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در ششم ژوئن سال  1995میالدی ژاك شيراك رئيس جمهوری فرانسه اعالم داشت كه بدون توجه به قراردادهاي موجود ،آزمايشهاي هستهاي را از سر خواهد گرفت تا بتوان سالحهاي اتمي
فرانسه را نوسازي كرد .وي گفت كه مصالح ملي فرانسه تجديد اين آزمايشها را كه تنها در پلينزي فرانسه (واقع در اقيانوس آرام) انجام ميشود ايجاب ميكند زيرا كه دنيا هنوز محيطي امن
نيست .بازخوانی این موضعگیری میتواند بازنمای قابل مالحظهای از دغدغهها و دلمشغولیهای سیاستپیشگان در دهه  90و حتی  2000میالدی باشد .جالب آنکه کشور فرانسه این حق را برای
دیگر کشورها به رسمیت نمیشناسد.
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جنبش میرزا کوچکخان در عدالت اجتماعی موفق بود؟

نبرد ارباب و رعیت در حکومت جنگلیها
ی است و میرزا کوچکخان جنگلی،
خرداد  ۱۲۹۹خورشید 
بعد از روزها نبرد و مقاومت و رنج ،در گیالن حکومتی موقتی
و شورای نظامی انقالب تشکیل داده است .این اتفاق گذشته
از تاثیرات سیاسیاش به لحاظ اجتماعی در سالهای ناکامی
مشروطه و قحطی و جنگ جهانی اول که زیست روزمره مردم
را به تنگنا و رنج افکنده بود ،حائز اهمیت فراوانی است.
جستجوی این اهمیت و اثرگذاری در حیات مردم ساده کوی و
برزن بیتردید با هالههایی از القاب سوسیالیستی و ناسیونالیستی و
فناتیکی که به جنبش جنگلیها نسبت داد ه میشد ،کاری است دشوار
و شاید در میان حجم فراوانی از اسناد و نگاشتههای تاریخی برای فهم
معیشت و جهاننگری مردم در ارتباط با جنگلیها ،تنها کتاب «دختر
رعیت» را بتوان مثال زد که محمود اعتمادزاده آن را با نام مستعار
ادبیاش – م.ا.بهآذین  -منتشر کرد؛ روایتی از زندگی پرفرازونشیب
دختری که پدر رعیتش – احمدگل  -به جنگلیها میپیوندد و او دور
از هیاهوی جنبش و جنگ و سیاست ،قربانی مناسبات ناروای زیست
ارباب و رعیتی وقت میشود.
از خالل این روایت البته میتوان دادههایی تاریخی درباره نقش
و اهمیت جنگلیها در زندگی مردم نیز به دست آورد ،اطالعات و
دادههایی مستند و روشن از روزهای پس از شانزدهم خرداد ۱۲۹۹
در کوچهپسکوچههای رشت« :دیگر سراسر گیالن عمال در دست
جنگلیها بود .فرستادههای دولت مرکزی آدمکهای سر خرمن
بودند .لشکریان روس پس از انقالب با اشتیاق رو به وطن و خانه
خود مینهادند .سربازان جنگل آزادانه در رشت رفتوآمد میکردند.
از دوش چپشان تفنگی آویخته بود و قطار فشنگ از چپ و راستروی
نیمتنهشان حمایل بسته بود .همهشان نیمتنه و شلوار تنگ پشمی ،از
پارچه زمختی که در کوهپایههای گیالن بافته میشود ،میپوشیدند؛
چموش پاتاوهای به پا میکردند ،ریش و گیس انبوه میگذاشتند و روی
هم قیافهای ترسناک اما ساده و قابل اعتماد داشتند .سردستههاشان نیز
به همین صورت آراسته بودند ،جز اینکه یک موزر بزرگ با قاب چوبی
زردرنگ به کمر میبستند .جنگلیها را در گیالن دوست داشتند.
آنها با مردم میجوشیدند .خود را از مردم میدانستند .بیشترشان از
زحمتکشان شهر و دهات بودند که غیرت وطنخواهی و به خصوص
فشار بیاندازه زندگی ،آنها را به خدمت میرزا کشانده بود .اما در
میان سردستهها مردان جاهطلب از هر طبقه راه یافته بودند و چه
بسیار خانوادههای مالک و اعیان که یکی ،دو نفر در جنگل بر سر
کار داشتند».
چنانکه پیداست راوی قصه «دختر رعیت» تالش میکند جنگلیها
را نه به عنوان مردان مبارز که به عنوان آدمهایی زیسته در کنار مردم
ساده قصه خویش ترسیم کند و تاثیر اجتماعی آنها را برای خواننده

