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مسئوالنجدیدعراقبهترلزومتعاملباایرانرادرکمیکنند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از مواضع نخست 
وزیر و رئیس جمهور جدید عراق چنین چیزی بر نمی آید که در دولت جدید عراق 
باز هم ش��اهد رویکرد حمایت از تحریم های آمریکا علیه ایران باشیم، هرچند که 
آمریکا به عراق فش��ار وارد می کند ولی رئیس جمهور و نخس��ت وزیرجدید عراق 

بهتر از مسئوالن قبلی، مقتضیات روابط تهران و بغداد را درک می کنند.
حشمت اهلل فالحت پیشه اظهار داش��ت: جمهوری اسالمی ایران از انتخاب برهم 

صالح به عنوان رئیس جمهور جدید عراق و انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان نخست 
وزی��ر عراق اس��تقبال می کند. وی با بی��ان اینکه برهم صالح از جمله افرادی اس��ت که 
مواضع اش تداوم مواضع مرحوم جالل طالبانی است، بیان کرد: تقویت مناسبات خارجی 
عراق، حفظ وحدت و صلح داخلی این کشور و همکاری و همسویی با کشورهای منطقه 

جز ویژگی های تفکر مرحوم جالل طالبانی است. خانه ملت

نظرگاه
واکنشواعظیبهادعایپناهندگیکارمندنهادریاستجمهوری
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره ادعای برخی رس��انه ها مبنی بر پناهندگی 
یکی از کارکنان نهاد ریاس��ت جمهوری گفت: این فرد به منظور کار کنس��ولی 
و بدون هیات رس��می به کشور سوئیس س��فر کرده و تاکنون بازنگشته است و 

خانواده اش بیش از دیگران پیگیر بازگشتش به کشور هستند.
محم��ود واعظی افزود: در س��فر کاری اخیر رئیس جمهور به س��وئیس هیچ 

ش��خصی همراه وی نبوده اس��ت. وی همچنین با اش��اره به بررس��ی لوایح مرتبط با 
اف.ای.تی.اف در مجلس اظهار کرد: ایران عضو اف.ای.تی.اف نیس��ت و این چهار الیحه 

ای که در مجلس وجود دارد ارتباطی به عضویت ما ندارد.
وی با بیان اینکه لوایح اف.ای.تی.اف در ارتباط با موضوع پولشویی است، افزود: اگر 
خواستار برقراری ارتباط بانکی با دنیا هستیم، باید استانداردهای الزم را در کشور داشته 

باشیم. باشگاه خبرنگاران

پاسخگو
احکاممفسدیناقتصادی،اعتمادمردمراافزایشداد

نماینده ولی فقیه در س��پاه با اش��اره به احکام صادره دادگاه های ویژه اخیر 
اخاللگران اقتصادی گفت: قوه قضائیه در ماجرای محاکمه مفسدین اقتصادی و 
اخاللگ��ران بازار اقتصادی، تحت تاثیر هیچ گونه فش��ار و جوی قرار نگرفت و در 

جهت دفاع از حقوق مردم و دفاع از نظام اسالمی، بسیار قاطع برخورد کرد.
حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادقی اف��زود: در جریان محاکمه اخاللگران و 

مفس��دان بازار اقتصادی، ش��اهد رعایت کامل مسائل ش��رعی و قانونی از سوی قوه 
قضاییه بودیم. 

حاج��ی صادقی اف��زود: نظام حقوقی ما در کمال متانت به این مفس��دین اقتصادی 
چندین جلسه فرصت داد تا از خودشان دفاع کنند و حرف هایشان را بزنند اما در نهایت 
حکم خدا در رابطه با آنها را اجرا کرد. کسانی که احساس می کنند که کشور برای فساد 

اقتصادی »امن« است، احساس امنیت نخواهند داشت. میزان

دیدگاه

یکیازموانعپیشرفتما
قبیلهگراییسیاسییاجناحیاست

یکی دیگر، ]عمل کردن به[ سیاستهای بانک جهانی، 
سیاست تعدیل، سیاستهای مربوط به بعضی از معاهدات 
بین المللی، به قول خودشان کنوانسیون ها؛ این سیاستها 

