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طرح مجدد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس
عضو کمیسیون قضایی مجلس از تصمیم جدید هیئت رئیسه مجلس درباره 

طرح تشدید مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.
محمدعلی پورمختار با اش��اره به خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد 
اقتصادی از دس��تورکار قوه مقننه، گفت: مطرح ش��دن این ط��رح امیدی را در 

جامعه برای مقابله با مفسدین اقتصادی ایجاد کرده بود که متأسفانه از دستور کار 
مجلس خارج شد. وی با بیان اینکه خارج شدن این طرح از دستورکار پارلمان اقدام 

درس��تی نبود، افزود: اگر در این طرح ابهامات و مش��کالتی وجود داش��ت هیئت رئیسه 
می توانست این موارد را به کمیسیون قضایی ارجاع دهند.

پورمختار تصریح کرد: پس از اعتراضات نسبت به اقدام هیئت رئیسه مجلس مبنی 
بر خروج این طرح از دستورکار صحن علنی، هیئت رئیسه قول داد این طرح مجددا به 

کمیسیون قضایی پارلمان ارجاع شود تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.  تسنیم

پارلمان
گزینه های وزارت »اقتصاد و کار«در حال بررسی است

مع��اون پارلمانی رئیس جمهور گف��ت: انتخاب وزرای پیش��نهادی برای دو 
وزارتخانه اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی است.

حس��ینعلی امیری در پاس��خ به این سؤال که وزرای پیش��نهادی برای دو 
وزارتخان��ه اقتص��اد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مش��خص ش��ده اند؟ 

اظهارداشت: فعال در حال بررسی است. تاکنون جمع بندی حاصل نشده است.
در  کن��ار اش��اره مطالب یاد ش��ده در جمالت فوق که امی��ری آن را بیان کرده 

است الزم به یادآوری است که پیش از این نمایندگان مجلس  شورای اسالممی در روز 
چهارش��نبه ۱۷ مردادماه با ۱۲۹ رای موافق استیضاح علی  ربیعی رأی اعتماد خود را از 
وزیر کار پس گرفتند؛ همچنین وکالی ملت روز یکش��نبه چهارم شهریورماه کرباسیان 
وزیر اقتصاد و دارایی را نیز در صحن علنی با ۱۳۷ رأی موافق درباره استیضاح، از وزارت 

اقتصاد برکنار کردند.  مهر

تریبون
"اف ای تی اف" به صحن مجلس می آید

سخنگوی هیئت  رئیسه مجلس از بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی پارلمان خبر داد.
به��روز نعمتی درباره بررس��ی الیحه الحاق دولت جمهوری اس��المی ایران 
به کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم)اف ای تی اف( در صحن علنی قوه 

مقننه گفت: پیش از این نمایندگان بررسی این الیحه را به تعویق انداخته بودند. 
وی ادامه داد: در جلسه اخیر هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا این الیحه در 

دستورکار مجلس قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود. احتماالً پس از تعطیالت دو هفته ای 
مجلس این الیحه در دستورکار نمایندگان قرار گیرد.

نمایندگان مجلس ۲0 خردادماه س��ال جاری الیحه الحاق دولت جمهوری اس��المی 
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داده و با 

مسکوت ماندن این الیحه به مدت دو ماه موافقت کردند.  تسنیم

سخنگو

جنگ  نرم خطرناک تر از جنگ سخت است
همین که حاال این بّچه ها اینجا میگویند ما شوق 
داریم و ما را بفرستید و چرا نمیفرستید، همان جنگ 
سخت است؛ از جنگ سخت که احتیاج دارد به هیئت 
اندیش��ه ورز برای ترس��یم و تعیین حدود این کار که 
چه کس��ی برود، ِکی برود، چه ج��وری برود؛ تا جنگ 
نرم که جنگ نرم یک عرصه ی بس��یار وس��یعی است 
و روزبه روز هم با گس��ترش این فض��ای مجازی دارد 
گس��ترده تر میش��ود و خیلی هم خطرناک تر از جنگ 
سخت است -یعنی در جنگ سخت، جسمها به خاک 
و خون کشیده میش��وند، ]ولی[ روحها پرواز میکنند 
و میروند به بهش��ت؛ ]اّما[ در جن��گ نرم، اگر خدای 
نکرده دشمن غلبه بکند، جسمها پروار میشوند و سالم 
میمانند، ]ولی[ روحها میرون��د به قعر جهنم؛ فرقش 

این است؛ لذا این خیلی خطرناک تر است.

