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هرگز نماینده ای را برای نظر و رأی ردصالحیت نکردیم
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: این حرف��ی که برخ��ی می گویند دلیل 
مخالف��ت با طرح شفاف س��ازی آرای نمایندگان، ترس آنان از ش��ورای نگهبان 

به هنگام بررسی صالحیت هاست، حرف بی ربطی است. 
عباس��علی کدخدایی با اش��اره به صحبت های علی مطه��ری درباره چرایی 

مخالف بودن با پنهان بودن رای نمایندگان تأکید کرد: شورای نگهبان، نمایندگان 
مجلس را هیچ گاه به دلیل آرا و نظرشان رد صالحیت نکرده است. وی گفت: این شورا 

امروز بررسی ۲ مصوبه »ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« و »تعیین تکلیف معلمان 
حق التدریسی« را در دستور کار خواهد داشت.

 بعد از حواش��ی ایجاد ش��ده درباره عمل به قانون منع بکارگیری بازنشستگان شورای 
نگهبان تشکیل جلسه خواهد داد تا دقیقا شخص شود که چه افراد و ارگان هایی می توانند با 

جماران وجود تصویب این قانون همچنان به خدمت در عین بازنشستگی ادامه دهند. 

سخنگو
نخستین موتور "واترجت" رونمایی می شود

رئیس س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از تولید نخستین موتور واترجت 
خبر داد.

دریادار امیر رستگاری گفت: سال گذشته در جلسه شورای عالی صنایع دریایی، 
طرح تحول این صنعت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. با اجرای این طرح 

ضمن جلوگیری از خروج صدها میلیون دالر ارز از کشور، اشتغال زایی پایدار، کاهش 
تهدیدات ناشی از خروج شناورهای استیجاری خارجی در زمان تحریم، ارتقای توان تولید 
داخل، توسعه فناوری های نوین دریایی و بومی سازی زنجیره تامین را درپی خواهد داشت.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه با تصویب این طرح 176 شناور 
بومی به جای شناورهای استیجاری جایگزین می شود، افزود: ساخت این شناورها به ارزش 
ی��ک و نیم میلیارد ی��ورو از محل صندوق ذخیره ملی انجام می ش��ود. در دومین همایش 

پیشران های دریایی این موتور را رونمایی خواهیم کرد.  روابط عمومی وزارت دفاع

دستاورد
اگر قدرت دریایی نداشته باشیم

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: حتما یک نیروی دریایی ممتاز و برجسته 
می خواهیم که امنیت را در دریاها برقرار کند و اگر در این حوزه قدرت نداش��ته 

باشیم دیگران منابع خلیج فارس را به تاراج می برند.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری گفت: کشورمان در موقعیتی قرار گرفته که هم در 

شمال و هم در جنوب دریا دارد؛ در شمال 700 تا 800 کیلومتر مرز دریایی و در جنوب 
نزدیک 1۲00 کیلومتر در خلیج فارس مرز داریم که یک مزیت مهم برای کشور است.

وی افزود: خلیج فارس که به انبار انرژی دنیا معروف است فقط یک راه به بیرون دارد و 
آن هم تنگه هرمز است. در حال حاضر حفاظت از خلیج فارس برعهده نیروی دریایی سپاه 
است و نیروی دریایی ارتش هم از شرق جزایر الرک تا مدار 10 درجه باب المندب و خلیج 
عدن حضور دارد لذا برای انجام این ماموریت های مهم نیازمند تجهیزات مدرن هستند که 

در اینجا اهمیت صنایع دریایی وزارت دفاع مشخص می شود.  باشگاه خبرنگاران

ارتش اسالم

مجلسی می خواهید که درد مردم را بشناسد
شما با یکایک ملّت ایران تماس بگیرید و بگویید 
آیا ش��ما مجلس��ی میخواهید که دردهای کش��ور را، 
مش��کالت کش��ور را، مش��کالت مردم را بشناس��د و 
بخواهد آن را حل کند یا مجلس��ی که طرف دار زید یا 

عمرو باشد. جواب چیست از طرف مردم؟ 
معل��وم اس��ت که م��ردم آن اّول��ی را میخواهند؛ 
برای مردم این مهم اس��ت؛ مجل��س متدیّن، مجلس 
متعّهد، مجلس ش��جاع، مجلس فریب نخور که فریب 
ترفند دش��من را نخورد؛ مجلس��ی که به عّزت ملّی و 
اس��تقالل ملّ��ی اهّمّیت بدهد و عّزت ملّ��ی را پایمال 
نکند، اس��تقالل ملّ��ی را پایم��ال نکند؛ بِایس��تد در 
مقاب��ل طمع ورزی و زیاده خواهی اس��تکبار، در مقابل 
طمع ورزی قدرتهایی که دستشان از ایران کوتاه شده 
و دارند تالش میکنند که دوباره برگردند و زمام قدرت 

را در این کشور در دست بگیرند.