را عمل کردن، جزو موانع پیشرفت در کشور است.
 ب��ه درون زای��ِی در اقتص��اد بی توّجه ب��ودن. جزو 
سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی و خصوصّی��ات اقتصاد 
مقاومت��ی، درون زایی اس��ت؛ درون زای��ی یعنی تولید 
ثروت به وس��یله ی فّعالّیت درونی کش��ور انجام بگیرد؛ 
چش��م به بیرون نباش��د، نگاهمان به بیرون نباشد. در 
طول س��الهای گذش��ته، در دولتهای مختلف، چندبار 
میخواستند از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول، 
وام بگیرند، بنده نگذاشتم؛ جلویش را گرفتم؛ مقّدمات 
را فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند. اینکه ما 
از بیگانه طلب بکنیم و متعّهِد در مقابل بیگانه بشویم، 
این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد درون زا باشد. البّته 
معنای درون زا بودِن اقتصاد این نیست که درهای کشور 
را ببندیم؛ نه، ما گفته ایم »درون زا و برون گرا« که حاال 
بعد در توضیح »حمایت از کاالی ایرانی« این را عرض 
خواه��م کرد. یکی از موانع هم عدم توّجه به سیاس��ت 

درون زایِی اقتصاد در کشور بوده است.
 یکی از موانع پیش��رفت ما، قبیله گرایی سیاسی یا 
جناحی اس��ت؛ ]یعنی[ »این کار را اگر چنانچه ش��ما 
بکنید خوب است، اگر جناح مقابل شما بکند بد است«؛ 
این اِشکال کار ما است. گرفتار جناح گرایی و قبیله گرایِی 
سیاسی هستیم؛ این را باید کنار بگذاریم. کار خوب را اگر 
کسی انجام داده است که دشمن شما هم هست، وقتی 
مدیریّت دست شما است، تصمیم گیری با شما است، آن 
کار خوب را باید ترویج کنید، باید دنبال بکنید؛ ]اینکه[ 
»چون فالنی کرده اس��ت، پس ما نمیکنیم؛ چون جناح 
مقابل کرده اس��ت، نمیکنیم«، این خطا است؛ این غلط 

است. یکی از مشکالت ما این است.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
اول فروردین 97

مخاطب شمایید

واکنشمهدیمحمدیبهاظهاراتظریف
 مه��دی محمدی، تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی 
نسبت به سخنان وزیر امور خارجه در مجلس 
شورای اسالمی واکنش نشان داد و نوشت: آقای ظریف 
ام��روز حرف های تلخ��ی زد که از دید م��ن مهم تر از 
تصوی��ب CFT در مجلس اس��ت. جمهوری اس��المی 
بزرگ ت��ر از مجلس اس��ت و ما از انته��ای کار چندان 
نگرانی نداری��م ولی برخی اعتراف ها را فقط در چنین 
موقعیتی می ت��وان از زبان آقایان ش��نید. آقای ظریف 
می گوی��د اگر برجام به نف��ع ایران نب��ود امریکا از آن 
خارجنمی شد، امانمی گوید امریکا از برجام خارج نشد 
ب��ه این دلیل که برجام را بد می دانس��ت بلکه از برجام 

خارج شد به این دلیل که آن را کم می دانست.
آمریکا ب��ه دنبال بزرگ تر کردن برجام اس��ت نه 
منتف��ی کردن آن. همه امید بارها اظهارش��ده امریکا 
این است که به اتکای آقایان، برجامی تدوین کند که 
عالوه بر برنامه هسته ای، برنامه موشکی و منطقه ای 
را هم در بر بگی��رد. بدتر از این، آقای ظریف گفته نه 
 CFT من نه رییس جمهور تضمیننمی دهیم تصویب
در ایران مشکالت ما را حل کند اما تضمین می دهیم 
که اگر چنین نکنیم آمریکا مشکالت بیشتری برای ما 
ایجاد خواهد کرد! س��وال خیلی ساده این است: شما 
مس��ئول رفع نگرانی ها و بهانه های آمریکا هستید یا 
حل مش��کالت ملت ایران؟ و اساسا آنجا کجاست که 
که باید بهانه های آمریکا را به س��قف کوبید و جلوی 
آن ایس��تاد؟ جمله خوشمزه تر آقای ظریف این است 
که روسیه و چین هم به ما گفته اند اگر اف.ای.تی.اف 

را تصویب نکنیدنمی توانیم با شما کار کنیم.
هیچ خوب نیست که وزیر خارجه مملکت اینگونه 
علیه کشور خودش عملیات روانی کند. حداکثر چیزی 
که روس��یه و چین ممکن است گفته باشند این است 
که س��عی کنید به بیانیه عمومی برنگردید و اقدامات 
محدودکنن��ده علیه تان اعمال نش��ود. ای��ن، صرفا با 
کسب یک رای منفی در جلسه عمومی اف.ای.تی.اف 
و شکستن اجماع میسر بود و نیازی به باجی به بزرگی 
CFT نداشت. نهایتا هم روشن شد همانطور که گفته 
بودیم همه چیز زیر س��ر قولی است که نهانی به اروپا 

داده اند. در این باره هم سخن خواهیم گفت«.

