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مجوز رهبری راه مبارزه بافساد را هموار کرد
عضو کمیس��یون قضایی مجلس، ب��ا بیان اینکه مجوز رهب��ر انقالب به قوه 
قضاییه راه را برای مقابله با فس��اد هموارتر کرد، گفت: ۱۲۰ نماینده خواس��تار 

اولویت رسیدگی به طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شده اند.
محمد دهقان افزود: مفاسدی که توسط برخی سودجویان در درون و بیرون 

دستگاه ها در شرایط جنگ اقتصادی بیشتر امکان وقوع دارد، اقتضا پیدا کرده که 
قوه قضاییه به دنبال مبارزه سخت تر با مفاسد باشد.

وی افزود: البته در برخی بندهای ۱۲ گانه موجود در نامه رئیس قوه قضاییه نیازمند 
قانونگذاری بوده ایم؛ به همین دلیل طی حدود ۵ س��ال اخیر بخش��ی از موارد تقاضا شده 
در این نامه، در قالب تش��دید مجازات مفاسد اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادی برای پیش��گیری هوش��مند و برخورد جدی با مفاس��د و اعاده اموال نامش��روع 

مسئوالن دنبال شده است تا مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد یک فاز جدی شود.  مهر

پارلمان
نامه روحانی به الریجانی تهدیدآمیز نبود
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: حس��اب آقای الریجانی را از مجلس جدا 

می دانیم.
محمود واعظی درباره نامه اخیر رئیس جمهور به علی الریجانی رئیس  مجلس 
و اینک��ه برخی محتوا و لحن این نامه را تهدیدآمیز تلقی کردند، گفت: این گونه 
نیست. آقای رئیس جمهور در نامه اخیرشان به آقای الریجانی اعالم کردند که طبق 

قانون در زمان مقرر در مجلس حاضر خواهند شد و به این خواسته برخی نمایندگان 
احترام خواهند گزارد. وی افزود: این نامه اصاًل تهدیدآمیز نبوده و اس��تنباط تهدید از آن 

استنباط درستی نیست، ما حساب آقای علی الریجانی را از مجلس جدا می دانیم.
واعظی افزود: موضوعی که در این خصوص مطرح بوده این است که مدل جمع آوری امضا 
ایراد داشته است، ضمن اینکه رئیس جمهور همان طور که گفتند وقتی نماینده ای در صحن علنی 

سؤال کند، بدون شک ایشان هم راحت تر می توانند به آن سؤال در پاسخ دهند.  تسنیم

خیابان پاستور
سیف باید ممنوع الخروج شود

س��خنگوی کمیس��یون حقوقی و قضایی گفت: از آنجایی که سیف، چندین 
سال اختیارات مالی و پولی کشور را برعهده داشته ، باید ممنوع الخروج شود.

حجت االسالم حس��ن نوروزی با اشاره به درخواست جمعی از نمایندگان برای 
ممنوع الخروج رئیس سابق بانک مرکزی، افزود: احتیاط شرط عقل و امری حائز اهمیت 

است و از آنجایی که سیف، چندین سال اختیارات مالی و پولی کشور را برعهده داشته  
و حتی معاون ارزی اش هم دستگیر شده است، باید ممنوع الخروج شود. ممنوع الخروجی 

سیف باعث می شود که اگر تخلفی در حیطه وظایفش صورت گرفته باشد، بتوانیم از وی سوال 
کنیم و از سوی دیگر اسناد پولی و بانکی ما نباید در اختیار دشمنان قرار گیرد.

نوروزی گفت: نه تنها س��یف، بلکه هر مس��ئول دیگری حتی در حد روسای بانک ها 
هم باید پس از اتمام دوره کاری خود حداقل یک س��ال در کش��ور بمانند تا از آنان در 

صورت لزوم سوال و جواب شود.  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه

 کار کنید، نگویید نمی گذارند؛
این حرف قابل پذیرشی نیست

ت��ا میتوانید و فرصت هس��ت کار کنی��د؛ فرصتها 
محدود اس��ت. ما اشخاص رو به زوالی هستیم، فرصت 
محدودی داری��م، تا میتوانیم، تا هس��تیم، کار کنیم. 
نگویید نمیگذارند؛ این نمیگذارند حرف قابل پذیرشی 
نیس��ت. خیلی ها هم میگفتند، قباًل هم میگفتند، حاال 
هم بعضی ها میگویند نمیگذارند؛ نمیگذارند یعنی چه؟ 
شما چه در مجلس، چه در دولت، چه در قّوه ی قضائّیه، 
چه در نیروهای مسلّح، چه در بخشهای گوناگون مربوط 
به دولت، توانایی هایی دارید، امکاناتی در اختیار دارید، 
از این امکانات اس��تفاده کنید؛ ت��ا میتوانید کار کنید؛ 
نگذاری��د لحظه ای بی��کار بگذرد...حرکت را براس��اس 
اص��ول انقالب تنظی��م کنید؛ از حاشیه س��ازی پرهیز 
کنید، به حّل مش��کالت مردم بپردازید... و مس��ئله ی 