بیانات در دیدار مردم نجف آباد
5 اسفند 94

مخاطب شمایید

قلدری آمریکا حد و مرز نمی شناسد
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نوشت: آمریکا دیوان بین المللی دادگستری را 
ب��ه اعمال تحریم هایی تهدی��د می کند و حتی قضات 
آن را در دادگاه ه��ای آمری��کا تحت پیگرد قانونی قرار 

می دهد. اعتراض به چنین اقداماتی کجاست؟ 

سیاست مجازی

آگهي ابالغ  مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي  مودياني که آخرين نشاني  آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد بشرح زير ابالغ مي گردد. 

روابط عمومي اداره کل  امور مالياتي  استان گيالن

 

نوع اوراقعملکرداصل عوارضاصل مالياتنوع شغل نام و نام خانوادگيرديف
شماره برگ تشخيص- برگ قطعي

 نشاني اداره  امور مالياتي
شماره برگ دعوت هيات حل اختالف مالياتي

 رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۴۷۸۸۴۱ مطالبه۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۳۹۲ ريال۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال  حمل ونقلپارس ياران شمال ۱

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۷۸۸۵۵مطالبه۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۳۹۳ ريال۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال حمل ونقلپارس ياران شمال ۲

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۴۷۹۰۹۰مطالبه۴۲/۰۰۰/۰۰۰۱۳۹۴ ريال۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ريالحمل ونقلپارس ياران شمال ۳

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۴۷۹۱۱۴مطالبه۳۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۹۵ ريال۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ريالحمل ونقلپارس ياران شمال  ۴

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۶۷۷مطالبه۲/۰۷۷/۵۰۰۱۳۸۸ ريال۲/۰۷۷/۵۰۰ ريال آسانسور اوج پيماي  ايرانيان ۵

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۷۰۵مطالبه۳/۶۰۰/۰۰۰۱۳۸۹ ريال۳/۶۰۰/۰۰۰ريالآسانسوراوج پيماي  ايرانيان۶

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۷۴۲مطالبه۵/۴۰۰/۰۰۰۱۳۹۰ ريال۵/۴۰۰/۰۰۰ ريالآسانسوراوج پيماي  ايرانيان۷

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۸۳۳مطالبه۳/۳۶۰/۰۰۰۱۳۹۱ ريال۴/۶۴۰/۰۰۰ ريالآسانسوراوج پيماي  ايرانيان۸

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۳۳۲۶مطالبه۴/۰۸۰/۰۰۰۱۳۹۲  ريال۱۲۰۶/۰۰۰ ريالآسانسوراوج پيماي  ايرانيان۹

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۳۳۸۱مطالبه۵/۴۰۰/۰۰۰۱۳۹۳ ريال۱۰/۶۰۰/۰۰۰ ريالآسانسوراوج پيماي  ايرانيان۱۰

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۶۳۶۳۰۶عدم  بدهي۱۳۸۷-- خدماتي مهدار خزر۱۱

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۷۸۸۷۱۹مطالبه۵۳۲/۲۰۰۱۳۸۸ ريال۵۳۲/۲۰۰ ريالخدماتيمهدار خزر۱۲

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۷۸۸۸۹۰مطالبه۸۲۵/۰۰۰۱۳۸۹ ريال۸۲۵/۰۰۰ ريالخدماتيمهدار خزر۱۳

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۷۸۷۴۹۵عدم  بدهي۱۳۹۰--خدماتيمهدار خزر۱۴

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۸۸۰۳۲عدم  بدهي۱۳۹۱--خدماتيمهدار خزر۱۵

رشت فرهنگ اداره امورمالياتي معاونت ماليات برارزش افزوده  استان گيالن۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۷۸۸۱۶۲عدم  بدهي۱۳۹۲--خدماتيمهدار خزر۱۶

مفقودى
 S1412284744058 برگ سبز و سند كمپانى پرايد مدل 1384 ش موتور 01156701شاسى

پالك 72-365س69 به نام رقيه عاشورى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

