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عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهوری تقدیم هیات رئیسه شده است ،گفت :طرح سوال از روحانی توسط رئیس کمیسیون اقتصادی و با محورهای اقتصادی
به هیات رئیسه مجلس آمد .احمد امیرآبادی فراهانی در گفتوگو با ایلنا ،با اعالم خبری مبنی براینکه طرح سئوال نمایندگان از رئیسجمهوری تقدیم هیات رئیسه شده است ،اظهار کرد :طرح سوال از
رئیسجمهوری توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و با محورهای اقتصادی تکمیل و به هیات رئیسه تقدیم شد .وی افزود :هیات رئیسه پس از بررسی سواالت برای اعالم وصول آنها
تصمیمگیری میکند .نماینده قم با بیان اینکه طرح سوال از وزیر اطالعات هم در دستور کار مجلس است ،خاطرنشان کرد :سوال علی مطهری و جواد کریمی قدوسی هم در خصوص ادمینهای تلگرامی از
وزیر اطالعات در دستور کار مجلس در روز چهارشنبه است .وی در پایان گفت :سواالت نمایندگان با یکدیگر متفاوت است و یکی میگوید چرا دستگیر کردید و دیگری سوال دارد چرا دستگیر نکردید.

«ابتکار» از واکنش مجلس نشینان به یک مذاکره بحث برانگیز گزارش میدهد
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طرح سوال از رئیسجمهوری تقدیم هیات رئیسه شد
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«حاال عرصه دفاع ،جنگاوران تازه مىخواهد تا دست زالوصفتهاى داخلى را با پنجه
غيرت و پاى دشمن خارجى را با نيروى حكمت از خاك وطن قطع كرد ».اين عبارات
كامل لُرىِ معروفِ  ،دايه دايه وقت جنگه ،قطا ِر
سلحشورانه حماسىُ ،حسن مطلع سرود ِ
باال سرم پُرش دِشَ نگه ،و ترجمه مصرع به مصرع آن به فارسى ،زينتبخش صفحه اول
روزنامه جوان  97/4/17بود  .طبعاً نويسنده مطلب از جمله برخى كه هنوز براين باورند
كه مفهوم راديكاليسم يعنى صدور شعارهاى تندوتيز ،يعنى سردادن سرودهاى حماسى،
يعنى استفاده از واژه و عبارات تركيبىاى كه احساس وطنپرستى و عرق ملى را تحريك
مىكنند ،نيست  .آن برخىها نه تنها چيزى به نام«تاريخ» را نمىشناسند بلكه بدتر از
آن چيزى تحت عنوان «تاريخ مصرف» را نمىشناسند ،آن برخىها از سرود نخنماى
حماسىاى كه با باب شدن مشى مبارزه مسلحانه در اواخر دهه  ٤٠تا آغاز انقالب سياسى
١٣٥٧مطرح بود ،بهره مىبردند ،تا واژههاى تركيبى چون :عرصه دفاع ،جنگاوران تازه
[نفس] ،دست زالوصفتهاى داخلى ،پنجه غيرت ،قطع پاى دشمن خارجى كه همهوهمه
«تاريخ مصرف»شان سر آمده  .قطعاً نويسنده اين بيانات حماسى ،به اين نكته مورد اشاره
واقف است ،پس بايد كماكان درصدد كشفالرمز باشيم ،كه پشت اين جمالت تندوتيز چه
خوابيده است  .كليد واژه «حكمت» است كه مقرر است به وسيله آن پاى دشمن خارجى
را با نيروى آن از خاك وطن قطع كرد!
خدا را شكر در البهالى آن سرود سلحشورانه و جمالت شورانگيز رزمجويانه واژهاى نيز
به كار آمد كه نياز عاجل هميشگى بشر باالخص حال فعلى ما است .
در واژه عربى « ِح ْك َمه« يك دنيا معنى نهفته است از جمله :عدل ،دانش ،بردبارى ،دريافت
حقيقت هر چيزى و [ ...المنجد ،ص ]٣٢٦همچنين دليل ،علت ،سبب ،خردمندى ،فرزانگى
و [ ...دكتر حسن انورى ،ص ]٢٥٦٧و حتى ِحلم ،راستى و درستى [عميد ،ص ،]٨٠٢حال
سؤال اين است كه چرا در مقابل دشمن خارجى بايد با حكمت برخورد كرد و در مقابل
دشمن داخلى با خشونت؟ اين «زالوصفتان داخلى» از آسمان بر ما نازل نشدند ،نتيجه
عملكرد  ٤٠ساله اقتصاد سياسى ما هستند ،راه مبارزه با آنها باز هم به كارگيرى حكمت
است ،در تعبيرى كه شد ،نه با به كارگيرى ابزارهاى خشنى كه بارها آزموديم و نتيجهاش
را ديديم و كماكان مىبينيم .
در خاتمه به منظور حسن ختام در مقابل سرود حماسى «دايه دايه »...يكى از اشعار
نيما با اندك دخل تصرفى ارائه مىشود ،شايد «جوان»نان را عبرتى باشد عبرةً!
مىبرد جوجككان را يكسر
«جوان»ى ديد عقابى خود سر
ُببرد راهش و آواره كند
خواست اين حادثه را چاره كند
برگرفت از بر خود آن تيشه
كرد انديشه و كرد انديشه
پل ده را سر ره كرد خراب
رفت از ده پى آن شرزه عقاب
تيشه بر راه خود انداختهايم
راه دشمن همه نشناختهايم
(حكايات و خانواده سرباز ،ص)٣٤
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اخیرا علیاکبر والیتی ،مشاور رهبری در امور بینالملل که
البته این تنها یکی از مشاغل او از  37شغل و سمت دیگرش
است ،به روسیه سفر کرده است .سفری که به قول او مهمترین
دستاورد مالقات دوساعتهاش با پوتین «سرمایه گذاری 50
میلیارد دالری روسیه در ایران» بعد از تحریمهای اقتصادی
ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوریاسالمی است .خبری که
در ابتدا شگفتی همگان را برانگیخت ،ولی طولی نکشید که
با واکنش سخنگوی ریاست جمهوری و وزیر انرژی روسیه
همه چیز در هالهای از ابهام فرو رفت .چرا که ساعتی بعد
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی ریاستجمهوری روسیه در
پاسخ به سؤاالت خبرنگاران در این باره گفت« :نمیتواند
چنین چیزی را تأیید کند» .همچنین به طور همزمان
وزیر انرژی روسیه نیز از عالقهمندی روسیه برای اجرای
«برنامه نفت در برابر کاال» با ایران خبر داد و تاکید کرد« :ما
عالقهمند هستیم ایران از فرصت خرید کاال ،کار و خدمات
روسیه برخوردار شود تا تبادل تجاری و روابط بین دو کشور
گسترش یابد ».بنابراین با توجه به اینکه با گذشت چند روز
از این جلسه هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده است؛ باید
منتظر بود و دید که ماحصل این مذاکره و جلسه دو ساعته؛
آن چیزی است که والیتی از آن به عنوان سرمایهگذاری 50
میلیارد دالری روسیه در ایران نام برده است یا ماجرا نفت در
برابر «کاال» یا همان «نان» است که طرف روسی از آن نام برده
است .البته نکته جالب دیگر این است که هنوز مشخص نشده
ماجرا از چه قرار است؛ هدایت اهلل خادمی ،عضو کمیسیون
انرژی مجلس دهم طی اظهارنظری ابهام آمیز ،بدون توجه به
گذشته نه چندان قابل اعتماد روسها در مواجهه با ایران ،به
طور عجوالنهای در این باره موضعگیری کرده و گفته است:
« در شرایطی که به ما اجازه نمیدهند نفت بفروشیم و کاالی
مورد نیازمان را وارد کنیم ،ممنون روسیه هم هستیم که به ما
کاال میدهد تا از گرسنگی نمیریم!».
بنابراین باید بررسی کرد که نتیجه مذاکره دو ساعته علی اکبر
والیتی با والدیمیرپوتین همان برداشت نماینده ایران از این جلسه
است یا طرف روسی مثل همیشه سعی دارد از آب گلآلود به نفع