بیانات در دیدار بسیجیان 
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مخاطب شمایید

کمدی تذبذب رژیم ترامپ 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نوش��ت: تذب��ذب رژی��م ترامپ واقع��ا به یک 
کمدی تبدیل شده اس��ت. یک هفته، محور ادعاهای 
آن این اس��ت که ما منابع مان را در خارج از کشور به 
تاراج می دهیم و هفته بع��د ادعا می کند که به اندازه 
کافی برای حمایت از فلس��طینی ها هزینه نمی کنیم! 

باالخره یکی را انتخاب کنید.

ردپای عوامل خارجی در حادثه بصره 
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
نوشت: در حادثه به آتش کشیدن سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در بصره، رد پای عوامل خارجی و 
جنگ افروزان در منطقه پررنگ استاجازه داده نخواهد شد 
که ش��یعه انگلیسی و وهابیت سعودی، عراق را به آشوب 

بکشانند. روابط تهران و بغداد راهبردی است.

سیاست مجازی

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم بهرام شيرازى فرزند
خواهان آقاى پيمان محمدى و مهدى شهسوارى دادخواستى به طرفيت خوانده گان 1- افشين 
كريمى 2- بهرام شــيرازى 3- فرزاد ســرينى 4- الهام كريمى 5- ســميرا گودرزى به خواسته نزاع 
دسته جمعى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988315200415 شعبه 
107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/22 
ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/3102
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى محسن صديق فرزند عليرضا و شكوفه سردارى فرزند رضا
شــكات خانم ها اكرم آموزگار و سهيال اخگر شكايتى عليه متهمان آقا و خانم 1- محسن صديق 
2- شكوفه سردارى به اتهام 1- مشاركت در كالهبردارى 2- مباشرت در كالهبردارى مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988315900709 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو 
شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 09/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/3100
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عبدالرحمن برآهوئى نورى فرزند گل آقا به شماره شناسنامه 24 
شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 970346 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان گل آقا براهوئى نورى فرزند نوك بنده در تاريخ 84/10/10 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى 
با مشــخصات فوق الذكر فرزند متوفى 2- عبدالغفور براهوئى نورى به ش ش 75 -3- عبدالرحيم 
براهوئى نورى به ش ش 3660254339-  4- عبدالغنى براهوئى نورى به ش ش 3611367567  
-5- عبدالحميــد براهوئى نورى بــه ش ش 3611367540 – 6- زبيده براهوئى نورى به ش ش 
3660083615 – 7- فريده براهوئى نورى به ش ش 3610872063- 8- افسانه براهوئى نورى 
بــه ش ش 3610872071-  9- فاطمــه براهوئى نورى بــه ش ش 3611367559 -10 خديجه 
براهوئــى نورى بــه ش ش 3661374136 همگى فرزندان متوفى 11- حليمه براهوئى به ش ش 
614 همســر متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1487
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: محمد جواد يزدانى فرزند رضا به نشــانى مجهول المكان ،مشــخصات 
محكوم له: على كافى زاده فرزند محمود به نشانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلى 36 پ 13 ، به موجب 
راى شماره 167/97 تاريخ 97/3/19 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به 
پرداخــت مبلغ 5/500/000 ريال به موجب يك فقره چك به شــماره 46170-85/8/8 نزد بانك 
ســپه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 464/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى 
در حق خواهان راى صادره غيابى است تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشر دولتى 
پرداخت گردد . ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

دادنامه
شــماره پرونده:966/96 ، شــماره دادنامه: 539/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ .... در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه ... شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان 
محسن سليمانى با وكالت حامد حاج مبينى فرزند ... به طرفيت خوانده غالم على سياسرى فرزند ...به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 30/000/000 ريال به استناد يك فقره چك به شماره 174657 مورخ 
89/7/20  به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه با بررســى اوراق پرونده و اصل 
تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى درجلسه رسيدگى حضور 
بهم نرسانده اند و داليل و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت 
بــه مراتب فوق العشــار و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احــراز ذينفع بودن خواهان در 
دعوى مطروح و صدور آن از ناحيه خوانده و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف 
دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از قانون مدنى و مواد 311-310-
312-314 از قانون تجارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آئين دادرســى 
مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك 
مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه ابطال غير و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه خسارات 
دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد 
راى صادره غيابى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت 

واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده: 1006/95- شماره دادنامه: 367/96 ، تاريخ رسيدگى: ... ، بتاريخ 96/4/31 
در وقت فوق العاده جلســه شعبه 8 شــوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
اســت پرونده كالســه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم 
رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص 
دعوى آقاى محسن سليمانى فرزند حسنعلى با وكالت حامد حاج مبينى به طرفيت آقاى على عليمرادى 
فرزند حســن به خواسته مطالبه وجه به ميزان 15/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شماره 
650145 مورخ 95/2/20 عهده بانك ملت شعبه اليگودرز به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى 
در صورت انتقال اين اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم 
ابالغ قانونى جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه ارســال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء 
ذمــه خويــش به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد 
و مســتندات ابــرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانــده اند فلذا بر مراتب و با عنايت به گواهى 
عــدم پرداخت صــادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده / 
امضاى ان از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 
قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل سند / تجارى 
فوق االشــعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقا دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته 
داشته و نظر به قاعده  استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف و 
مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 1394 و مواد 1257- 1258-
1284-1286-1321-1324 قانــون مدنى و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 
194 -197 -198 -503 -515 -519 -522  ق آ د م و مــاده واحده قانون استفســاريه تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون 
خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خســارات دادرسى( هزينه دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست وتصديق منضمات به 
دادخواست) و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/ وجوه 
اسناد / تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى كه حين االجرا محاســبه و تعيين مى شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره 
غيابى /بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى  

ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك شماره 1/6904- بخش دو ثبتى شــاهرود در دفتر 92 صفحه 
130 ذيل شماره ثبت 13456 به نام عبدالحسين جعفرى صادر و تسليم گرديده است و برابر سند 
قطعى شــماره 80810 مورخ 84/04/06 دفتر يك شــاهرود به آقاى حســين اشرفى انتقال يافت. 
سپس مالك با ارائه دو برگ فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت آتش سوزى 
نموده است لذا برابر تبصره 5 ماده 120آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست 
وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار 
آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى 
اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقرارت صادر خواهد شد. شماره چاپى سند دفترچه اى 739958 

ميباشد. تاريخ انتشار: 97/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى / خانم حسين اشرفى باستناد 2 برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و بگواهى دفترخانه 
شماره 18 شاهرود رسيده مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 4130/20 اوليه واقع در 
بخش يك شاهرود مورد ثبت 32004 جلد 230 صفحه 176 بنام على دهائى صادر و تسليم گرديده 
و ســپس پس از يك سرى نقل و انتقاالت برابر ســند قطعى 23971 مورخ 1389/11/20 دفتر 3 
شاهرود به حسين اشرفى به حسين اشرفى انتقال و برابر سند رهنى 94214 مورخ 1390/2/12 
دفتر 1 در رهن بانك صادرات قرار گرفت بعلت آتش ســوزى مفقود و مالك درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشود تا چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ 
انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت باين اداره تسليم و 
رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى 
و در صورت اعتراض اصل اســناد ارائه نشــود نسبت به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات 

اقدام خواهد شد شماره چاپى سند 664684- تاريخ انتشار: 97/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

گهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058001523 مــورخ 1397/06/18 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طاهره اســمعيلى فرزند رحمت اله 
بشــماره شناســنامه 152 كدملى 0439572975 صادره از دماوند در ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى در آن به مســاحت 182/17 مترمربع پالك 6027 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 
1846/1 فرعى از 2 اصلى واقع در شــهر دماوند خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواســطه از 
مالك رســمى خانم طيبه حاجى حســينى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5548– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/19 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/7/4
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك 4130/76 اصلى واقع در بخش 1 شاهرود كه  ذيل صفحه 179 
دفتر 230 ثبت 32005 به نام محمد ربيعى ثبت و ســند صادر و تسليم گرديده است سپس برابر 
ســند قطعى 17744 مورخ 1387/4/20 دفتر اســناد 22 شــاهرود به آقاى حسين اشرفى منتقل 
گرديده اســت سپس ايشــان با دو برگ استشهاديه محلى درخواست صدور سند مالكيت المثنى را 
دارد لــذا برابر تبصــره يك ماده 120 آيين نامــه قانون ثبت مراتب يكبار در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست 
وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار 
آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى 
اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند 682106 مى باشد. 