شفافسازی
 فاطمه س��عیدی نوش��ت: الزم است موکالن 
اینجانب بدانند ب��ه کلیات الیحه الحاق ایران 
ب��ه کنوانس��یون بین الملل��ی مقابل��ه با تامی��ن مالی 
تروریس��م رای مثب��ت دادم. مجل��س وظیف��ه ملی و 
قانونی خود را انجام داد. مردم بدانید نمایندگان ش��ما 
تحت فش��ارهای شدید سیاس��ی و حتی امنیتی تنها 
ب��رای حف��ظ مناف��ع ملی ب��ه الیح��ه پیوس��تن به 

کنوانسیون CFT رای مثبت دادند.

سیاست مجازی

آگهى مزايده اموال غير منقول (ملك) 
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9500112 له بانك مهر اقتصاد سمنان – به نشانى سمنان ميدان معلم عليه 
حميد اروئى فرزند اسفنديار به ش ش 137 و كدملى 5309965841 بعنوان بدهكار و خانم حميده اروئى فرزند 
اسفنديار به شماره ش ش و كدملى 4560011087 هر دو به نشانى مهديشهر خيابان امام كوچه شهيد معروفى 
پ 3 بعنوان راهن برابر ســند رهنى شــماره 19214 و 18898 مورخ 1392/3/13 تنظيمى در دفترخانه اسناد 
رســمى شــماره 8 سمنان پالك ثبتى 2678/38 واقع در بخش ســه مهديشهر به مالكيت حميده اروئى به نشانى 
مهديشهر ميدان امام خيابان ايل سنگسر بعد از خيابان ايران كه سند مالكيت آن با حدود و مشخصات شماالً اول 
بطول 7/72 متر مرزى اســت به باقى مانده پالك دوم بطول 7/37 متر ديواريســت به پالك 2881 و شرقا بطول 
2085 متر ديواريســت به باقيمانده پالك و جنوبا بطولهاى 12/47 متر و 2/52 متر مرزى اســت به خيابان بسيج 
و  غربا بطول 21/22 متر مرزى است به باقى مانده پالك كه سند مالكيت آنان ذيل دفتر 116 صفحه 186 ثبت 
16269 بنام حميده اروئى صادر و تســليم گرديده اســت در قبال مبلغ 827/546/704 (هشــتصد و بيست و 
هفت ميليون و پانصد و چهل و شش هزار و هفتصد و چهار ) ريال اصل طلب و مبلغ 408/137/704 (چهارصد 
و هشت ميليون و صد و سى و هفت هزار و هفتصد و چهار) ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1395/7/11 
و از تاريخ مذكور به بعد روزانه مبلغ 894/475 (هشــتصد و نود و چهار هزار و چهارصد و هفتاد و پنج) ريال به 
جمع بدهى تا تاريخ وصول اضافه مى گردد كه پس از طى تشــريفات قانونى و عدم ايفاى تعهدات توســط بدهكار 
و با درخواست بستانكار جهت وصول مطالبات خود درخواست ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك 2678/38 واقع 
در بخش سه مهديشهر كه پس از استعالم از شعبه امالك و ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى 
گرديد كه در گزارش كارشناس تشريح گرديده است. ششدانگ پالك فوق به صورت يك ساختمان نيمه تمام كه 
در مطع بازديد عمليات متوقف بوده كه عرصه به مساحت 203/70 مترمربع ساختمان با كاربرى مسكونى و تجارى 
داراى پروانه ســاختمانى به شماره 19247 مورخ 1392/12/28 از شهردارى مهديشهر با مجوز ساخت بنا در 8 
طبقه تحت نظارت مهندســى محمود احمديان بصورت زيرزمين با كاربرى پاركينگ به مســاحت 210/35 مترمربع 
همكف با كاربرى تجارى وانبارى جمعا به مســاحت 200/5 مترمربع طبقات اول و دوم و ســوم و چهارم و پنجم با 
كاربرى مسكونى هر كدام به مساحت 210/35 مترمربع و ششم با كاربرى مسكونى به مساحت 142/10 مترمربع 
