
وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت
پاسخ های  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره علت 
ایثارگران  وضعیت  تبدیل  قانون  اجرای  عدم 

ندانستند. قانع کننده  را  مخابرات  شرکت 
در جلسه علنی )سه شنبه ۴ بهمن ماه( مجلس 
نماینده  مقتدایی  عباس  سوال  اسالمی  شورای 
مردم اصفهان از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
اجرای  عدم  علت  درباره  اطالعات  فناوری  و 
ایثارگران  وضعیت  تبدیل  خصوص  در  قانون 

شرکت مخابرات در دستورکار قرار گرفت.
اظهارات  استماع  از  پس  قالیباف  محمدباقر 
وزیر  پاسخ های  همچنین  و  سوال  طراح 

شرکت  سهام  درصد   ۸۰ گفت:  ارتباطات، 
و  است  خصوصی  بخش  اختیار  در  مخابرات 

تنها ۲۰ درصد آن مربوط به دولت است.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
وزیر ارتباطات نیز پیگیری خود را انجام داده و 
صحبت هایی در این زمینه صورت گرفته است. 
در دو روز گذشته نیز این موضوع را پرس وجو 
کردم و ان شاء اهلل با یک هماهنگی این مشکل 

حل خواهد شد.
 اما در نهایت تصمیم گیرنده درباره پاسخ های 

وزیر طراح سوال است.
رئیس  اظهارات  از  پس  نیز  مقتدایی  اسعباس 
علی  گفته  مجلس  قوانین  معاون  گفت:  مجلس، 

رغم اینکه مخابرات خصوصی است، اجرای این 
بخش از قانون جزو تکالیف است و این شرکت 
که  نامه ای  می شود.  شناخته  قانون  از  مستنکف 
وزیر به آن استناد کرده تأمین کننده منافع موکلین 
ما نیست. از مجلس شورای اسالمی می خواهم که 

درباره پاسخ های وزیر اظهار نظر کنند.
رأی  به  وزیر  پاسخ های  جلسه،  ادامه  در 
با  ملت  وکالی  که  شد  گذاشته  نمایندگان 
رأی   ۷ و  مخالف  رأی   ۱۱۵ موافق،  رأی   ۱۰۹
ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه 

پاسخ های زارع پور را قانع کننده ندانستند.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  ترتیب  این  به 
این  که  گرفت  زرد  کارت  مجلس  از  اطالعات 
دولت  وزرای  به  مجلس  زرد  کارت  هفتمین 

است. سیزدهم 

2 سیاست

انقالب  پاسداران  سپاه  نام  قراردادن  از  پس 
اسالمی در فهرست تروریستی از سوی پارلمان 
اروپا، این اتحادیه به همراه انگلیس، ۱۸ شخص 
و ۱۹ نهاد ایرانی را هم به فهرست تحریم های 

خود اضافه کرد. 
این  به  واکنش  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اروپا  اخیر  تحریمی  »اقدامات  گفت:  تحریم ها 
و انگلیس علیه برخی نمایندگان مجلس شورای 
و  انتظامی  نظامی،  قضایی،  مسؤالن  اسالمی، 
از  نشان  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
از  آنان  عصبانیت  و  سرخوردگی  استیصال، 
شکست فضاحت بار اخیر در ایجاد بی ثباتی در 
ایران به رغم تالش ها و هزینه های سنگین است.
امور  وزارت  سخنگوی  ایلنا،  گزارش  به   
رژیم  و  اروپا  اتحادیه  اقدام  افزود:  خارجه 
انگلیس نشانه ناتوانی ذهنی آنها از درک درست 
در  آنان  گمی  در  سر  نیز  و  ایران  واقعیت های 
است. ایران  اسالمی  جمهوری  اقتدار  قبال 
عمل  برای  خود  حق  ایران  اسالمی  جمهوری 
های  سیاست  قبیل  این  خصوص  در  متقابل 
به زودی  دانسته و  شکست خورده را محفوظ 
فهرست تحریم های جدید علیه ناقضان حقوق 
و  اروپا  اتحادیه  در  تروریسم  مروجان  و  بشر 