تاريخ انتشار: 97/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى مزايده
نظر به اينكه در پرونده كالسه 96475 اجراى احكام شوراى حل اختالف شهرستان گناوه محكوم 
عليه اســفنديار صفوى فرزند محمدرضا محكوم به پرداخت مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون و 
پانصد و بيســت هزار و سيصد و چهل ريال بعنوان اصل خواسته و خسارات دادرسى و نيز مبلغ ده 
ميليون ريال بعنوان نيم عشر اجرايى در حق محكوم له خانم مرضيه سادات رهروى گرديده است از 
آنجا كه اجراى احكام شــوراى حل اختالف در نظر دارد اموال محكوم عليه شــامل يك دستگاه خودرو 
سوارى تند 90 به شماره انتظامى 89822د43 كه توسط كارشناس مبلغ چهارصد و سى و پنج ميليون 
ريال ارزيابى گرديده اســت را در تاريخ 97/7/23 از ساعت 10 الى 12 از طريق مزايده به فروش 
رســاند لذا كســانى كه تمايل به شــركت در مزايده و خريد دارند مى بايست در وقت مقرر به دفتر 
اجراى احكام شوراى حل اختالف واقع در دادگسترى گناوه مراجعه نمايند برنده مزايده مى بايست ده 
درصد بها را فى المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نموده و مابقى را حداكثر ظرف مدت 
يكماه پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت مابقى قيمت در موعد  قانونى مبلغ ده درصد واريزى 

به نفع دولت ضبط مى گردد. م الف/504
رئيس اجراى احكام شوراى حل اختالف گناوه

آرونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ساره درستان فرزند عبداله بشماره شناسنامه 3591379565 متولد سال 1323 صادره 
از ايرانشــهر با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 
970139 دادخواست مورخ 97/6/11 تقديم شوراى حل اختالف حوزه دو شهرستان خاش نموده ، 
چنين اشعار داشته كه شادروان گل ملك قرانى دادكانى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 828 متولد 
1354/06/10 صــادره از خــاش در تاريخ 97/2/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت 
عبارتند از:1- ساره درستان فرزند عبداله ش ش 3591379565 متولد 1323 صادره ايرانشهر 
مادر متوفى 2- عبدال احديلى دادكان به ش ش 3719914631 متولد 1365 صادره خاش همسر 
متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
درج تا چنانچه شــخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى 
يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه 
دو شهرســتان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ســاختمان قديم دادگســترى مراجعه در غير 
اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. 

م الف/405
 رئيس شوراى حل اختالف شماره دو خاش

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى زمين بشماره 29 فرعى از 123 اصلى واقع در اتابك سفلى كه ذيل ثبت و 
صفحه 333 دفتر جلد 137 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 301837 بنام خانم طاهره آقا رضايى 
صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس صديقه آقا رضايى طبق وكالتنامه 1397/5/30-10653 
دفترخانه 1447 از جانب مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن 
بشــماره 10699-1397/5/23 بگواهى دفترخانه 1447 تهران رســيده مدعى اســت كه ســند 
مالكيت آن بعلت سرقت مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى ميشــود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشــد. از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به 
دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5549/1
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى زمين بشماره 29 فرعى از 123 اصلى واقع در اتابك سفلى كه ذيل ثبت و 
صفحه 411 دفتر جلد 563 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 301837 بنام خانم صديقه آقا رضايى 
صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 10701-10702-1397/5/22 بگواهى دفترخانه 1447 تهران رسيده مدعى است 
كه سند مالكيت آن بعلت سرقت مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك 
فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل 
ســند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند 
مالكيــت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت 

سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5549/2
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 1397603010580001527 مــورخ 1397/05/23 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سوزان وثوق كويشاهى فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 11286 كدملى 0036580880 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــجر به مساحت 1842/87 مترمربع پالك 5807 فرعى مفروز ومجزى شده از پالك 66 فرعى از 
56 اصلى واقع در مشاء از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5550– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/6/19 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/4
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به ناصر شهابى ديلمقانى
تجديدنظرخواه فاطمه پاك نيا دادخواســت تجديدنظرخواهى به طرفيت تجديدنظرخوانده ناصر 
شــهابى ديلمقانى نســبت به دادنامه شــماره 97*0806 در پرونده كالســه 950782 شــعبه اول 
دادگاه بخــش نشــتا تقديم كه طبق موضوع مــاده 73 و 346 ق آ د م به علــت مجهول المكان بودن 
تجديدنظرخوانــده مراتــب تبادل لوايح يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به 
اين دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده 

به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.م/ الف
مدير دفتر دادگاه عمومى بخش نشتا-گرگانى

آگهى مزايده اموال منقول 
بــه موجــب پرونده كالســه 961835/2 جهت وصول محكــوم به و هزينه هــاى اجرايى اموال 
مشروحه زير متعلق به محكوم عليه حسنعلى سعيدى توقيف و توسط كارشناس ارزيابى و مقرر شد 
در تاريخ 97/7/12  از ســاعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر شــعبه دوم اجراى 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى 
بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 
10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مشخصات اموال:يك قبضه اسلحه شكارى 
تك لول به شــماره سريالdua1600036 شناســه  013211359096 در مديريت اسلحه مهمات 
سازمان حفاظت اطالعات ارتش،اسلحه موصوف تك لول ته پر شكارى كاليبر 12 ساخت نخجير ايران 

كه پايه 23,000,000 ريال قيمت گذارى گرديد.م/الف
دادورز اجراى احكام مدنى سارى-روحى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهرداد اشرفى ، مسعود جليليان 
، على فرزامى ، فرزاد طاهرى فرزند 

خواهان آقاى / خانم   دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم   به خواسته سرقت مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 93099883155001486 شعبه 103 دادگاه كيفرى 
دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/25 ساعت 09/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/617
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

فقدان سند مالكيت
آقــاى مبين عابدى فرزند محمد به شــماره شناســنامه 2020739161 با ارائــه وكالتنامه 
13813-1395/10/19 دفترخانــه 38 گنبد و با ارائه دو برگ شــهادت شــهود مصدق، مدعى 
شده كه ســند مالكيت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مســكونى به مساحت 68/46 مترمربع به 
شــماره ورقــه مالكيت 663805 به پالك 39514 فرعى از 1-اصلــى بخش 10 حوزه ثبتى گنبد 
ذيل ثبت 90665 ص 208 ج 471 بنام آقاى هادى زارعى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 510 
ثبت، صادر و تســليم گرديده اســت به علت جابجايى مفقود گرديده است، تقاضاى صدور المثنى 
سند مالكيت را از اين اداره نموده لذا برابر تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت، 
مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى گردد و هركس مدعى وجود ســند مالكيت يا 
سند معامله نزد خود باشد ظرف مدت 10 (ده) روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به 
اين اداره تقديم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد 

شد.م-الف: 8385
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله بــه خانم بتول قلعــه نوى فرزند محمدحســن ابالغ مى گردد كــه به موجب رأى 
شماره 203-32 صادره از پرونده كالسه 10/95/519 شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان 
ســبزوار محكوم شده ايد به پرداخت مبلغ بيســت ميليون ريال به انضمام تاخير و تاديه و ديگر 
هزينه هاو خسارات دادرسى در حق خانم مريم نودهى فرزند غالمرضا كه پس از ابالغ اين اخطار 
اجرايــى ظرف ده روز مى بايســتى مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذاريد. در غيــر اين صورت برابر 
قانون از ســوى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف اقدام قانونى صورت خواهد پذيرفت. ( 