و سرسرا به مساحت 142/10 مترمربع كه كل زيربنا طبق اين پروانه ساختمانى به مساحت 1635/70 مترمربع 
مى باشد كه انبار آن دو سال بعد از تاريخ جواز يعنى مورخ 1394/12/28 بوده و تاكنون تمديد نگرديده است 
و داراى بدهى شهردارى بابت اين جواز به مبلغ حدود 250/000/000 (دويست و پنجاه ميليون) ريال مى باشد 
كه در زمان بازديد احداث فونداسيون و اسكلت بتنى با سقف تيرچه بلوك با فوم پلى استايرن در هفت طبقه (يك 
طبقه كمتر از جواز ساخت) كه طبقه پنجم حذف گرديده است مالك در حد شرقى سمت حياط يك پيش آمدگى بدون 
مجوز در طبقات احداث نموده كه درجواز ديده نشــده است مساحت اجراى شده ى موجود حدود 1515 مترمربع 
مى باشد كه مساحت بناى احداثى بعد از پايانكار قطعى خواهد شد و مالك مى باشد زيرزمين بصورت پاركينگ بوده 
داراى رمپ ورودى خاكى و راه پله به همكف كه هنوز بتن ريزى نشده است و كرسى چينى ديواره هاى دور و  چاله 
آسانسور و ديوار سمت خيابان با بلوك سيمانى انجام شده است طبقه همكف بصورت تجارى در دوقسمت با ارتفاع 
حدود 4/30 متر كه فقط ديوار چينى با بلوك سفالى انجام شده است طبقه اول بصورت مسكونى با ورودى از راه 
پله موجود كه ديواره هاى دور سمت شمال و جنوب با بلوك سيمانى كامل چيده شده است و ديواره هاى دور سكت 
شرقى و غرب نيمه تمام است طبقه دوم بصورت مسكونى با ورودى از راه پله موجود كه ديوارهاى دور سمت شمال 
بدون ديوار چينى و سمت جنوب با ارتفاع حدود 1/5 متر با بلوك سيمانى كامل چيده شده است و ديوارهاى دور 
سمت شرق بصورت ناتمام و سمت غرب بدون ديوارچينى مى باشد طبقه سوم و چهارم و پنجم فقط در حد اسكلت 
و سقف تيرچه بلوك فاقد ديوارچينى نيز مى باشد سرسرا ستونهاى بتن ريزى شده ولى سقف داراى تيرچه و بلوك 
فومى و بتن ريزى ســقف انجام نشده است كه با تمامى موقعيت و قدمت ششدانگ برابرنظريه كارشناس رسمى 
دادگســترى به شــماره وارده 139705029116000928 مورخه 1397/5/15 به مبلغ 7/800/000/000 
(هفت ميليارد و هشــتصد ميليون)ريال ارزيابى گرديده اســت و مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى واگذار خواهد شد و بستانكار طى شــماره نامه 38/2843 مورخ 1397/6/10اعالم نموده هيچگونه 
وجهى بعد از صدور اجرائى از ســوى بدهكار پرداخت نگرديده اســت و ملك فاقد بيمه نيز مى باشد. در ضمناً در 
روز مزايده نيم عشــر اجرايى و حق مزايده وســاير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اســناد 
رسمى الزم االجراء نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق 
به دولت كه مشــخص نبوده بر عهده برنده مزايده است مزايده در روز چهارشنبه مورخ 1397/8/2 از ساعت 9 
الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت مهديشهر به نشانى خ ملت اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار 
مى گردد فروش نقدى بوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه شركت نمايند 
در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول 
حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در 
صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمناً شركت 
در جلسه براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه 

مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/7/16
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر- روحانى

ابالغ اجرائيه مهريه
بدين وسيله به آقاى على محمدى خراجى فرزند محمدرضا شناسنامه شماره 4610181908 صادره از كيار 
ساكن شهركرد، سرچشمه ها، 16 مترى چهارم، كوچه 4 ابالغ مى شود كه خانم فرزانه نظرى دهكردى جهت وصول 
يك جلد كالم اهللا مجيد ربانى هديه يكصد هزار ريال و دويســت و شــصت و دو ريال و نيم مهرالســنه و آئينه و 
شمعدان در هديه ده ميليون ريال و تعدا هشتصد عدد سكه طالى كامل بهار آزادى و بانضمام مبلغ پانصد ميليون 
ريال نقد رايج كشورى و بابت دو دانگ عمارت مسكونى مبلغ پانصد ميليون ريال نقد رايج كشورى به استناد مهريه 
مندرج در سند ازدواج شماره 42754 دفتر 56 شهر شهركرد، عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونه اجرائى به 
كالســه 9700646 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/06/24 مامور، محل اقامت شما و به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهيكه روز ابالغ 

محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهركرد- على اكبر باقرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 609/97 شوراى حل اختالف شعبه ششم
خواهان: محمد كاظمى، قرزند اياز، ساكن لردگان، ريگ-چله گاه . خوانده: ادهم حملى، فرزند باران، مجهول 
المكان - خواســته: مطالبه وجه چك - وقت رســيدگى: 97/8/26 - خواهان دادخواســتى به خواسته مذكور در 
مورخه 97/6/18 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه ششــم  شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه609/97 ثبت 
گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم لردگان

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى برات اهللا امامى اصل فرزند حاجى على داراى شناسنامه شماره 1332 به شرح دادخواست 
به كالســه 2/97/512 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حجى 
على امامى اصل به شناســنامه 177 در تاريخ 97/5/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-برات اهللا امامى اصل فرزند حاجى على ش ش 1332 متولد 1339/11/20 
فرزند2-رقيه كسكنى فرزند حجى على  ش ش 1575  متولد 1345/3/3  فرزند3-زهرا امامى اصل فرزند حجى 
على ش ش 1876 متولد 1356/6/5 فرزند4-محمد امامى اصل فرزند حجى على ش ش 6 متولد 1351/11/2 
فرزند5-ســحر امامى اصل فرزند حجى على ش ش 1877 متولد 1358/7/1 فرزند6-شمســى يوسفى فرزند 
نقدعلى ش ش 21 متولد 1317/7/10 همسر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/490
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى محمود بابائى زارچ فرزند عباس بموجب تقاضاى وارده بشــماره 1397/6/20-13417 
جهت تعويض سندمالكيت به اين اداره مراجعه و مدعى است سند مالكيت بشماره سريال 974011د 91 مربوط 
به دودانگ مشاع از ششدانگ پالك 2 فرعى از شماره 98 اصلى واقع در بخش2 شهرستان سبزوار  كه متعلق به 
وى مى باشد بعلت نقل مكان مفقودشده است با بررسى دفتر امالك معلوم شدسندمالكيت اوليه نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ ذيل ثبت 4755 صفحه 423 دفتر امالك جلد 37بنام نامبرده صادر وتسليم شده است و در 
رهن يا بازداشــت نميباشــد و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئينامه قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 

سند مالكيت بنام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد.( م الف 97/100/430)
تاريخ انتشار: 97/7/16

اميد خيرخواه- رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى مزايده
به موجب پرونده كالسه 930215 اجراى شعبه اول دادگاه حقوقى آقاى اصغر بهروز تبار فرزند محمدباقر 
به پرداخت 200 عدد سكه بهار آزادى در حق خانم فاطمه سليمانى فرزند محمد و پرداخت حق االجرا در حق دولت 
محكوم گرديده است. با توجه به اينكه محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننموده است از 
ناحيه محكوم له پالك ثبتى 190 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 12 ســبزوار متعلق به محكوم عليه اصغر بهروز 
تبار جهت استيفا ى محكوم به شرح ذيل معرفى كه از طريق دايره اجرا توقيف گرديده است پس از ارجاع امر به 

كارشناس به شرح ذيل ارزيابى گرديد:
...عرصه و اعيان يك دستگاه منزل مسكونى به شماره پالك ثبتى 190 فرعى از 5 اصلى بخش 12 سبزوار 
به مســاحت 185/9 متر مربع واقع در پشــت مخابرات خيابان اســرار كوچه قانعى 5 قطعه دوم شــمالى به مبلغ 
1/305/200/000 ريال معادل( يكصدو سى ميليون و پانصدو بيست هزار تومان) تعيين ميگردد.مقرر گرديد 
مزايده در روز شنبه مورخ 1397/07/28 ساعت 10 صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان 
محترم عمومى و انقالب شهرســتان ســبزوار در محل اجراى احكام مدنى دادگســترى به فروش برسد . مزايده از 
قيمت كارشناســى شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى 
توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور داده شود . قابل 
ذكر اينكه ده درصد مبلغ پيشنهادى نقدا و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تحويل و تنظيم سند 

