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دولت همه چیز را مخفی نگه داشته!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد مطابق گزارش هایی که از دس��تگاه دیپلماس��ی گرفتی��م، اروپایی ها 

تاکنون ضمانت عملی و اجرایی برای ادامه برجام به ایران نداده اند. 
سیدحس��ین نقوی حس��ینی افزود: متن قراردادها با اروپا به اطالع و تصویب 

نمایندگان مجلس شورای اس��المی نرسیده است، به همین دلیل ما نمی دانیم در 
صورتی که طرفین قرارداد )ایران و شرکت های توتال و پژو( قراردادهایشان را لغو کنند، 

آیا خسارتی در متن قراردادها پیش بینی شده یا نشده است؟ چون دولت محترم همه چیز 
را مخفی نگه داشت و مسئوالن دولتی مدام می گفتند قراردادها محرمانه هستند، مشخص 

نیست خسارات ملت ایران در این قراردادها پیش بینی شده است یا نه؟  فارس
 آقایان دولتی، س��خنگوهای وزارتخانه هایی که با اروپا قرارداد بستند و مسئوالن 

مربوطه، هم اکنون نیازمند به پاسخگویی صریح شفافتان هستیم.

پاسخگو
توان اداره نانوایی را هم ندارند!

حجت االس��الم احمد مازنی نماینده ای که نامش در سلفی بگیران با موگرینی 
زیاد ش��نیده ش��ده اس��ت در اعتراض به مخالفت نمایندگان ب��ا FATA گفت: 
متاس��فانه اقلیتی با اتکا به روش های غیرمدنی و غیرقانونی، از ظرفیت های نظام 
استفاده کرده و افرادی را وادار می کنند تا در قالب ها و اشکال مختلف، به صورت 

گروه فش��ار حرف خود را به کرسی بنشانند. من همین امروز هم برجام را یکی از 
افتخارات ملت و دولت ایران می دانم. کس��انی که به تعبیر حضرت امام، قادر به اداره 

یک نانوایی نیستند، اجازه نمی دهند که کشور توسط کارشناسان و بر حسب قانون اداره 
شود.  جماران

 جناب نماینده مردم کاش سخنان امام را درباره اعتماد نداشتن به شرق و غرب 
و امریکا هم می خواندید و س��خنان رهبر معظم انقالب را نیز که درباره برآورده نش��دن 

اهداف برجام که همان رفع تحریم بود، بیان شد را نیز می شنیدید...کاش..

وتوش بدون ر
متغیر تعیین کننده حضور ایران در سوریه »دولت سوریه« است

مع��اون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاس��ی فرمانده��ی کل قوا گف��ت: متغیر 
تعیین کننده حضور ایران در سوریه، دولت سوریه است کما آنکه حضور ما در این 

کشور از ابتدای بحران تا کنون به خواست دولت قانونی سوریه بوده است.
رسول سنایی راد گفت: تا زمانی که درخواست دولت سوریه برای حضور ایران در 

این کشور باقی باشد و این موضوع با صراحت از سوی آنها اعالم شود، ایران در سوریه 
حضور خواهد داشت و این ماجرا از نظر ما »تمام شده« است. در ماجرای اخیر از یک سو 

شاهد فضاسازی خبری صهیونیست ها هستیم و از سوی دیگر متاسفانه در داخل کشور نیز 
شاهد برخی گزینش های خبری و القائات توسط غرب گرایان هستیم.  میزان

 منتق��دان داخل��ی، معاندین و همه افرادی که ندانس��ته یا دانس��ته با مخالفین 
جمهوری اس��المی هم صدا ش��ده اند برای بار چندم بخوانند که جمهوری اسالمی ایران 

براساس قواعد شرعی و بین المللی در سوریه است.

دیدگاه

مسئوالن دولتی مرتب درباره برنامه 
انتقادی صداوسیما شکایت می کنند

حاال یک عّده ای اعتراض میکنند که آزادی نیست، 
]میگویند[ چرا مثاًل فالن مطلب را فالن کس نتوانس��ت 
بیای��د در تلویزیون بگوید؟ نه، این دلی��ل نبودِن آزادی 
]نیس��ت[. خب بله، اگر میتوانست بگوید بهتر بود؛ ]اّما[ 
این اصاًل قابل مقایس��ه اس��ت با دوران قبل از انقالب؟ 
یک دوس��تی داشتیم جزو همین طلبه های مبارز بود و 
فرار کرده بود رفته بود پاکس��تان و مّدتی آنجا بود؛ یک 
سفری آمد مش��هد، با من صحبت کرد؛ صحبت میکرد 
که بله، در یکی از پارک های مثاًل یک ش��هر پاکس��تان 
داشتیم راه میرفتیم و این اعالمّیه را پخش کردیم؛ بنده با 
تعّجب گفتم در پارک، اعالمّیه؟ اصاًل تصّور اینکه در یک 
فضای عمومی کس��ی میتواند یک اعالمّیه دست بگیرد 
و بخوان��د، برای ما غیر قابل باور ب��ود؛  حّتی در همین 
برنامه های صدا وسیما -که شماها اعتراض دارید که چرا 
انتقاد نمیکنند- مسئولین دولتی بعکس، به بنده شکایت 
میکنن��د که این ]اخبار[ ۲۰:۳۰ چنین گفته، فالن کس 
چنین گفته؛)۶( واقعاً مرتّب به من دارند شکایت میکنند، 
یعنی مکّرر به من شکایت ]میکنند[؛ حاال شماها از این 
طرف شکایت میکنید که چرا نمیگوید و آنها از آن طرف 
ش��کایت میکنند! یک کلمه از همی��ن حرفهایی که در 
۲۰:۳۰ و در برنامه های انتقادی صداو سیما و در مناظرات 
و در ]س��ایر[ حرفها زده میشود، اگر روی کاغذی نوشته 
بود، ]اگر[ پی��دا میکردند، پ��درش را درمی آوردند؛ من 
یک وقتی گفتم، حاال وقت نیس��ت، وقت میگذرد. یعنی 

اوضاع و احوال ]این جور بود[.
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مخاطب شمایید

 حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت اميرحسين نيم كار به شماره شناسنامه 
اين شعبه  از  كالسه 9709980915600366  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   3012
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد نيم كار 
گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  تاريخ 97/2/15  در  شماره شناسنامه 589 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: اميرحسين نيم كار- ش  ش 3012- 
نسبت با متوفى پسر امين نيم كار- ش  ش 10506- نسبت با متوفى پسر ايمان نيم 
كار- ش  ش 29535- نسبت با متوفى پسر ليال نيم كار- ش  ش 2054- نسبت با 
متوفى دختر  سرور السادات هاشمى- ش  ش 1235- نسبت با متوفى همسر  و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد   اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد 
ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد . 
  110/20945                     مسئول دفتر شعبه 607 شوراى حل اختالف مجتمع شماره  13 تهران

