 //دوشنبه  7اسفند // 1396

 //سال سی وسوم //

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید // SOBHESAHEL.COM //

 //شماره //3442

2
میــــــــز خبـ ــر

واریز سود سهام عدالت نوبت دوم
کارگران فصلی
سود سهام عدالت مرحله تکمیلی کارگران فصلی و
ساختمانی که جزء مشموالن سهام عدالت هستند،
از سوی سازمان خصوصی سازی واریز میشود.به
گزارش فارس ،خبرهای دریافتی از سازمان خصوصی
سازی حا کی است ،سود سهام عدالت کارگران فصلی
و ساختمانی که در نوبت دوم موفق به دریافت آن
نشدهاند ،به حساب شبای بانکی آنها واریز خواهد شد.
به این ترتیب با واریز سود سهام عدالت این گروه از
مشموالن سهام عدالت ،تنها دو گروه از مشموالن
همچنان برای دریافت سود سهام سال مالی  95خود
منتظر خواهند ماند.خبرها حا کی است ،با توجه به
فرایند دریافت سود نقدی از شرکتهای حاضر در سبد
سهام عدالت  ،احتمال واریز سود برای مشموالن دو گروه
باقیمانده سهام عدالت وجود دارد .تعداد مشموالنی که
عنوان واریز مرحله تکمیلی ،از سود سهام عدالت عملکرد
سال مالی  1395برخوردار شدهاند ،حدود  4میلیون و
 500هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی هستند که
مبلغی بالغ بر  240میلیارد تومان سود سهام عدالت از
سوی سازمان خصوصی سازی و از طریق بانکهای
عامل کشور به حساب آنان واریز میشود.

جهانگیری:

توسعه سواحل مکران می تواند
مشکل بیکاری در کشور را حل کند

سخنگوی وزارت کشور:

ناجا ضابط دادگستری است

سخنگوی وزارت کشور گفت :نیروی انتظامی بهعنوان
ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را
بهعهده دارد.
به گزارش تسنیم ،سید سلمان سامانى سخنگوی
وزارت کشور در وا کنش به ویدیوی منتشرشده در فضای
مجازی با مضمون برخورد مأمور نیروی انتظامی با فردی
که کشف حجاب کرده است ،گفت :نیروی انتظامی
بهعنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم
مشهود را بهعهده دارد و مطابق قانون باید اقدامات
الزم را بهمنظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا
مخفی شدن متهم بهعمل آورد ،تحقیقات الزم را انجام
دهد و بالفاصله نتایج و مدارک بهدستآمده را به اطالع
دادستان برساند.
وی ادامه داد :اینها همه در حالی است که مجری قانون
میبایست در برخورد با مجرمین ،خود بیشترین پایبندی
به قانون را داشته باشد و از هر گونه اقدامی که خارج از
دایره قانون است خودداری نماید.سامانى افزود :برخورد
با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و در
نظام مقدس جمهوری اسالمی هیچ کس مجوزی برای
اقدام خالف قانون حتى در مقام برخورد با جرائم مشهود
را ندارد.
سامانى در ادامه به اهتمام دولت در رعایت موازین شرعی
و قانونی در تمامی زمینهها و تحقق مفاد منشور حقوق
شهروندی ابالغی ریاست محترم جمهوری تأ کید کرد و
افزود :نیروی انتظامی در این روزها با اقتدار و رفتار متین
خود صیانت از امنیت ملی و مصالح کشور را در تمامی
حوزهها ،از دورترین نقاط مرزی تا پایتخت بهتصویر
کشیده است و انتظار میرود در انجام اینگونه وظایف
قانونی نیز نهایت دقت در رعایت موازین بهعمل آید.

وزیر دفاع :هیچگونه ناامنی در منطقه مکران نداریم
گروه سیاسی//
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سواحل مکران می تواند
برطرف کننده نیازهای کشور باشد ،گفت :این سواحل می تواند
مسئله اشتغال و بیکاری در کشور را حل کند.

به گزارش مهر ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
صبح امروز در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت
های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران ،این
سواحل را یکی از نقاط مهم و استراتژیک کشور برشمرد
و گفت :آنچه که مهم است و مطالعات تاریخی آن را نشان
می دهد هر کشوری باید از فرصت های خود در مقیاس
منطقه ای ،ملی و بین المللی استفاده کند .ا گر فرصت منجر
به ارتقاء توانمندی مادی و معنوی کشور شود ،حتما آن
توسعه باید توسعه پایدار و متوازن باشد.وی افزود :تجربه
نشان داده هرجا اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و ظرفیت های
اجتماعی کنار هم قرار گیرند ،ظرفیت های جدیدی برای
توسعه کشور ایجاد خواهد شد.
جهانگیری ادامه داد :توسعه الزاماتی دارد که باید آنها را
شناخت .عالوه بر شناخت آنها باید به چالش های پیش رو
نیز نگاه کرد .کشور ما کشور خشکی است وآب یکی از چالش
های مهم پیش روی ماست و معنای ان قرار گرفتن در
شرایط ویژه ای است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه باید با در نظر
گرفتن موضوع کم آبی باشد ،گفت :توسعه ایران بدون توجه
به موضوعات زیست محیطی مانند آلودگی هوا نباید صورت
گیرد .باید تالش کنیم تا زمینه های نوینی برای پاسخگویی
به مجموعه نیازهایی که کشور با آن رو برو هستیم ،بیابیم.
یکی از نیازهای ما ایجاد ساالنه یک میلیون شغل است که