برگ ســبز ســوارى پرايد جى ال ايكس آى مدل85 رنگ مشكى متاليك ش موتور1796669 
شاسى S1412285000004 پالك 72-492د29مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

آگهى احضار جهت اجراى حكم 
پرونده: 9609982057600022 ابالغ شونده:گلشــن طيب نيا ف عدالت به نشــانى ســارى 
جاده قائمشــهر شــرفداركال عليا منزل ابــوذر رضايى باتوجه به محكوميت شــما به موجــب دادنامه 
95/10/18-532 به اتهام ممانعت از مالقات فرزند شايسته است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ 
جهت پرداخت جزاى نقدى به ميزان 3,000,00 ريال در اجراى احكام كيفرى شوراى حل اختالف واقع 
در مجتمع شــوراى حل اختالف سارى حاضر شــويد در صورت حضور و پرداخت جزاى نقدى در موعد 
مقــرر از پرداخت 20درصد جزاى نقدى معاف خواهيد شــد در غير اين صورت وفق مقررات قانونى 

اقدام خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام كيفرى سارى

آگهى  ابالغ وقت رسيدگى به مريم جعفرى
خواهان طاهره شــيخى كياسرى دادخواستى به طرفيت خواندگان1-مريم جعفرى2-خيرالنساء 
كنعانى3-على حسين پور به خواسته خلع يد-اثبات مالكيت(مالى غيرمنقول)مطرح كه به اين شعبه 
ارجــاع و به كالســه 9709981510400446 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى ســارى ثبت و وقت 
رسيدگى96/10/24 ساعت 9 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده مريم جعفرى و درخواســت 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 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

آگهى  ابالغ وقت رسيدگى به ايرج قدمى و ...
خواهان رمضانعلى صالحى خنارى دادخواستى به طرفيت خوانده ايرج قدمى و سيد رضا حسينى 
كردخيلى و مسعود اسديان و محمدمهدى هوشمندان و فاطمه هوشمندان و سعيد عمران و مديريت 
بانك مسكن شعبه بلوارطالقانى سارى و اداره ثبت اسناد سارى به خواسته ابطال سند رسمى و ابطال 
مبايعه نامه و تسليم مبيع و دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه به اين شعبه 
ارجــاع و به كالســه 9609981510400764 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى ســارى ثبت و وقت 
رسيدگى 97/7/21 ساعت 10:30 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندهگان ايرج قدمى و محمدمهدى هوشمندان 
و فاطمه هوشــمندان 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 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 
حاضر گرددضمنا خواســته احراز وقوع بيع مقوم به 20,000,001 ريال به خواسته ها در جلسه اول 

دادرسى اضافه شده در اين خصوص دفاع خود را اعالم نمايند.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

اجراييه
ش پ :96/488 محكــوم له: خديجه ذبيحى آبندانســرى محكوم عليــه : مريم انورى-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 91-97/2/29 شــعبه 13 شــوراى حل اختالف سارى 
كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 18,370,000 ريال اصل خواســته 
و 344,630 ريال هزينه دادرســى وخســارت تاخير از زمان دادخواست 96/7/25 تا اجراى 
حكم و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكــوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به 
موقــع اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در 
غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :13/96/480 محكــوم له: ســاالر باقرى كواليى محكوم عليه:عيســى محمودى-
مجهول المكان به موجب رأى 695-96/12/19  شــعبه 13 شــوراى حل اختالف ســارى كه 
قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت 13,950,000 تومان اصل خواســته 
وجــه چــك هــاى 740515-82/8/19 و 740514-82/8/16 و 92/9/6-574794 
و 255220-82/8/11 و255221-82/8/25 و 1,888,750 ريــال هزينــه دادرســى 
وخسارت تاخير از تاريخ سرررسيد تا اداى دين و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.به استناد 
ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين 
بــرگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى  ابالغ وقت رسيدگى به شركت حمل و نقل دريايى ابادان و شركت ليزينگ خودرو
خواهان محمد سعيدى سعيدآبادى دادخواستى به طرفيت خواندگان1-مظاهر اسدپور2-