تابع مقررات جارى مى باشد.(م الف 97/100/494)
شم آبادى – دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى مزايده 
اجــراى احــكام دادگاه عمومى حقوقى ســيروان وفق مواد 118و137 قانــون اجراى احكام 
در نظر دارد اموال مشــروحه ذيل واقع در روســتاى بانواز (رنگينى) را از طريق مزايده حضورى 
بفروش برساند متقاضيان مى توانند درخواستهاى كتبى خود را تا پنج روز قبل از برگزارى مزايده 
به اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سيروان واقع در شهر لومار خيابان ، خيابان 
وليعصر تحويل و در جلسه حضورى روز دوشنبه مورخ 1397/9/5 ساعت 11 صبح كه در واحد 
اجراى احكام دادگاه عمومى حقوقى ســيروان تشــكيل مى شــود حضور به هم رسانند مزايده از 
قيمت پايه شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد و ده درصد 
مبلغ پيشــنهادى فى المجلس اخذ و مابقى را بايد ظرف مدت يكمــاه از تاريخ برگزارى مزايده به 
صندوق دادگسترى توديع نمايد واال مبلغ دريافتى به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضيان به 
خريد جهت كســب اطالعات بيشــتر و در صورت تمايل 5 روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا 
مراجعه تا نســبت به بازديد آنان از اموال ذيل اقدام شود ضمنا شماره تلفن هاى 34723991 
در ساعات ادارى آماده پاسخ گوئى و ارائه اطالعات به متقاضيان محترم مى باشد مشخصات اموال 

به قرار ذيل مى باشد:
1- يــك قطعــه زميــن ديم واقــع در طاقيه فر به مســاحت 547 مترمربع از قــرار هر متر 

50/000 ريال به قيمت كل 27/350/000 ريال
2- يك قطعه زمين ديم واقع در طاقيه فر به مساحت 4392 متر از قرار هر متر 50/000 

ريال و قيمت كل 219/600/000 ريال
3- يــك قطعــه زميــن ديم واقــع در طاقيه فر به مســاحت 327 مترمربع از قــرار هر متر 

50/000 ريال و قيمت كل 16/350/000 ريال
4- يك قطعه زمين ديم واقع در سوالبه به مساحت 209 مترمربع از قرار هر متر 30/000 

ريال و قيمت كل 6/270/000 ريال
5- يــك قطعه زمين ديم واقع در جنب لومار به مســاحت 2445 از قرار هر متر 70/000 

ريال و قيمت كلى 171/150/000 ريال 
6- يك قطعه زمين ديم واقع در چشــمه وژين به مســاحت 150 مترمربع هر متر 7/000 

ريال و قيمت كل 1/050/000 ريال
7-يك قطعه زمين ديم موسوم به چگا جنگله به مساحت 2052 مترمربع هر متر 10/000 

ريال و قيمت كل 20/520/000
8- يك قطعه زمين ديم واقع در بان واز به مساحت 35329 مترمربع هر مترمربع 30/000 

ريال جمع كلى 1/059/870/000 ريال
9- يك قطعه زمين ديم موسوم به مير قلى به مساحت 10094 قيمت كل 201/880/000 

ريال 
10- يــك قطعه زمين ديم موســوم بــه ميرقلى به مســاحت 8775 مترمربع به قيمت كل 

175/500/000 ريال 
11- يك قطعه زمين ديم موســوم به ديم بان به مســاحت 1225 مترمربع و به قيمت كل 

18/375/000 ريال 
12- يك قطعه زمين ديم موســوم به ديم زير ركه به مساحت 1329 مترمربع و قيمت كل 

19/935/000 ريال 
13- يك قطعه زمين آبى به مساحت 1433 مترمربع و قيمت كل 71/650/000 ريال 
14- يك قطعه زمين آبى به مساحت 967 مترمربع به قيمت كل 48/350/000 ريال 

15- يك قطعه زمين مســكونى به مســاحت 344 مترمربع و قيمت كل 206/400/000 
ريال 

16- يك قطعه مســكونى به مســاحت 184 مترمربع كه هم اكنون مغازه بوده به قيمت كل 
331/200/000 ريال 

17- يك قطعه زمين مســكونى به مســاحت 263مترمربع به ارزش كل 210/400/000 
ريال 

18- يك قطعه زمين مسكونى به مساحت 1830 مترمربع به قيمت كل 1/647/000/000 
ريال 

زمان مزايده 1397/9/5 مكان مزايده دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى حقوقى سيروان 
 شعبه اجراى احكام مدنى شهرستان سيروان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقايان گل ميرزا و حسن دارابى فرزندان فرامرز
خواهان خانم نجيبه دارابى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى گل ميرزا دارابى به خواسته تقسيم تركه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980870100129 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان سيروان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/9/5 ساعت 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان سيروان