بازنمایی سازد مثال بالفاصله پس از این اشارات به اقدامات جنگلیها
در مهار قحطی و کمک به گرسنگان جامعه میپردازد و مینویسد:
«از کارهای جنگلیها در رشت تشکیل انجمن اعانه بود زیرا محصول
گیالن در آن سال سوخت داشت .گذشته از آن برنج تازه بسیار کم
به بازار میآمد .مالکین ،از جهت کارشکنی ،برنج خود را بیشتر در
محل میگذاشتند و تنها به قدر احتیاج خانواده خود به شهر میآوردند.
قحطی مهیب بود .اعانه اندک بود و به جایی نمیرسید .میبایست به
زور متوسل شد قرار شد نماینده انجمن ،با چند سرباز جنگلی ،به
خانهها بروند ،همهجا را بگردند و اگر بیش از خوراک متوسط خانواده
برنجی یافتند ضبط کنند».
به نظر میرسد این رویکرد که تا اندازهای قهرآمیز بود ،رفتهرفته
به رعایا قدرت و اعتمادبهنفسی میبخشید که در برابر سالها اجحاف
و بیعدالتی ساختارهای کهنه اجتماعی جامعهای سنتی و طبقاتی،
به پا خیزند و با اربابان خود دیگر نه از سر سازش و مدارا که در
موضعی مقتدرانه وارد تعامل شوند .اگر این کوششها را در کنار
دادههای دیگری از این کتاب قرار دهیم که وضعیت بغرنج مردم را در
سالهای حضور بیگانگان و کمبود غله و برنج توصیف میکند ،بیتردید
بر اهمیت این قبیل تکاپوهای اجتماعی جنگلیها صحه گذاشتهایم:
«برنج گران و کمیاب بود ،نفت پیدا نمیشد .شبها مردم شمع روشن
میکردند و به جای قند روسی ،کشمش و خرما یا شکر مازندران به کار
میبردند .قحطی هنوز کامل نبود ولی چه بسیار خانههایی که در آن به
زحمت یک وعده در روز غذا میخورند .مردم خردهپا ،بخصوص ،سخت
در زحمت و فشار بودند .در بازار و مسجد و سر رهگذر ،قیافههای الغر
و زرد ،با چشمان گرسنه و بینی تیرکشیده ،پیش میآمدند و چیز
میخواستند .حتی یک بار در حمام ،آبدار برای بلقیس خانم تعریف
کرده بود که شبها آب توی دیگ میریزد و روی آتش میگذارد و در
حالی که آب میجوشد و بخار میشود ،سه تا از بچههایش را به امید
یک لقمه کته میخواباند».
به همین دلیل است که میرزا پس از آنکه قدرت را در گیالن به
دست گرفته و تشکیل دولت موقت دادهاند ،ابتدا به کار مردم رسیدهاند
و بهآذین در صحنهای جاندار از قصهاش آن را به تصویر کشیده است:
«یک شاگرد حلبیساز با دو حمال دستها را به هم قالب میکردند،
کیسهها را برمیداشتند و روی لبه ایوان سرپا مینهادند .آنوقت ،زیر
نظر یک سرباز جنگلی که به صندوقها تکیه داده تفنگی را به چنگ
میفشرد ،با چاقو بند از سر کیسه میبریدند و به ترتیب میان مردم
قحطیزده تقسیم میکردند .برنج از دهانه گونیها مانند جریان زندگی
سرازیر میشد و گرد سفیدی از آن بر چهره حمالها مینشست .یک
سرباز جنگلی ،با چهره تیره و پرچین ،کنار پله ایستاده بود و با حرارت
میگفت - :ببرید مردم! بخورید! حاللتان باد ،مثل شیر مادر! سرباز

آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــن پژوهــش آیســان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4717و شناســه ملــی
 10220083870بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  97/2/1تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد -1 :اقــای وحیــد صمــدزاده طریقــت بــه کدملــی  2754621180و خانــم هــا رقیــه شــاه محمــدی آذر قــره
بــاغ بــه کدملــی  2750627672و آســیه صمــدزاده طریقــت بــه کدملــی  2740587831بســمت اعضــای اصلــی
هیــات مدیــره بــه مــدت دو ســال انتخــاب شــدند -2 .آقــای احمــد کالنتــری بــه کدملــی  1728841119بســمت
بــازرس اصلــی و آقــای یوســف جوانمــرد بــه کدملــی  2754066179بســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت بــه
مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند  -3روزنامــه ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد.با ثبــت
ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار ،انتخــاب بــازرس ،انتخــاب مدیــران انتخاب شــده توســط
متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل
دســترس مــی باشــد.
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آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــن پژوهــش آیســان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4717و شناســه ملــی
 10220083870بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  97/ 2/ 1تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 :اقــای
وحیــد صمــدزاده طریقــت بــه کدملــی  2754621180بعنــوان عضــو و رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل و خانم
هــا رقیــه شــاه محمــدی آذر قــره بــاغ بــه کدملــی  2750627672بعنــوان عضــو و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
و آســیه صمــدزاده طریقــت بــه کدملــی  2740587831بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره بمــدت دو ســال تعییــن و
انتخــاب شــدند  -2امضــا کلیــه اســناد مالــی ،چــک هــا قراردادهــا و اســناد تعهــد اور و اوراق عــادی و اداری بــه
تنهایــی بــا رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود .بــا ثبــت این مســتند
تصمیمــات تعییــن ســمت مدیــران ،تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق
الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318022000069مــورخ  1397/1/9هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا زمانــی فرزنــد پرویــز بشــماره شناســنامه  103صــادره از تهران
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  402/4مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 102
مترمربــع پــالک  395فرعــی از  5اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  60فرعــی از  5اصلــی واقــع در قریــه
وردم بخــش  26گیــالن خریــداری از نســق نورالــه غریــب زاده محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م/الــف1299 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/8 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات  /هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بمنظــور اطــالع عمــوم در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
 -1محمدتقــی غســالی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه  43صــادره از رودســر بــه شــماره ملــی 2691409902
بصــورت ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  47/72مترمربــع پــالک  819فرعــی از  315اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  299فرعــی از  315اصلــی واقــع در قریــه میانــده خریــداری از مالــک رســمی
محمــد ابراهیــم بــازدان جهــت الحــاق بــه پــالک مجــاور  817فرعــی از  315اصلــی  -2محمدتقــی غســالی فرزنــد
رضــا بشــماره شناســنامه  43صــادره از رودســر بــه شــماره ملــی  2691409902بصــورت ششــدانگ اعیــان یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  180/22مترمربــع پــالک  820فرعــی از  315اصلــی مفــروز و
مجــزی شــده از پــالک مجــاور  817فرعــی از  315اصلــی واقــع در قریــه میانــده خریــداری از مالــک رســمی
محمــد ابراهیــم بــازدان .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/9 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/23 :

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان کالچای – حسین میرشکار
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آگهی حصروراثت