آ گهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنی)
به موجب پرونده های اجرائی کالسه  139504023114000004ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  91/98مترمربع
پال ک یک فرعی از -1229اصلی واقع درشهرمیناب میدان شهدا جنب بانک ملت ،قطعه  1بخش  4میناب ،ذیل
ثبت  10625صفحه  146جلد  66بنام احمد آفریدون فرزندمحمدعقیل ثبت و مستقر گردیده است،حدود اربعه
ملک عبارتست از :شماال بطول  10/75متر دیواریست بکوچه شرقا بطول  8/25متر دیواری است به انباری
خود متقاضی جنوبا بطول  11/73دیواری است بکوچه اختصاصی بانک ملت مرکزی میناب غربابطول  8/11متر
و درب دیواری است به پیاده رو خیابان ،سپس برابر سند رهنی  29761مورخ  1392/8/19دفترخانه  30میناب
تمام مورد ثبت در رهن بانک ملی شعبه میناب قرارگرفت که بعلت عدم پرداخت منجر بصدور اجرائیه گردیده که
طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزش ششدانگ آن مبلغ ده میلیارد و یکصد و هفده میلیون و
هشتصدهزارریال( 10/117/800/000ریال) ارزیابی گردیده است و قطعی گردیده است و مشتمل بر موارد زیراست.
عرصه و اعیان یکباب مغازه بمساحت  91/98مترمربع ،ساختمان قدیمی  ،اسکلت فلزی ،در  2طبقه،طبقه اول
دارای گیشه عکاسی (عکاسی فتو میناب) و در طبقه فوقانی یک واحد واطاق و پذیرایی و سرویس ،کف موازئیک
وموکت ،سقف و بدنه سفید کاری بانضمام آب و برق،وبرابر گزارش مامور اجرا درتصرف مالک می باشد،پال ک فوق
از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  1396/12/23در شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت میناب واقع درمیناب-بلوار
آل محمد(ص) جنب اداره کار-ساختمان اداره ثبت اسناد وامال ک میناب از طریق مزایده حضوری به فروش می
رسد .مزایده از مبلغ ده میلیارد و یکصد و هفده میلیون و هشتصدهزارریال( 10/117/800/000ریال) ارزیابی شده
شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .شرکت درمزایده برای تمام اشخاص حقیقی وحقوقی
آزاد است و الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشترا ک و
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد ،وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر
برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:شنبه 1396/12/7
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رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقای علیرضا حسینی شهواری دارای شناسنامه شماره  3380652067به شرح دادخواست به کالسه
 960998766940از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر حسنی
شهواری به شناسنامه  3420637349درتاریخ  96/11/6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به -1علیرضا حسینی شهواری فرزند باقر شماره ملی  3380652067فرزند  -2عقیل
حسنی شهواری فرزند باقر شماره ملی  3381943103فرزند  -3سکینه حسنی شهواری فرزند باقر شماره ملی
 3380351520فرزند  -4معصومه حسنی شهواری فرزند باقر شماره ملی  3381134523فرزند  -5مریم رحیمی
شهواری فرزند خلیل شماره ملی  3420572158همسر  - 6آمنه احمدزاده مینابی فرزند احمد شماره ملی
 3420070497مادر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد
ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
محمد زارعی کریانی -قاضی شورای حل اختالف شعبه اول میناب
123830
96/11/30

آ گهی فقدان سند مالکیت

معنای آن نیاز به الگوی جدید توسعه است.
جهانگیری با بیان اینکه سواحل مکران بعنوان یک موضوع
جدید می تواند خیلی از چالش های پیش روی کشور را
برطرف کند ،خاطرنشان کرد :سواحل مکران می تواند
بعنوان یک نقطه مهم و مورد تا کید در برنامه ششم توسعه
برطرف کننده نیازهای کشور باشد.
این سواحل می تواند مسئله اشتغال و بیکاری در کشور را
حل کند.وی ادامه داد :توسعه این سواحل می تواند عدالت
منطقه ای و توانمندی سا کنان این مناطق را در پی داشته
باشد .مردم این مناطق در کنار گنجی هستند که از ثمرات
آن بی بهره هستند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ایران در منطقه
حساس خاورمیانه یکی از امن ترین کشورها است ،گفت :با
توسعه سواحل مکران می توان امنیت بیش از پیش کشور را
رقم زد و در هم تنیدگی بین اقتصاد های کشور های منطقه
را بیشتر کرد.
جهانگیری ادامه داد :معتقدیم ایران متعلق به همه ایرانیان
است و فرصت توسعه برای همه اقوام ایرانی در سواحل
مکران فراهم است.توسعه مکران یکی طرح سنجیده آمایش
سرزمینی است.وی با بیان اینکه در طرح سواحل مکران
پیشبینی سا کن شدن یک میلیون نفر پیشبینی شده است،
گفت :بخش هایی مثل صنعت ،نفت و گاز قابلیت توسعه را
در این منطقه دارد.
طرح توسعه سواحل مکران عالوه بر جنبه های اقتصادی،
جنبه های فرهنگی و تمدنی نیز دارد .یکی از مهمترین
کارهای زیربنایی در این طرح تعیین نقاطی برای توسعه بود
که درمرحله اول چابهار انتخاب شد.

