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آمریکابهقدرتجمهوریاسالمیاعترافمیکند
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اینکه امروزه آمریکا 
اعتراف می کند که جمهوری سالمی ایران مرگ تدریجی ما را رقم می زند، نتیجه 

خون شهدا و حیات طیبه آن هاست.
حجت االسالم  عبداهلل حاجی صادقی افزود: یکی از برکات نعمت بزرگ شهادت 

است که خداوند به بندگان برگزیده و انسان های بزرگ هدیه می کند، این هدیه بزرگ 
الهی آثاری دارد که یکی از این آثار و برکات حیات بخشیدن به دیگران خواهد بود. وی 

افزود: شهادت هدیه ای است برای بندگان خالص و برای جامعه پیام آور حیات خواهند بود.
وی گفت: اگر امروز با این حجم دشمنی  جبهه استکبار و عملکرد بد برخی مسئوالن 
هنوز انقالب اس��المی به حرکت عالی خودش ادامه می دهد و س��نگرهای کلیدی جهان را 
یکی پس از دیگری طی می کند و اینکه امروزه آمریکا اعتراف می کند که جمهوری سالمی 

ایران مرگ تدریجی ما را رقم می زند، نتیجه خون شهدا و حیات طیبه آن هاست.  الف

پاسداران
تغییرمدیراندرجنگاقتصادینشانضعفنیست

دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب اس��المی گفت: رئیس جمهور باید مانند یک 
مربی نیروهای اقتصادی خود را تغییر دهد و نیروهای تازه نفس را وارد میدان کند.

مجتبی ش��اکری گف��ت: موضع گیری م��ا همان موضع گی��ری مقام معظم 
رهبری اس��ت باید به ظرفیت های داخلی اعتماد بشود و همچنین وسط میدان 

مشکالت همه باید دولت را همراهی کنند. وی افزود: ما می توانیم این درس را از 
دفاع مقدس بگیریم که پدیده مقاومت توانس��ت در آن دوره ما را مورد به جایگاهی 

برساند که االن به عنوان قطب و محور مقاومت در منطقه مطرح هستیم.
وی گفت: دولت باید با استفاده از کارشناسان اقتصادی مدل های مختلف را بررسی کند 
و اگر مدل هایی فعلی برای برگرداندن کشور به حالت عادی ناکارآمد است مدل های دیگری 
را مورد استفاده قرار دهد. این ضعف رئیس دولت نیست که بازیگران اقتصادی را تغییر دهد 

بلکه این نشان دهنده مهارت یک رئیس جمهور در جنگ اقتصادی است.  تسنیم

دیدگاه
بههیچدشمنیاجازهجسارتنمیدهیم

فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار فرمانده هوافضای س��پاه پاس��داران گفت: 
نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه در کنار هم می توانند با هر نوع تهدیدی 

مقابله کنند و به هیچ دشمنی اجازه هیچگونه جسارتی به کشورمان را نخواهند داد.
امی��ر عریر نصیرزاده در دیدار با س��ردار امیرعلی حاجی زاده تصریح کرد: بحث 

هم افزایی مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا و جزو سیاست های فرمانده کل ارتش 
است. وی خاطرنشان کرد: در این راستا الزم است از همه ظرفیت های موجود در کشور 

اعم از لشکری و کشوری استفاده کنیم. نیروی هوافضای سپاه به لطف خدا در بحث هوانوردی 
از دانش بسیار باالیی برخوردار است و موفقیت های بسیار خوبی را بدست آورده است.

فرمان��ده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای س��پاه در 
کن��ار هم می توانن��د با هر نوع تهدیدی مقابله کنند و به هیچ دش��منی اجازه هیچگونه 