مدیریّت جهادی؛ این توصیه مربوط به همه است.
 توصیه ای ب��ه خصوص دولت و قّوه ی مجریّه: اّوالً 
این را همه بدانن��د، بنده دولت را حمایت میکنم. من 
از همه ی توانی که در اختیارم هس��ت استفاده خواهم 
ک��رد ب��رای کمک به دول��ت؛ دولت را تأیی��د میکنم، 
حمایت میکنم، مثل همه ی دولتهای گذش��ته. نسبت 
به مسئوالن بلندپایه ی دولت - آنهایی که میشناسم - 
اعتماد دارم. همه ی دولتهایی که بعد از انقالب سر کار 
آمدند، دولتهای منتخب مردمند و بنده در همه ی این 
دوره ها - آن وقتی که مسئولّیت داشتم - از همه ی این 
دولتها حمایت کردم. هم��ه ی دولتها هم نقاط مثبتی 
دارند، ]هم[ نقاط منفی ای دارند؛ هیچ دولتی نیس��ت 
که بگوید من همه ی نقاطم مثبت است یا کسی بگوید 
همه ی نقاطش منفی است؛ نه، مثبت و منفی مخلوط 
اس��ت. البّته نسبت به دولتهای گذشته، بهتر این است 
ک��ه نقد به صورت کارشناس��ی انجام بگی��رد؛ نقد در 
منبرهای عمومی خیلی مصلحت نیس��ت؛ نس��بت به 
دولت کنونی هم نقد باید منصفانه، محترمانه، دلسوزانه 
باشد؛ به معنای مچ گیری، به معنای اذیّت کردن نباشد؛ 
این مطلب اّول. ثانیاً به مسئولین دولت عرض میکنم: 
اقتصاد مقاومت��ی را جّدی بگیرید. خب، رئیس جمهور 
محترم گفتند، مس��ئولین دیگر ه��م کم وبیش اظهار 

کرده اند، گفته اند، منتها باید عمل کرد.
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مخاطب شمایید

 کسی قطعه ای از موشک آمریکایی را 
به سازمان ملل می برد؟

غالمعلی حدادعادل نوش��ت: بع��د از جنایت 
سعودی ها، با موشک های آمریکایی در کشتار 
دانش آم��وزان مظل��وم یمنی، آیا کس��ی هس��ت که 
قطعه ای از موش��ک را در سازمان ملل به دست گیرد 

تا آمریکا، سعودی و حامیان آن ها را محکوم کند؟

سیاست مجازی

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960432 اجــراى احكام مدنــى محكوم عليه عــارف رحمانى و 
صغرى تقى پور به پرداخت 55000000 ريال اصل خواســته و 972500 ريال هزينه 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/10/4 تا اجــراى حكم در حق محكوم له 
مهــدى تراشــنده و 2750000 رال بابت هزينه اجرايى در حــق دولت محكوم گرديده 
اســت.محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خــود هيچ اقدامى ننمــود و با معرفى يك 
قطعه زمين با كاربرى باغ به مســاحت 25000 مترمربــع واقع در كياپى گيرچال متعلق 
به شــخص ثالث رمضان رحمانى كه حدود اربعه آن عبارتند از شــماال محدود به وارثين 
مرحــوم دلخوش شــرقا محدود بــا باغ مركبات ســيد مهدى هاشــمى جنوبــا محدود به 
متصرفى على رحمانى و غربا محدود به متصرفى على رحمانى مى باشــد در ســطح عرصه 
درختانى از جنس پرتقال با ســن حدود 12 سال به تعداد حدود 45 اصلى انار ترش با 
ســن حدود 5 ســال 5 اصلى ازگيل ژاپنى با ســن حدود 8 سال يك اصله مشهود است 
ملك موصوف فاقد چاه آب بوده و آب موردنياز براى آبيارى درختان بنا بر اظهار مالك از 
چشمه در باالدست تامين مى شود در ادامه نسبت به برداشت نقاط يو تى ام با دستگاه 
جى پى اس ســپس اندازه گيرى مساحت ملك موصوف و تطبيق آن در نرم افزار گوگل 
ارت مساحت ملك مورد تعرفه حدود 1020 مترمربع بوده كه داراى شيب نسبتا تندى 
در جهت شــرق به غرب مى باشــد كه آبيارى درختان مذكور به صورت غرقابى انجام مى 
گيرد باتوجه به موقعيت مكانى اندازه مساحت نوع كاربرى فعلى ملك ابعاد و مشخصات 
آن و درجه حاصل خيزى خاك و شــيب زمين و مضنه متعارف در منطقه و ســاير عوامل 
موثر در قضيه ارزش ملك موصوف توقيف شــده در حال حاضر در ســطح حدود 1020 
مترمربــع از قرار هرمترمربع 225000 ريال(بيســت و دو هزاروپانصدتومان)جمعا به 
مبلغ 229500000 ريال معادل بيســت و دوميليون و نهصدوپنجاه هزارتومان برآورد 
و اعــالم مــى گردد كــه در تاريخ 97/6/19 روز دوشــنبه  از ســاعت 10 الى 11 صبح 
در احــكام مدنى داگســترى مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رســد . متقاضيان 
مــى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالع بيشــتر بــه دفتر اجراى احكام 
مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى 
اســت كه باالترين قيمت را قبول كرده باشــد از برنده مزايــده فى المجلس ده درصد 
بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه 
مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس 
از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى اســت تحويل مال مورد 

مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف97/72
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

آگهى حصر وراثت
خانم نخابه پريزن ف نجفعلى به شرح درخواستى كه به شماره 970176 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
حســينعلى باقــرى جامخانه ف علــى ش ش 1191 در تاريخ 97/2/26 در شهرســتان 
مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-نخابه 
پريــزن ف نجفعلــى ش ش 344 همســر متوفى2-علــى ش ش 1953   3-مهدى ش 
ش 4361   4-آمنــه ش ش 2762   5-رقيــه ش ش 2666 همگــى باقــرى جامخانه 
ف حســينعلى –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

اجراييه
ش پ 14/94/25 محكــوم له: بانك قرض الحســنه رســالت بــه نمايندگى مصطفى 
جانبــازى محكوم عليه:موســى رمضانى آهنگركاليى ف رضا-مجهــول المكان به موجب راى 
217-94/5/18 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت 50,000,000 ريال + خســارت تاخيــر تاديه برمبناى نرخ 
تورم از تاريخ چك 93/12/9 تا وصول محكوم به كه از طريق اجراى احكام محاســبه مى 
گردد و هزينه دادرســى به مبلغ 325,000 ريالل و حــق الوكاله وكيل برابر تعرفه و نيم 
عشــر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 
قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس 
از ابــالغ ايــن اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان محمدعلى بخشيان با وكالت ايرج ميرزايى گل نشينى دادخواستى به طرفيت 
خوانده فهيمه فرهانيان به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9709982074700011 شــعبه 17 شــوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/5/6 ســاعت 9  تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع  ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخوست 

و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى-سيد محمد جعفرى

                                                                               
دادنامه

دادنامــه:9709972073400022  پرونــده:9609982073400085 
خواهان:محمد عبدالــه بيكى ف محمود خواندگان:1-عليرضــا رضايى2-عباداله رضاييان 
زاده ف عليرضا هردو مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص دعواى محمد عبداله بيگى 
ف محمــود به طرفيت1-عبادالــه رضاييان زاده ف عليرضا2-عليرضا رضايى به خواســته 
محكوميت خوانده به پرداخت 76,000,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت 
تاخير تاديه به استناد دو فقره حواله به شماره هاى 9222/171302-96/4/5 به مبلغ 
39,000,000 ريــال و 9222/171303-96/7/5 بــه مبلــغ 37,000,000 ريال عهده 
تعاونى اعتبارى ثامن االئمه صادره توســط خوانده رديف اول با ضمانت خوانده رديف دوم 
ظهــر حوالجات باتوجه به گواهى عدم پرداخــت بانك محال عليه و امضاى خواندگان ذيل و 
ظهــر حواله ها و باتوجه به وجود اصل حواله هاى مســتنددعوا نــزد  خواهان كه داللت بر 
اشــتغال ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرسى 
حضور نيافته و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه 
حوالــه ها ارائه ننموده اند لذا امضائات مذكور از تعرض مصون مانده و شــورا باتوجه به 
محتويات پرونده دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين  خواندگان و با 
استنادمواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 249و310و313 ق تجارت 
حكم بــه محكوميت تضامنى خوانــدگان به پرداخت 76,000,000 ريال اصل خواســته و 
1,230,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخيــر تاديه از تاريــخ صدورگواهى عدم 
پرداخت 96/10/25 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توسط بانك 
مركــزى اعالم مى گــردد در حق خواهان صادر و اعالم مــى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف 
مهلــت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شــورا و بيســت روز پــس از آن قابل 

اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)    
بــه موجــب پرونده اجرايى كالســه 9000068 شــش دانگ يك قطعه زميــن با بناى 
احداثــى به مســاحت 319/37 مترمربع پالك 86 فرعى از 47 اصلــى بخش 18 ثبت نكا 
واقع در روســتاى ميانگله چناربن محدود به حدود مشــخصات شمال به طول 12/45 متر 
پى است به كوچه 8 مترى شرقا به طول 25/60 متر پى است به پى قطعه زمين متصرفى 
ســهراب آقاجانى جنوبا به طول 12/55 متر پى است به زمين متصرفى ابوالقاسم قاسمى 
طوســى غربا به طول 25/50 متر پى اســت به پى قطعه زمين متصرفى رضا كاظميان تحت 
پالك فوق الذكر ذيل ثبت 5234 دفتر جلد 38 صفحه 49 به نام على پاينده ثبت و صادر 
و تســليم گرديد ســپس تمامت پالك فوق به موجب ســند رسمى شــماره 11649 مورخ 
81/3/20 دفتر 94 نكا از طرف مالك به ســيد عباس قربانى ميانگله ف سيدرضا انتقال 
قطعى يافت ســپس تمامت پالك فوق به موجب سند رهنى شــماره 86/2/16-23720 
تنظيمى همان دفترخانه در رهن بانك ســپه قرار گرفت و طبق نظر كارشــناس رســمى به 
مبلــغ 330,000,000 ريال ارزيابى شــده و ملك مذكور در تصرف مالك مى باشــد. پالك 
فــوق از ســاعت 9 الى 12 روز شــنبه 97/6/10 در  اداره ثبت اســناد و امــالك  نكا از 
طريق مزايده به فروش مى رسد . مزايده از مبلغ 330,000,000 ريال شروع شده و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى 
مربــوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصــرف درصورتى كه مورد 
مزايده داراى آن ها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده 
اســت و نيز در صورت وجــود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هــاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد.ضمنا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :سه شنبه 97/5/23).م/الف
محمدمهدى قليان- رييس ثبت اسناد وامالك نكا

آگهى حصر وراثت
آقــاى محســن محمدعلــى زاده اميــرى ف اصغر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 
1/211/97 اين شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و 
اعالم داشته كه شادروان منور على زاده سارزى ف رمضان ش ش 105 صادره قائم شهر 
در تاريخ 97/5/2 در شهرستان سيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-محســن ش ش 792   2-ناصر ش ش 2150352508   3-جعفر 
ش ش 791   4-مليحــه ش ش 520   5-كبــرى ش ش 7   6-رقيه ش ش 300 همگى 
محمدعلــى زاده 7-ابراهيم ايزدى ش ش 2 همگى فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 
پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/60
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سيمرغ

اجراييه
ش بايگانى شعبه:960361 محكوم له: محسن تقوى فر ف كريمعلى محكوم عليه:على 
اصغر عليپور محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9709972056200112 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 68,440,000 
ريال اصل خواســته و خســارت تاخير تاديــه از تاريخ تقديم دادخواســت(96/9/26) تا 
اجراى حكم هم چنين محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 3,422,000 ريال نيم عشــر 

دولتى در حق صندوق دولت.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف محمودآباد-رضا جماليان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به مصطفى محمدپور المشيرى 
تجديدنظرخــواه اســماعيل جمالــى دادخواســت تجديدنظرخواهى بــه طرفيت 
شــماره  دادنامــه  بــه  نســبت  المشــيرى  محمدپــور  مصطفــى  تجديدنظرخوانــده 
9709971227100264 در پرونده كالســه 960205 شعبه اول حقوقى دادگاه 
محمودآبــاد تقديم كه طبق موضــوع ماده 73 و 346 ق آ د م به علت مجهول المكان 
بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
تجديدنظرخواهــى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد 
در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به 

دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.م/ الف
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-شيرزاد عبدى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
بــه موجب پرونده اجرايى كالســه 9400101 له بانك ســپه  مركــزى نكا عليه 
مهدى رحمانى خورشــيدى ، شش دانگ اعيانى يك دستگاه آپارتمان  پنج طبقه باالى 
يپيلــوت13 واحدى واقع در نكا خيابان انقالب كوچه محمــدى آپارتمان زيتون تحت 
پــالك 2924/6595 فرعــى از 57 اصلى بخش 18 نكا ثبت و صادر و مع الواســطه 
به احمد عبدالهى منتقل شــده است طبق ســند رهنى شماره 17839 صفحه 123 
جلــد 68 مورخ 96/7/21 دفترخانه 96 نكا در قبال 457,591,976 ريال در رهن 
بانك سپه قرار گرفته طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى به شماره 2934 فرعى 
از 57 اصلى واقع در بخش 18 ثبت نكا طبقه ســوم واحد تفكيكى شــمال غربى به 
مســاحت 90/77 مترمربه به انضمام انبارى شــماره 9 و پاركينگ شماره 10 با قدر 
ســهم از عرصه و ســاير مشاعات و مشــتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين 
نامه اجرايى آن ســازه ســاختمان از نوع بتنى با سقف تيرچه و بلوك هاى يونوليتى و 
داراى دو اتاق خواب و هال و پذيرايى و آشــپزخانه و سرويس هاى بهداشتى و كف 
ســاختمان سراميك و نماى اصلى ســنگ و داراى يك آسانسور و انشعاب برق و گاز 
مســتقل و آب مشــترك و كف پاركينگ موزاييك و سيســتم گرمايى شوفاژ با پكيج 
اختصاصى و سرمايى كولرهاى اسپليت و ديوار آشپزخانه و سرويس هاى بهداشتى 
كاشــى و كابينــت آشــپزخانه از نوع ام دى اف و ســاختمان داراى پايــان كار بوده و 
مالك در آن ســاكن مى باشــدو طبق نظر كارشناس رســمى به مبلغ 874,000,000 
ريــال ارزيابى شــده و برابر گــزارش مامور اجرا در تصرف مديون مى باشــد .پالك 
فوق از ســاعت 9 الــى 12 روز يكشــنبه 97/6/11 در اداره ثبت اســناد و امالك 
نكا(واحد اجرا) از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 874,000,000 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به ذكر است 
پرداخــت بدهى هاى مربــوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و 
مصــرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشــد و نيــز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر 
و حــق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد 
، مزايــده روز ادارى بعــد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقــرر برگزار خواهد 

شد.(تاريخ انتشار :سه شنبه 97/5/23).م/الف
محمدمهدى قليان- رييس ثبت اسناد وامالك نكا

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

چندی اس��ت که مش��کالت  جمهور کش��ور خصوص��ا مش��کالت حامی 
اقتصادی در داخل کش��ور بیش از گذش��ته تکرار 
می ش��ود. این هم ناشی از ازدیاد مشکالت است و 
ه��م تبلی��غ ناکارآمدی نظ��ام توس��ط بنگاه های 
رس��انه ای غرب! اما ب��ا همه این تفاس��یر کاهش 
ارزش پول ملی اتفاق غیرقابل انکاری اس��ت که از 

رئیس جمهوری تا رهبری بر آن تاکید کرده اند. 
مشکلی که به عقیده رهبر معظم انقالب ناشی 
از مدیری��ت غلط و یا خودمانی تر بنویس��یم که به 
س��وء مدیریت مس��ئوالن برمی گردد ت��ا تحریم ها و 
مس��ایل بیرونی. اما همه اینها نشان می دهد که بر 
خالف نظر آنهایی که تالش دارند برای منافع حزبی 
خود مشکالت موجود را به بیرون گره بزنند باید در 
در درون مس��ئوالن اتفاقی رخ دهد تا باز مشکالت 
معیش��تی از اقش��ار مختلف جامعه خصوصا قش��ر 
ضعیف برداش��ته شود. اما رهبری به جز این مسایل 
راهکارهای مبارزه با مش��کالت را نیز بر ش��مرده و 
معتقد هستند که بن بستی در این مسیر وجود ندارد 
و آنهایی که می گویند راه حل مش��کالت بن بس��ت 
است یا جاهل هستند و یا خائن! رهبری با همین کد 
دقیق برای مردم تفاوت مسئول و کارشناس دلسوز و 

کاری و خائل و جاهل را روشن کردند.

مسئوالن تالش کنند
رهب��ری ب��ا تاکید ب��ر ای��ن مس��اله مهم در 
مشکالت معیشتی جامعه که »مشکالت اقتصادی 
و راه حله��ای آن معلوم اس��ت، هیچ بن بس��تی در 
کش��ور وج��ود ندارد و مس��ئوالن در هر س��ه قوه 
باید با تالش، کار مش��ترک و اس��تفاده از نظرات 
کارشناسان، مش��کالت و فشارها را از دوش مردم 
بردارند. اکثر کارشناس��ان اقتصادی و بس��یاری از 
مسئوالن متفق هستند که عامل همه این مشکالت 
تحریم ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه 
مدیریت و سیاس��ت گذاری اجرایی است.« یادآور 
می ش��وند که برداشتن مش��کالت از سر راه ملت 
جز با تالش مس��ئوالن میس��ر نخواهد ب��ود. این 
نکته ای که رهبری بیان داشته اند این مساله را نیز 
غیرمستقیم و تلویحا مطرح می کنند که برای حل 
مش��کالت نباید به بیرون نگاه کرد و امید داشت و 
راه حلهای مشکالت، در درون جمهوری اسالمی و 