جهانگیری ادامه داد :توافق سه جانبه میان ایران و هند و
پا کستان گام نخست برای این موضوع است که قابل تعمیم
به موضوعات دیگر نیز هست .عالوه بر بنادر نیازمند امکان.
ریلی بین چابهار و دیگر کشورها هستیم که در مرحله نخست
راه اهن چابهار باید به زاهدان وصل شود.
معاون اول رئیس جمهور با دعوت از شرکتهای داخلی و
خارجی برای سرمایه گذاری در سواحل مکران ،گفت :شرکت
های داخلی و خارجی و سرمایه گذاران بخش های مختلف
ا گر در طرح های توسعه ای این مناطق حضور پیدا کنند،
حتما حمایت دولت را به همراه خواهند داشت.در زمینه
شیالت و کشاورزی کارهای بسیار خوبی صورت گرفته که
مورد حمایت دولت است.
وی افزود :یکی از طرح های مهم در دست اجرا انتقال
بخشی از صادرات نفتی ایران از خلیج فارس به دریای عمان
و در منطقه جاسک است که مراحل مقدماتی آن در دست
اجرا است.
جهانگیری با بیان اینکه شهر جاسک در آینده نزدیک به
بخش ریلی متصل خواهد شد ،گفت :در طرح جامع توسعه
سواحل مکران پیوست های فرهنگی ،اجتماعی زیست
محیطی و  ...در نظر گرفته شده است.
وی در پایان ،گفت :کار مناسبی که باید صورت گیرد ،طرح
ایجاد سازمانی مناسب برای توسعه این سواحل است .تا
کنون به دلیل حضور نیروهای مسلح در این مناطق محوریت
با نیروهای مسلح بود که اقدامات خوبی هم صورت گرفت
اما در قانون ششم توسعه تاسیس سازمانی برای توسعه این
مناطق پیشبینی شده است.
وزیر دفاع :هیچگونه ناامنی در منطقه مکران نداریم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت
خوبی در منطقه مکران وجود دارد ،گفت :حضور نیروهای
مسلح در این منطقه تضمین مضاعفی برای سرمایهگذاران
است.امیر حاتمی در حاشیه دومین همایش بینالمللی
معرفی فرصت های سرمایهگذاری و توسعه پایدار در سواحل
مکران با بیان اینکه این سواحل همانطوری که رهبری
اشاره کردند ،یک گنج پنهان است ،اظهار کرد :مدت زیادی
کشور نسبت به این منطقه دارای ظرفیتهای مختلف
گردشگری ،تجاری و اقتصادی بی توجه بود اما در چند سال
اخیر به این منطقه توجه زیادی شده است.
وی افزود :در دولت یادزهم و دوازدهم این توجه به اوج خود
رسیده است .دولت  650طرح ،نهادهای عمومی غیردولتی
 300طرح و بخش خصوصی  250طرح در حال اجرا در این
مناطق دارد و زیرساختهای خوبی دراین مناطق ایجاد شده
است با توجهی که دولت و مردم و مسئوالن محلی دارند،
فکر میکنم ان شاءاهلل در آینده نزدیک شاهد بهره مندی
هرچه بیشتر کشور و مردم از ظرفیتهای این منطقه باشیم.
حاتمی با اشاره به اینکه با اجرای این طر حها برای 40
هزار نفر اشتغال مستقیم و دو الی سه هزار نفر اشتغال غیر
مستقیم درست شده است ،تصریح کرد :ا کر کارهای پیش
بینی شده با همین سرعت پیش برود این عدد کامال قابل
ارتقای جهشی و می تواند دو یا سه برابر شود.
وزیر دفاع همچنین با بیان اینکه مجموعهای از طر حهای
مختلف صنعتی و عمرانی در این مناطق در حال اجرا است،
اظهار کرد :یکی از مهمترین این طرحها نگین مکران است که
یک طرح پتروشیمی است.
حاتمی درباره امنیت منطقه برای سرمایهگذاری نیز بیان
کرد :نیروی دریایی ارتش و وزارت دفاع در این مناطق حضور
دارند و این حضور این پیام را دارد که این منطقه کامال امن
است .ما هیچگونه ناامنی در این مناطق نداریم و حضور
نیروهای مسلح تضمین مضاعفی برای سرمایهگذاران است.