جسارتی به کشورمان را نخواهند داد.  فارس

امنیت و اقتدار

وعدهمیدهند،وعدهبدهید
بیاموزیم؛ اینکه حاال ممکن است که فرض کنید این 
دولت یا یک دولت دیگری در آمریکا یا در فالن کش��ور 
ی��ک وعده ای به ما بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده 
و مانند اینها هیچ نمیشود اعتماد کرد؛ مطلقاً. خیلی خب، 
او وعده میدهد، شما هم یک وعده بدهید. شخصی شعر 
گفته بود، پیغام داد، آمد پیش خلیفه و شعرش را خواند؛ 
خلیفه هم گفتش که مثاًل فالن قدر طال -صد هزار دینار 
مثاًل طال- به ایشان بدهید؛ ]این مطلب را[ نوشت روی 
کاغذ و داد به این شاعر و گفت برو بگیر؛ رفت پیش آن 
خزانه دارش، کاغ��ذ را داد و گفت آقا صد هزار ]بدهید[؛ 
گفت به چه مناس��بت؟ گفت یک شعری گفته ام؛ گفت 
خب ش��عر گفته ای؟ تو یک شعر گفتی او خوشش آمد، 
او هم این را نوش��ت تو خوشت آمد، این به آن در؛ پاشو 
برو! یعنی این جوری است. او یک حرفی میزند، وعده ای 
میدهد که ما خوشمان بیاید، ما هم یک وعده ای بدهیم او 
خوشش بیاید؛ اّما چیز نقدی به او ندهیم که بعد آن وقت 
در آن بمانی��م که حاال او جواب خواهد داد به حس��اب 

خودش یا وام خودش را ادا خواهد کرد یا نه؛ نخیر.

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت
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مخاطب شمایید

#العراق_وإیران_إخوةباهممتحدشدند
کارب��ران فض��ای مج��ازی با انتش��ار 
تجربیات خود از سفر به کربال و حضور 
در پیاده روی اربعین از میهمان نوازی عراقی گفتند و در 
تالش هستند با انتشار هش��تگ #العراق_وإیران_إخوة 
جلوی جو ض��د عراقی و نفرت پراکنی میان دو کش��ور 
همس��ایه ایران و عراق را بگیرن��د. همراه با این هدف، از 
عراقی ها نیز در رابطه با انتش��ار این ش��ایعات دلجویی 
کنند. برخی از کاربران عراقی هم متقابال با انتشار همین 
هشتگ #العراق_وإیران_إخوة از محبت خود نسبت به 

ایرانی ها و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی نوشتند.

سربازوساکنایرانم
پسر اسحاق جهانگیری در واکنش به فیلمی که 
در فضای مجازی به او منتسب شده است نوشت: 
ما نه »فِراری« داریم، نه از ایران عزیز »َفراری« هستیم. من 
محمدحسین جهانگیری فرزند دکتر اسحاق جهانگیری 
دانش آموخت��ه دکت��ری مدیریت زنجیره تامی��ن، اکنون 
مش��غول انجام خدمت سربازی هس��تم. برادر کوچکترم 
محمدحس��ام دانش آموز سال سوم دبیرس��تان است. دو 

خواهرم هم هر دو ازدواج کرده اند و ساکن تهران اند. 