انگلیس را اعالم خواهد کرد.«
در  اروپا  اتحادیه  ویژه  به  و  غرب  رفتارهای 
کشور   در  اعتراضات  ادامه  از  پس  ایران  قبال 
نشان می دهد که اروپا در ماه های اخیر تعامالت 
و  گذاشته  کنار  را  تهران  با  خود  مسالمت آمیز 
تهدید  اعالم  برجامی؛  گفت گوهای  تعلیق  با 
تحریم های  افزایش  ماشه؛  سیستم  اجرای  به 
موضوعی و اشخاص؛ اعالم تحریم و تروریست 
خواندن سپاه پاسداران در پارلمان اروپا و حتی 
احتمال »امنیتی« کردن پرونده هسته ای ایران به 
ایجاد تنش در روابط با ایران کمک کرده است. 
البته تهران هم عقب نمانده و بر تندی کالم و 
این  سوال  حال  است.  افزوده  خود  تهدیدهای 

پیش  کجا  تا  و  چیست  اروپا  هدف  که  است 
خواهد رفت؟

نویسد:  می  باره  این  در  خوش چهره  جالل 
تشدید  در  تحوالت  برخی  رغم  به  »اگرچه 
نقطه  تا  هنوز  تهران،  و  اروپاییان  میان  تنش ها 
فقدان  اما  است  باقی  فاصله  انفجار  و  جوش 
ابتکار و ایده موثر از سوی طرف ها برای کاستن 
برای  را  چشم انداز  می تواند  تنش ها،  شدت  از 
همگان هشدارآمیز کند. به نظر می رسد هر یک 
از طرف ها به نتایج رفتار و تصمیم های بازدارنده 
خود امید بسته اند. »جوزف بورل« در کالم پر از 
از  ایرانی، همچنان  دولتمردان  علیه  انتقادهایش 
امیدواری  برای بازگشت به گفت وگوها می گوید. 
تهران نیز فارغ از برخی مواضع تند جناح های 
سیاسی داخلی به شکل رسمی خواستار توقف 
حتی  و  اروپاییان  ساختارشکنانه  تصمیم های 
واشنگتن است. در این میان دو طرف با سنگینی 
از  یکی  این  روبرویند.  نیز  عمومی  افکار  فشار 
یکمی  بیست  و  قرن  سپهر  ویژگی های  همان 
را  دولتمردان  دست  معروف،  قول  به  که  است 

دولتمردان  تصمیم سازی  است.  گذاشته  حنا  در 
در دوران تازه به مراتب سخت تر از گذشته ای 
است که می شد همه چیز را پشت پرده حل و 

فصل کرد.
اروپا،  اتحادیه  در  سازی  تصمیم  بوروکراسی 
مصالحه  امکان  طرف ها  تا  باشد  فرصتی  شاید 
نقطه  به  کار  که  کنند  فراهم  گونه ای  به  را 
در  را  اروپایی  دولت های  تردید  نکشد.  پایان 
اروپا  اتحادیه  پارلمان  خواست  به  دادن  تن 
سبز  قاره  سران  برخی  اظهارات  در  می شود 
دریافت؛ همانگونه که »حسین امیر عبداللهیان« 
در  خارجه  امور  وزارت  در  او  سخنگوی  و 
روزهای اخیر برخی تلطیف ها و تعدیل ها را به 
شدت اظهارات خود آمیخته اند. به هرحال آنچه 
تنشی  گرفتن  باال  ناپذیر؛  انکار  و  است  واقعی 
است که اگر بی محابا ادامه یابد، نقطه جوش را 
به انفجار نزدیک تر خواهد کرد. در این صورت 
نه تنها اروپاییان و بلکه تهران نیز ناگزیر از الک 
همه  اکنون  کرد.  خواهند  خروج  محافظه کاری 