محمــد زندى3-شــركت حمل و نقــل دريايى آبادان4-شــركت ليزينگ خودرو به خواســته 
استرداد مال(منقول)-اثبات مالكيت(مالى)-مطالبه وجه بابت ... – مطالبه اجرت المثل اموال 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان سارى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه چهارم دادگاه 
عمومى(حقوقى) شهرســتان سارى واقع در اســتان مازندران-شهرستان سارى-ميدان امام 
حسين-شهردارى سابق-دادگســترى سارى ارجاع و به كالســه 9709981510400072 
ثبــت گرديــده و وقت رســيدگى 97/10/18 ســاعت 9صبح تعيين شــده اســت . به علت 
مجهول المكان بودن خوانده1-شــركت حمل و نقل دريايى آبادان2-شركت ليزينگ خودرو 
و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

و  مافى  داود  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  خيراتعلى  فرزند  آقائى  على  آقاى  خواهان 
فرزاد اسدى پيله سهران به خواسته مطالبه وجه چك و تامين خواسته مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980229400414 شعبه 34 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/27 ساعت 10:00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
آگهى ميگردد 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 
  110/65422        منشى دادگاه حقوقى شعبه 34 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران

  محكوم له:شركت ارمى    محكوم عليه:مليحه و محبوبه و عباسعلى و رضا و معصومه همگى 
مليحه  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى  پيرو  چرخچى    صغرا  خانم  و  نژاد  عاقل 
ابالغ مى شود  خانم صغرا چرخچى  و  نژاد  عاقل  و معصومه همگى  و رضا  وعباسعلى  ومحبوبه 
پرونده كالسه 960501  در  تهران  عمومى حقوقى  دادگاه  از شعبه 33  اجرائيه صادره  طبق 
بموجب دادنامه شماره 9709970229300136  محكوم عليهم محكومند به استناد ماده 19 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم 
سند رسمى انتقال دفترخانه تنظيم كننده اجاره سابق (موضوع اجاره نامه رسمى شماره 7033 
مورخ 1351/9/7 تنظيمى در دفتر اسناد رسمى شماره 202) در حق محكوم له و پرداخت نيم 
عشر دولتى بديهى است چنانچه ظرف 6 ماه از تاريخ ابالغ حكم قطعى منافع مورد اجاره با سند 
رسمى به مستاجر جديد انتقال دده نشود حكم صادره مزبور ملغى االثر خواهد  شد بديهى 
است چنانچه با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ 
تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه ميباشد   لذا مفاد اجرائيه 
صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه 
اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه 

و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود  
تهران مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع   33 شعبه  كيفرى  دادگاه  دفتر  مدير             110/65421

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى حسن شعف فرزند رحمن   خواهان 
آقاى منصور محبعلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسن شفعذ به خواسته مطالبه وجه 
چك و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخيرتاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709980229300319 شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/9/17 ساعت 9:30 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 ميگردد 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 
  110/65420        منشى دادگاه حقوقى شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 

اجرائيه مشخصات محكوم له:شركت دريا درخشش كشتيرانى  محكوم به:حميدرضا دهقان لطف 
آبادى فرزند جواد مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له:محمد هادى عباس زاده 
فرزند رضا رابطه وكيل محكوم له شركت دريا درخش كشتيرانى  محكوم به:بموجب دادنامه 
هاى صادره به شماره هاى 8909970226500942 و960482 محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ دويست و چهل و پنج ميليون و يكصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دوازده ميليون و هشت هزار وچهارصد ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل به لحاظ 

خسارت ناشى از طرح دعوى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى 
جمهورى  مركزى  بانك  اعالمى  شاخص  تغيير  اساس  بر  تاخيرتاديه  خسارت  پرداخت  و   
اولى  چكها  وجه  پرداخت  گواهينامه عدم  اخذ  تاريخ  از  به اصل خواسته  راجع  ايران  اسالمى 
و  له  محكوم  حق  در  به  محكوم  ايصال  لغايت   1388/10/7 مورخ  دومى  و   1385/11/17

پرداخت نيم عشر دولتى 
  110/65419       مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