با تالش مسئوالن نمایان می شود.
در واق��ع رهبر معظم انقالب ب��ا تاکید بر این 
مهم به مسئوالن تلنگری می زنند که از اشتباهات 
گذش��ته و س��وء مدیریتها و درگیری های حزبی و 
نگاه های جناحی به س��مت نگاه به منافع عمومی 
و مصالح جامعه دوری کرده و با گام برداش��تن در 
مسیر درست از پس مشکالت معیشتی و اقتصادی 

که مردم را زیرفشار گذاشته است، برآیند.

تحریم ها بعد از عملکردها
اما نکته مهم و تاثیرگذار در مشکالت معیشتی 
کنونی و اختالل در بازار ارز چه  می تواند باش��د؟! 
رهبر معظم انقالب در دیداری که روز گذش��ته با 

اقش��ار مختلف جامعه داش��تند به این مساله نیز 
پاس��خ دادند:»من نمی گوی��م تحریم ها اثر ندارد، 
ام��ا عمده مش��کالت اقتص��ادی اخی��ر مربوط به 
عملکردها اس��ت و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر 
و به هنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی 
نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد.« با این 
س��خنان به نوعی از آنهایی ک��ه در پس تحریم ها 
قایم ش��ده و همه چیز را گردن تحریم می گذارند، 
پاس��خگویی خواس��ته و برای مردم روشن کردند 
که مذاک��ره با امریکا و ی��ا قراردادهای بین المللی 
همانطور ک��ه پیش از این نیز تاکی��د کرده بودند 
نمی توان��د تاثیر بس��زا و بس��یاری در حال خوش 
اقتصاد کشور داشته باشد و بیشترین تاثیر در این 
موضوع عملکرد مدیران اس��ت. ایشان برای درک 
بهت��ر ماجرا برای مس��ئوالنی که ش��اید همچنان 
با ای��ن س��خنان قانع نش��وند، مثال��ی می زنند و 
می گوین��د: »در همین قضایای ارز و س��که گفته 
ش��د مبلغ ۱۸ میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن 
هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر 
بی تدبی��ری، به افرادی واگذار ش��د و برخی از آن 
سوءاس��تفاده کردند. این موارد مشکالت مدیریتی 
است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.وقتی ارز یا سکه 
به صورت غلط عرضه و تقسیم می شود، مشکالت 
فعلی به وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، 

یک طرف آن فردی اس��ت ک��ه دریافت می کند و 
طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند.«

در واق��ع رهبری با این مثال برای مس��ئوالن 
یادآوری کردند که بی تدبیری های آنها چه بر س��ر 
اقتصاد آورده و به نوعی از آنها خواستند رویه خود 

را عوض کنند تا اوضاع بهتر شود.

بی تدبیرها را بگیرید
اما در ادامه بیانات روز گذشته رهبری، ایشان 
راه��کاری برای مبارزه با رویه فعل��ی و مانع ایجاد 
ک��ردن برای بی تدبیریهای ص��ورت گرفته نیز ارائه 
دادن��د و گفتند:»همه بیش��تر به دنب��ال آن فردی 
هس��تند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که 
تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه 
را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر 
قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که 
با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل 
و کاهش ارزش پول ملی ش��ده اند.« در واقع با این 
سخنان اینطور بیان کردند که بی تدبیرها جرمشان 
از مال اندوزان و طمع ورزان بیش��تر اس��ت چراکه 
بی تدبیری و س��وء مدیری��ت آنها ب��وده که باعث 
شده فرصت سوءاس��تفاده و طمع ورزی در اختیار 
برخی قرار گیرد. در اصل مدیران بی تدبیری که در 
قانون هم باید مسئولیت تصمیمانشان را پذیرفته و 

خسارت آن را بپردازند، امروز باید مرود بازخواست 
قارر گرفته و خسارات الزم را به مردم بپردازند.

