنین)علیه  از  خطبه ای  به  اشاره 
زمینه  در  نخعی  اشتر  مالک  به  البالغه  نهج  در 
مملکت داری، تصریح کرد: حضرت می فرماید: 
باشد  اموری  تو  نزد  کارها  ترین  محبوب  »باید 
از  تر و  کامل  از همه  که در جهت رعایت حق 
نظر رضایت عمومی  از  و  تر  نظر عدالت شامل 
مردم جامع تر باشد«; )َولْیَُکْن أََحَبّ ااُلُْمورِ إِلَیَْک 
َوأَْجَمُعَها  الَْعْدِل،  فِی  َها  َوأََعُمّ  ، الَْحِقّ فِی  أَْوَسُطَها 
فرماید:  می  سخن  این  ادامه  ِعیَِّة(.در  الَرّ لِِرَضی 
اثر  بی  را  خواص  خشنودی  مردم  توده  خشم 
رضایت  با  خواص  ناخشنودی  اما  می سازد 
)َفإَِنّ  است«;  پذیر  جبران  و  بخشوده  مردم  عامه 
ِة، َوإَِنّ ُسْخَط  ُسْخَط الَْعاَمِّة یُْجِحُف، بِِرَضی الَْخاَصّ

ِة یُْغتََفُر َمَع رَِضی الَْعاَمِّة(. الَْخاَصّ
مقدم  مرتضوی  والمسلمین  حجت  االسالم 

پاسخگوی  ادامه  در  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
حقوقی  گردهمایی  این  در  دانشجویان  سواالت 
مسأله  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  شد.وی 
آمارگرایی و  با  آمارگرایی در قوه قضاییه گفت: 
اطالع  برای  آمار  اما  نیستم  موافق  گرایی  کمیت 
که  باشد  واقعیتی  اساس  بر  اگر  و  است  رسانی 
امر  باشد  مجموعه  برای  ریزی  برنامه  سبب 

مطلوبی است.
عدم  با  ارتباط  در  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
تناسب سختی های فراوان منصب قضا با حقوق 
و درآمد  قضات، تصریح کرد: حضرت علی )ع( 
می فرمایند، گرفتاری و مشکالت زندگی قضات 
را باید تا جایی که امکان دارد حل کنیم، دستگاه 
قضا نیز تا حدودی برای رفع مشکالت معیشتی 
با وجود تورم برای همه،  اما  قضات تالش کرد 
از جمله قضات مشکل ایجاد شد که باید در این 

زمینه تدبیر و برنامه ریزی کرد.
در  مقدم  مرتضوی  والمسلمین  االسالم  حجت 
حقوقی  نخبگان  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
اداری  به دلیل ضیق معیشتی،آمارگرایی، ساختار 
توصیه  ندارند،  قضا  امر  به  تمایلی   … و  فاسد 
شما در این زمینه چیست؟ گفت: کسانی باید به 
عدالت  اجرای  عاشق  که  بروند  قضاوت  سمت 
معیشت وظیفه دستگاه  و  مسأله حقوق  و  باشند 
قضایی است که باید قاضی را رصد و مشکالتش 
را حل کند.همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر 
برای  اخیر  اغتشاشات  جریان  در  چرا  اینکه 
کرد:  اذعان  شد،  تعیین  تسخیری  وکیل  متهمان 
تعیینی  وکیل  بخواهد  متهمی  که  نبوده  اینگونه 
گرفتن  حق  شما  بگوید  قضاییه  قوه  و  بگیرد 
وکیل تعیینی ندارید، زیرا قانون در این موضوع 

صراحت دارد.
کشور  عالی  دیوان  رویکرد  با  ارتباط  در  وی 
اخیر  اغتشاشات  در  احکام قضات  در خصوص 
تصریح کرد: بر تمام احکام نظارت کامل داریم و 
مواردی هم از احکام اعدام در دیوان عالی کشور 

نقض شده است.
عمومی  اذهان  اقناع  اهمیت  با  ارتباط  در  وی 
کرد:  خاطرنشان  خاص  های  پرونده  برخی  در 
دشمن  های  رسانه  مقابل  در  ما  رسانه  عملکرد 
و  موقع  به  رسانی ها  اطالع  و  است  ضعیف 
روشنگرانه نیست و یک دلیل آن فروانی احکام 

صادره در دادگاه است.
سوالی  به  پاسخ  در  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
عدالت،  اجرای  حوزه  در  اینکه  بر  مبنی 
عالی  دیوان  در  اقداماتی  چه  مردم  رضایتمندی 
کشور صورت گرفته است، یکی از این اقدامات 
برگزاری مالقات های مردمی است که هر هفته 
برگزار می شود که پیرامون مشکالت مطرح شده 
پیگیری های الزم انجام می شود، همچنین اطالع 
رسانی از پرونده ها و آراء وحدت رویه و هیأت 
عمومی به صورت مرتب در پایگاه اطالع رسانی 

دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

سه شنبه 1۳ دی  1۴01     شماره   ۶۴۴۶     سال بیست و پنجم

برخیمدیرانشایستگیمدیریتدرپستهاراندارند
ملت ایران شایسته خدمت و جان فدایی است

هرکسبرایخداقیامکند،شکستناپذیراست
رئیس قوه قضائیه با بیان ثمرات و برکات حضور 
سردار سلیمانی در دنیای ما گفت: شهید سلیمانی 
به عشق همه خوبی ها  اسالم  پیامبر  از  تاسی  به 
زیست و این را خوب شناخت و پیروی و عمل 
کرد و هر چه بود در راه خدا خالصانه گذاشت و 