منافع ملی خودش ماهی بگیرد و در شرایط تحریم؛ در قبال دریافت
«نان» سرمایه مردم ایران را با شرایط خاص تعیین کننده از سوی
خودش به غارت ببرد!
البته بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در این
باره اظهارکرد « :تا آنجا که من به خاطر دارم این موضوع را یکی از
مقامات روس مطرح کرده و من از طرف مقامات ایرانی چنین چیزی
را نشنیدم .در مورد صحت و سقم این موضوع و صالحیت مقام روسی
که چنین اظهارنظری داشته نمیتوانم قضاوت کنم .به طور معمول
برای رسیدن به تفاهم نیاز است که هیاتهای کارشناسی توسط
دستگاههای ذیربط بین دو کشور مبادله شوند ،با یکدیگر گفتوگو
کنند تا نهایتا بتوانند به یک تفاهم و قراردادی برسند که این امر
مسیر طوالنی است».
پروژه شکستخورده نفت در برابر غذا
الزم به توضیح است که پروژه «نفت در مقابل غذا» برنامهای است
که اولین بار در سال  1374با تصویب شورای امنیت سازمان ملل
متحد با محوریت عراق در جهان شناخته شد .یعنی برای جلوگیری از
ایجاد بحرانهای غذایی و دارویی در عراق بر اثر تحریمهای بینالمللی
اجازه داده شد تا در قبال نفت عراق ،نیازهای اولیه انسانی در اختیار
دولت صدام قرار بگیرد .هر چند که بعدها به دلیل فساد دولتمردان
عراقی ناکارآمدی این برنامه در زمان تحریمها به اثبات رسید.
بنابراین عبدالرضا هاشم زایی ،نماینده مردم تهران در مجلس هم با
اعالم این نکته که «به دلیل تجربه و گذشته غیرقابل اعتماد روسها
به شدت با این برنامه مخالفم» ،به «ابتکار» گفت« :در طول تاریخ
تجربه نشان داده که روسها بدعهد هستند و هرگز به وعدههایشان
عملنمیکنند.
تاریخ چندصد ساله ما نشان میدهد روسها چه قبل از انقالب
اکتبر و زمان کمونیستها و چه بعد از آن همیشه در بزنگاهها به ما
پشت کردهاند و به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند ».غالمعلی جعفرزاده
ایمن آبادی ،نماینده مردم رشت در مجلس هم در این باره با تاکید بر
غیرقابل اعتماد بودن روسها طی دورههای گذشته به «ابتکار» گفت:
«هیچ وقت نه خاطرات خوشی از آمریکا داریم و نه روسیه .هر دوی
آنها سر و ته یک کرباسند و به دنبال منافع ملی خودشان هستند».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات
عجیب خادمی درباره اینکه «باید ممنون روسها باشیم که در قبال
نفت به ما غذا میدهند تا از گرسنگی نمیریم» ،گفت« :بههیچ وجه
نباید از توافق «نفت در مقابل غذا» که نمیدانم با روسها انجام شده
یا نه خوشحال باشیم .چرا که آنها طی تاریخ گذشته نشان دادهاند
قابل اعتماد نیستند».