حميد  خواهان:   97/1/19 تاريخ:  سفته  و  چك  استناد  به  بدهى  پرداخت  حكم   
ريال   35/000/000 ميزان  به  وجه  مطالبه  خواسته:  ابركار  آيت  خوانده:  حفرتيان  
بابت يك فقره چك به شماره 24220719 و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه 
تاريخ  به  تامين خواسته  گردشكار:  بدوا قرار  و  الوصول  يوم  تاريخ 1396/3/15  از 
با  نظر قرار گرفت  پرونده كالسه 960992/652 در وقت مقرر تحت   1397/1/19
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظريه مشورتى مورخ 
1397/1/19 اعضاى محترم شعبه 652 با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد   راى شورا در خصوص دعوى آقاى حميد حفرتيان به طرفيت آقاى 
بابت وجه يك فقره چك به  ابركار به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال  آيت 
شماره 24220719 عهده بانك ملت شعبه نهاوند خيابان امام از جارى 2337267/53 
بر  دليلى  خوانده  اينكه  به  نظر  دادرسى  هاى  هزينه  و  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و 
پرداخت دين و برائت ذمه خود به عمل نياورده و نسبت به اصالت سند ايراد و تكذيبى 
نكرده است بنابراين با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص 
و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 307 و 309 و 310 و 311 و 
313 و 314 قانون تجارت، خوانده را به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/490/000 ريال هزينه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
ناشى از تغيير فاحش شاخص ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، متناسب با 
شاخص اعالمى از جانب بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران با لحاظ ماده 522 قانون مزبور 
كه احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجراى احكام مدنى خواهد بود مجموعا در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد   و همچنين نسبت به قرار تامين خواسته مستندا 
ابطال صادر مى گردد   راى  آئين دادرسى مدنى قرار  قانون  ماده 107  از  بند ب  به 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در شوراى حل اختالف 

14 تهران مى باشد  . 
 110/20944                  قاضى شعبه 652 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف تهران 

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 905 شوراى حل اختالف منطقه 19 تهران محكوم له 
علوى  ميثم  آقاى سيد  عليه  زاده  كريم  اسماعيل  وكالت  با  زاده  كبريائى  عليرضا  آقاى 
چون نامبرده در موعد مقرر قانونى مفاد حكم را اجرا نكرده است حسب تقاضاى محكوم 
مبلغ  به  كارشناس  توسط  و  توقيف  اجرا  اين  توسط  كه  شلوار  و  كت  دست   100 له 
طريق  از  است  گرديده  ارزيابى  ريال  ميليون  و هشتاد  يكصد  ريال   180/000/000
مزايده در تاريخ 1397/4/20 (چهارشنبه) از ساعت 4 بعد از ظهر در محل اجراى احكام 
ريال  از قيمت 180/000/000  مزايده  ميرسد  به فروش  اختالف  مدنى شوراى حل 
معادل هجده ميليون تومان شروع مى شود و مال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد ده درصد از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين 
شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مى شود و الباقى وجه مزايده ظرف مهلتى 
كه از سوى دادورز اجرا تعيين مى گردد حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد 
نامبرده تحويل خواهد شد در صورتيكه برنده مزايده  به  از خريدار اخذ واموال  كرد 
در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع 
دولت توقيف و مزايده تجديد مى گردد در صورتيكه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل 
شود مزايده فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد شكايت 
راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شود 
ضمنا طالبين مى توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگى 

اجرا  اموال بازديد نمايند. 
اول  شعبه  اختالف  حل  شوراى  قاضى            110/19222  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  نوزده  شماره  مجتمع  احكام  اجراى 

ابوالفضل  سيد  له:  محكوم    9609981026101108 پرونده:  شماره  اجراييه 
شريفى فرزند سيدزمان محكوم عليه: رسول شورى  محكوم به: به موجب درخواست 
دادنامه  شماره  و   9710091026100045 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971026101441 مربوطه 
محكوم  حق  در  دادرسى  هزينه  ريال   1/875/000 مبلغ  و  ريال   140/000/000
تاريخ سررسيد  از  ريال  به مبلغ 140/000/000  تاديه نسبت  تاخير  له و خسارت 
لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى درحق محكوم له تاديه نمايد   

پرداخت نيم عشر دولتى. 
    110/20956                    مسئول دفتر شعبه 161 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف تهران 

 حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت اميرحسين نيم كار به شماره شناسنامه 
اين شعبه  از  كالسه 9709980915600366  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   3012
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد نيم كار 
گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  تاريخ 97/2/15  در  شماره شناسنامه 589 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: اميرحسين نيم كار- ش  ش 3012- 
نسبت با متوفى پسر امين نيم كار- ش  ش 10506- نسبت با متوفى پسر ايمان نيم 
كار- ش  ش 29535- نسبت با متوفى پسر ليال نيم كار- ش  ش 2054- نسبت با 
متوفى دختر  سرور السادات هاشمى- ش  ش 1235- نسبت با متوفى همسر  و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد   اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد 
ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد . 
  110/20945                     مسئول دفتر شعبه 607 شوراى حل اختالف مجتمع شماره  13 تهران

حميد  خواهان:   97/1/19 تاريخ:  سفته  و  چك  استناد  به  بدهى  پرداخت  حكم   
ريال   35/000/000 ميزان  به  وجه  مطالبه  خواسته:  ابركار  آيت  خوانده:  حفرتيان  
بابت يك فقره چك به شماره 24220719 و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه 
تاريخ  به  تامين خواسته  گردشكار:  بدوا قرار  و  الوصول  يوم  تاريخ 1396/3/15  از 
با  نظر قرار گرفت  پرونده كالسه 960992/652 در وقت مقرر تحت   1397/1/19
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظريه مشورتى مورخ 
1397/1/19 اعضاى محترم شعبه 652 با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد   راى شورا در خصوص دعوى آقاى حميد حفرتيان به طرفيت آقاى 
بابت وجه يك فقره چك به  ابركار به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال  آيت 
شماره 24220719 عهده بانك ملت شعبه نهاوند خيابان امام از جارى 2337267/53 
بر  دليلى  خوانده  اينكه  به  نظر  دادرسى  هاى  هزينه  و  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و 
پرداخت دين و برائت ذمه خود به عمل نياورده و نسبت به اصالت سند ايراد و تكذيبى 
نكرده است بنابراين با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص 
و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 307 و 309 و 310 و 311 و 
313 و 314 قانون تجارت، خوانده را به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/490/000 ريال هزينه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
ناشى از تغيير فاحش شاخص ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، متناسب با 
شاخص اعالمى از جانب بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران با لحاظ ماده 522 قانون مزبور 
كه احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجراى احكام مدنى خواهد بود مجموعا در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد   و همچنين نسبت به قرار تامين خواسته مستندا 
ابطال صادر مى گردد   راى  آئين دادرسى مدنى قرار  قانون  ماده 107  از  بند ب  به 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در شوراى حل اختالف 