چیز به تار مویی بسته است.«

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مشکالتی که 
به واسطه تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی 
اولیاء  از  وجوه  دریافت  مقوله  داد،  رخ  جاری 
دانش آموزان برای هزینه های مربوط به سرویس 

ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود.
 حجت االسالم محسنی اژه ای در حاشیه نشستی 
در قوه قضائیه با اشاره به میزان تعطیلی مدارس 
طی سال تحصیلی جاری و مشکالتی که از این 
دانش آموزان شده است،  والدین و  متوجه  ناحیه 
مضامین  با  مرتبط  موضوعات  استثنای  به  گفت: 
آموزشی و تربیتی که در محل خود قابل بررسی 
تعطیلی  واسطه  به  که  مشکالتی  از  یکی  است، 
متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری رخ داد، 
مقوله دریافت وجوه از اولیاء دانش آموزان برای 
و  ذهاب  و  ایاب  سرویس  به  مربوط  هزینه های 
دانش آموزان  اولیاء  بعضا  بود؛  محصالن  تغذیه 
گالیه دارند که با توجه به تعطیلی زیاد مدارس 
در این سال تحصیلی، پول دریافت شده از آن ها 
تغذیه  همچنین  و  آمد  و  رفت  سرویس  برای 
حتی  و  نمی شود  مسترد  آن ها  به  دانش آموزان، 
چک های  این  وصول  برای  مدارس  مواردی  در 

دریافتی از والدین دانش آموزان اقدام می کنند.
مبنا  همین  بر  افزود:  قضا  دستگاه  رئیس 
شنیدن  ضمن  کشور  کل  دادستان  است  مطلوب 
اظهارات مسئوالن مربوطه در آموزش و پرورش 
و همچنین اولیا، تدابیر الزم را پیرامون رفع این 

مشکل اتخاذ کند.
طی  همچنین  اژه ای  محسنی  حجت االسالم 
اینترنت  قطع  موضوع  به  اشاره  با  دیگری  تذکر 
در برخی از مناطق همزمان با روز های برگزاری 

حقوق  حفظ  جهت  اینکه  داشت:  اظهار  کنکور 
شرکت کنندگان در کنکور و جلوگیری از تقلب 
و  امری ضروری  حتما  اندیشیده شود  تمهیداتی 
الزم است، اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری 
کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آن ها به 

صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.
رییس عدلیه افزود: بر همین مبنا ضروری است 
این  بر  ناظر  بررسی های  بازرسی  سازمان  رئیس 
دیگر  راه های  چه  که  حیث  این  از  را  موضوع 
جایگزینی وجود دارد و در سایر کشور های دنیا 
تقلب  از وقوع  به منظور جلوگیری  تدابیری  چه 
در آزمون ها بدون قطع اینترنت صورت می گیرد، 

انجام دهد.
بیان  با  راستا  همین  در  قضا  دستگاه  رئیس 
برای  قبولی  قابل  اینترنت، راه منطقی  اینکه قطع 
گفت:  نیست،  کنکور  در  تقلب  از  جلوگیری 
باید برای کنکور های آتی تدبیری در  علی ایّحال 

این زمینه صورت گیرد.

قطع اینترنت، 
راه قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست

تهدید ها و تحریم های متقابل ایران و اتحادیه اروپا؟!  هزینه تقریبی حج ۱۴۰۲ ؛ 
۱۵۰ میلیون تومان

زیارت  و  حج  سازمان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: هزینه حج سال آینده حدودا ۱۵۰ میلیون 

تومان است.
 سید عبدالفتاح نواب؛ نماینده ولی فقیه در حج 
و زیارت اظهار کرد: یک میلیون و ۵۰ هزار نفر 
زائر در صف برای سفر حج هستند که بسیاری 
از این زائرین سنشان باال رفته و باید کاری کنیم 

که زودتر مشرف شوند.
نواب در خصوص سرانه اعزام خادمین به حج 
گفت: سرانه خادمین در چهارده حج گذشته ۸.۴ 
درصد بوده که باید توجه کنیم که هرچه تعداد 

خادمین زیادتر شود از زائرین کاسته می شود.
وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده در سازمان 
حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در حج 
سال آینده سرانه اعزام کارگزاران حج حداکثر ۵ 

صدم درصد است.