هاشمزایی هم در ادامه اظهارات خود با اشاره به عملکرد روسیه
در قبال قطع نامههای آمریکا علیه ایران تصریح کرد« :روسیه به
همه قطعنامههای آمریکا علیه ایران که به شورای امنیت فرستاد رای
مثبت داده است و این هم یکی دیگر از دالیل غیرقابل اعتماد بودن
روسها در مقابل ما است ».این نماینده چند دوره مجلس همچنین
تاکید کرد« :نکته دوم اینکه تهاتر نفت با کاال آن هم کاالی روسی
را قبول ندارم ،چون روسها خودشان سیستم صنعت مونتاژ ندارند
و صنایع و پروژه هایشان غربی و چینی است و حتی چین هم لوازم
حساس را از غرب تهیه میکند و روسها چیزی ندارند که به صنایع
و خودروسازی و کارخانههای ما بخورد».
فروش نفت به قیمت مورد نظر روسها نه نفت اپک!
هاشم زایی تاکید کرد« :یعنی یک کاال که با تهاتر نفت با روسیه
وارد کشورمان شود ،اگر روسی باشد به درد ما نمیخورد؛ مگر اینکه
کاالهای اساسی غذایی مثل گندم باشد که آن هم به سطح  40تا
 50میلیارد دالر مورد نظر آقایان نمیرسد ».جعفرزاده هم در ادامه
مخالفت خود با این مسئله به «ابتکار» گفت« :ادعای مطرح شده
درقبال این موضوع که قرار است روسها در ازای نفت به ما کاال
بدهند؛ باید بررسی شود و اصال برای ما در مجلس مشخص نیست
که آنها نفت را با چه قیمتی ازما میخواهند بگیرند چون یکی از
شروطشان این است که تعیین کننده قیمت نفت خودشان هستند،
نه نفت اپک».
عضو کمیسیون برنامهوبودجه تصریح کرد« :طبق اطالعات من

تعیین نوع کاال با ما نیست و ما حق انتخاب نداریم .همچنین مدت
زمانی که پول ما در اختیار روسها است و نحوه بهره و پول مشخص
نیست ».جعفرزاده این نوع رفتار و نگاه را نگاه «استعماری» دانست و
تاکید کرد که اصال به این توافق خوشبین نیست .او تاکید کرد «:برای
ما همان شعار امام خمینی مبنی بر «نه شرقی نه غربی» مالک است
و هم امریکا و هم روسیه به ملت ایران ظلمهای زیادی روا داشتهاند
و خاطرات مردم ایران از روسیه و آمریکا همیشه تلخ بوده است».
از آنجایی که مجلس صرفا در این باره میتواند به عنوان ناظر
ورود کند ،هاشم زایی گفت که در صورت وجود چنین تصمیمی
از طرف حاکمیت ،مجلس صرفا به عنوان ناظر میتواند ورود کند و
مثال اگر بخواهند کل نفت کشور را به کشوری بدهند و در ازای آن
کاالی بنجل و به درد نخور روسی یا چینی وارد کنند؛ مجلس فقط
میتواند نظارت کند و وزیر را استیضاح کند و دولت را رهنمود کند
ولی نیاز به قانون ندارد.
البته جعفرزاده در این باره تاکید کرد« :طبق قانون قراردادها باید
به تایید مجلس برسد؛ ولی با توجه به اینکه این قرارداد از طرف دولت
تهیه نشده است و یک آدم پرمشغله با  37شغل برای انجام این توافق
به روسیه رفته است؛ مسئله عجیبی است که باید درباره این اقدام
رمزگشایی شود.
بنابراین هاشم زایی این اقدام را درراستای منافع ملی ندانست و
جعفرزاده تاکید کرد که نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع
واکنش مثبتی نخواهند داشت.