14 تهران مى باشد  . 
 110/20944                  قاضى شعبه 652 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف تهران 

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 905 شوراى حل اختالف منطقه 19 تهران محكوم له 
علوى  ميثم  آقاى سيد  عليه  زاده  كريم  اسماعيل  وكالت  با  زاده  كبريائى  عليرضا  آقاى 
چون نامبرده در موعد مقرر قانونى مفاد حكم را اجرا نكرده است حسب تقاضاى محكوم 
مبلغ  به  كارشناس  توسط  و  توقيف  اجرا  اين  توسط  كه  شلوار  و  كت  دست   100 له 
طريق  از  است  گرديده  ارزيابى  ريال  ميليون  و هشتاد  يكصد  ريال   180/000/000
مزايده در تاريخ 1397/4/20 (چهارشنبه) از ساعت 4 بعد از ظهر در محل اجراى احكام 
ريال  از قيمت 180/000/000  مزايده  ميرسد  به فروش  اختالف  مدنى شوراى حل 
معادل هجده ميليون تومان شروع مى شود و مال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد ده درصد از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين 
شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مى شود و الباقى وجه مزايده ظرف مهلتى 
كه از سوى دادورز اجرا تعيين مى گردد حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد 
نامبرده تحويل خواهد شد در صورتيكه برنده مزايده  به  از خريدار اخذ واموال  كرد 
در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع 
دولت توقيف و مزايده تجديد مى گردد در صورتيكه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل 
شود مزايده فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد شكايت 
راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شود 
ضمنا طالبين مى توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگى 

اجرا  اموال بازديد نمايند. 
اول  شعبه  اختالف  حل  شوراى  قاضى            110/19222  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  نوزده  شماره  مجتمع  احكام  اجراى 

ابوالفضل  سيد  له:  محكوم    9609981026101108 پرونده:  شماره  اجراييه 
شريفى فرزند سيدزمان محكوم عليه: رسول شورى  محكوم به: به موجب درخواست 
دادنامه  شماره  و   9710091026100045 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971026101441 مربوطه 
محكوم  حق  در  دادرسى  هزينه  ريال   1/875/000 مبلغ  و  ريال   140/000/000
تاريخ سررسيد  از  ريال  به مبلغ 140/000/000  تاديه نسبت  تاخير  له و خسارت 
لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى درحق محكوم له تاديه نمايد   

پرداخت نيم عشر دولتى. 
    110/20956                    مسئول دفتر شعبه 161 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف تهران 

 حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت اميرحسين نيم كار به شماره شناسنامه 
اين شعبه  از  كالسه 9709980915600366  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   3012
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد نيم كار 
گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  تاريخ 97/2/15  در  شماره شناسنامه 589 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: اميرحسين نيم كار- ش  ش 3012- 
نسبت با متوفى پسر امين نيم كار- ش  ش 10506- نسبت با متوفى پسر ايمان نيم 
كار- ش  ش 29535- نسبت با متوفى پسر ليال نيم كار- ش  ش 2054- نسبت با 
متوفى دختر  سرور السادات هاشمى- ش  ش 1235- نسبت با متوفى همسر  و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد   اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد 
ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد . 
  110/20945                     مسئول دفتر شعبه 607 شوراى حل اختالف مجتمع شماره  13 تهران

حميد  خواهان:   97/1/19 تاريخ:  سفته  و  چك  استناد  به  بدهى  پرداخت  حكم   
ريال   35/000/000 ميزان  به  وجه  مطالبه  خواسته:  ابركار  آيت  خوانده:  حفرتيان  
بابت يك فقره چك به شماره 24220719 و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه 
تاريخ  به  تامين خواسته  گردشكار:  بدوا قرار  و  الوصول  يوم  تاريخ 1396/3/15  از 
با  نظر قرار گرفت  پرونده كالسه 960992/652 در وقت مقرر تحت   1397/1/19
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظريه مشورتى مورخ 
1397/1/19 اعضاى محترم شعبه 652 با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد   راى شورا در خصوص دعوى آقاى حميد حفرتيان به طرفيت آقاى 
بابت وجه يك فقره چك به  ابركار به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال  آيت 
شماره 24220719 عهده بانك ملت شعبه نهاوند خيابان امام از جارى 2337267/53 
بر  دليلى  خوانده  اينكه  به  نظر  دادرسى  هاى  هزينه  و  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و 
پرداخت دين و برائت ذمه خود به عمل نياورده و نسبت به اصالت سند ايراد و تكذيبى 
نكرده است بنابراين با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص 
و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 307 و 309 و 310 و 311 و 
313 و 314 قانون تجارت، خوانده را به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/490/000 ريال هزينه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
ناشى از تغيير فاحش شاخص ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، متناسب با 
شاخص اعالمى از جانب بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران با لحاظ ماده 522 قانون مزبور 
كه احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجراى احكام مدنى خواهد بود مجموعا در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد   و همچنين نسبت به قرار تامين خواسته مستندا 
ابطال صادر مى گردد   راى  آئين دادرسى مدنى قرار  قانون  ماده 107  از  بند ب  به 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در شوراى حل اختالف 

14 تهران مى باشد  . 
 110/20944                  قاضى شعبه 652 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف تهران 

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 905 شوراى حل اختالف منطقه 19 تهران محكوم له 
علوى  ميثم  آقاى سيد  عليه  زاده  كريم  اسماعيل  وكالت  با  زاده  كبريائى  عليرضا  آقاى 
چون نامبرده در موعد مقرر قانونى مفاد حكم را اجرا نكرده است حسب تقاضاى محكوم 
مبلغ  به  كارشناس  توسط  و  توقيف  اجرا  اين  توسط  كه  شلوار  و  كت  دست   100 له 
طريق  از  است  گرديده  ارزيابى  ريال  ميليون  و هشتاد  يكصد  ريال   180/000/000
مزايده در تاريخ 1397/4/20 (چهارشنبه) از ساعت 4 بعد از ظهر در محل اجراى احكام 
ريال  از قيمت 180/000/000  مزايده  ميرسد  به فروش  اختالف  مدنى شوراى حل 
معادل هجده ميليون تومان شروع مى شود و مال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد ده درصد از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين 
شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مى شود و الباقى وجه مزايده ظرف مهلتى 
كه از سوى دادورز اجرا تعيين مى گردد حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد 
نامبرده تحويل خواهد شد در صورتيكه برنده مزايده  به  از خريدار اخذ واموال  كرد 
در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع 
دولت توقيف و مزايده تجديد مى گردد در صورتيكه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل 
شود مزايده فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد شكايت 
راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شود 
ضمنا طالبين مى توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگى 