خداوند برای او سنگ تمام گذاشت.
 حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
تقریب،  همایش  در  ماه  دی   ۱۲ صبح  اژه ای 
مناسبت سومین سالگرد  به  مقاومت  روحانیت و 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مصالی امام 
علی )ع( کرمان با تسلیت به ملت ایران و کرمان و 
همه جبهه مقاومت اظهار کرد: همه انسان هایی که 
آمدند و رفتند و همه ما و بعد از ما، مسیری را می 
رویم که بدون استثناء است و انسان در مدت زمان 

معینی در دنیا زیستی می کند و از دنیا می رود.
وی افزود: مهم این است در فرصت زمانی که در 
دنیا هستیم، چگونه زیست می کنیم و می میریم و 
بعد از آن در دنیای باقی چگونه خواهیم بود. ایمان 
و عمل صالح بسیار مورد تاکید قرآن کریم است و 
چقدر این دو عبارت در قرآن تکرار شده و برای 
کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می 
دهند، خداوند چه عاقبت و جایگاهی را در نظر 

گرفته و چه عزت و شرفی را در این دنیا برایشان 
مقرر داشته است.

محسنی اژه ای بیان کرد: به تعبیر سردار عزیزمان، 
زیرک ترین افراد کسانی هستند که در این فرصت 
به دست می  بعدی  دنیای  برای  را  متاع  بیشترین 

آورند.
خدا  برای  کس  هر  افزود:  قضائیه  قوه  رئیس 
قیام کرد، حرف زد، نوشت و عمل کرد، خدا هم 
پشت سر اوست و هرکس خدا پشت سرش بیاید 
شکست ناپذیر است. ممکن است یک نفر باشد اما 
دنیا را تکان می دهد و قدرتمندان طاغوتی را از 

عرش به فرش می کشاند.
آگهی فقدان سند مالکیت

ششدانگ پالک ۳۵۹۰ اصلی  بخش 6  تبریز در دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۴۱6۹۰۱7۰۰۸ ورقه 
برابر سند  ثبت  ثبت و سند آن صادر شده است ومورد  ابراهیمی  باقر  آقای  بنام  الف ۹۸   ۴۱۱۹۱6
شماره ۹۸/۰7/۲۲ -۳۸۳۹۰- دفتر خانه ۱۲7 در رهن بانک تجارت قرار داد و اینک مالک اخیر الذکر 
طی نامه شماره ۸۱۴۰۱۱6۲6۵۰۹۸۰۰۰۰۲۰۲ -۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و  با ارائه استشهاد محلی پیوستی و به 
علت نا معلوم  مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
اند که مراتب در اجرای  تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر 
کس  ادعائی نسبت به وجودورقه مالکیت یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد می تواند اعتراض 
خود را کتبا  به  مدت ده روزپس  از  انتشار آگهی به اداره ثبت تبریزتسلیم نماید بدیهی است پس 
از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در 

خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد . تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - م الف: ۳۱۰۵
حسین کرمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب تبریز 

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه زمین به عنوان قطعه ۴ تحت پالک ۴6 فرعی از ۳۹۲۱ اصلی واقع در بخش 
یک تبریز مستندابه سند ۲۹۵۵۰ مورخه ۹۰/۰۲/۲6 دفتر ۱۱۸ تبریز بنام علی محمد پور میانباز ور به  
مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ طی سند به شماره سریال ۵۴۴۴۲۴ ب ۹۰ در صفحه ۳۰۳ دفتر 
۱۵۸ و جعفر مصیب پور اقدم به مقدار سه دانگ دیگر طی سند به شماره سریال ۵۴۴۴۲۳ ب ۹۰ 
در صفحه ۱۱ دفتر ۹۹ ثبت و سند صادر و ششدانگ برابر سند ۹۳۱۹۹ مورخه ۹۱/۰7/۲۹ دفتر ۳۵ 
تبریز در قید رهن میباشد حال مالکین اخیر برابر تقاضای شماره ۱۴۰۱6۲6۵۰۹۵6۰۰۰۳۳۹ و ۳۴۰ 
مورخه ۰۹/۲۱/.۱۴۰۱ دفتر ۲۱۲ تبریز و با ارائه استشهاد محلی به پیوست تقاضای اخیر دفتر خانه  در 
اثرسهل انگاری و حواس پرتی  مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است مراتب در اجرای  ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر 
کس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد میتواند اعتراض 
خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از 
انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در 

خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد.  تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۰/۱۳ م الف:۳۱۲۴
علی علی پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی تبریز

 آگهی فقدان سند مالکیت
  ششدانگ پالک شماره ۰ فرعی از ۵۳67 اصلی واقع در بخش ۴ تبریز بالمناصفه بنام ساجد کبوتری 
المیرا نخلستانی باجه باج ثبت و اسناد مالکیت به شماره های ۹۸/ج /۵۸۱۱۰۴ /ج /  آباد و  حکم 
۵۸۱۱۰۵/صادر گردیده است و سپس برابر تفویض وکالت شماره ۱۰۹۴67 مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دفتر 
خانه اسناد رسمی ۱۰7 تبریز و استشهادیه وارده  شماره ۱۴۰۱۰۲۱۵۱۲7۵۰۰۰۵۲6 مورخه ۱۰/۰7/ 
دفتر خانه اسناد رسمی ۴ تبریز و درخواست وارده شماره ۴۱7۱۰۱۰۰۲۴ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ مدعی 
فقدان اسناد مالکیت مذکور بعلت اسباب کشی گردیده است و تقاضای سند مالکیت المثنی از این 
واحد نموده اند که بدین وسیله مراتب تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود هر کس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد 
میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی 
است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات 

وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۰/۱۳ م الف:۳۱۳۳

علی علی پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال تبریز