علــی اکبرپــور بــه شــماره شناســنامه  2700276396فرزنــد مهــدی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان باالاکبــر پــور میــران محلــه فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  96/3/13در
شهرســتان لنگــرود فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :علــی اکبــر پــور
میــران محلــه بــه شــماره شناســنامه  2700276396فرزنــد مهــدی فرزنــد ذکــور و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال
ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  -مفاد
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  4شــورای حــل اختــالف لنگــرود
تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود
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دیگری که او هم دهاتی به نظر میرسید به خنده فریاد میکشید- :
ماها کاشتیم ،این پدرسوختهها انبار کردند .ببرید مردم! ببرید!»
این منظره در حالی که فوج فوج جمعیت بدان میپیوست ،از
سلمانی دورهگرد با لهجه خلخالیاش بگیر تا پیرزنهای محلههای
دوردست شهر که با چادرنماز وصلهبسته و کیسه متقالی زیر بغل
میآمدند بعد از روزها گرسنگی آذوقهای از جنگلیها بگیرند ،تصویر
روشنی است که از یک جنبش سیاسی ناکام در زندگی اجتماعی
مردم آن سالها حک شده است و به دلیل همین محبوبیت اجتماعی
جنگلیهاست که وقتی خانم ارباب بعد از مدتها رعیت خود،
احمدگل را در کسوت جنگلیها میبیند« ،کنجکاوی آمیخته به
تمسخرش یکباره به مالحظه و پروا مبدل» میشود و رعیت مفلوک
در برابر او هیبتی دیگر پیدا میکند« ،سربلند و با نگاه مطمئن ،مانند
کسی که ارزش خود را خوب میداند».
اینجاست که باید پرسید که آیا به این ترتیب جنبش جنگل را با
این تشخصبخشی به رعایای ناتوان ،جنبشی در بافت اجتماعی زمانه
میتوان به شمار آورد؟ جنبش رعیت بر ضد ارباب؟ وقتی راوی پای
این رعیت جنگلی را به ماجرای شکافته شدن انبار ارباب – حاجآقا
احمد – باز میکند ،در واقع میخواهد به این پرسش پاسخ مثبت دهد
اما در ادامه ضمن اشاره به آوارگی دختر احمدگل – دختر رعیت –
از خانه اربابی تلویحا میخواهد بگوید که قدرت در عمل همچنان در
دست اربابان است و رعایا تنها در جهان ایدهآلهاست که قهرمانان این
مبارزهاند .او تاکید میکند که تغییر تفکر اجتماعی و نفی نگاه کاستی
زندگی ارباب و رعیتی تنها در سطح و ظاهر اتفاق افتاد و هنوز اربابان
بودند که میتاختند و امید داشتند که جنبش جنگلیها سرانجام از
سوی دولت مرکزی سرکوب شود.
در واقع میتوان چنین استنباط کرد که هر چند جنگلیها در
روزنامه خود – جنگل – یکی از دالیل قیام خود را راحتی ملت و محو
ظلم و استبداد نوشته بودند اما در عمل تنها روی همان کاغذ روزنامه
در این راستا موفق بودند و تا تغییر ساختارهای زندگی هرموار جامعه
راهی دشوار و طوالنی در پیش بود اما بسیاری از رعایا با نطقهای
همدالنه رهبر متواضع جنگلیها شور و هیجان مبارزه پیدا کرده بودند
و حاضر بودند تا پای جان در جنگ رعیت و ارباب بمانند حتی ناامید از
پیروزی .ابراهیم فخرایی در کتابش – سردار جنگل  -به بخشی از یکی
از این نطقهای شورمندانه و اثرگذار بر فرودستان جامعه اشاره کرده
است« :میرزا در نطق کوتاهش از غلبه یزدان بر اهریمن و تسلط حق
بر باطل سخن و وعده داد زحمتکشان ایرانی از یوغ رقیت ارباب جور و
ستم نجات خواهند یافت».
در واقع جنگلیها اربابان محلی را هم در کنار نیروهای بیگانه و به
ویژه انگلیسیها تقبیح میکردند و معتقد بودند آنها را نیز باید یکی از