سیاست مجازی

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 950221 اجراى شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد و كالسه پرونده 
960961 نيابتى از اجراى احكام شعبه 9 دادگاه حقوقى آمل و كالسه پرونده نيابتى 970031 از اجراى 
احكام حقوقى بابلســر،محكوم عليه ســيد مهرداد جعفرپور عزيزى ف ســيداحمد با وكالت سيدمرتضى 
افراشته محكوم است به پرداخت جمعا 1,952,700,997 ريال در حق محكوم لهم نعمت اله حسين زاده-
حسن افراد و سيد سبحان ميرزارضايى با وكالت رضا رضايى در اين دادگاه( مبلغ 687,308,123ريال در 
حق نعمت اله حســين زاده-مبلغ 645,779,780 ريال در حق حسن افراد-مبلغ 619,613,094 ريال 
در حق سيد سبحان ميرزارضايى) و مبلغ 55,570,362 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت 
با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه و معرفى ملك اقدام كه مشــخصات آن بدين شــرح 
است:ملك فوق شامل عرصه و اعيان پالك ثبتى 76 فرعى از 43اصلى بخش 10 حوزه ثبت محمودآباد به 
مساحت 7615 مترمربع كه سه دانگ مشاع از شش دانگ داراى سند مالكيت با شماره 579734 به نام 
سكينه مهدى نژاد نورى و سه دانگ مشاع از شش دانگ داراى سند مالكيت با شماره 799283 به نام 
حســن افراد صادرشده كه پالك فوق طى مبايعه نامه عادى مورخ 92/11/26 به سيد مهرداد جعفرپور 
عزيزى واگذار گرديد.محدوديت مالكين:1-محدوديت سكينه مهدى نژاد- الف) رهنى شماره 57254-
93/1/11 دفترخانه 69 محمودآباد به نفع بانك ملى مركزى محمودآباد به مبلغ 2,100,000,000 ريال به 
مدت 60 ماه ب) رهنى شماره 51464 – 89/8/30 به مدت 60 ماه به نفع بانك ملى مركزى محمودآباد 
به مبلغ 2,644,056,600 ريال2- محدوديت مالكيت حسن افراد همانند مالكيت سكينه مهدى نژاد مى 
باشــد. ضمنا طى آخرين اســتعالم به عمل آمده از بانك مربوطه كل بدهى پالك فوق 5,100,585,736 
ريال مى باشد. ملك فوق واقع در روستاى آزادمون(پرورش بز و گوسفند شيرى)داراى سوله و داراى 
پروانــه بهره بردارى به شــماره 94/25/66/96 به تاريخ صدور 94/8/20 به شــماره ثبت 1087 با 
ظرفيت 580 رأس بز مولد در ســطحى به مساحت 768/63 مترمربع زيربنا و 538 مترمربع تاسيسات 
و در زمينى به مساحت 4000 مترمربع در مازندران –شهرستان محمودآباد روستاى آزادمون در زمينه 
توليد شير-الياف-پوســت و چرم اقدام نمايد.1-سوله شــماره 768/63 مترى داراى ديوار بلوكى در 
سه طرف غير از سمت جنوبى آن به ارتفاع 2/5 متر و بعد از آن پس از حفاظ فلزى تا زير سقف با چادر 
برزنتى پوشــش شده،سمت جنوبى آن به ارتفاع يك متر با بلوك چيده شده و باز مى باشد.اسكلت اين 
سوله پس از پروفيل فلزى با اجراى سربندى با خرپاى فلزى،با ايرانيت پوشش شده،در ضمن كف سوله 
پس از اجراى مش بندى با ميلگرد با بتن پر شده است.2-گواهى پايان كار به شماره 89/11/6-4791 
به نام ســكينه مهدى نژاد نورى و شريك در پاســخ به درخواست شماره 89/11/2-86/1/119881 
دفتر فنى استاندارى مازندران با پروانه ساختمانى شماره 3727 و 4281 صادره از سازمان هميارى ها 
و شهردارى هاى مازندران.3-سرايدارى 113/68 مترمربع و قسمت ادارى به مساحت 80 مترمربع كه 
سرايدارى شامل آشپزخانه –هال و پذيرايى و حمام بوده،ديوار داخلى پس از چيدن با بلوك با گچ اندود 
گرديده، از پروفيل فلزى جهت ســربندى همراه با پوشــش سقف حلب با زيردامنه از جنس حلب انجام 
گرديده،درب ها چوبى،پنجره ها از جنس پروفيل فلزى است.4-ســوله شــماره 538،2 مترمربع فاقد 
مجوز ساخت بوده كف آن بتنى شده اين سوله با آخور بتنى جديد جهت تغذيه دام در وسط با جايگاه دام 
در دو طرف آن،دورتادور آن بابلوك به ارتفاع سه متر چيده شده با حفاظ فلزى و پوشش با چادر برزنتى، 
اسكلت آن از قوطى هاى فلزى با اجراى خرپاى فلزى و پوشش ايرانيت سقف بيرونى، پس از ديوار سه 
مترى به فواصل تا سقف با حفاظ فلزى انجام گرفته سپس با چادر برزنتى پوشش شده است.5-انبارى 
جهت پرورش بزغاله ها به متراژ حدود 120 مترمربع در جوار سوله احداث گرديده كه دورتادور آن با 
ديوار بلوكى به ارتفاع 3/5 متر تا زير سقف چيده شده ، كف آن بتنى بوده ، اسكلت آن فلزى از جنس 
قوطى با خرپاى فلزى با پوشــش ايرانيــت.6-در ابتداى ورودى، دو انبارى كــه ديوار آن بلوكى بوده به 
مساحت حدود يكصدمترمربع، كف آن بتن با اجراى سقف با سربندى از جنس پروفيل فلزى با پوشش 
ايرانيــت.7-دو حلقه چاه نيمه عميق با يك منبع هوايــى حدود 3000 ليترى و يك منبع خوابيده حدود 
3000 ليترى با تصفيه خانه سيلندرى جهت آب خارج شده از چاه.8-بهارخواب براى دام در فصل گرما با 
محوطه روباز با كف بتنى به مساحت حدود 600مترمربع 9- داشتن برق سه فاز با ترانس 100 كيلووات 
10-پروانه بهره بردارى به شماره 4330/ق/12-90/1/23 به شركت تعاونى بهدوشان خزر آزادمون 
نوع فعاليت گاوشيرى با كل گله 80 رأس و دام مولد(مادر) 40 رأس. نتيجتا باتوجه به عوامل دخيل در 
ارزيابى من جمله زمين به مساحت 7615 مترمربع با كاربرى آن، پروانه احداثى و بهره بردارى ، اعيانى 
هاى موجود، امتياز برق سه فاز،چاه با تصفيه خانه سيلندرى،ارزش كل ارزش كل عرصه و اعيانى آن مبلغ 
14,700,000,000 ريال(چهارده ميلياردوهفتصدميليون ريال) تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض 
از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ97/7/1 ساعت 
11 صبح در شعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات 
بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس 
برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك 
هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال 
صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد 