اجرا  اموال بازديد نمايند. 
اول  شعبه  اختالف  حل  شوراى  قاضى            110/19222  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  نوزده  شماره  مجتمع  احكام  اجراى 

ابوالفضل  سيد  له:  محكوم    9609981026101108 پرونده:  شماره  اجراييه 
شريفى فرزند سيدزمان محكوم عليه: رسول شورى  محكوم به: به موجب درخواست 
دادنامه  شماره  و   9710091026100045 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971026101441 مربوطه 
محكوم  حق  در  دادرسى  هزينه  ريال   1/875/000 مبلغ  و  ريال   140/000/000
تاريخ سررسيد  از  ريال  به مبلغ 140/000/000  تاديه نسبت  تاخير  له و خسارت 
لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى درحق محكوم له تاديه نمايد   

پرداخت نيم عشر دولتى. 
    110/20956                    مسئول دفتر شعبه 161 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف تهران 

 حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت اميرحسين نيم كار به شماره شناسنامه 
اين شعبه  از  كالسه 9709980915600366  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   3012
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد نيم كار 
گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  تاريخ 97/2/15  در  شماره شناسنامه 589 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: اميرحسين نيم كار- ش  ش 3012- 
نسبت با متوفى پسر امين نيم كار- ش  ش 10506- نسبت با متوفى پسر ايمان نيم 
كار- ش  ش 29535- نسبت با متوفى پسر ليال نيم كار- ش  ش 2054- نسبت با 
متوفى دختر  سرور السادات هاشمى- ش  ش 1235- نسبت با متوفى همسر  و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد   اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد 
ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد . 
  110/20945                     مسئول دفتر شعبه 607 شوراى حل اختالف مجتمع شماره  13 تهران

حميد  خواهان:   97/1/19 تاريخ:  سفته  و  چك  استناد  به  بدهى  پرداخت  حكم   
ريال   35/000/000 ميزان  به  وجه  مطالبه  خواسته:  ابركار  آيت  خوانده:  حفرتيان  
بابت يك فقره چك به شماره 24220719 و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه 
تاريخ  به  تامين خواسته  گردشكار:  بدوا قرار  و  الوصول  يوم  تاريخ 1396/3/15  از 
با  نظر قرار گرفت  پرونده كالسه 960992/652 در وقت مقرر تحت   1397/1/19
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظريه مشورتى مورخ 
1397/1/19 اعضاى محترم شعبه 652 با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد   راى شورا در خصوص دعوى آقاى حميد حفرتيان به طرفيت آقاى 
بابت وجه يك فقره چك به  ابركار به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال  آيت 
شماره 24220719 عهده بانك ملت شعبه نهاوند خيابان امام از جارى 2337267/53 
بر  دليلى  خوانده  اينكه  به  نظر  دادرسى  هاى  هزينه  و  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و 
پرداخت دين و برائت ذمه خود به عمل نياورده و نسبت به اصالت سند ايراد و تكذيبى 
نكرده است بنابراين با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص 
و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 307 و 309 و 310 و 311 و 
313 و 314 قانون تجارت، خوانده را به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/490/000 ريال هزينه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
ناشى از تغيير فاحش شاخص ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، متناسب با 
شاخص اعالمى از جانب بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران با لحاظ ماده 522 قانون مزبور 
كه احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجراى احكام مدنى خواهد بود مجموعا در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد   و همچنين نسبت به قرار تامين خواسته مستندا 
ابطال صادر مى گردد   راى  آئين دادرسى مدنى قرار  قانون  ماده 107  از  بند ب  به 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در شوراى حل اختالف 

14 تهران مى باشد  . 
 110/20944                  قاضى شعبه 652 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف تهران 

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 905 شوراى حل اختالف منطقه 19 تهران محكوم له 
علوى  ميثم  آقاى سيد  عليه  زاده  كريم  اسماعيل  وكالت  با  زاده  كبريائى  عليرضا  آقاى 
چون نامبرده در موعد مقرر قانونى مفاد حكم را اجرا نكرده است حسب تقاضاى محكوم 
مبلغ  به  كارشناس  توسط  و  توقيف  اجرا  اين  توسط  كه  شلوار  و  كت  دست   100 له 
طريق  از  است  گرديده  ارزيابى  ريال  ميليون  و هشتاد  يكصد  ريال   180/000/000
مزايده در تاريخ 1397/4/20 (چهارشنبه) از ساعت 4 بعد از ظهر در محل اجراى احكام 
ريال  از قيمت 180/000/000  مزايده  ميرسد  به فروش  اختالف  مدنى شوراى حل 
معادل هجده ميليون تومان شروع مى شود و مال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد ده درصد از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين 
شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مى شود و الباقى وجه مزايده ظرف مهلتى 
كه از سوى دادورز اجرا تعيين مى گردد حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد 
نامبرده تحويل خواهد شد در صورتيكه برنده مزايده  به  از خريدار اخذ واموال  كرد 
در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع 
دولت توقيف و مزايده تجديد مى گردد در صورتيكه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل 
شود مزايده فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد شكايت 
راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شود 
ضمنا طالبين مى توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگى 

اجرا  اموال بازديد نمايند. 
اول  شعبه  اختالف  حل  شوراى  قاضى            110/19222  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  نوزده  شماره  مجتمع  احكام  اجراى 

ابوالفضل  سيد  له:  محكوم    9609981026101108 پرونده:  شماره  اجراييه 
شريفى فرزند سيدزمان محكوم عليه: رسول شورى  محكوم به: به موجب درخواست 
دادنامه  شماره  و   9710091026100045 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971026101441 مربوطه 
محكوم  حق  در  دادرسى  هزينه  ريال   1/875/000 مبلغ  و  ريال   140/000/000
تاريخ سررسيد  از  ريال  به مبلغ 140/000/000  تاديه نسبت  تاخير  له و خسارت 
لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى درحق محكوم له تاديه نمايد   

پرداخت نيم عشر دولتى. 
    110/20956                    مسئول دفتر شعبه 161 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف تهران 