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي  رسول داغستاني برابر وكالت نامه شماره26915 مورخ97/4/31 
برگ  دو  تسليم  با  شافعي  قارون  آقاي  از  تهران  دفترخانه502 
تاريخ97/4/19  شماره 13242  تحت  كه  مصدق  محلي  استشهاديه 
دفتر اسناد  رسمي 502 تهران و برگ تقاضاي وارده بشماره23761 
مورخ 97/5/3 مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان 
يك دستگاه آپارتمان به مساحت 69/65مترمربع واقع در طبقه پنج كه 
مقدار3/06 مترمربع آن بالكن است قطعه 38 تفكيكي تحت پالك به 
شماره 46154 فرعي از 126 اصلي مفروز از شماره 4822 فرعي از 
اصلي مرقوم واقع در بخش11 تهران به انضمام پاركينگ شماره38 
به مساحت11 مترمربع واقع در زيرزمين اول و انباري شماره38 به 
مساحت 2/86 مترمربع واقع در طبقه پنجم ذيل صفحه113 دفتر949 
قاروق  آقاي  بنام  به شماره سريال 903819الف90  ثبت 310384 
شافعي ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و سپس وي 
به علت جابجايي سند مالكيت خود را مفقود نموده و درخواست صدور 
سند مالكيت المثني نموده است  لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه  كسي مدعي  انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت 
مذكور نزد خود باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 10 روز به اين 
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگي قرار گيرد به 
اعتراض بدون ارايه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد 
پس از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند 

مالكيت المثني طبق مقررات اقدام  خواهد شد. 
الف                          رييس اداره ثبت اسناد و امالك كن - ناصري 16492/م 

مائده  شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

سی.اف.تی در روز پارادوکسهای  مجل��س، تصوی��ب ش��د. ام��ا دست بـه نقد
تصویبی که ب��ا اصرار دولت و طرفدارانی که اغلب به 
طرفدارای از برجام نیز شهره بودند مواردی را در دل 
خود پنهان داشت که تحلیل آنها برای ثبت در تاریخ 
ضرورت دارد، مواردی از تالش��های نامحسوس برای 
ش��فافیت نداش��تن برخی از نمایندگان ب��ا مردم و 
همچنین تالش برای القای این دیدگاه که نظر رهبر 
معظ��م انق��الب در انزار عمومی و جلس��ات علنی با 
نامه های غیرعلنی تفاوت دارد! جالب اس��ت که همه 
ای��ن تالش��ها در بس��ته بندی زیبا با پ��ز حمایت از 

شفافیت! تبلیغ شد و نهایتا رای گرفت.
 روز گذشته مجلس در یک پارادوکس عجیب 
با رفتاری غیر ش��فاف و به نمایش نگذاش��تن رای 
نمایندگانش و علنی نکردن نامه ای که از آن اینطور 
تعبیر ش��د ک��ه رهبری ب��ا تصویب الیح��ه موافق 
هستند! رای به شفافیت بین المللی داد! مجلسی که 
از رو ش��دن رای نمایندگانش هراس دارد، مجلسی 
که رایش از س��اعت 8 تا نه ط��وری تغییر می کند 
که صورت جلس��ه را بهم می زند، مجلسی که رای 
داده را پس می گیرد و امضای قس��م خورده را پاک 
می کن��د! رایی را ثبت کرد که قطع��ا تا دنیا برقرار 
اس��ت می توان درباره آن نظر داد و آثار این رای را 
مشاهده کرد، آنانی که با وعده بهبود اوضاع برجام را 
مصوب کردند یکبار دیگر با همین وعده سی.اف.تی 
را به تصویب رساندند اما حتی نخواستند مسئولیت 
کاری را که انجام دادند بر عهده گرفته و نامشان را 
برای مردم علنی کنند! آنهایی که امروز ش��فافیت 
را به اس��تکبار جهانی هدیه داده و مس��یر را برای 

دشمن روش��ن می کنند حتی جرات روشن کردن 
راه هایشان را برای مردمی که از آنها وکالت گرفتند 
ندارند! این پارادوکسی عجیب و تلخ است که شاید 
نش��ان می دهد شفافیت بهانه اس��ت.. اصل دیگری 
نش��انه است. اما چه اتفاقاتی در صحن افتاد که نیاز 

به تامل بیشتر دارد؟!