رونوشت آگهی حصر وراثت
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ســرگزی فرزنــد علــی بشناســنامه  1162صــادره از زابــل همســر متوفــی  -3محمــد تقــی ســرگزی فرزنــد محمــد
حســن بشناســنامه  16صــادره از زاهــدان فرزنــد متوفــی  -4معصومــه ســرگزی فرزنــد محمــد حســن بشناســنامه
 1103صــادره از زابــل فرزنــد متوفــی  -5مهــری ســرگزی فرزنــد محمــد حســن بشناســنامه  16873صــادره از
زابــل فرزنــد متوفــی والغیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گردد
تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهی ظرف
مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

حمیدرضا بندانی  -قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک زاهدان

4784

رونوشت آگهي حصر وراثت

مریــم مهــری داراي شــماره شناســنامه 951بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 1/97ش 456/از ایــن حــوزه
درخواســت گواهــي حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده ك شــادروان مظاهــر مهری ب شناســنامه شــماره
 10در تاریــخ  97/3/10اقامتــگاه دائمــي خــود را بــدرود زندگــي گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم  /مرحومــه
منحصــر اســت ب -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر ش ش  951متولــد  1361دختــر متوفــی  -2مهیــن
رضائــی ش ش  1متولــد  1333زوجــه متوفــی  -3فاطمــه مهــری ش ش  18572متولــد  1357دختــر متوفــی
 -4زهــرا مهــری ش ش  437متولــد  1356دختــر متوفــی -5رضــا مهــری ش ش  24932متولــد  1367پســر
متوفــی  -6حســین مهــری ش ش  4903متولــد  1359پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مــي نمایــد تــا هرکســي اعتراضــي دارد یــا وصیتنامــه متوفــي نــزد او
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه بــه شــعبه یکــم شــوراي حــل اختــالف شهرســتان قرچک
تقدیــم دارد  .گواهــي صــادر خواهــد شــد.م/الف7999 :

رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

4733

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  139760318022001677مــورخ  1397/3/31هیــات 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 آقــای یعقوبعلــی ولــی زاده فرزنــد امــان الــه بشــماره شناســنامه 222
صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  70/64مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه به
مســاحت  45/88مترمربــع پــالك  886فرعــی از  29اصلــی مفــروز و مجزی شــده از پــالك  64فرعــی از  29اصلی
واقــع در قریــه ســیاهمرد بخــش  26گیــالن خریــداری از مالــک رســمی قربــان احمــدی 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 آگهی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4780

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 اراضی و ســاختمان هــای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده
اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالك مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بمنظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه
فاصلــه  15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی گــردد در صورتیکــه اشــخاص نســبت به صدور ســند
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی به مــدت دو مــاه اعتــراض خود
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك محــل 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
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع
ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد -1 .برابــر رای شــماره  2342مــورخ  97/4/7تصرفــات مالکانــه علــی نقــدی فرزنــد آقابرار
بشــماره شناســنامه  476کدملــی  2708821652بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه
مســاحت  418/11مترمربــع بــه پــالك  5142فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی  30واقــع در قریــه چــاف
حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی محــرز گردیــده اســت .م/الــف 344 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/12 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود

4182

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای بهــروز عســگری ارمنــدی دارای شناســنامه شــماره 320بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 372/97ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین عســگری ارمنــدی بشناســنامه
 450در تاریــخ 1346/7/2اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت
بــه -1علــی اصغرعســگری ارمنــدی فرزنــد حســین بــه ش ش  6ت ت 1333فرزنــد متوفــی  -2صفــدر عســگری
ارمنــدی فرزنــد حســین بــه ش ش  7ت ت  1335فرزنــد متوفــی -3ســرتیپ عســگری ارمنــدی فرزنــد حســین
بــه ش ش 1053ت ت  1248فرزنــد متوفــی  -4شــاهی جــان عســگری ارمنــدی فرزنــد حســین ش ش  732ت ت
 1330فرزنــد متوفــی -5مهــری شــمس ارمنــدی فرزنــد قریــب ش ش  51ت ت  1308همســرمتوفی اینــک بــا انجام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد686

رئیس شورای حل اختالف شماره ششم لردگان

4789