دادنامه
پرونده كالســه 8809982211701662 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (101 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره 9709972210600274- شــكات: 1- آقاى حســين خشــنود فرزنــد قربانعلى 
2- آقــاى داود فراهانــى فرزند ذبيح اله با وكالت خانم فرزانه رجب پور فرزند غالمعلى به نشــانى اســتان تهران 
شهرستان ورامين شهر ورامين پيشوا ميدان شهردارى داخل پاساژ 3- آقاى اكبر سليمى فرزند جمشيد 4- آقاى 
فرشــيد قاســمى فرزند رمضان با وكالت خانم فرزانه رجب پور به نشــانى تهران ســعادت آباد پايين تر از ميدان 
سرو 18 مترى مطهرى 16 مترى دوم گلستان اول پ18 و خانم فرزانه رجب پور فرزند  غالمعلى به نشانى استان 
تهران شهرســتان ورامين شــهر ورامين پيشوا ميدان شهردارى داخل پاساژ ، متهمين: 1- آقاى خداداد منصورى 
فرزند كرم به نشــانى دماوند شــهرك روح افزا خ محراب پ 56- 2- آقاى هاشم كاظمى فرزند برجعلى به نشانى 
گيالونــد ، اتهام هــا: 1- معاونت در كالهبردارى 2- كالهبردارى (راى دادگاه) در خصوص اتهام 1- آقاى هاشــم 
كاظمى كه بلحاظ عدم دسترسى به وى مشخصات كامل ترى از وى در پرونده موجود نمى باشد دائر بر كالهبردارى 
2- آقاى خداداد منصورى فرزند كرم آزاد به قيد معرفى كفيل دائر بر معاونت در كالهبردارى موضوع شــكايت 
آقايان داود حســين آباد ، فرشــيد قاســمى ، اكبر سليمى و حسين خشــنود با وكالت بعدى خانم فرزانه رجب پور 
موضوع كيفرخواســت صادر شده از ناحيه دادسراى دماوند با اين توضيح كه شكات به اجمال اظهار داشتند براى 
اخذ انشعاب گاز به اداره گاز دماوند مراجعه و در آنجا متهم رديف اول خود را به عنوان پيمانكار اداره گاز معرفى 
و اعالم نمود چون شــما فرصت اين كار را نداريد و وقت گير مى باشــد مى تواند به نمايندگى از آنان از صفر تا 
صد اين كار را براى آنان انجام دهد و با ارائه كارت اشــتراك زرد رنگ اعتماد آنان را جلب نموده اســت و سپس 
در مرحله بعدى اقدام به وصل غيرمجاز انشــعاب گاز از خطوط اصلى گاز براى آنان نموده و حتى متهم رديف دوم 
را كه يك شــخص جوشــكار بوده به عنوان مهندس به آنان معرفى و اظهار داشــته براى بازديد پروژه و تاييديه 
نظام مهندســى در محل حاضر شــده اســت كه با توجه به تاييد اظهارات متهم رديف اول از ناحيه نامبرده و كتمان 
حقيقــت اين امر موجب جلب اعتماد بيشــتر آنان بــه متهم رديف اول و پرداخت وجوهى بــه نامبرده گرديد و در 
حال حاضر با توجه به اقدامات فريبنده متهمان در بردن وجوه آنان خواســتار رســيدگى به موضوع شــدند اينك 
دادگاه با نگرشــى در محتويات پرونده نظر به مفاد شــكايت شكات و استماع شكايت به عمل آمده از آنان خصوص 
كم و كيف موضوع شــكايت و ملحوظ مدارك و مســتندات ابرازى آنان بشــرح مضبوط در پرونده و موداى گواهان 
مورد تعرفه شــكات حســب استماع گواهى بعمل آمده در دادسرا و صورتجلســه معاينه و تحقيقات محلى تنظيمى 
مورخ 88/8/2 كالنترى دوازده گيالوند در برگ دوم پرونده و با توجه به پاسخ استعالم به عمل آمده از اداره گاز 
دماوند و پرديس بشــرح منعكس در صفحات 36 و 37 پرونده كه داللت بر توســل متهم رديف اول به وســايل و 
مانورهاى متقلبانه در بردن وجوه شــكات دارد و نظر به متوارى شــدن متهم رديف اول پس از ارتكاب بزه و عدم 
حضور در مرحله تحقيقات و رســيدگى عليرغم دعوت از طريق مطبوعات و عدم دفاع در قبال اتهام انتســابى و نظر 
به انكار بالوجه و غير موثر اتهام انتســابى از جانب متهم رديف دوم در مرحله تحقيقات مقدماتى و عدم حضور در 
مرحله رسيدگى عليرغم ابالغ قانونى احضاريه و عدم دفاع در قبال اتهام انتسابى و ساير قراين و امارات موجود 
در پرونده و با احراز اين امر از ناحيه دادگاه كه رفتارى كه متهمان در بردن مال شكات از خود نشان دادند دقيقا 
از مصاديق توســل به وســايل و مانورهاى متقلبانه توســط متهم رديف اول و تسهيل آن توسط متهم رديف دوم و 
بردن وجوه ناشى از از فريب و اغفال شكات محسوب مى گردد بزه هاى انتسابى به متهمان موصوف ثابت و محرز 
است لذا دادگاه با استناد به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختالس و كالهبردارى مصوب سال 
1367 و مواد 126و127 قانون مجازات اسالمى متهم رديف اول را عالوه بر رد وجوه ماخوذ اعالمى از ناحيه وكيل 
شــكات بشــرح منعكس در اليحه تقديمى مضبوط در صفحات 243 و 244 پرونده به مالباختگان (شكات) به تحمل 
چهار سال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى معادل وجوه ماخوذ در حق صندوق دولت و متهم رديف دوم را به 
تحمل دو ســال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى معادل وجوه ماخوذ در حق صندوق دولت و متهم رديف دوم 
را به تحمل دو ســال حبس تعزيرى درجه پنج محكوم مى نمايد راى صادر شــده غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/356
رئيس شعبه يكصد و يكم دادگاه كيفرى دو دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى شــاهين تميزى داراي شماره شناســنامه 4120075801 به شرح دادخواست به كالسه 97021 اين 
دادگاه درخواســت گواهــي حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نازنين زهرا تميزى به شــماره 
شناســنامه 041146131 در تاريخ 1396/12/2 در اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- شاهين تميزى فرزند محمدرضا به ش ملى 4120075801 پدر متوفى 2- سميه 
شاهوردى فرزند يداله به ش ملى 4133378989 مادر متوفى . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور 
در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشــر 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونده:139604022675000421- به موجب پرونده اجرائى كالســه فوق ششدانگ يك باب / 
قطعه پالك 141 فرعى از 1634 – اصلى ثبت و صادر و مع الواســطه به آقاى عليرضا شــهركى زاده منتقل شــده 
اســت طبق سند رهنى شماره 124263 مورخه 91/7/19 دفترخانه 2 در قبال مبلغ 540/000/000 ريال در 
رهن بانك سينا قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 400/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق 
داراى 46 متر عرصه و 46 متر طبقه همكف و 56 متر طبقه اول اعيانى در دو طبقه با قدمت حدودا 12 ســال و 
داراى انشعابات آب و برق كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مستاجر مى باشد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 
روز يكشــنبه مورخ 97/4/3 در اداره ثبت اســناد زابل واقع در خيابان فردوســى از طريق مزايده به فروش مى 
رســد مزايده از مبلغ 400/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به 
ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه 
مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه 
رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى 
گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار 97/3/22- م الف/448
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور – زابل