سوءاستفاده دشمنان از خطاهای داخل
ب��ا همه این تفاس��یر و راه کارها و راه حل های 
پیش��نهادی رهبری نقش دش��من در بزرگنمایی 
مش��کالت را نادیده نگرفته و عنوان کردند:»ما به 
دالیل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، 
آنه��ا کمین گرفت��ه اند تا همچ��ون مگس برروی 
زخم بنش��ینند و با سوءاستفاده از مشکالت ناشی 
از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بس��ت 
در کش��ور را القاء کنند تا مردم ناامید ش��وند. در 
کش��ور هیچ بن بس��تی وجود ندارد زیرا مشکالت 
کش��ور شناخته ش��ده اس��ت و برای همه آنها نیز 
راه حل های ش��ناخته ش��ده ای وجود دارد و فقط 

باید مسئوالن کمر همت ببندند.«
در واق��ع رهب��ر معظ��م انق��الب آنهای��ی که 
مشکالت را بزرگ جلوه داده و برای آن بزرگنمایی 
کیمن کرده  اند را دشمن نامیده و با این سخنان به 
مردم گوشزد کردند که با همه اینکه مشکل وجود 
دارد ام��ا آنقدرها ه��م که دش��من تبلیغ می کند 

بزرگ و الینحل نیست.
ب��ر این اس��اس رهب��ری کلی��دواژه ای را هم 
ب��رای م��ردم معرفی کردن��د که با آن دش��منان 
نظ��ام و منافعش��ان را بشناس��ند، بر این اس��اس 
فرمودند:»هرکس��ی که اعالم کند، ما به بن بس��ت 
رس��یده ایم، یا جاهل اس��ت و یا حرف او خائنانه 
است.« در واقع رهبری اینطور گفتند که هر کسی 
مشکالت را الینحل بداند خائن و دشمن است که 

باعث ناامیدی مردم خواهد شد.

واکاوی مشکالتی که رهبری آن را ناشی از سوء مدیریت می دانند؛

بن بست نداریم

وزیر دفاع دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح   گفت: همانطور ک��ه بارها اعالم کرده ام توان امنیت و اقتدار
دفاعی و موشکی جمهوری اسالمی ایران بازدارنده بوده و انشااهلل 

روز به روز برای تقویت این توان دفاعی تالش خواهیم کرد.
امیر حاتمی در مراس��م رونمایی از نس��ل جدید موشک فاتح 
مبین با تبریک فرارسیدن ۳۱ مرداد سالروز صنعت دفاعی به ملت 
ب��زرگ ایران و کارکنان وزارت دفاع اظهار داش��ت: امروز فرزندان 
رش��ید ملت سرافراز ایران اسالمی با اتکال به قدرت الیزال الهی و 
روحی��ه و مدیریت جهادی و انقالبی با بهره مندی از رهنمودهای 
امام راحل عظیم الش��ان و هدایت ه��ا و رهبری های حکیمانه مقام 
معظ��م فرمان��ده کل قوا)مدظل��ه العال��ی( و حمایت ه��ای دولت 
خدمتگزار قادرند تمامی نیازهای متنوع و پیچیده کشور در عرصه 
دفاع��ی را تامین کرده و با شناس��ایی، رص��د و درک صحیح و به 
هنگام از تهدیدات نظام سلطه و دشمنان نظام اسالمی، بومی سازی 
محصوالت راهبردی دفاعی مورد نیاز کشور و نیروهای مسلح را در 

اولویت قرار داده ودر این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نکنند.
وزیر دفاع، صنعت دفاعی را یکی از مولفه های اصلی استقالل 
کشور، ضامن امنیت و ثبات نظام اسالمی و عقبه و عمق نیروهای 
مس��لح عنوان کرد و افزود: با داش��تن یک صنعت دفاعی مقتدر، 
هوش��مند و به روز ق��ادر خواهیم بود از صل��ح و ثبات محافظت 
کنی��م و امروز دش��منان به خوب��ی از قدرت دفاع��ی جمهوری 

اسالمی ایران آگاهی دارند.
حاتمی سرمایه اصلی امروز صنعت دفاعی را نیروهای متختصص، 
متعهد و توانمند دانست و تصریح کرد: همانطور که فرمانده معظم 
کل قوا فرمودند نیروهای متخصص، خوش فکر، توانمند و متعهد با 
اتکا به علم و فناوری بومی و با مدیریت جهادی و انقالبی نیازهای 

پیچیده و فراوان نیروهای مسلح را پاسخ خواهند داد.

وی در ادامه با اش��اره به رونمایی از نس��ل جدید موشک فاتح 
مبین افزود: متخصصان متعهد و توانمند سازمان هوافضای وزارت 

دفاع با تالش جهادی و شبانه روزی توانستند با به حداقل رساندن 
زمان ایده تا محصول، در زمانی کوتاه و متناس��ب با نیاز عملیاتی 

نیروهای مسلح، موشک چابک، رادارگریز، تاکتیکی و نقطه زن فاتح 
مبین را طراحی، نمونه سازی و با موفقیت تست و آزمایش کنند.