مردم ،با نظام مشکل سیاسی ندارند

گفت :ا گر گرفتاریهای تورمی ،بیکاری و رکود حل شود ،مردم
از نظام گالیهمند نخواهند بود .مردم ایران از نظام و رهبری
رضایت دارند اما با چالشهای جدی اقتصادی و معیشتی
روبرو هستند.به گفته وی ،بیش از  ۹۹درصد اعتراضات و
تجمعات خیابانی مردم اعتراض به وضعیت جاری معیشتی و
اقتصادیشان است.این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰
قانون اساسی مجلس ادامه داد :هر چند که معتقدم اعتراضات
اقتصادی مردم نباید «خیابانی» میشد بلکه نمایندگان آنان

از هر صنف و طبقه اجتماعی باید به مجلس و شورای شهر
میرفتند و خواستههایشان را با آنان در میان میگذاشتند.
داداشی گفت :با این وجود هیچ کس نباید بگوید معترضان و
تجمعکنندگان در خیابانها ،ضد انقالب هستند .آنها نسبت به
اقتصاد و معیشتشان گالیه دارند .شهروندانی در تهران و سایر
شهرهای کشور زندگی میکنند که به نان شبشان محتاجند
و نمیتوانند برای رفع بیماری اعضای خانواده ،دارو بخرند،
تکلیف این زجرکشیدگان چیست و باید چه کنند؟وی با اشاره به
سوءاستفاده فرصتطلبان و اجیرشدگان سرویسهای اطالعاتی
کشورهای استکباری از اعتراضات اخیر تهران افزود :افرادی در
حمایت سرویسهای جاسوسی موساد و سیا در داخل تجمعات
خیابانی تهران حضور داشتند که درصدد شوراندن مردم علیه
نظام ،منحرف کردن مردم از مسیر اعتراضیشان و سیاسی کردن
اعتراضات بودند در حالی که اعتراضات مردم نسبت به وضعیت
معیشتی و اقتصادیشان بود.

مفقودی

مشترکین محترم صبح ساحل

گروه سیاسی//
یک عضو هیات رییسه کمیسیون اصل  ۹۰قانون اساسی مجلس
گفت :مردم ،با نظام مشکل سیاسی ندارند بلکه عمده مشکالت
آنان مسائل اقتصادی است به همین دلیل دستگاه قضایی
باید حساب جوانان و افراد ناآ گاهی را که از روی احساسات با
اجیرشدگان سرویسهای جاسوسی همسو شدند ،جدا کرده و با
آنان با «تسامح» برخورد کند.ولی داداشی در گفتوگو با ایسنا،

مشکالت و نظرات خود
را در مورد توزیع روزنامه
مستقیم با ما در میان بگذارید

کارت شناسایی خودرو پروتون ایمپیان به رنگ
آلبالویــی مــدل  2008بــه شــماره پــاک  47869قشــم
شــخصی و شــماره موتــور  S4PHNS8591و شــماره
شاســی  PL1CF1SNL8F291544بــه نــام شــرکت
خدماتــی ســامان خودرو قشــم ســهامی خــاص مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

32226751-107

مفقودی

مفقودی

کارت شناسایی خودرو سواری هیوندا آزرا به
رنگ بادمجانی مدل  2007به شماره پالک 38587
قشم شخصی و شماره موتور  G6EA6A764645و
شــماره شاســی  KMHFB41B97A190473بــه نــام
محمــد صــدره مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ساقط می باشد.

کارت شناســایی خــودرو هونــدا آ کــورد بــه
رنگ نقره ای مدل  2007به شماره پالک 23333
قشــم شخصی و شماره موتور  2915076و شماره
شاســی  415077به نام بهبود امیرزادگانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آ گهی حصر وراثت
خانم نرگس گریپ شاهی دارای شناسنامه شماره  3422343431به شرح دادخواست به کالسه
 9609987669401252از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم
گریپ شاهی به شناسنامه  3421605513درتاریخ  94/8/12اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1اسماعیل گریپ شاهی فرزند ابراهیم کد ملی  3380229466پسر متوفی-2
مجید گریپ شاهی فرزند ابراهیم کد ملی  3410291067پسر متوفی-3نرگس گریپ شاهی فرزند ابراهیم کد ملی
 3422343431دختر متوفی-4نفیسه گریپ شاهی فرزند ابراهیم کد ملی  3410972234دختر متوفی -5کنیز غریب
زاده فرزند علی کد ملی  3421596204همسر متوفی.
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
محمد زارعی کریانی -قاضی شورای حل اختالف شعبه اول میناب
124861 96/12/5

رونوشت آ گهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای هوشنگ بابایی برابر وکالت نامه شماره  107253مورخ  85/2/10تنظیمی سرکنسولگری ایران در
دبی وکیل آقای محمد عظیم حریری به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره  1/23633مورخ 1396/7/16
درخصوص پال ک  - 2474اصلی واقع در بخش یک بندرعباس مدعیست که سندمالکیت ششدانگ یک باب خانه
سندمالکیت اصلی بشماره چاپی  932122که در صفحه 478دفتر امال ک جلد  4ذیل شماره  759ثبت گردیده به علت
جابجایی و اسباب کشی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده فلذا به استناد ماده 120
آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پال ک مذکور و وجود
اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی ازتاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر وعدم وصول اعتراض و یا
وصول اعتراض وعدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
انتشار آ گهی 96/12/7:

آقای عبدالقادر عبادی فرزنداحمد به شماره ملی  3489879351به استشهاد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  9609987682100477تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که
شادروان یاسر عبادی فرزندعبدالقادر بشماره ملی  3480087555درتاریخ  1396/8/20دراقامتگاه دائمی خود
درگذشته است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
-1خانم کلثوم بهرامی فرزند احمد به شماره ملی  3489882342متولد  1342/2/1صادره از بستک(
مادرمتوفی)-2آقای عبدالقادر عبادی فرزند احمد به شماره ملی  3489879351متولد  1340/3/7صادره از
بستک( پدر متوفی)-3خانم حمدیه فیروزی فرزند ابراهیم به شماره ملی  3480091903متولد  1372/11/28صادره
از بستک(همسر دائمی متوفی).
با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد.

ابوالحسن دستوری-رئیس اداره ثبت اسنادو امالک منطقه یک بندرعباس
 34893 96/12/5م الف 124857

قدرت اله حاجی زاده  -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بستک
124860
96/11/15

گزیده

از رتبه فساد ایران از میان  ۱۸۰کشور
تا  2سوال کلیدی مطهری از احمدی نژاد

ایران از نظر فساد از میان  ۱۸۰کشور در رتبه  ۱۳۰ایستاد
سازمان «بینالمللی شفافیت ( »)TIطبق روال هر ساله
خود گزارشی را در مورد میزان فساد کشورها تحت عنوان
ک فساد ( »2017 )CPIمنتشر کرده است.
«شاخص ادرا 
در رتبهبندی امسال که سطح فساد اداری  180کشور بر
اساس نظر کارشناسان و فعاالن کسبوکارها مورد بررسی
قرار گرفته است ،نیوزیلند با نمره  89توانست در جایگاه
نخست بهعنوان پا کترین کشور بایستد .این درحالی
است که در گزارش سال گذشته نیوزیلند و دانمارک با
نمره مشابه  90بهطور مشترک در رده نخست قرار داشتند.
پس از نیوزیلند ،دانمارک با نمره 88در جایگاه دوم و
کشورهای فنالند ،نروژ و سوئیس بهطور مشترک در جایگاه
سوم ایستادهاند .ایران اما در این رتبهبندی با بهبود یک
واحدی در نمره «شاخص فساد» و ارتقای یک پلهای در
رتبه ،توانست در جایگاه  130قرار گیرد .در انتهای این
رتبهبندی نیز کشورهای سومالی،سودان جنوبی ،سوریه،
افغانستان ،یمن و سودان به ترتیب بهعنوان فاسدترین
کشورها معرفی شدهاند/.تسنیم
تهدید پلیس برای برخورد با دراویش
سردار منتظر المهدی سخنگو و معاون اجتماعی ناجا
درباره پیگیری پرونده اغتشاشگران برای رسیدگی در
اسرع وقت عنوان کرد :آنچه مسلم است همه اقدامات و
مولفهها برای برقراری امنیت در خیابان پاسداران انجام
شد و مهمتر از همه جداسازی صف مردم از اغتشاشگران و
اخالل گران بود؛ اما هرآنگاه که ضرب االجل پلیس سرآید و
بر شیپور برخورد با مخالن نظم و امنیت دمیده شود هیچ
کسی را یارا و تاب مقابله و برخورد با پلیس نخواهد بود.ما
پیگیر هستیم .الحمدهلل سیستم قضایی هم به جد پیگیر
هستند و ما هم منتظر هستیم نتیجه اقدامات آنها برای ما
و مردم مشخص شود/.فارس
ا گر اطالعات احمدی نژاد درست است چرا به آن توجه
نمی شود؟
اینکه در دومین هفته دیماه یکباره به صورت زنجیرهای
در دهها شهر کوچک و بزرگ اغتشاش میشود ،نباید امر
کوچکی تلقی شود .چقدر از ریشههای این اغتشاش،
اطالعات واقعی در اختیار داریم؟ چرا مسئوالن امنیتی
کشور درباره این اغتشاشها پیشبینی نداشتند؟ چرا
هنوز به مردم اطالعات دقیق و روشنی درباره این موضوع
داده نشده؟ آیا اینها را نباید به معنای بیتوجهی به آنچه
در زیر پوست جامعه میگذرد دانست؟ پرداخت پول به
مال باختگان از جیب ملت ،راهحل اساسی نیست ،بلکه
فقط یک قرص تسکین دهنده دردی است که قبل از هر
چیز باید ریشه آن شناخته شود و سپس راههای پیدایش
آن مسدود گردد .چرا هنوز چنین اقداماتی صورت نگرفته؟
و چرا هنوز هیچ فرد و هیچ موسسهای به عنوان مقصر یا
قاصر به جامعه معرفی نشده است؟
آیا میتوان از کنار این خیانتهای آشکار و تهدیدکننده
بیتفاوت عبور کرد؟ کسانی که بعد از دو دوره حا کمیت
بر کشور حاال ژست اپوزیسیونی میگیرند و خواستار عزل
رئیس قوه قضائیه و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست
صرفا
جمهوری بدون دخالت شورای نگهبان میشوند ،آیا ً
از هوسهای سیاسی خودشان حرف میزنند یا از چیزی