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونده:139604022675000265- به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق ششدانگ اعيان پالك 
921 فرعى 22- اصلى بخش 5 سيســتان ملكى شــركت ايدال گستر پاسارگاد بنام اداره كل منابع طبيعى استان 
سيســتان و بلوچســتان احداثى جهت كارخانه شــير و تاسيســات و موجود كارخانه شــير به تعداد 41 قلم و پالك 
36 فرعــى از 1171- اصلــى ملكى نعمــت اهللا پودينه و پالك 1591- اصلى واقع در بخش يك سيســتان ملكى 
ذبيح اهللا پودينه ثبت و صادر و منتقل شــده اســت طبق ســند رهنى شــماره 99333 و 108065 و 130610 
دفترخانــه 2 زابــل در قبال مبلغ 21/600/000/000 ريال در رهن بانك كشــاورزى شــعبه زهك قرار گرفته 
و طبق نظر كارشــناس رســمى بــه مبلغ 22/680/000/000 ريال ارزيابى شــده و پالك فــوق داراى آب و برق 
انشعابات كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باشد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 
97/4/3 در اداره ثبــت اســناد زابــل واقع در خيابان فردوســى از طريق مزايده به فروش مى رســد مزايده از 
مبلغ 22/680/000/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكر است 
پرداخــت بدهــى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصــرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد 
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد. تاريخ انتشار 97/3/22- م الف/443
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور – زابل

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت نور محمد صفائى فرزند محمد به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به 
كالســه 9709985457300094 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان عمر صفائى در تاريخ 1396/12/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
شــخص منحصر اســت به 1- نور محمد صفائى فرزند محمد به ش ملى 3650059835 متولد 1349/7/1 پدر 
متوفى 2- جميله بهار فرزند رســول بخش به ش ملى 3651304809 متولد 1361/6/1 مادر متوفى ، 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 باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر 

وراثت صادر خواهد شد. م الف/59
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

متن آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى متهم آقاى كاظم دوســت فرزند شــيروان به شــماره ملى 
4220130500 در پرونــده كالســه 9609987413202160 ايــن دادســرا به اتهام كالهبــردارى رايانه اى ، 
موضــوع شــكايت خانم زيــور واليتى راد ابالغ مى گردد ظرف يك ماه پس از تاريخ نشــر آگهــى جهت دفاع از خود 
در شــعبه دوم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب ياســوج حاضر و از خود نمايند واال عدم حضور موجب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد شد. 
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ياسوج

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونده:139604022675000422- به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق ششدانگ يك باب خانه 
پالك 209 فرعى از 1000 – اصلى بخش يك سيســتان شــهر زابل ثبت و صادر و مع الواســطه به آقاى احمد على 
صياد منتقل شــده اســت طبق ســند رهنى شــماره 128790 مورخه 93/5/15 دفترخانه 2 زابــل در قبال مبلغ 
914/227/704 ريال در رهن بانك ســينا قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رسمى به مبلغ 1/800/000/000 
ريال ارزيابى شــده و پالك فوق داراى 290/40 متر عرصه و 215 متر مســكونى و 25 متر تجارى جمعا 233 متر 
اعيانى در يك طبقه با قدمت حدودا 14 ســال و داراى انشــعابات آب و برق كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف 
مســتاجر مى باشــد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشــنبه مورخ 97/4/3 در اداره ثبت اسناد زابل واقع در 
خيابان فردوسى از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 1/800/000/000 ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق 
انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد 
و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد 

از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار 97/3/22- م الف/447
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور – زابل

متن آگهى
خواهــان آقاى عين اله خدمتى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مهندس ايرج مير مرادزهى به خواســته 
مطالبه طلب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609985457200400 شعبه 2 شوراى حل 
اختالف شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/19 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى 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/58
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونده:139604022675000410- به موجب پرونده اجرائى كالســه فوق ششــدانگ يك باب / 
قطعه پالك 1 فرعى از 1136 – اصلى ثبت و صادر و مع الواســطه به آقاى مهدى مباشــرى منتقل شــده اســت طبق 
ســند رهنى شــماره 5697 مورخه 92/5/1 دفترخانه 24 زهك در قبال مبلغ 1/620/000/000 ريال در رهن 
بانك كشــاورزى قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 1/900/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك 
فــوق داراى 230 متــر عرصــه و 145 متر اعيانى در يــك طبقه با قدمت حدودا 15 ســال و داراى انشــعابات آب 
و بــرق كــه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باشــد پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز يكشــنبه مورخ 
97/4/3 در اداره ثبت اســناد زابل واقع در خيابان فردوســى از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 
1/900/000/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى 
آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم 
شــده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز 
مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ 

انتشار 97/3/22- م الف/417
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور – زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: فريبا جهان تيغ فرزند محمد جان ساكن زهك روستاى سه قلعه جهانتيغ ، خوانده: حميد جاللى فرزند 
غالمعلى مجهول المكان ، وقت رسيدگى: 1397/5/23 ساعت 8 صبح  ،خواسته: عدم امكان سازش به لحاظ اجراى 
طالق به درخواست زوجه، خواهان دادخواستى به شعبه اول دادگاه عمومى زهك به شرح خواسته فوق ارائه كه به 
كالسه 9709985440400133 ثبت شعبه حقوقى گرديده و وقت رسيدگى تعيين و به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و با توجه به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 ق آ د م مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار كشــور آگهى مى گردد تا نامبرده از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خويش در جلسه رسيدگى در دادگاه حضور يابند در غير اينصورت دادگاه غيابا رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/299
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زهك