فرجام خواهی
 محمد قبادلو پذیرفته شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور گفت: 
در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، 
فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور 
ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب 

ارجاع شد.
 امیر هاشمی در توییتر نوشت:

قصاص  به  قبادلو  محمد  محکومیت  پی  »در 
نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی 
یکی  به  رسیدگی  جهت  پرونده  و  ثبت  کشور 
از شعب ارجاع شد. پس از به شهادت رساندن 
وسیله  به  فراجا  پرسنل  از  پور  کرم  استوار 
خودرو، حسب شکایت اولیاء دم شهید، پرونده 

وی، منتهی به صدور حکم قصاص شده بود.«
دیوان عالی کشور روز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱ 
خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان 
صیدی از محکومان دادگاه های ناآرامی های اخیر 
دیگری  در خبر  بعد  اما ساعاتی  کرد،  منتشر  را 
اعالم کرد که درخواست فرجام خواهی محمد 

قبادلو رد و حکم او تایید شده است.

بلیت هواپیما
 ۳۰ درصد گران شد

ایران،  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
آزادسازی نرخ صنعت هواپیمایی جزو تکالیف 
دولت است و شرکت های هواپیمایی بر اساس 

قانون نرخ بلیت را ۳۰ درصد افزایش دادند.
 مقصود اسعدی سامانی مدعی شد: شرکت ها 
عمل  قانون  مطابق  و  نکردند  غیرقانونی  کار 
کردیم؛ اقداماتی که برای توقف افزایش قیمت 
صورت گرفته، فراقانونی است؛ مجلس پذیرفته 
آزادسازی  توسعه  ششم  برنامه  قانون  طبق  که 
دولت  تکالیف  جزو  هواپیمایی  صنعت  نرخ 
است و نباید از آن عدول کند. نهایتا شرکت ها 
ناگزیر شدند که بر اساس مصوبه شورای عالی 
اعمال  را  قیمت  افزایش  ۳۰ درصد  هواپیمایی، 

کنند.
نامه احمد توکلی 

به رئیس جمهور
بان  دیده  مدیره  هیأت  رئیس  توکلی  احمد 
رئیس  به  ای  نامه  ارسال  با  و عدالت  شفافیت 
به وزیر جهاد کشاورزی،  جمهور و رونوشت 
خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه 
واگذاری واردات ۱۳ میلیون تن کاالی اساسی، 
بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه 
کار و فاقد پیشینه در واردات کاال های اساسی 
شد. در بخشی از نامه آمده است: در فروردین 
سال جاری در تأمین کاال های اساسی تخلفات 
کشاورزی  جهاد  وزارت  در  بزرگی  جرایم  و 
شدت  موضوع،  اهمیت  حیث  از  که  داد  رخ 
رانت،  ایجاد  و  مادر  قوانین  نقض  پنهان کاری، 

پیش از آن سابقه نداشته  است. 
در  کاال ها  این  واردات  عرصه  در  البته 
دولت های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده 
است.ماجرا از این قرار بوده است که واردات 
گندم،  شامل:  اساسی  کاالی  تن  میلیون   ۱۳
روغن  برنج،  جو،  سویا،  کنجاله  دامی،  ذرت 
قراردادی  یکباره طی  سفید  و  قرمز  و گوشت 
رعایت  بدون  و  محرمانه  کامال  بندی  طبقه   با 
در  پیشینه   بدون  شرکتی  به  قانونی  تشریفات 