،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام شعبه اول حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 960085 اجراى احكام حقوقى محمودآباد و به موجب نيابت صادره از ارجاى 
احكام شعبه 19 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران محكوم عليهما 1-نورالدين حسينى نيا2-

ســيد عبداله حسينى نيا متضامنا محكوم هستند به پرداخت 1,394,372,000 ريال در حق محكوم له مهدى 
ميرركنــى در اين دادگاه و 69,718,600 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم 
پرداخت دين از ناحيه محكوم عليهما نســبت به توقيف و ارزيابى پالك ثبتى 1201 فرعى از 47 اصلى بخش 
10 حوزه ثبت ملك محمودآباد  متعلق به سيد نورالدين حسينى نيا اقدام گرديد كه مشخصات آن عبارتند از: 
آدرس پالك مذكور جاده آمل به محمودآباد خيابان امام خمينى انتهاى نسيم يازده مى باشد كاربرى ملك مزروعى 
ولى به واسطه اتصال آن به بافت مسكونى شهر قابليت تغيير كاربرى و تغيير بهره بردارى را دارد مساحت پالك 
مذكور 11487/84 مترمربع(يازده هزاروچهارصدوهشتادوهفت متروهشتادوچهار دسى مترمربع) مى باشد 
كه محكوم عليه ســيد نورالدين حسينى نيا مالك 130/17سيزده مميز هفده صدم سهم مشاع از صد سهم 
عرصه و اعيانى مى باشــد مساحت تقريبى ســهم محكوم عليه از پالك فوق به ميزان 1512/95 مترمربع مى 
باشد نتيجتا باتوجه به موقعيت مكانى و جغرافيايى محل و نوع كاربرى و تملك(مشاعى) و ساير عوامل در امر 
ارزيابى ارزش سهم محكوم عليه(سيزده مميز هفده صدم سهم مشاع به مساحت تقريبى 1512/95مترمربع) 
به مبلغ 7,564,750,000 ريال(هفت ميلياردوپانصدوشصت و چهارميليون و هفتصدوپنجاه هزارريال)برآورد 
و تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از 
طريق مزايده در تاريخ97/7/1 ساعت 11 صبح در شعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت 
نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ 
مزايده جهت كســب اطالعات بيشتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از 
قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد 
مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنــى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ 
خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى 
، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 

نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام شعبه اول حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده كالســه هــاى 1-940248/ش ح محكــوم عليه پيمان امينيان محكــوم گرديده به پرداخت 
278,802,000 ريال در حق احمد خسروى جبارزاده با وكالت احمد جهاندار و نيز پرداخت 2,500,000 ريال 
نيم عشــر دولتــى 2-940239/ش ح پرداخــت 294,223,000 ريال در حق احمد خســروى جبارزاده و نيز 
پرداخت 1,750,000 ريال در حق دولت بابت نيم عشر دولتى كه محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به پالك 
هاى ثبتى ذيل را تعرفه نموده 1-240 ســهم مشــاع از 4937,50 سهم مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين 
اراضى جنگلى جلگه اى به مساحت 97857 مترمربع واقع در سلمانشهر اسبچين بعد از شهرك ويالى سيماى 
قو را تعرفه نموده كه ســهم محكوم عليه 240 مترمربع در طبيعت به وســيله ديوار بلوكى محصور شده و در 
اضالع شــمال و جنوب به زمين هاى مشــاعى قطعه بندى شــده از پالك مذكور و از ســمت غرب به زمين هاى 
كشاورزى و در ضلع شرق به راه احداثى دسترسى 8 مترى شن ريزى شده محدود مى باشد هم چنين در سطح 
رقبه هيچ گونه اعيانى امشاهده نگرديد كه كارشناس منتخب دادگاه باتوجه به جنگلى و جلگه اى بوده زمين 
و عــدم امــكان احداث اعيانى مطابق قانون به ازاى هرمترمربــع 1,200,000 ريال و240 مترمربع را به مبلغ 
288,000,000 ريال ارزيابى نموده است2-عرصه و اعيان از زمين شماره 3 فرعى از 365 اصلى به مساحت 
427 مترمربع واقع در سلمانشهر خيابان 71 درياگوشه-گلستان يكم انتهاى كوچه گلخانه آقاى ابراهيمى سمت 
چپ شهرك امينيان سومين قطعه سمت شمال تعرفه شده توسط محكوم عليه كه شماال به  كوچه شمالى شهرك 
شــرقا به كوچه شــرقى شهرك جنوبا به خيابان اصلى شهرك و غربا ديوار به طول حدود 15 متر به ويالى آقاى 
ارادتى محدود مى گردد .ملك فاقد هرگونه اعيانى مى باشــد كه كارشناس منتخب دادگاه ارزش قعطه زمين 
توقيفى به مساحت 427 مترمربع را به مبلغ 2,000,000,000 ريال برآورد نموده است. اين اجرا در نظر دارد 
تا به صورت حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد در تاريخ 97/7/3 روز سه شنبه از 
ساعت 10-9 صبح اموال توقيفى را به فروش رساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد. متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده جهت بازديد از 

اموال توقيفى به دفتر اجراى احكام دادگسترى  عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

آگهى حصر وراثت
خانم خواتون ذبيحى اســرمى ف عبداله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970312 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان عبداله ذبيحى اسرمى 
ف على اكبر ش ش 402 صادره ســارى در تاريخ 66/5/21 شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-خواتون ذبيحى اسرمى ف عبداله ش ش 2 فرزند متوفى2-رضا  
ذبيحى اســرمى ف عبداله ش م 2091457272 فرزند متوفى3-اســمعيل ذبيحى اسرمى ف عبداله ش ش 
16 فرزند متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 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/الف
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به  كالسه پرونده: 970110/251  
بهنام  وكالت  به  زاده  رضا  سعيد  خواهان:    18 ساعت     97/7/23 رسيدگى:  وقت 
دادخواستى  خواهان  وجه   مطالبه  خواسته:  درگزينى  اميد  خوانده:  مشيران   نريمانى 
و  گرديده  ارجاع   251 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  اختالف  حل  شوراى  تسليم 
وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود  تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
 110/59794                   مدير دفتر شعبه 251 مجتمع شماره 6 شوراى حل اختالف تهران 

فرزند  دادرس  له: سحر  محكوم  پرونده: 9609980938700570  اجراييه  شماره   
رحيم  محكوم عليه: فاطمه نورى  محكوم به:  به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره دادنامه 9609970938700646 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
خسارات  و  گردد  مى  خواهان صادر  حق  در  خواسته  اصل  بابت  ريال   40/000/000
تاخير تاديه از تاريخ 96/8/17 تا زمان اجرا و نيز مبلغ 1/070/000 ريال بابت هزينه 

هاى دادرسى . 
 110/59792                               مسئول دفتر شعبه 263 مجتمع شماره 6 شوراى حل اختالف تهران 

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به  كالسه پرونده: 960541/263/96  
وقت رسيدگى: 97/8/21   ساعت 15/00  خواهان: شركت قاسم ايران (سهامى خاص) 
خوانده: حسين گل احمدى- مجيد گنجى- اسماعيل گنجى  خواسته: مطالبه وجه  خواهان 
دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 263 ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود  تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 
به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به 

وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
 110/59789                   مدير دفتر شعبه 263 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 6  تهران 