م الف 97/100/201)
دبير شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

چند روزی از نطق پرحاش��یه  پروانه سلحش��وری در صحن دست بـه نقد
علن��ی مجلس می گ��ذرد اما مردم بی��ش از اینکه 
بدانن��د او چه گفته اس��ت براس��اس پروپاپاندای 
رس��انه ای می دانن��د که ی��ک عده ب��ه او بی ادبی 
کرده ان��د! بی��ش از آنک��ه بدانند سلحش��وری چه 
نطقی کرده است، می دانند چند مرد با خانمی در 
جمهوری اسالمی بدور از احترام صحبت کرده اند! 
منکر نقش رس��انه های بیگانه در تشدید اختالفات 
و جنجال س��ازی های عجیب و غریب برای کش��ور 
نمی ش��ویم، حتی نمی خواهیم بگوییم رسانه های 
زنجی��ره ای ط��رف مقابل با چه نیتی به برجس��ته 

کردن منتقدان روی آوردند. 

فقط می خواهیم بگوییم، هر چه بال س��ر این 
دوس��تان که نقد منصفانه و صحیح را یاد نگرفتند 
آمده اس��ت حقش��ان است. حسش��ان است حتی 
اگر حرف درس��ت را با کلمات نادرس��ت و ادبیات 
هیجانی خلط کرده باشند! حقشان است حتی اگر 
موقع نوش��تن از فرط تعصب و عصبانیت و انتظار 
نداشتن از یک نماینده که وظیفه خود را نمی داند، 
حرص ش��ان گرفته و برای همین قلمشان در کنار 
س��خنان منطقی به هیجان و تعصب آلوده ش��ده 
اس��ت. ما هم از خانم سلحش��وی انتقاد کردیم و 
گفتیم که سخنانی که در صحن علنی بیان کرد نه 
در چارچوب وظای��ف نمایندگی اش بود و نه دلیل 
به هم ریختگی معیش��ت مردم و مطالبه مردمی از 
رئیس جمهوری و تیمش! همه اینها را نوشتیم اما 

با رعایت احترام و منطق. 
مهم نیس��ت ط��رف مقاب��ل تح��ت تاثیر چه 
کسانی بوده، مهم نیست طرف مقابل این سخنان 
را عم��دی مطرح کرده که فرار رو به جلو داش��ته 
باش��د یا از سر سادگی و بی تجربگی جمالتی را در 
صحن گفته باش��د که ناخواسته حواشی زیادی را 

دامن زده است. اما مهم است که طرف مقابل اویی 
که ادعای رعایت نش��دن حرمت و وقت مجلس را 
دارد و امروز از رعایت نش��دن چارچوب قانونی در 
نطق سلحش��وری انتقاد می کند، خ��ود قانون نقد 
منصفانه را زیرپا نگذارد تا ش��کار رسانه های غربی 
نش��ده و اصل ماج��را در بحبوحه حواش��ی ریز و 
درش��ت تغییر نکرده و مانند بومرنگی بر سرش��ان 
فرود نیاید. مهم است که جناح های سیاسی نقد و 

احترام را در کنار هم بیاموزند. 
اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم در این مسیر 
اصالحاتی ها چند پله از اصولگرایان پیش هستند. 
آنه��ا هم راحت تر از رس��انه به عنوان ابزاری برای 
رس��یدن به اهدافش��ان بهره می برن��د و هم بهتر 
می توانن��د با ادبیاتی نرم و لبخندی مردم پس��ند 

سخنان خود را طوری بیان کنند که حق به جانب 
بمانن��د. فارغ از فهوای کالم آنها و راس��ت و دروغ 
بودن لبخندهایشان، این انتقاد به اصولگرایان وارد 
است که متاسفانه زود جوش می آورند و حرف های 
منطقی خود را در قالبی بیان می کنند که با بزک 
دیگران جلوه دیگری داش��ته و حواش��ی زیادی را 
برایش��ان رقم می زند و همین می ش��ود که حرف 
درس��ت هم دیده نش��ده و تنها ب��ه حالت و نحوه 
بیان توجه می ش��ود تا اص��ل آن چیزی که گفته 
ش��ده است. این انتقادات به اصولگرایان وارد است 
که کمتر می توانند در مقابل جنگ رسانه و جنگ 
نرم خود را کنترل کرده و با مهار خشم، عصبانیت 
و حتی ش��ادی خود حرف های منطقی شان را به 

ورطه نقد دیگران نسپارند.