خبر دارند و شرایط جامعه را برای مطرح کردن چنین
مطالباتی مساعد میبینند؟ آیا آنها چیزهائی میدانند
که دیگران نمیدانند؟ آنها ا گر درست میگویند چرا به
خواسته هایشان عمل نمیشود؟ و ا گر خالف میگویند
چرا با آنها برخورد نمیشود؟ مردم میپرسند حا کمیتی
که حتی یک دهم این مطالب را از دیگران تحمل نکرده
چگونه اینها را که از خط قرمزها عبور کردهاند تحمل
میکند؟ ا گر در این تحمل کردن مصلحتی وجود دارد ،چرا
به مردم گفته نمیشود تا از این همه سوال و ابهام نجات
پیدا کنند؟ فصل مشترک این وقایع ،همان چیزی است
که زیر پوست جامعه میگذرد و در دیماه گوشهای از آن
بیرون زد .این ،یک عارضه مزمن است که با سخنرانی و
نصیحت و حتی تشر و نهیب معالجه نمیشود .قانون را
برای معالجه این عارضهها وضع کردهاند .وقتی قانون را
با مالحظاتی که گرفتار آن هستیم دور بزنیم ،این عارضهها
پدیدار میشوند و هر روز رشد بیشتری میکنند و کار به
جائی میرسد که چاره کردن آن مشکل میشود /.روزنامه
جمهوری اسالمی
ادعاهای احمدی نژاد در باره سقوط نظام،برگرفته از
حرفهای عبدالقادر هندی است!
عباس عبدی نوشت :از همان روزي كه قصد مديريت
جهاني و نفي هولوكاست را در برنامه خود داشت تا امروز كه
اين نامه را نوشته است ،هميشه برايش جلبتوجه مساله
اصلي بوده است .از همان زماني كه از داخل خودروي ضد
گلوله صداي يك كودك كنار خيابان را در امريكا ميشنود
كه ميگويد محمود! محمود! و آن را با آب و تاب تعريف
ميكند ،تا آن زماني كه وي به تركيه سفر ميكند و سفير
ايران در تركيه در خودرو كنار او مينشيند تا گزارش
توجيهي دهد ولي توجهي نميكند و براي مردم خيابان
دست تكان داد .اين روزها كه بازار فالبيني و كفبيني
و جادوگري سكه است .يكي از آشنايان قديمي حدود دو
سال پيش براي مطالعه مسلكهاي صوفي و دراويش به
جنوب هند شهر نيسور در ايالت بنگلور رفته بود كه از اين
نظر خيلي مهم و مشهور است .در آنجا يكي از صوفيهاي
شناختهشده به نام عبدالقادر را مالقات ميكند و او پايان
حكومت ايران را پيشگويي ميكند .وي آموزگار مستقيم
نظريهپرداز دولت سابق است و قطعا اين پيشگويي را
به اطالع وي هم رسانده است .ظاهرا چنين برداشتي
شده كه ا گر پرچم اپوزيسيوني به زمين افتاده! را بردارند
جانشين بالفصل آن خواهند بود! البته از موعد مذكور
ظاهرا گذشته است و احتماال بداء حاصل شده! ولي
واقعيت تصميمات و سياستهاي اين جريان از گذشته
دور بر همين مبنا و سياق بوده و هست /.اعتماد
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «افزایش
سن ازدواج»
طیبه سیاوشی شاه عنایتی ،نماینده مجلس شورای
اسالمی گفت:افزایش حداقل سن ازدواج مدنظر
کمیسیون اجتماعی بوده است ،چرا که در ماده  ۱۰۴۱قانون
مدنی حداقل سن ازدواج در ایران  ۱۳سال ذکر شده است،
اما زیر این سن نیز با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده
میشود .به دنبال این هستیم که بتوانیم حداقل سن
ازدواج را به  ۱۵سال برسانیم و ازدواج افراد زیر  ۱۳سال را
به طور کامل ممنوع کنیم .دالیل اجتماعی ،اقتصادی،
بهداشتی و روانپزشکی برای این ممنوعیت وجود دارد که
طی جلسات کارشناسی که در فرا کسیون زنان داشتهایم
این مستندات را ارائه دادهایم و آن را ضمیمه طرحی
کردهایم که با کمک موسسه تحقیقات اسالمی قم که یک
موسسه تحقیقاتی وابسته به مجلس است آن را آماده
کردهایم .مرکز پژوهشهای مجلس با افزایش سن ازدواج
مخالفت میکرد و به همین خاطر با موسسه تحقیقاتی
اسالمی قم در این خصوص همکاری کردهایم و در حال
حاضر در اداره قوانین مجلس ارائه شده است/.ایلنا
 2سوال کلیدی مطهری از احمدی نژاد
درخواست برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی
و امنیتی ،مفهوم مخالف آن این است که در انتخاباتهای
اخیر ،خصوصا در سالهای  ۸۴و  ۸۶که آقای احمدی
نژاد در متن قضایا بوده است ،مهندسی شورای نگهبان
و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی وجود داشته است.
سوال این است که ا گر چنین چیزی واقعیت دارد چرا
اعالم
ایشان در همان زمان این موضوع را اعالم نکردند؟ آیا ِ
امروز ایشان به معنی تهدید قوه قضاییه نیست که مثال ا گر