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرســتان ســنندج
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده ،لــذا بدین وســیله مشــخصات
امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دوماه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی
اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد .بدهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم
وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت
مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت(( .بخــش 1))3ـ ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
بنــام عبدالــه و مظفــر شــهرتین اســدی فرزنــدان فــرج الــه صــادره کامیــاران هــر کــدام بــه
نســبت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ تحــت پــالک  2011فرعــی از  2748اصلــی بخــش
 3بــه مســاحت122/82متر مربــع بــه آدرس ســنندج نایســر کوچــه زاگــرس م الــف25423 /
تاریخ انتشار نوبت دوم97/03/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/03/08 :

رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد

2908

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318008000473هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی خانــم لیلــی شــکیبائی رودســری فرزند محمدحســین بشــماره شناســنامه  36صــادره از رودســر در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  212/13مترمربــع بــه شــماره پــالک  604/1مجــزی از پــالک  607شــهر
رودســر واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی رضــا اســلوب و ســازمان امــوال و امــالک ( بنیــاد
مســتضعفان انقــالب اســالمی) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .م/الــف 255 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/9 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318008000461هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی یوســف غفــاری فرزند یعقوب بشــماره شناســنامه  516صادره از مشــگین شــهر در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  190/77مترمربــع بــه شــماره پــالک  5251فرعی از
 84اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  607فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر بخش  29گیــالن خریداری
از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک ( بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 256 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/9 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318019001174ـ  1397/2/30هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی خانــم پــری توکلــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  58صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  12203/10مترمربــع پــالک فرعــی  1941از  24اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــالک  217واقــع در قریــه چوبــر بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی غریــب خانــم نظــری و کوچــک
خانــم نظــری محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده
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دالیل رنج و ادبار مردم در سطوح بینالمللی دانست یعنی همان حاج
احمد قصه «دختر رعیت» که زیردست جنگلیاش به انبار احتکارش
حمله کرد .بازتاب روشنتری از این نگره را میتوان در روایتی از
محمدعلی گیلک خمامی در کتابش« ،تاریخ انقالب جنگل» در اشاره
به یکی از سخنان میرزا کوچکخان با محتوای فوق بازجست ،آنجا که
به صراحت میگوید« :ایران قرنهاست در دست استبداد سالطین
جور و امرای خودسر و خوانین جاهطلب و روسای شهوتران و اربابان
بیرحم به خرابهای تبدیل شده که هر عابر و هر ناظر متفکری از منظره
اسفناک آن و ساکنانش گرفتار بهت و حیرت میشود ».به این ترتیب
حاج احمد قصه هم همچون انگلیسیها در نگاه رعیتش منفور میشود
و میخواهد و میکوشد که او را از سریر قدرت به زیر کشد ولو آرام و
ضعیف و نامحسوس.
در هر حال در قصه «دختر رعیت» از رویارویی جنگلیها که اغلب
ت شده است و درعینحال
از دهاتیها و رعایا بودند در برابر اربابان روای 
به کرات هم از ضعفی سخن به میان آمده که دهاتیها دچارش
بودهاند؛ مثال از تیرباران اسیران جنگل در قرق کارگزاری یاد شده است،
اسیرانی که به جز چند کارگر و پیشهور خردهپای شهری ،دهاتی بودند
و میبایست زهر چشمی از آنها گرفته شود .افزون بر این ،نویسنده با
نقل برخی دادههای تاریخی ،یک دلیل دیگر عدم موفقیت جنگلیها را
تحرکاتی دانسته است که اربابان و توانگران برای اعاده جایگاه مقتدرانه
خود به کار میبستهاند مثال وقتی دولت گروهی قزاق به خمام فرستاد
تا برای مقابله با جنگلیها آماده و اعزام شوند ،این اربابان و تجار و
مالکان« ،سواره و پیاده ،شتابان رو به خمام نهادند و هر یک به فراخور