امیر حاتمی با بیان اینکه با ورود این موشک به چرخه تولید، 
گام بلندی در افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران اس��المی 
برداش��ته خواهد ش��د، گفت: با وج��ود تحریم ه��ای همه جانبه 
دشمنان در حوزه دفاعی، توانسته ایم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 
پش��توانه قدرتمندی برای نیروهای مسلح در حوزه دستاوردهای 
دفاعی به ویژه موشکی ایجاد کنیم و بحمداهلل امروز تمام نیازهای 
نیروهای مسلح با توان بومی و بدون نیاز با خارج از کشور تامین 
می ش��ود. وی با تاکید بر اینکه قدرت موشکی جمهوری اسالمی 
ای��ران یک قدرت دفاعی بازدارنده اس��ت، تاکی��د کرد: همانطور 
ک��ه به مردم عزیزمان وعده داده ب��ودم برای افزایش قابلیت های 
موشکی کش��ور از هیچ تالش و کوشش��ی فروگذار نخواهم کرد 
و به طور حتم توان موشکی خود را هر روز افزایش خواهیم داد.
وزیر دفاع با اشاره به برخی اظهارات و مداخالت پوچ و بی ارزش 
دشمنان در امور دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: 
آنچه که در ارتباط با قدرت دفاعی جمهوری اسالمی و قدرت موشکی 
ایران اسالمی گفته می شود یک ادعای بی ارزش و بی اساس و دخالت 
آشکار است و ملت بزرگ ایران اسالمی اجازه مداخله در امور دفاعی و 

نظامی خود را به هیچ قدرت خارجی و بیگانه نمی دهد.
امیر حاتمی تاکید ک��رد: همانطور که بارها اعالم کرده ام توان 
دفاعی و موشکی جمهوری اسالمی ایران بازدارنده بوده و انشااهلل روز 
به روز برای تقویت این توان دفاعی تالش خواهیم کرد. وی خطاب 
به دشمنان ایران اس��المی گفت: مطمئن باشید هر چه تحریم ها، 
فشارها و جوسازی ها و جنگ روانی علیه ملت بزرگ ایران اسالمی 
بیش��تر و گسترده تر شود بر اراده مان برای ارتقای قدرت دفاعی در 

تمام حوزه ها افزوده خواهد شد.  روابط عمومی وزارت دفاع

موشک فاتح مبین، نسل جدید موشک های نقطه زن 
زمینی و دریایی با سر جست وجوگر پیشرفته و هوشمند 
حضور  با  دفاعی  صنعت  سالروز  مرداد   31 آستانه  در 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.
نسل جدیدی از موشک به نام فاتح مبین مجهز به 
با قابلیت نقطه زنی در  جستجوگر پیشرفته و هوشمند 
سازمان  دانشمندان  و  متخصصان  توسط  دریا  و  زمین 
صنایع هوافضای وزارت دفاع با موفقیت آزمایش و در 

آستانه 31 مرداد سالروز صنعت دفاعی با حضور وزیر 
وارد  و  رونمایی  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 

چرخه تولید شد.
تخصصان متعهد و توانمند سازمان هوافضای 

شبانه روزی  و  جهادی  تالش  با  دفاع  وزارت 
زمان  رساندن  حداقل  به  با  توانستند 

تا محصول، در زمانی کوتاه  ایده 

و متناسب با نیاز عملیاتی نیروهای مسلح، موشک چابک، 
تاکتیکی و نقطه زن فاتح مبین را رادارگریز، 

 ، حی ا نمونه سازی و با موفقیت تست طر
و آزمایش کنند.

براساس  مبین  فاتح  موشک 
فن آوری های پیشرفته بومی طراحی 
همه  در  است  قادر  و  ساخته شده  و 
و  محیطی  شرایط  و  روز  شبانه  ساعات 
جنگ الکترونیک دشمن، اهداف خاص 
مورد نظر را در روی زمین و دریا تشخیص 

داده و مورد اصابت قرار دهد.
موشک فاتح مبین صددرصد داخلی و توسط 
و مراحل  دانشمندان وزارت دفاع ساخته شده 
آن  آزمایش های  و  زیرساخت ها  تولید،  طراحی، 

کامال بومی است.

دستاورد

ونمایی شد یایی با نام »مبین« ر نسل جدید موشک های نقطه زن زمینی و در

امیر حاتمی در مراسم رونمایی از موشک فاتح مبین:
روز به روز توان دفاعی کشور را تقویت می کنیم