بقایی و سایر دوستان را مجازات کنید یا پروندههای خود
من را به جریان بیندازید حقایقی را افشا خواهم کرد تا قوه
قضاییه منصرف شود؟
نقطه شروع «عدالت» ،اصالح نظام انتخاباتی است
احمد مازنی ،نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه
وضعیت عدالت را در کشور چطور ارزیابی میکنید و
چرا برای بسط و گسترش این مقوله در چهل سال
انقالب موفق نبودیم؟ گفت :ما در این چهل سال شعار
عدالتخواهی و عدالت اجتماعی دادیم .به قول شهید
مطهری عدالتخواهی با عادل بودن خیلی فرق میکند.
برخی دلسوزان نظام فکر کردند برای اینکه در نظام سیاسی
کشور عناصر مخرب ،منافق ،وابسته به خارج و ضدانقالب
نفوذ پیدا نکنند باید حلقه ورود افراد به حوزه قدرت را
تنگ و تنگتر کنیم .دلیل این کار ،مناقشات اول انقالب،
ترور ،جنگ و مسائل خاص دیگری که بر ما تحمیل کردند
بود .این تصمیمات به مرور تبدیل به سلیقه شد و ا کنون
این سلیقه فکر میکند عین اسالم و ایران است و هر کسی
را که نپسندد میتواند با یک انگ عدم التزام به اسالم از
ورود به حوزه قدرت منع کند .اولین دلیلی که چرا ما در
جهت برقراری عدالت موفق نبودیم همین است که دچار
افراط و تفریط شدیم و در حوزه قدرت که مهمترین حوزه
است نتوانستیم عدالت اجتماعی را محقق کنیم .ا گر بنا
باشد از امروز روندی دنبال شود که عدالت بهتر از گذشته
در میدان عمل اجرایی شود اول از همه باید به اصالح
نظام انتخابات روی آورد .ا گر در حوزه قدرت ،عدالت
اجتماعی اتفاق بیافتد و افرادی که وارد مجلس ،دولت
و دیگر قسمتهای حا کمیت میشوند منتخب و قابل
قبول مردم باشند و جز خدا و مردم از کسی ترس نداشته
مطمئنا میتوانند برای تحقق عدالت تالش کنند.
باشند
ً
اما با نظام انتخاباتی که االن داریم بسیاری از افراد به جای
ترس از خدا و مردم از شورای نگهبان ،اطالعات سپاه،
وزرات اطالعات و ...میترسند و هراس این را دارند که در
دوره بعد تایید صالحیت نشوند .از این سیستم نظارتی و
نظام انتخاباتی آبی گرم نمیشود و من فکر میکنم شروع
عدالت از همین نقطه است /.رویداد۲۴
آیتاهلل مکارم شیرازی :عرفانهاى کاذب سر از مسائل
خطرناک درمیآورند
آیتاهلل مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود
در مسجد اعظم قم اظهار داشت :حادثه نا گوارى که
اخیرا در تهران اتفاق افتاد و منجر به شهادت چند نفر از
ً
مأموران انتظامى و بسیجى و موجب تخریب و سوزانده
شدن اموال مردم شد ،مورد تأسف شدید شد ما به
روح همه آن شهیدان درود مىفرستیم که در راه حفظ
امنیت هموطنان خود ،جان خود را بهوسیله عدهاى
از درویشهاى گمراه از دست دادند .وی خاطرنشان
کرد :مسئله مهم اینجاست که بارها گفتهایم عرفانهاى
کاذب سر از مسائل خطرنا ک دینى ،اجتماعى و اخالقى در
مىآورند که یک نمونهاش همین حادثه دردنا ک تهران
بود ،این جنایت تا کنون در کشور ما سابقه نداشت که
شخص تبهکارى سوار ماشین شود و مردم بیگناه و مدافع
امنیت را زیر بگیرد و به قتل برساند ،این عارفان کاذب این
بدعت را به نام خود ثبت کردند .مرجع تقلید شیعیان
در بخش دیگرى از سخنان خود در مورد عرفانهای
کاذب افزود :در واقع آنها کار داعشىها را انجام دادند،
داعشىها همان وهابیان طرفدار توحید کاذباند که همه
را غیر از خود کافر مىپندارند و خونشان را مباح مىدانند،
این گروه هم طرفدار عرفان کاذباند و از جهاتى شبیه به
هم هستند.
ارژنگ امیرفضلی :عذرخواهی بعد تخریب قبور معنی
ندارد
ارژنگ امیرفضلی بازیگر سینما و تلویزیوندر وا کنش به
عذرخواهی رئیس اداره اوقاف شهر ری گفت :بعد از
تغییر و تحول هیچ کس نمی تواند ثابت کند که قبر پدر