حال خویش چیزی از گوشت و نان و شکر و چای به اردو رساندند» و
از جمله حاجآقا احمد که وقتی به خمام رسید« ،مانند کودکی که از
ستیزه همساالن گله پیش مادر ببرد ،خود را به افسر قزاق میچسبانید
و اشک میریخت و افسر با برق ریشخندی در نگاه ،او را دلداری میداد
و به مراحم دولت امیدوار میساخت».
به این ترتیب است که قصه ساده و عاری از تکنیکهای داستانسرایی
نویسنده پاورقینویس ،به یک سند گویای تاریخ اجتماعی مردمی
تبدیل میشود که سالها در رنج زندگی اربابورعیتی گاهوبیگاه به
انگیزههایی چند ،درگیر رنجی مضاعف و بیفرجام بودهاند هر چند که
منتقد و تاریخنگار ادبیات داستانی معاصر ،حسن میرعابدینی در کتاب
وزینش – صد سال داستاننویسی ایران – اعتمادزاده را در پرورش
یک داستان تاریخی -اجتماعی موفق ارزیابی نمیکند و در این زمینه
مینویسد« :نویسنده که قریحه هنری ضعیفی دارد ،نمیتواند با به کار
انداختن قوه تخیل و تکیه بر اسناد تاریخی ،خواننده را به جنگل ببرد و
از نزدیک با زندگی جنگلیها آشنا کند و مقاومتها و سازشکاریها را
به شیوهای هنری تجسم بخشد .او که آنچنان با حوصله به خاطرات
کودکی میپردازد ،در توصیف درونی از دستاندرکاران نهضت جنگل
چونان گزارشنویسی عجول و بیدقت عمل میکند .در «دختر رعیت»
دو مضمون در کنار هم اما جدا از هم مطرح میشوند :مبارزه جنگلیها
و زندگی صغری در خانه ارباب .نویسنده نمیتواند داستان زندگی
صغری را بر متن وقایع نهضت جنگل بگستراند و بین این دو رابطهای
هماهنگ و ظریف برقرار کند .جدایی این دو مضمون که سبب ضعف
ترکیببندی رمان میشود ،مهمترین نقص دختر رعیت است».

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری یاسوج
شهرداری یاسوج در نظر دارد برابر ماده  5آیین نامه های مالی شهرداری عملیات جدول گذاری سطح
شهر را با برآورد اولیه ونقشه ومشخصات فنی وشرایط مناقصه مشروحه ذیل به شرکت پیمانکار واجد شرایط
که دارای رتبه 5ساختمان باشند از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه به
ریال

نوع ومبلغ ضمانت
نامه بانکی5درصد

مدت اجرا

1

جدول گذاری معابر سطح شهر

4.974.868.300

248.743.415

5ماه

-1مدت زمان دریافت اسناد:از تاریخ  97/3/22الی  97/4/4به مدت  10روز کاری
-2مدت قبول پیشنهاد ها :از تاریخ  97/3/22الی  97/4/4به مدت  10روز کاری
-3محل تسلیم پیشنهاد ها :یاسوج-بلوار امام خمینی(ره)-شهرداری یاسوج-دبیرخانه شهرداری
-4تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت :ساعت 11روز سه شنبه مورخ 97/4/5در محل سالن اجتماعات شهرداری
می باشد.
-5مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات 5درصد رقم پیشنهادی وبه صورت ضمانت نامه بانکی می باشد.
-6سال فهرست بهاء بر اساس فهرست بهاء سال  1397می باشد.
-7تامین اعتبار پروزه از منابع داخلی می باشد.
-8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-9سایر شرایط به همراه اسناد تحویل خواهد شد.
-10درصورت نیاز به اطالعات بیشتر به امور قراردادها مراجعه نمایید.
-11محل دریافت اسناد :یاسوج-بلوار امام خمینی –شهرداری مرکزی –واحد امور قراردادها-
تلفن074-2231023:
 -12هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه میباشد
روابط عمومی بین الملل شهرداری و شورای اسالمی یاسوج