عمومى  دادگاه   213 شعبه   9609982163800094 كالسه  پرونده  اصالحى  راى   
حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9709972163800298  
فرزند  رودسرى  مهدى شفيعى  آقاى  وكالت  با  نادر  فرزند  آروند  ناصر  آقاى  خواهان: 
محمد  خوانده: آقاى محسن اسالمى فرزند رجبعلى  خواسته ها: 1- مطالبه اجور معوقه 
2- مطالبه وجه بابت    3- مطالبه خسارت دادرسى 4- الزام به ايفاى تعهد (غيرمالى) 
و  هزار  تيرماه  پنجم  تاريخ  به  گردشكار:  تاديه   تاخير  خسارت  مطالبه   -5 بر  مبنى 
سيصد و نود و هفت در وقت فوق العاده شعبه 213 دادگاه حقوقى تهران به تصدى 
خواسته  به  دادخواستى  خواهان  كه  گردد  مى  مالحظه  است  تشكيل  ذيل  امضاكننده 
فوق به طرفيت خوانده صدرالذكر تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى دادگاه با بررسى محتويات پرونده با استعانت 
از درگاه احديت ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد: 
آقاى  از  وكالت  به  رودسرى  شفيعى  مهدى  آقاى  درخواست  خصوص  در  دادگاه   راى 
ناصر اروند مبنى بر اصالح دادنامه شماره 1294 مورخ 96/10/5 و ضرورت اصالح 
دادنامه از حيث محكوميت خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 103/000/000 
ريال و مطالبه وجه بابت پرداخت قبوض به مبلغ 21/126/875 ريال دادگاه مستندا 
به ماده 309 قانون آئين دادرسى مدنى دادنامه مذكور را از اين حيث اصالح و راى 
به محكوميت خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 103/000/000 ريال و مطالبه 
وجه بابت پرداخت قبوض به مبلغ 21/126/875 ريال صادر و اعالم مى نمايد  تسليم 
ظرف  اصالحى  راى  است   ممنوع  تصحيحى  راى  رونوشت  بدون  اصلى  راى  رونوشت 
قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم  راى اصلى  تبع  به  ابالغ  تاريخ  از  روز  بيست 

تجديدنظر استان تهران است . 
  110/59788                           رئيس شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

 اجراييه محكوم له: محسن باقرى  محكوم عليه: اكرم تركمن- اميد ايمانى فر- بيژن 
حل  شوراى   96/7/17 مورخ   702 شماره  دادنامه  موجب  به  به:   محكوم  فر   ايمانى 
اختالف مجتمع شماره 6 تهران شعبه 259 قطعيت حاصل كرده است به حكم به محكوميت 
تضامنى محكوم عليهم به پرداخت مبلغ 88/050/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/031/250 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى دارد  شورا همچنين محكوم 
عليهم را به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر اساس تغيير شاخص هاى اعالمى از سوى 
بانك مركزى راجع به اصل خواسته از زمان اخذ گواهينامه عدم پرداخت وجه چك هاى 

مرقوم لغايت ايصال محكوم به در حق محكوم له، محكوم مى نمايد. 
   110/59785                             مدير دفتر شعبه 259 مجتمع شماره 6 شوراى حل اختالف تهران  

سوشیانت آسمانی

ح��اال که ب��ازار اس��تیضاح و  پرس��ش و پاس��خ به واسطه دست بـه نقد
مشکالت معیش��تی داغ شده است. حاال که حتی 
نمایندگان تیغ تیز مطالبه گری و پرس��ش را حتی 
از وزی��ر آموزش و پرورش دری��غ نکرده اند! و فعال 
جلس��ه او را تا رس��یدگی به اولویت های اصلی به 
تعوی��ق انداخته  ان��د. بزرگترین س��والی که مطرح 
می ش��ود این اس��ت که چرا نمایندگان مجلس به 
دنبال اس��تیضاح وزیر امور خارجه، کسی که نقش 
غیرقابل ان��کاری در تدوین و تصویب برنامه جامع 
اقدام مش��ترک و باالبردن توق��ع مردم از دولت به 