حل  شوراى  دو  شماره  مجتمع   57 شعبه   9409980259500570 كالسه  پرونده  دادنامه   
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9609970259500247 خواهان:آقاى سامان اقبالى 
فرزند على   خوانده:آقاى فريدون تنگ شير فرزند اسكندر    خواسته ها:1 مطالبه خسارت 
دادرسى 2 مطالبه وجه چك 3 مطالبه خسارت تاخيرتاديه  گردشكار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق 
و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است 
و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدرو راى مينمايد  راى دادگاه در خصوص دعوى سامان اقبالى به طرفيت فريدون 
تنگ شير به خواسته مطالبه مبلغ 3/625/000/000 ريال بابت وجه يك فقره چك به شماره 
خسارت  نيز  و  آلستوم  برق  شعبه  ملت  بانك  عهده  مورخ 93/6/20   1531/603190/46
دادرسى و خسارت تاخيرتاديه با توجه به محتويات پرونده تصوير مصدق يك فقره چك مستند 
دعوى گواهينامه عدم پرداخت آن كه بقاى اصل ان نزد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
به ميزان مبلغ چك دارد و از طرفى مشاراليه با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است و مستندات خواهان مصون از ايراد مانده 
بنابراين خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و313 قانون تجارت تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون چك و مواد 198 و515و519و522 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
خواسته  اصل  بابت  مبلغ صدرالذكر  پرداخت  به  راا  خوانده  مدنى  امور  در  انقالب  و  عمومى 
خسارت دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ چك تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى كه در مرحله اجراى حكم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محكوم 
مى نمايد اجراى حكم در قسمت اخير منوط به پرداخت هزينه دادرسى به ماخذ قانونى در مرحله 
اجراى مى باشد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى از سوى 
خوانده در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از ان قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر 

استان تهران مى باشد 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   57 شعبه  دادرس          110/65418    

آگهى انحصار وراثت در پرونده كالسه 9709981025700616 اين شعبه با توجه به فوت 
مرحوم على بختيارى بوده توسط زينب مهدى پور (با وكالت ناصر رضاپور) درخواست تحرير تركه 
شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده و براى رأس ساعت 12:00 به تاريخ 1397/08/05 
وقت تحرير تركه تعيين شده است لذا بدينوسيله به تمامى ورثه متوفاى ياد شده يا نمايندگان 
قانونى و بستانكاران از متوفى و مديونين به وى و هر كس كه به هر طريق حقى بر تركه متوفى 
دارد ابالغ ميشود در ساعت و تاريخ ياد شده در آدرس تهران فرجام شرقى سراج 30 مترى 

اول پالك 72 جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                             110/64776   
خورميزى زارع  سميرا  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   157

آگهى انحصار وراثت در پرونده كالسه 9709981025700772 اين شعبه با توجه به فوت 
مرحوم على اصغر توكلى نژاد بوده توسط مهدى توكلى نژاد درخواست تحرير تركه شده و قرار 
تاريخ 1397/08/14 وقت  به  براى رأس ساعت 10:00 صبح  و  تحرير تركه صادر گرديده 
نمايندگان  يا  ياد شده  متوفاى  ورثه  تمامى  به  بدينوسيله  لذا  تعيين شده است  تركه  تحرير 
قانونى و بستانكاران از متوفى و مديونين به وى و هر كس كه به هر طريق حقى بر تركه متوفى 
دارد ابالغ ميشود در ساعت و تاريخ ياد شده در آدرس تهران تهرانپارس 500 متر جلوتر از 
سه راه تهرانپارس به سمت آبعلى قبل از مركز معاينه فنى روبروى بيمه ايران داخل تعميرگاه 
حبيبالهى مغازه تعمير پمپ انژكتور ناسيونال جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند 

شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                             110/64774   
خورميزى زارع  سميرا  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   157

آگهى انحصار وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت سيد مراد حسينى فرزند سيد على به شرح 
دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709981025700628 از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيده مرضيه حسينى به شماره 
ورثه  و  گفته  حيات  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در   1397/02/28 تاريخ  در   79 شناسنامه 
حينالفوت آن منحصر است به: 1.   سيد مراد حسينى شماره شناسنامه 36 صادره از دماوند 
همسر متوفى 2.   انسيه سادات حسينى شماره شناسنامه 11241 صادره از تهران فرزند 
   .4 متوفى  فرزند  تهران  از  صادره   1653 شناسنامه  شماره  حسينى  على  سيد     .3 متوفى 
منصوره سادات حسينى شماره شناسنامه 3386 صادره از دماوند فرزند متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
 110/64773                           مسئول دفتر شعبه 157 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف شهر تهران- سميرا زارع خورميزى

كريم  فرزند  زندآباد  زاده  كريم  محمد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  انحصار  آگهى 
دادگاه  اين  از  كالسه 9709981025700661  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست  شرح  به 
زاده  كريم  كريم  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست 
بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در  تاريخ 1395/06/29  در  به شماره شناسنامه 741  زندآباد 
حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد كريم زاده زندآباد كد ملى 
1490273360 صادره از اهر فرزند متوفى 2- صونا پرجهان كد ملى 1490286195 صادره 
از اهر همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى ميگردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامهاى از متوفى نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                             110/64770  
خورميزى زارع  سميرا  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   157