روی س��خنمان با دلسوزانی است که شاید از 
س��ر ش��نیدن طرح موضوعات بی اساس در صحن 
علن��ی مجلس انه��م در زمان��ی که م��ردم دچار 
معض��الت و چالش هایی هس��تند که گاها مجلس 
ه��م در آنها موثر بوده اس��ت، بعد از چنیدن چند 
نطق بی ربط از صحن علنی برآش��فته ش��ده و به 
هوای تعصبی که روی بیت المال دارند با هیجان و 
دلسوزی قلم به دست گرفته و احساساتشان را در 

لوای نقد به رفتاری بیان می کنند.
روی صحبتمان با آنهایی اس��ت که دلسوزی 
بلندند اما اسیر جنگ و حاشیه رسانه ای شدن نه، 
آقایان دلسوز لطفا حواستان را جمع کنید تا جای 
مظلوم و ظالم تغییر نکند، تا در لوای نابلدی ش��ما 
در بازی های جنگ نرم و پروژه مظلوم سازی، اسیر 
بازی های ط��رف مقابل که گاه ای��ن طرف مقابل 
دش��من اس��ت  و بدون توجه به برچس��ب حزبی 
چپ و راس��ت می خواهد اختالف انداخته و ماهی 
خ��ودش را از آب بگیرد نش��وند. روی صحبتمان 
با آنهایی اس��ت که گاه رفتارش��ان باعث می شود 

اصل ها گم شده و حواشی برجسته شود.

جاماندگان جنجال رسانه ای

لطفا، نقد صحیح را یاد بگیرید!

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری  گف��ت: اعض��ای مجلس خب��رگان به این خبــــرگان
جمع بندی رس��یدند که تدابیر رهبر انقالب جامعیت دارد، اّما 

قوای سه گانه فاصله معناداری با تدابیر عالی رهبری دارند.
آیت اهلل عباس کعبی با اش��اره به اجالس��یه پنجم مجلس 
خب��رگان رهبری، گفت: این اجالس��یه، ی��ک اجالس مهم و 
تاریخی با رویکرد ش��فافیت و صراح��ت در پیگیری مطالبات 
ملّ��ی و ایجاد امید و ترس��یم آینده ای موفق ب��رای ملّت بود. 
همچنی��ن توجه به انس��جام و وحدت داخل��ی و هم افزایی با 
قوای سه گانه، جهت حل مشکالت ملّت و نگاه کالن راهبردی 
به مس��یر انقالب اس��المی. وی با ی��ادآوری اینکه مقام معّظم 
رهبری برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مش��کالت معیشتی 
م��ردم، مجموع��ه تدابیر جامع و دس��تورات مهمی را به قوای 
سه گانه داشته اند، خاطرنش��ان کرد: اجالس اخیر خبرگان به 
این اختصاص داده ش��د که ببینی��م چه میزان از رهنمودهای 

جامع رهبری به قوای سه گانه تحقق یافته است.
آیت اهلل کعبی ادام��ه داد: برخی ُخرده می گیرند که بحث 
مدیریت بازار ارز و س��ّکه ربطی به خب��رگان ندارد. باید گفت 
مجلس خبرگان، مجلس رهبری و والیت فقیه اس��ت و قوای 
س��ه گانه زیر نظر ولی فقیه عمل می کنند و این برای مجلس 
خب��رگان مهم اس��ت که ببیند چه می��زان از تدابیر ولی فقیه 

اجرایی ش��ده و بدیهی اس��ت برای اینکه ب��ه این موضوع پی 
ببرند، سؤاالتی را از قوای سه گانه بپرسند.