واسطه امضای این تعهد دارد، نیستند؟!
چرا نمایندگان س��والی درب��اره چرایی عملی 
نش��دن وعده هایی ک��ه آقای ظریف ب��ا در اختیار 
گرفتن رس��انه ملی برای توضیح بند به بند برجام 
ارائه دادند، نمی ش��وند؟! چرا درباره سه سوگندی 
ک��ه رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی در صحن علنی 
مجلس ی��اد کردند و قراری که ب��ر رفع تحریم ها 
به صورت یکباره گذاشتند، نشده و اجازه می دهند 
به جای پاس��خگو بودن وزیر طلبکار ش��ود؟! چرا 
نماین��دگان اجازه می دهند آقای ظریف از کس��ی 
ک��ه جاسوس��ی اش در تی��م هس��ته ای ب��ه گفته 
حجت االس��الم محس��نی اژه ای مع��اون اول ق��وه 
قضاییه تایید ش��ده است، دفاع کند به جای اینکه 
از او بپرسند چرا باید در این تیم حساس جاسوس 
رخنه کند؟! منکر زحمات وزیر امور خارجه آنگونه 
که رهبری هم اش��اره داشتند نیس��تیم اما نتیجه 
زحمات هم مهم بوده و باید مورد سوال قرار بگیرد 
تا هم درس عبرتی شود برای آیندگان و هم افکار 
عمومی بدانند قصورها و مش��کالت این مسیر که 
گاهی از س��وی وزیر به انتقاد منتقدان داخلی گره 

می خورد چقدر واقعی و درست است!!

موضوع استیضاح نش��دن ظریف وقتی عجیب 
می ش��ود که بدهکاران طلبکار دست به کار شده و 
با فرار رو به جلو تقصیرها در راستای محقق نشدن 
وعده های برجامی را به گ��ردن دیگران می اندازند! 

وزیری که بابت امضای برجام نش��ان لیاقت گرفت 
و ۵۰ س��که به خانه ب��رد، اویی ک��ه در تیمش به 
گواه دادس��تان و س��خنگوی قوه قضاییه جاسوس 
کش��ف ش��ده اس��ت! به جای عذرخواهی و پاسخ 
درباره قصورهای صورت گرفته که معیش��ت مردم 
را امروز تنگ کرده است مدعی شده رقیب نگذاشته 
جمهوری اسالمی از مواهب برجام برخوردار شود!!! 
و همی��ن امر و امثال این صحبت هاس��ت که باعث 
می شود از نمایندگان بپرسیم چرا استیضاح ظریف 
در دس��تور کار قرار نمی گیرد؟! آیا سهم ظریف در 
اوضاع کنونی کمتر از وزیر آموزش و پرورش اس��ت 
که حتی اس��تیضاحش طرح نمی ش��ود؟! سخن به 
قدری عجیب و تامل برانگیز اس��ت که نمی دانیم از 
کجای آن بنویس��یم! از بتن ریزی بگوییم یا تعطیل 
کردن تعدادی از سانتریفیوژها، از خانه نشین شدن 
دانشمندان یا قطع فعالیت کارخانه تولید نخ کربن! 
وزیر خارج��ه در حالی مدع��ی تقصیر رقیب 
حزب��ی اش در ایجاد مانع برای موانع برجام ش��ده 
و از جاس��وس اعالمی قوه قضاییه دفاع کرده و او 
را مربوط به گذش��تگان می داند که انگار فراموش 
کرده چه کسانی بر محقق نشدن اهداف به خاطر 
متن نادقی��ق برجام تاکید کردن��د، ظریف یادش 
رفته آن روزها که جش��ن می گرفتند و مدام برای 
مردم از مواهب می گفت با تاکید بر فهمیدن زبان 
دنیا معتقد بود که هیچ کسی در جهان توان به هم 

زدن این پیمان بین المللی را ندارد.
ظری��ف یادش رفت��ه در مقاب��ل دوربینی که 
میلیون ها جفت چش��م به آن خی��ره بودند گفت 
همزمان با انجام تعهدات همه تحریم ها لغو می شود، 
یادش رفته که با متن انگلیسی برجام می نشست و 
ادعا می کرد لغت به لغت به خاطر اش��راف به زبان 

دنیا نوش��ته ایم! یادش رفته که دوست و همکارش 
جناب آقای صالحی س��ه بار قسم جالله خورد که 
همه تحریم ها با انجام تعهدات لغو می شود!!! حتما 
یادش رفته که رهبری هم اخیرا در ۱۵ خردادماه 
اع��الم کردند انتظ��ارات از برجام ک��ه همان رفع 
تحری��م بود برآورده نش��ده و تاکی��د کردند که ما 
برای اختالف انداختن بین اروپا و امریکا و یا اثبات 