 آگهى انحصار وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت صبا شيخاالسالميان فرزند يحيى به شرح 
دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709981025700971 از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رومينا شيخ به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت  تاريخ 1397/03/14 در  131 در 
مسيخ   -2  0020790449 ملى  كد  شيخاالسالميان  صبا   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن 
شيخاالسالميان كد ملى 0018833551  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك 
نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامهاى از متوفى نزد او ميباشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                             110/64769  
خورميزى زارع  سميرا  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   157

ابراهيم  مشخصات محكوم عليه:على  اجرائيه مشخصات محكوم له:پريسا نيكى ملكى فرزند 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  به:بموجب  محكوم  داود  فرزند  كيوج  مقدم 
9610090259502905 و شماره دادنامه مربوطه 9609970259501599 محكوم عليه 
از  ايران 11 در يكى  انتظامى 523 ط 67  به شماره  به فك پالك خودرو مگان  محكوم است 
پرداخت  و  خواهان  حق  در  دادرسى  پرداخت خسارت  و  انتظامى  نيروى  گذارى  مراكز شماره 

نيم عشر اجرايى 
  110/65424         مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 57 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به  خواهان آقاى نعمت خوئينى ها دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى اصغر قناويزى پرويز نجفى محمدرضا حقيقت خرازى حبيب اله فتحى 
ميرحميد قانعى داود اوجاق فقيهى به خواسته استرداد اصل سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9309980229300906 شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/11/8 ساعت 9:00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  يك  خوانده ظرف  تا  ميگردد 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
  110/65423           منشى دادگاه حقوقى شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 

سوشیانت آسمانی

از روزی که دو فوریت طرحی  ک��ه 170 امض��ا داش��ت در پویش شفافیت
صحن رای نی��اورد تا رای های نمایندگان ش��فاف 
نش��ود! هر روز یک دلیل درباره چرایی مخالفت با 
اجرایی نشدن رای ش��فاف بیان می شود و تاکنون 
از ۲90 نماین��ده مجلس تنها حدود 70 نفرش��ان 
علنا اعالم کردند که با طرح موافقند و حاضرن دبه 
صورت خودجوش رایشان را علنی کنند! اما سوال 
اینجاس��ت ک��ه آی��ا م��ردم ح��ق ندارن��د نظرات 
نمایند ه ای را که برای حضور در بهارس��تان معرفی 
کرده اند بدانند تا بهت��ر بتوانند نماینده  خود را در 
پارلمان مش��خص کنند و بدانند نماینده استانشان 
تا کجا همراستا با خواسته های آنها عمل می کند؟!

73 نماینده  مجلس شورای اسالمی برای کمپین 
ش��فافیت آرا اعالم آمادگی کردند. بعد از مخالفت 
مجلس با یک فوریت طرح شفافیت آرا نمایندگان 
در روز چهارش��نبه احم��د امیرآبادی فراهان��ی در 
توئیت��ی اعالم کرد ک��ه می خواه��د از اول مهرماه 
س��ال 97 به صورت داوطلبانه آرای خود را نسبت 
به طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسالمی اعالم 
کن��د که بعد از این توئیت بس��یاری از نمایندگان 
طی پیامکی به او اعالم موافقت خود را با پبوس��تن 

به "کمپینی به نام شفافیت آراء" بیان کردند.
در همین راستا تاکنون 73 نماینده با این طرح 
موافق بوند و نامش��ان جزو داوطلبین شفافیت ثبت 
ش��ده است که عبارتند از: علی اصغر یوسف نژاد، نظر 
افضلی، عبدالرضا عزیزی، سهراب گیالنی، سیدحسن 
حسینی، محمد باسط درازهی، محمد عزیزی، جواد 
کریمی قدوس��ی، سیداحس��ان قاضی زاده هاش��می، 
حجت االس��الم نص��راهلل پژمان فر، هاج��ر چنارانی، 
اقبال محمدی��ان، رحیم زارع، رضا انصاری، س��یده 
حمیده زرآبادی، احمد علیرضابیگی، محمد دهقانی 