عضو هیأت رئیس��ه مجلس خب��رگان رهب��ری ادامه داد: 
بنابراین، بحث مدیریت بازار س��که و ارز مطرح نیس��ت؛ بحث 
تدابی��ر رهبری در مدیریت عالی کش��ور و می��زان عمل قوای 
سه گانه به آن مطرح است و ما در این زمینه به این جمع بندی 
رسیدیم که تدابیر رهبر انقالب جامعیت دارد، اّما قوای سه گانه 

فاصله معناداری با تدابیر عالی رهبری دارند.
آی��ت اهلل کعبی با بی��ان اینکه ای��ن فاصله باید 
پر ش��ود و نبای��د با فرافکنی، مس��ئولیت را متوجه 
مجموع��ه نظام کرد، تصریح کرد: ه��ر کدام از قوا، 
بای��د در حیطه اختی��ارات قانونی خود مس��ئولیت 

بهبود اوضاع اقتصادی و حل مش��کالت معیشتی 
مردم را به عهده بگیرند و البته در این زمینه 

مس��ئولیت قوه مجریه به عنوان دس��تگاه 
اجرای��ی ب��رای عملیاتی ک��ردن اقتصاد 

مقاومت��ی و مدیریت بازار ارز و س��که 

و مبارزه ب��ا بیکاری و گرانی و اصالح س��اختار بانکی و ایجاد 
نظ��م مالی، بس��یار بیش��تر از دو قوه دیگر اس��ت، چراکه قوه 
مقننه نظارت سیاس��ی می کند و ق��وه قضاییه نظارت قضایی، 

اّما انجام دهنده کار، قوه مجریه است.
وی ب��ا بیان اینکه رویک��رد مجلس خبرگان در بررس��ی 
مش��کالت اقتص��ادی، مچ گیری نب��ود، تصریح ک��رد: مجلس 
خبرگان می خواس��ت بفهمد اشکال کار کجاست و چه کمکی 
می ش��ود کرد و چگونه می توان در مقابل جنگ روانی 
و اقتص��ادی دش��من، آرایش اقتص��ادی و اداری و 
آرایش رس��انه ای کش��ور، به گونه ای سامان یابد که 
هم مش��کالت مردم حل ش��ود و هم قوای سه گانه 
بهتر پاسخ گو باشند. همچنین رضایت مندی عمومی 

بین مردم و نظام اسالمی ایجاد شود.
عضو هیأت رئیس��ه مجلس خبرگان، 
افزایش س��طح رضایتمن��دی جامعه از 
ارکان نظ��ام و خنث��ی ک��ردن جنگ 
رس��انه ای و روان��ی دش��من ب��رای 

مجلس خبرگان را حائز اهمیت دانس��ت و افزود: ورود مجلس 
خبرگان به اوض��اع اقتصادی، از این منظر بود، وگرنه پرواضح 

است که خبرگان وظیفه خاصی در حیطه اقتصادی ندارد.
آی��ت اهلل کعبی با بیان اینکه ب��رای اولین بار، به جای بیانیه، 
قطع نامه صادر کردیم، گفت: تفاوت این دو، در این است که بیانیه 
به تحلیل اوضاع داخلی و بین المللی می پردازد و موضع گیری هایی 
در همه مس��ائل اعالم می کند، اّما قطع نام��ه بر موضوع خاصی 

متمرکز می شود و مطالباتی الزامی مطرح می کند.
وی خاطرنشان کرد: در این قطع نامه، در هشت بند، الزامات 
و مطالب��ات اقتصادی خبرگان را برای برون رفت از این وضعیت 
اعالم کردیم و به نظر ما، اگر دولت این موارد را که هم مطالبات 
ملّت، خبرگان رهبری و خود رهبری است و هم در تدابیر عالی 
رهبر انقالب آمده اجرایی کند، شاهد افزایش سطح رضایتمندی 

جامعه و خنثی شدن جنگ رسانه ای دشمن خواهیم بود.
عضو هیأت رئیس��ه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
تدابی��ر جامع رهبری ب��رای برون رفت از مش��کالت اقتصادی 
را تنها راه برای پیش��رفت کش��ور می دانیم، خاطرنشان کرد: 
رهب��ری در این زمینه به نحو احس��ن عم��ل کرده اند؛ هم در 
تشکیل ش��ورای هماهنگی اقتصادی و هم در دادن اختیارات 
وی��ژه به رئیس قوه قضاییه و هم در مطالبه جّدی از مجلس و 

تذاکرات خصوصی که به سران سه قوه داده اند. فارس

آیت اهلل کعبی:
فاصله عمیقی بین »تدابیر« رهبر انقالب و »عملکرد قوا« وجود دارد