واردات کاالی اساسی، واگذار گردد!
منابع  تأمین  حتی  عجیب،  قرارداد  این  در   
را دولت تضمین  ارز  ریالی الزم جهت خرید 
می شود!  تقسیم   ۵۰-۵۰ نیز  سود  است.  کرده 
و  حیات  به  که  کاال هایی  واردات  امتیاز  یعنی 
کار  تازه   شرکتی  به  دارد،  بستگی  مردم  ممات 
کوتاهش  عمر  در  که  شرکتی  می شود؛  داده 
حاال  نکرده،  وارد  را  کاال ها  این  از  تن  یک 
ریال  با  را  آن ها  از  تن  میلیون   ۱۳ می خواهد 

دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند!
شدن  پیش  و  پس  اندکی  که  کاال هایی   
زمان انجام هر یک از مراحل متنوع واردات-
شان، می تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی 
محرمانه  کاماًل  مهر  قرارداد  این  باشد؟!  داشته 
می خورد تا در تاریک خانه دولتی فرآیند سرتاپا 
 ۵۰ دستخوش  نیز  و  تبعیض  آمیز  و  ناشفاف 
آزاد  های  رسانه   چشم  از  سود،  از  درصدی 

بماند. پنهان 
بخش  کام  به  و  خصوصی  بخش  نام  به   

خاص؟!
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وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

در اجالس وزرای خارجه اکو؛
 رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زاست

مداخله  قطعنامه  صدور  خارجه  امور  وزیر   
جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا را قویا محکوم 
چنین  منفی  تبعات  تردید  بی  گفت:  و  کرد 
رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زا می باشد 
و لذا مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل 

سازنده و عقالنیت است.
 حسین امیرعبداللهیان روز سه شنبه در بیست 
و ششمین اجالس وزرای خارجه اکو به میزبانی 
و  جویانه  مداخله  قطعنامه  صدور  ازبکستان 
و  کرد  محکوم  قویا  را  اروپا  پارلمان  نامتعارف 
رفتارهای  چنین  منفی  تبعات  تردید  بی  گفت: 
لذا  و  باشد  می  زا  هزینه  اروپا  برای  احساسی 
تعامل  دیپلماسی،  بر  تمرکز  درست،  مسیر 

سازنده و عقالنیت است.
آمیز  اهانت  رفتار  امور خارجه همچنین  وزیر 
اهانت  ویژه  به  الهی  ادیان  مقدسات  به  نسبت 
دولت  و حمایت  کریم  قرآن  مقدس  به ساحت 
های غربی از آن تحت عنوان آزادی بیان را به 
شدیداً  را  آن  و  ندانست  قبول  قابل  وجه  هیچ 

محکوم کرد.
حضور  از  خرسندی  ابراز  با  عبداللهیان  امیر 
از  قدردانی  و  اکو  وزیران  شورای  نشست  در 
بواسطه  ازبکستان  عزیز  ملت  و  دوست  دولِت 
مهمان نوازی گرم و میزبانِی این نشست در شهر 
تاشکند سپاسگزاری می کنم، ریاسِت جمهوری 
به  را   ۲۰۲۳ سال  در  اکو  سازمان  بر  آذربایجان 
جیحون بایرامف وزیر خارجه این کشور تبریک 
گفت و از دبیرکل اکو بخاطر تالشهای موثر در 
پیشبرد امور و نیز آماده سازی این نشست تشکر 

کرد.
برای  از تالش ۱۰ کشور  افزود: سه دهه  وی 
و  تاریخی  پهنه  این  در  ای  منطقه  همگرایی 
ارزشمندی  بسترهای  و  است  گذشته  تمدنی 
است  گرفته  شکل  ای  منطقه  همکاری  برای 

میان  توجهی  قابل  فاصله  کماکان  هرچند 
به  اکو  منطقه  واقعی  ظرفیت های  و  دستاوردها 