نقن��در، مرتض��ی صفاری نطنزی، سیدامیرحس��ین 
عل��ی  احم��دی،  فری��دون  قاضی زاده هاش��می، 
اکبری کریمی، محمدرضا منص��وری، محمدابراهیم 
رضایی، حجت االسالم علیرضا سلیمی، علی ابراهیمی، 
سیداحسن علوی، ش��هاب نادری، حمداهلل کریمی، 
محمدرضا پورابراهیمی، محمدمهدی زاهدی، یحیی 
کمالی پور، محمدرضا ملک ش��اهی، حجت االس��الم 
س��یدصادق طباطبایی نژاد، س��یدمهدی مقدس��ی، 
احمد مرادی، حسین هاشمی تختی نژاد، حسینعلی 
حاجی دلیگانی، فریدون حس��ن وند، قاسم ساعدی، 
عام��ر کعبی، عزی��ز اکبریان، محمدج��واد کولیوند، 
ش��ادمهر کاظ��م زاده، حجت االس��الم عبدالحمی��د 
خدری، حجت االس��الم احد آزادی خواه، محمدعلی 
پورمختار، حمیدرضا حاجی بابایی، حس��ن بهرام نیا، 
حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا، حسن سلیمانی، 
محمود ش��کری، ذبیح اهلل نیک فر لیالستانی، عباس 
گودرزی، محمدرضا صباغیان بافقی، احمد امیرآبادی 
فراهانی، محمداس��ماعیل س��عیدی، ضیا اهلل اعزازی 
ملکی، روح اهلل حضرت پور، س��یدهادی بهادری، نادر 
قاضی پور، س��ید تقی کبیری، زهرا سعیدی مبارکه، 
حجت االسالم احمد سالک کاشانی، علی گل مرادی، 
س��یدمحمدجواد ابطحی، حجت االس��الم سیدناصر 
موسوی الرگانی، فرهاد فالحتی، مصطفی کواکبیان، 
الیاس حضرتی، س��یدجواد س��اداتی نژاد، عباسعلی 

پوربافرانی، غالمرضا شرفی و یوناتن بت کلیا.
اما سوال اساس��ی اینجاست که ۲۲0 نماینده 
دیگ��ر دقیقا کجایند و چه واکنش��ی به این اقدام 
خودج��وش و داوطلبان��ه دارن��د؟! و چ��را ترجیح 

می دهند سکوت کنند؟!

حامی شفافیت از نوع بیرونی!
برخی انگار تا جایی شعار شفافیت می دهند و 
دوس��تدار قانون آزادی بیان و شفافیت هستند که 
پای خودشان به این ماجرا باز نشود و این شفافیت 

دامن خودشان را نگیرد.
شاید برای همین است که علی رغم فشارهای 
وارد ش��ده برای واکنش به پویش ایجاد شده هیچ 
تحرک��ی از خ��ود به نمای��ش نگذاش��ته و ترجیح 
می دهند این همه سر و صدا و مطالبه گری را نادیده 
گرفته و به صورت آرام و خودخواسته چشمشان را 

روی خواسته مردم ببندند و بگذرند. 
اما برخی هستند که علی رغم مخالفت با طرح 
مذکور حداقل ش��هامت بیان چرایی این مخالفت 
را دارن��د در این وادی علی مطه��ری نایب رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی اخیراً در یادداشتی درباره 
علت مخالفت بهارستان نش��ینان با طرح ش��فافیت 
آرای نمایندگان گفته و نوش��ته: »من با ش��فافیت 
حضور و غیاب ها و س��فرهای نماین��دگان و مانند 
این ه��ا موافقم، ام��ا با ش��فافیت آرای آن ها موافق 
نیس��تم، زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد الزم را در 
ای��ن زمینه پیدا نکرده اس��ت. اگر آرای نمایندگان 
به طرح ها و لوایح اعالم عمومی ش��ود، نماینده در 
حوزه انتخابی��ه خود م��ورد آزار و اذیت گروه های 
فش��ار قرار می گیرد، یا به موجب نظارت استصوابی 
حق او در انتخابات بعدی ضایع می شود. به همین 
جهت، ممکن اس��ت در محذور واقع ش��ود و رای 
واقعی خود را اعمال نکند، در حالی که نماینده باید 
در ابراز رای خود آزاد باشد. لذا این جانب این طرح 

را امضا نکردم و به فوریت آن  هم رای ندادم«.