من کجاست و بعد از تخریب عذرخواهی به کار من نمی
آید .تمام این هیاهو بعد از مدت فروکش می کند و کسی
به سراغ این اتفاقات نمی رود .وی در ادامه در پاسخ به
اینکه آیا تعهدی درباره طرح توسعه امامزاده دادهاید یا
نه؟ تصریح کرد :پدر من در سال  1371فوت کردند .فکر
نمی کنم که آن سالها چنین بندی برای تعهد گرفتن وجود
داشت .بازیگر مجموعه های تلویزیونی تا کید کرد :هرچند
هم که بگویند نقشه برداری ها انجام شده ،عکاسی کردیم
و هزار کار دیگر ،من دیگر باور نمی کنم که بعد از این قبر
پدرم کجاست .این تغییر اقدام غلطی است که از ابتدا
نباید دستور آن صادر می شد .گفتنی است؛ صبح امروز،
حجت االسالم اوتارخانی ،در وا کنش به اعتراض ارژنگ
امیرفضلی و کاربران فضای مجازی در خصوص تخریب
قبور امامزاده عبداهلل (ع) ،این تغییرات را در راستای طرح
توسعه امامزاده و فراهم کردن امکانات رفاهی برای مردم
بیان کرد.
حق نداریم بر سر حجاب ،زنی را در خیابان دعوا کنیم
حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی طباطبایی در
بخشی از گفتوگو با جماران گفت :ما حق نداریم بر سر
حجاب زنی را در خیابان دعوا کنیم .تذکرات این نیست
که بگیریم برخورد به زور کنیم بکشیم در خیابان توجه
مردم را جلب کنیم آنها لج می کنند .چرا؟ تا حاال که مردم
پذیرفته بودند .اخیرا یک لج و لجبازی بین برخی مردم
و مجریان به وجود آمده است .اینهایی که لج می کنند
جوان هستند .عده ای از جوانان می گویند آن روزی که
مرحوم امام می فرماید «شاه می گوید من شما را به تمدن
رساندم؛ ملت می گویند شما را نمی خواهیم .ا گر این ملت
بگویند شما را نمی خواهیم باید قبول کنیم» .استبداد به
معنای اینکه من می گویم ،غلط است .حکم اهلل را خدا می
گوید و همه می پذیرند .حکم اهلل این چیزهایی نیست که
ما اجرا می کنیم .من نمی خواهم از خودم چیزی صحبت
کنم و می خواهم از اجتماع صحبت کنم.
اشتباه اوباش مجازی در حمله به صفحه بازیگر زن
میترا حجار بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون و یکی
از حامیان محیط زیست مهمان اخیر برنامه دورهمی
بود .این بازیگر در گفتگو با مهران مدیری از گیاه خواری
صحبت و به مردم توصیه کرد کمتر گوشت مصرف کنند
و تا کید کرد سمت استفاده از مرغ نروند چرا که هیچکدام
از مرغ های تولیدی ،طبیعی نیستند .این اظهارات البته
به مذاق مرغداران خوش نیامده و باعث شده علیه وی
موضع گیری کنند که در این بین برخی هم مسیر اشتباهی
رفتهاند .برخی از منتقدان که قصد داشتند در اینستا گرام
به میترا حجار انتقاد کنند به اشتباه سراغ صفحه میترا
حجازی پور بانوی شطرنج باز مطرح ایران رفتند و جمالت
تندی علیه وی به کار بردند که تعجب قهرمان شطرنج
بانوان ایران را به دنبال داشت.
ضرغامی :اصل مهندسی آرا را میپذیرم؛ مهندسی
خوب داریم و مهندسی بد
عزتاهلل ضرغامی در کانال تلگرامی خود در یادداشتی با
عنوان «دکتر نیستم! مهندسم!» به مناسبت روز مهندس
نوشت .در بخشی از این یادداشت میخوانیم :اما در مورد
احزاب و گروههای سیاسی ضمن پذیرش اصل مهندسی
آراء ،معتقد به «مهندسی خوب» و «مهندسی بد» هستم.
در دورههای اخیر ،اصالحطلبان خیلی بهتر از اصولگرایان
مهندسی کردند .عاقالنه ،مسئوالنه و با تدبیر! ایجاد
تمرکز و یکپارچگی در سبد رأی ،جلوگیری از پرا کندگی آراء
و استفاده از همه مزیتهای نسبی باعث شد تا آنان به
موفقیتهای خوبی دست پیدا کنند .لیست نمایندگان
تهران در مجلس و شورای شهر و انتخاب مجدد آقای
روحانی ،نمون ه یک مهندسی خوب و عاقالنه بود .برخالف
رقیب!