چشم می خورد.
اینجانب  کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
سالگرد  امین  سی  مناسبت  به  که  مراسمی  در 
سازمان همکاری  به  پیوستن هفت عضو جدید 
کردم  تصریح  شد،  برگزار  تهران  در  اقتصادی 
در  موفقی  الگوهای  تواند  می  اکو  سازمان 
مابین  همکاری  جنوب؛   - جنوب  همکاریهای 
کشورهای  و  خشکی  در  محصور  کشورهای 
ترانزیت؛ همکاری مابین کشورهای تولید کننده 
مردم- همکاریهای  انرژی،  کننده  مصرف  و 
همکاریهای  گردشگری؛  حوزه  در  بویژه  محور 
و  فنآورانه  همکاریهای  و  دانشگاهی؛  و  علمی 
نوآورانه ارائه نماید. براین باوریم که ارزشها و 
آئینی  و  مذهبی  فرهنگی،  غنی  مشترک  میراث 
قوی جهت چنین  ای  مایه  بن  کشورهای عضو 

چشم انداز روشنی در منطقه است.    
وزیر امور خارجه بیان کرد: تحوالت سالهای 
ما  منطقه  بر  آن  تاثیرات  و  جهان  در  اخیر 
ضرورت همگرایی و همسویی مابین کشورهای 
منطقه را دوچندان کرده است. کوید ۱۹ و آثار 
مخرب آن و نیز بحرانهای اخیر امنیت غذایی و 
امنیت انرژی در جهان به روشنی آسیب پذیری 
اقتصادی  از حجم  مختلف، صرفنظر  کشورهای 
آنها، را نمایان ساخت. لذا برای همه کشورهای 
مقابل  در  آوری  تاب  تقویت  منطقه،  و  جهان 
که  انتخاب  یک  نه  آینده،  در  احتمالی  شوکهای 
تاب  این  تحقق  در  البته  است.  ضرورت  یک 
همکاریهای  موجود،  انتخابهای  یکی  آوری 
جمعی در قالب سازو کارهای چندجانبه است.  
سال  سی  این  در  که  بنیانهایی  و  اکو  سازمان 
بوجود آورده است می تواند اولین انتخاب برای 

همکاری در این راستا باشد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی: 
همه اندیشمندان و مسلمانان جهان 
اهانت به قرآن کریم را محکوم کنند

با صدور  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
را  استکهلم  در  کریم  قرآن  به  اهانت  بیانیه ای 
اندیشمندان  تمامی  از  نوشت:  و  کرد  محکوم 
این حرکت  می کنیم  دعوت  جهان  مسلمانان  و 
پلید را محکوم و به سران کشورهای  زشت و 
غربی هشدار دهند که ادامه چنین گستاخی های 
سنگینی  تاوان  پراکنی ها،  نفرت  و  کفرآمیز، 

برای آن ها درپی خواهد داشت.
متن بیانیه به شرح زیر است:

تعالی« »بسمه 
 »ُهَو الَِّذی أَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهَدی َو دِیِن الَْحقِّ 

الُْمْشِرکوَن« َولَْو کِرَه  یِن کلِِّه  الدِّ َعَلی  لِیْظهَِرُه 
شوم  سایه   در  و  شیطان  قرقگاه  در  دیگر  بار 
حمایت دولت های غربی و الیه های قدرت های 
سازمان یافته  ستیز  ادامه  در  و  صهیونیستی 
معصیت  و  گناه  الهی،  ادیان  با  هدف مند  و 
مقدس ترین  ساحت  به  اهانت  نابخشودنی 
سوئد  کشور  رسمی  مجوز  با  آسمانی  کتاب 

تکرار شد.
منتهای  که  گستاخانه   و  جنون آمیز  عمل  این 
غرب  جهان  بختی  نگون  و  جهالت  سفاهت، 
است؛ نشان از اوج استیصال و ناتوانی دشمنان 
برابر  در  امروز  شیاطین  شیوِن  تکرار  و  اسالم 

افکار  تسخیر  در  کریم  قرآن  نیرومند  منطق 
جهان  در  اسالم  سریع  گسترش  و  جهانیان 
امروز به رغم تالش های همه جانبه ی سرمداران 