بدعهدی امریکا مذاکره نکردیم! 
نمایندگان ک��ه این روزها با صحبت های وزیر 
خن��دان قانع ش��ده و ادامه مطالب��ه را از او جایز 
نمی بینند و اس��تیضاحش نمی کنند انگار یادشان 
رفته که مش��کالت کش��ور قرار بود با برجامی که 

کری امضایش را تضمین کرده بود! برطرف شود.
ظریف فراموش کرده که گفت تضمین برجام را 
از کری گرفته است! فراموش کرده که امضای وزیر 
خارج��ه امریکا را پذیرفت اما هیچ اتفاقی رخ نداد! 
حاال همه تقصیرها را بر سر منتقدانی می اندازد که 
دلس��وزانه حال امروزش را پیش بینی کرده بودند! 
انگار پیش بینی جرم بوده!! ظریف مدعی است که 
تندروه��ا مردم را از مواه��ب برجام منع کردند در 
حالی که اصال مواهبی اتفاق نیافتاد که منع ش��ود 
و اگ��ر حرف ظری��ف را باور کنی��م اینطور به نظر 
می رس��د که انگار برای گرفتن حقمان، حق حرف 
زدن و نق��د کردن را هم به ط��رف مقابل داده ایم. 
آی��ا همه این موارد یاد ش��ده باعث نمی ش��ود که 
اس��تیضاح وزیر خارجه با همه خدماتی که داشته 

اما در عمل نتیجه نداده! رقم بخورد؟
ح��ال نمایندگان هس��تند که بای��د از ظریف 
س��وال کنند و اوس��ت ک��ه باید پاس��خ دهد چرا 
حرف منتقدان می توانس��ته برج��ام را نقض کند! 
چ��را تضمینی که برای تعهد برجام از طرف مقابل 

گرفتند، توخالی بوده است؛ باید پاسخ دهد که آیا 
بر س��ر نقد و مصاحبه دیگران هم توافقی مخفیانه 
صورت گرفته که برجام نتیجه نداده است؟! ظریف 
اس��ت که باید پاس��خ مردمی را بده��د که بارها و 
باره��ا برایش��ان از مواهبی خیالی رویا س��اخت و 
اینط��ور جل��وه داد که با امض��ای برجام همه چیز 

حل خواهد شد! 
ظری��ف و تیم هس��ته ای و دولت تدبیر و امید 
اگر می خواهند عبرت تاریخ نشوند باید مسیر فرار 
رو به جلو را کنار گذاشته و با پذیرش تقصیر خود 
راهی تازه برای اعاده مطالب��ات مردم از بیگانگان 
بیابند وگرنه ت��ا قیامت بدهکار مردم باقی مانده و 
عبرت تاریخ خواهند شد هر چند که قصور مجلس 
در مطالبه گری از ظریف و نادیده گرفتن خواس��ته 
مردم در اس��تیضاح او نیز می توان��د جزو مواردی 
باش��د که آیندگان ب��ر آن قضاوت ک��رده و آن را 

محکوم خواهند کرد. 
مجلس برای جبران رای��ی که در مدت زمان 
کوتاه بدون اس��تماع نتیجه جلسه کمیسیون ویژه 
برجام، به این معاهده داده اس��ت الزم اس��ت که 
حداقل برای مطالبه گری مردم، وزیر را اس��تیضاح 
کند، قرار نیس��ت هر اس��تیضاحی با افتادن وزیر 
همراه باشد اما این بی تفاوتی نسبت به نقش وزارت 
خارجه در حال و روز معیشتی امروز مردم می تواند 
تبعات سوئی را در اعتماد جامعه به نمایندگانشان 
ایجاد کند. درست است که وزیر به مجلس دعوت 
شد و س��واالتی را پاسخ داد اما پیگیری استیضاح 
و سیستماتیک بودن پاسخگویی وزیر چیزی است 
ک��ه افکار عمومی در اوضاع کنون��ی از نمایندگان 

خود مطالبه می کند.
در نهایت باید نشس��ت و دی��د آیا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی می توانند مطالبات مردمی 
را آنط��ور که اولویت دارد پیگی��ری کرده و به داد 
معیش��ت مردم و تغییر استراتژی ای که این روزها 

را رقم زده، برسند.

ظرافت پرسیدن از ظریف!