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 951647
بدينوســيله طبق ماده 115 قانون آئين دادرســى كيفرى به متهم مجهول المكان رضا پهلوان به اتهام 
عدم رعايت بهداشــت حرفه اى (ماده 92 و156 قانون كار) درپرونده كالســه فوق شعبه دادسراى عمومى 
اسالمشــهرتحت تعقيب مى باشــد مراتب طى يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشاربه وى ابالغ مى گردد تا 
دراين شــعبه حاضرشــود درصورت عدم حضورياعدم ارسال اليحه دفاعيه وياعد م معرفى وكيل اين شعبه 
درحقــوق الناس يا حقوق عمومى بصورت غيابى اقدام به رســيدگى نموده و قــرار مقتضى صادرمى نماييد 
ضمنا" حق داشــتن وكيل را داريد بديهى اســت تاريخ انتشــارآگهى تا روزمحا كمه كمترازيك ماه نباشــد.م 

الف 258 
داديارشعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهر

تصميم دادگاه
در خصوص گزارش مامورين عليه آقاى عباس سليمى دمنه فرزند رضا دائر بر استعمال مواد مخدر كه 
به كالســه 970382 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور ثبت و براى مورخه 1397/4/11 ساعت 10 
صبح وقت رسيدگى تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مصوب سال 92 و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
نمايد تا متهم پس از نشــر آگهى تاطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 

دوم كيفرخواست را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود.
 مدير دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى حســين خليلى علمداردهى داراى شناســنامه 2181458839 به شــرح دادخواســت به كالسه 
46/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان معصومه 
ممتازيان بشناســنامه 3420164564 در تاريــخ 96/11/24 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حســين خليلى علمداردهى فرزند ذكريا ش ملى 
2181458839 شــوهر متوفــى 2- عليرضا خليلــى علمداردهى فرزند حســين ش ملى 2170484515 
پســر متوفى 3- عيسى خليلى علمداردهى فرزند حسين ش ملى 0410620157 پسر متوفى 4- خديجه 
گــرگ فرزند رمضان ش ملى 2090342242 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراض دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم نمايد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت محمد ســليمانى فرزند محمد جان به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت 
شــده به كالســه 9709987430500234 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين 
توضيــح داده كه شــادروان محمد نعيم ســليمانى در اقامتــگاه دائمى خود در تاريــخ 1396/6/21 بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- محمد ســليمانى فرزند محمد جان به ش ش 
241 پدر متوفى 2- افالطون محمدى فرزند حســين به ش ش 342 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظــرف مدت يك ماه به ايــن دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى نور محمد نعمتى زاده داراى شناســنامه 3650616815 به شرح دادخواست به كالسه 45/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فرزاد نعمتى زاده 
بشناسنامه 3640649257 در تاريخ 97/2/31 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نور محمد نعمتى زاده فرزند هللا ش ملى 3650616815 پدر 
متوفى 2- شــهربانو تارك فرزند جان محمد ش ملى 3651214907 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

هیئت دولت دو روز گذش��ته  تعیی��ن پویش شفافیت ب��رای  مصوب��ه ای 
محل هایی برای مطالبه گری و تجمعات مردم را از 
نظ��ر گذران��ده و محل های تجم��ع را اعالم کرده 
اس��ت!! در ای��ن نکته که محفلی ب��رای اعتراض و 
مطالبه گری باید وجود داش��ته باش��د هیچ شک و 
شبه ای نیس��ت اما وقتی به کارهای گذشته دولت 
در رونمایی از منش��ور حقوق ش��هروندی، سایت 
ش��فافیت، راه انداختن س��ایت حقوق کارکنان و 
مدیران دولتی، مسکن اجتماعی و... نگاه می کنیم 
و در کن��ار آن بی توجه��ی رئیس دولت به مردم را 
در زم��ان حض��ور در زلزله کرمانش��اه، حضور در 
جمع معدنچیان کش��ته ش��ده در معدن زمستان 
ی��ورت و... می بینی��م، متوج��ه می ش��ویم که در 
خوش��بینانه ترین حالت نه تنها پاسخگویی در راه 
نخواه��د بود بلکه دولت نمای��ش جدیدی را برای 
دلخ��وش کردن م��ردم به وعده جدی��دی از بین 
ه��زاران وعده عملی نش��ده خود ب��ه راه انداخته 
اس��ت. اما به جز این خوشبینی مفرط هم می توان 
تفاس��یر دیگری از این محل های تعیین  ش��ده آن 
هم در یک س��ال مانده به انتخابات مجلس و س��ه 
س��ال مانده به انتخابات ریاست جمهوری نوشت. 
تفاس��یری ک��ه قطعا ه��ر انس��ان با تدبی��ری در 
گوش��ه ای از ذهن خود نمی توان��د احتمال رخداد 
آن را صفر تلقی کند. با این حس��اب با اشاره ای به 
مصوب��ه جدید و بی توجهی ه��ای صورت گرفته به 
مردم در 5 س��ال دولت تدبیر و امید، تالش داریم 

سناریوی جدید دولت را تحلیل کنیم.

پرسش هایی برای تحلیل درست
عصر یکش��نبه خبری روی پایگاه  های خبری 
قرار گرفت که براس��اس آن اعالم ش��د که هیئت 
دولت محل های مناسب برای برگزاری تجمعات را 

در تهران و سایر شهر ها تعیین کرده است.
براس��اس آنچ��ه اع��الم ش��ده دولت ب��ا هدف 
ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش بینی و 
تعیین محل های مناسب برای این اقدام تصمیمگیری 
کرده است و بر این اساس، ورزشگاه های دستجردی، 
تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان های 
گفتگو، طالقانی، والیت، پردیس��ان، هنرمندان، شهر 
و ضلع ش��مالی مجلس ش��ورای اس��المی به عنوان 
محل های مناس��ب تجمع در کالنشهر تهران تعیین 
شدند. همچنین در سایر ش��هرها، شورا های تأمین 
برای ش��هر های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، 
یک مح��ل و با جمعیت بی��ش از آن، دو محل را با 

لحاظ شرایط ایجابی و سلبی تعیین می کنند.
اما چرا االن؟ چرا تاکنون اعضای هیئت دولت 
و خود ش��خص رئیس جمهور در تجمعاتی که گاه 
روزها طول کش��یده است توجهی به مردم نداشته 
و گاها آنها را حربه رقیب حزبی خود دانس��ته! چرا 
توجه به خواس��ته های مردم در دی ماه مهم نبود؟! 
در تجمعات کامیون دارها وارد نشدند و هزارا چرایی 
که پاسخ به آنها می تواند پرده از نیتی که پشت این 

اقدام بوده را به خوبی نمایان کند.