هر چند که موضوع��ی که نایب رئیس مجلس 
مط��رح می کند می تواند مهم باش��د ام��ا در نگاهی 
کالن تر و دیدن کل ماجرا از چشم مردم باید در پاسخ 
گفت که مردم حقشان است که بدانند نماینده شان 
تا کج��ا و در چه مقاطعی با نظر آنها موافق اس��ت 
و اگ��ر موافق نیس��ت و دلیل منطقی ه��م ندارد در 
انتخابات بعدی به شخص دیگری این نمایندگی را 
واگذار کنند. اما برای بخش��ی که به شورای نگهبان 
هم مربوط می ش��ود علی رغم توضیحات کدخدایی 
سخنگوی شورا می توان این موضوع را هم بدون در 
نظر گرفتن این توضیح بسط داد و به مطهری گفت 
ش��فافیت رای برای مردم اس��ت نه شورای نگهبان 
چراکه اگر ش��ورای نگهبان بخواهد و دلیل بر تایید 
رد نماین��ده در انتخابات ها براس��اس رایی که داده 
داش��ته باشد می تواند همین االن و پیش از تصویب 

هر طرحی از رای نماینده باخبر شود.

 وعده چند صد میلیاردی
در قبال پس گرفتن امضای استیضاح 

همین روز گذش��ته عضو کمیس��یون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجل��س از بده و بس��تان ها 
ب��رای پ��س گرفتن امضاه��ای اس��تیضاح محمد 
ش��ریعتمداری وزیر صمت خبر داد و گفت: به یک 
نماینده گفته ش��ده که اگر امضایش را پس بگیرد 
۲ واح��د صنعتی به ارزش چند صد میلیارد تومان 

در حوزه انتخابیه اش مستقر می کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، 
با بیان اینکه استیضاح شریعتمداری در دستور کار 
نماین��دگان قرار دارد، گفت: یک طرح اس��تیضاح 

ش��ریعتمداری ۲ هفت��ه پیش ب��ا 70 امضا تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شد. همچنین طرح استیضاح 
دوم این وزیر نیز از سوی 1۲ نماینده تحویل هیئت 
رئیس��ه مجلس ش��د که هر ۲ طرح به کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس ارجاع شده است.
وی ب��ا اش��اره به تالش ها ب��رای منتفی کردن 
استیضاح وزیر صنعت در مجلس گفت: در روزهای 
گذش��ته ش��اهد تالش معاونین وزیر در این زمینه 
بودی��م که وعده و وعیدهای زی��ادی به نمایندگان 
می دهند. حاجی دلیگانی اضافه کرد: در همین راستا 
یک��ی از معاونین وزیر صنعت به یکی از نمایندگان 
پیغام داده که اگر وی امضای استیضاح وزیر را پس 
بگی��رد، ۲ واحد صنعتی به ارزش چند صد میلیارد 

تومان در حوزه های انتخابیه اش مستقر می کنند.
وی از نپذیرفتن پیشنهاد مذکور از سوی نماینده 
خب��ر داد و افزود: آقایان بای��د وظیفه خود را انجام 
دهن��د نه اینکه انجام وظیفه خود را به امتیازگیری 
از نماین��دگان من��وط کنند. نماینده شاهین ش��هر 
اف��زود: این مس��ئولین وزارت صنعت به نمایندگان 
می گویند که وزیر تازه یک سال شروع بکار کرده و 
هنوز مدیران خود را جابه جا نکرده و تازه رفته سراغ 
رئیس جمه��ور و اجازه تغییر و جابه جایی مدیران را 

گرفته است و االن زمان استیضاح وی نیست.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ت��ا زمانی که منافع مردم 
تامین نشده دست بردار نیستیم، افزود: بر اثر ضعف 
مدیریت آقای��ان، تنها در ح��وزه انتخابیه اینجانب، 
300 واحد صنفی تریکو دوز و واحد تولیدی لباس و 
پوشاک تعطیل و حدود هزار و 500 نفر بیکار شدند.
ب��ا خواندن ای��ن مصاحبه آیا نمی ت��وان برای 
ثانی��ه ای به این فکر کرد که در صورت ش��فافیت 
رای ها این ش��ائبات برطرف ش��ده و اعتماد مردم 
به مسئوالنشان بیشتر می شود؟! اگر همین پویش 
خودج��وش تنه��ا همین خاصی��ت برطرف کردن 
ش��ائبات و اعتمادافزایی مردم به مسئوالنش��ان را 

درپی داشته باشد در نوع خود عالی است.

بهانه گیری برای مقابله با شفافیت

حق مردم نیست رای نماینده شان را ببینند؟!