است. استکبار 
ناپاک  نفس های  و  آلوده  دست های  چه  اگر 
قرآن  مقدس  به ساحت  درمانده جنود جهل  و 
این  می دانند  توحید  اهل  اما  کردند  جسارت 
این  عظمت  از  چیزی  نه تنها  پلید  اقدامات 
چه  هر  بلکه  نمی کند  کم  الهی  بزرگ  گنجینه 
و  بکر  معانی  و  ثمرات  می رود،  پیش  زمان 
عرضه  جهان  به  فرخنده  باغ  این  از  نوظهوری 
ُدّر  ژرف،  دریای  این  از  گوشه  هر  و  می شود 
و  دانش  بازار  به  زیبایی  و  جدید  یاقوت  و 
پرفروغ  چراغ  و  می افزاید  امروز  انسان  بینش 
انوار مقدس آن، جهان خسته امروز و بریده از 
مکاتب دست ساز بشری را روزبه روز روشن تر 

می سازد.
جهان  مسلمانان  و  اندیشمندان  تمامی  از 
را  پلید  و  زشت  حرکت  این  می کنیم  دعوت 
هشدار  غربی  کشورهای  سران  به  و  محکوم 
کفرآمیز،  گستاخی های  چنین  ادامه  که  دهند 
آن ها  برای  سنگینی  تاوان  پراکنی ها،  نفرت  و 

درپی خواهد داشت.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۵۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ موضوع 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰6۹۲ کالسه 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
آقای محمود ایگدری فرزند قول جقاز بشماره شناسنامه ۱۲ و شماره ملی 
۲۰۳۱۸۵۲6۸۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۲۲۰ 
متر مربع جدا شده از پالک شماره ۴6- اصلی واقع در گنبدکاووس اراضی 
ایگدر بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک بالواسطه از مالک رسمی 
ایگدری موضوع سند اصالحات اراضی بشماره ۳۹۹۳ مورخ  )قول جقاز 
۱۳۴۵/۱۲/۰۵ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸ شهر گنبدکاووس(، 
به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، 
آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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./. م.الف ۱۰6۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ موضوع 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰6۸۷ کالسه 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
آقای محمود ایگدری فرزند قول جقاز بشماره شناسنامه ۱۲ و شماره ملی 
۲۰۳۱۸۵۲6۸۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۹۲۲ 
متر مربع جدا شده از پالک شماره ۴۳- اصلی واقع در گنبدکاووس اراضی 
ایگدر بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک بالواسطه از مالک رسمی 
ایگدری موضوع سند اصالحات اراضی بشماره ۳۹۹۳ مورخ  )قول جقاز 
۱۳۴۵/۰۱/۰۵ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸ شهر گنبدکاووس(، 
به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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./. م.الف ۱۰6۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ مورخ   ۱۴۰۱6۰۳۱۲۰۰۴۰۰۸۴6۴ شماره  رای  برابر 
موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۹۰۴ هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید نژاد اکبری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه و شماره 
به  شده  بنا  احداث  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   ۲۰۲۰۲6۷۸۱۰ ملی 
مساحت ۲۳ متر مربع جدا شده از پالک ۵۲۷ فرعی از ۱۵۹ اصلی واقع 
در گنبدکاووس تقی آباد خیابان امینی بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک مع الواسطه از کامران گیتی جمال، لذا به منظور اطالع عموم 
که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
می توانند 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 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد./. 
م.الف ۱۰6۴۲

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160304013004010-1401/09/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و   ساختمان های فاقد سند 
ثبتی حوزه ثبت ملک شبستر تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای سلمان صالح نیا فرزند محمد ابراهیم بشماره 
شناسنامه ۹۴۸۵صادره ازدریک و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه 
باغ مشجر به مساحت ۲۷6۷/۸متر مربع پالک   ۵۷۴  فرعی از سنگ ۳۰ 
اصلی واقع در شانجان  بخش ۱6 تبریز  در آذربایجان شرقی بخش حوزه 
ثبت ملک شبستر خریداری از خانم ثریا ساجدی محرز گردیده است  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 

م الف: ۱۴۰۱/۵۰6
محمد ریش سفید-
رئیس  اداره ثبت اسنادو امالک شبستر