مطالبه گری حق مردم است
در اینک��ه اعت��راض و مطالبه گ��ری حق همه 
کس��انی که در جمهوری اسالمی زندگی می کنند 
است هیچ شک و شبه ای وجود ندارد و شاهد این 
ماجرا قانون اساس��ی مان است که حق اعتراض را 
برای همه افراد، اقلیت ها و مرد و زن وارد دانس��ته 
اس��ت اما اعتراض ها باید قانون��ی و مطالبه گری ها 

باید با رعایت سلسله مراتب قانونی و ادب باشد.
پس ساخت فضایی برای اعتراض چیزی نیست 

که ما تاکنون نداش��ته ایم. اما چ��را ما معتقدیم که 
روحانی و هیئت دولت هدفش��ان از تصویب چنین 

مصوبه ای شنیدن صدای مردم نیست؟

طمع کار خواندن مالباختگان معترض!
یادم��ان نرفته ک��ه بعد از رو ش��دن مالباختن 
بس��یاری از مردم براساس آنچه نمایندگان گفته اند 
حدود ۶ میلی��ون نفر بودند، چه برخ��وردی با آنها 
ص��ورت گرفت. یادم��ان مانده که بع��د از تجمعات 
اعتراض آمیز مالباختگان موسات مالی و اعتباری که 
نه دولت و ن��ه اعضای هیئت دولت هیچ توجهی به 
آن نکردند و گاه تجمعات مقابل بانک مرکزی هم به 
خشونت کشیده می شد، چطور رئیس دستگاه دولت 
در بین میلیون ها چشمی که در تلویزیون نظاره اش 

می کردند مردم مالباخته  را طمع کار خواند!!
یادم��ان نرفته به جای برکناری مس��بب این 
افتضاح در بانک مرکزی سفت و محکم پشت سیف 
مان��د و تا زمانی که قوه قضائیه دخالتی نکرده بود 
ریالی به مردم پرداخت نش��د و بسیاری از مردمی 
که داراییشان را باخته بودند دچار ناراحتی اعصاب 
س��کته ش��دند. با یادآوری این روزه��ا چطور باور 
کنیم که روحانی و هیئ��ت دولتش یکدفعه دلش 

برای مردم مطالبه گری مردم سوخته است؟!

مردمی که مردم خوانده نشدند!
در ادام��ه آن روند باز به خاط��ر می آوریم که 
رئیس جمه��ور اعتراض��ات مردم��ی در دی ماه را 

چطور با عقده گش��ایی حزبی اشتباه گرفت و همه 
چیز را به حزب و جناح رقیب نسبت داد و صدای 
م��ردم را به بهانه اینکه اینها صدای مردم نیس��ت 

نشنید و تلویحا به آنها لقب اجیر شده داد!!
این خاط��ره را نی��ز بگذارید به حس��اب باور 

نکردن مان برای دلسوزی دولت نسبت به مردم.

مصادره تجمع معیشت به نفع خود
بیشتر که می اندیشیم رفتار روحانی در جمع 
زلزل��ه زدگان، در میان خانواده ه��ای داغدار معدن 
زمستان یورت، در س��خنرانی که تجمع معیشتی 
م��ردم را ب��ه آزادی خواه��ی و فیلترینگ نس��بت 
می داد!!! بیشتر باور می کنیم که طرح فوق نه تنها 
برای توجه به مردم و پاس��خگویی به مطالبات به 
حقشان نیست بلکه بیشتر نگران می شویم که این 
طرح چه در پس خود نهان کرده اس��ت. هر چند 

نکته مهمی هنوز در این بین مغفول منده است.

تجمع به جای عمل به وعده
نکته اساس��ی ای��ن اقدام دولت که ش��اید در 
اذهان مغفول واقع ش��ود این اس��ت که اصال چرا 
دولت ب��ه ج��ای انج��ام اقداماتی ب��رای عمل به 
وعده های انتخاباتی خود در حال ایجاد محل هایی 
ب��رای اعت��راض و تجمع افتاده اس��ت؟! این اقدام 
دول��ت چنین تصوری را ایج��اد می کند که آنها از 
مه��ار بازار دقیقه ای ارز، مه��ار گرانی، ایجاد ثبات 
قیمت ها، ایجاد اش��تغال، و حتی پرداخت به موقع 

حقوق ها عاجز مانده و به جای آن محفلی را برای 
اعتراض و تجمع گش��وده اند! که اگر چنین اس��ت 
بهتر اس��ت آنها جای خ��ود را به مدی��ران الیقی 

بدهند که هنوز از کار برای ملت ناامید نشده اند.

نمایش منشور و شفافیت به تجمع رسید
بعد از اینکه دولت منش��ور حقوق شهروندی را 
رونمایی و در خانه گذاش��ت! بعد از اینکه خبری از 
سایت شفافیت آنطور که انتظار نداشتیم نشد، بعد از 
آنکه 5 ماه از مصوبه مجلس برای راه انداختن سایت 
حقوق مدیران و کارکنان دولت گذشته و اتفاقی رخ 
نداده است، معلوم اس��ت که نمی توان باور کرد در 
سال های آخر دولت رمقی برای شنیدن مطالبات و 
اقدامی نتیجه بخش داش��ته باشد و همین است که 
می گوییم نمایش جدید را راه انداخته است چراکه 
اگر دولت می خواس��ت کاری کند قطعا پروژه های 

ناتمام قبل را برای مردم تکمیل می کرد.

سناریوی جدید دولت
اما دولت چه س��ناریویی را ب��رای تعیین این 

محل ها در سر می پروراند؟!
س��ناریو اول این اس��ت که او می خواهد اقدام 
نمایشی دیگری مانند آنچه در بند فوق ذکر شد را 
بیان کند و تنها اسمی را راه بیندازد برای حمایت از 
مطالبات مردم که اگر واقعا چنین بود باید وعده های 

خود را عملی می کرد که کار به تجمع نرسد.
اما س��ناریوی دوم ساختن محلی برای حضور 
طرف��داران خود و مقابل��ه با منتقدان اس��ت. آن 
هم در یک س��ال مانده ب��ه انتخابات مجلس برای 
فش��ار ب��ه نماین��دگان جهت تصوی��ب طرح هایی 
مانن��د اف.ای.ت��ی.اف و... و البته داش��تن محفلی 
برای حمایت هایی در براب��ر کارهایی که می  تواند 
منتقدان زیادی را داشته باشد مانند مذاکره مجدد 
و برجام جدید!! حال باید منتظر ماند و دید دولت 

از این محل ها چه بهره برداری هایی خواهد کرد.

نمایش جدید دولت به جای توجه به خواسته  های مردم؛

وعده ها َپر، تجمع کنید!
تعیین محل هایی برای مطالبه گری یا طرفداری؟!