ظریف:منوآقایرئیسجمهورنمیتوانیم
تضمینبدهیم

شاید قابل تامل ترین اتفاق صحن علنی مجلس 
را سخنان وزیر امور خارجه رقم زد، در خالل بررسی 
سی.اف.تی نمایندهای از وزیر امور خارجه و رئیس 
جمهور برای برطرف کردن مشکالت کشور تضمین 
خواست و در عین ناباوری وقتی وزیر خارجه پشت 
تریب��ون رف��ت گفت:»بنده و آق��ای رئیس جمهور 
نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوس��تن به الیحه 
عدم حمایت مالی از تروریس��م مش��کالت ما حل 
خواهد ش��د، ام��ا می توانیم تضمی��ن بدهیم که با 
نپیوس��تن به این الیحه آمریکا بهانه مهمی را برای 

افزایش مشکالت ما پیدا خواهد کرد.«
اما همین س��خن زمانی می تواند قابل تامل تر 
ش��ود که بدانیم همین وزیر خارجه درباره برجام و 
امضای کری تضمین داد!!! برجام را ظریف با امضای 
کری تضمین کرد، آژانس بارها تعهدپذیری ایران را 
تایید کرد و این نشان می دهد هر چقدر هم مخالفان 
داد زدند تاثیری در روند اجرای تعدات نداشته اما!!! 
اما همین تعهد تضمین شده چه سرنوشتی داشت؟! 
تعهدی که تضمین کردند همه روس��ای جمهوری 

امری��کا اجرایی اش کنن��د و اروپ��ا آن را اجرا کند 
توسط امریکا و اروپا اجرایی نشده است و حاال تعهد 
جدیدی ک��ه اتفاقا تضمینی هم به آن داده نش��ده 
است چطور باید معجزه کند؟! و اگر نشد با توجه به 
عدم شفافیت نمایندگان موافق در اعالم رای شان با 
توجه به تضمین ندادن وزیر خارجه و رئیس جمهور 

چه کسی را باید مورد بازخواست قرار داد؟!
 ظری��ف در صح��ن علنی مجلس البت��ه این را 
ه��م گفت که:» همان طور ک��ه مقام معظم رهبری 
در فرمایش��ات اخیرش��ان فرمودند با شکست دادن 
تحریم ها، آمریکا را شکست می دهیم، بار ها با مقاومت 
مردم و تدبیر، آمریکایی ها را شکست داده ایم، این بار 
نیز با درایت و همدلی دشمنان را شکست می دهیم 
و تحریم ها حتما شکس��ت خواهند خورد.« به نوعی 
اینطور بیان کرد که این مس��یر حرکت در راس��تای 
تدبیر مقام معظم رهبری برای شکست تحریم است!!! 
و دوب��اره تضمین نداد و دوباره نگفت آن صحبتهای 
رهبری درباره ماهیت همه کنوانسونها را چطور به این 
رفتار ربط می دهد؟! همه اینها پارادوکسهای مجلس 
را در روز تصویب سی.اف.تی بیشتر و بیشتر می کند.

موافقشفافیتخارجیمخالفشفافیتداخلی!
ام��ا پاراددوکس دیگر مخالف��ت نمایندگان با 
شفافیت آرایشان بود، هنوز نفهمیدیم چرا وکالیی 
که ملت اس��تخدام می کنند! راضی ب��ه گزارش به 
مردمنمی ش��وند! مگر نه این است که وکال موظف 
به پاسخگویی به موکلشان هستند و باید در جهت 
خواس��ت او حرکت کنند، کاش در صورت ش��فاف 

نش��دن آنها حداقل اسم وکیل مردم را از روی آنها 
برداریم! اما جذابیت این ماجرا زمانی افزون می شود 
که بدانی��م همین وکالی ناش��فاف از طرف موکل 
خواهان ش��فافیت برای همه خارجی ها می شوند! 
شفافیتی که شاید راه را برای نشانه گرفتن قلبمان 

هموار کند! آیا این پاراددوکس قابل تامل نیست؟!

رهبریدرخفامتفاوتتوصیهمیکنند؟
در آخر هم نامه ای که الریجانی از رهبری قرائت 
می کند و در پاس��خ به افرادی که درباره نظر رهبری 
در مخالفت با کنوانس��یونها می گویند، معتقد است 
رهبری مخالف نیست، نامه رهبری همین است: »در 
پی استفساریه تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و 
عدم مخالفت مقام معظ��م رهبری )مد ظله العالی( 
با بررسی لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها در مجلس 
شورای اسالمی، به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار 
نماین��دگان، مقام معظم رهبری فرمودند " آنچه که 
م��ن در دیدار با نماین��دگان راجع به لوایح چهارگانه 
و کنوانسیون ها گفتم، مربوط به اصل کنوانسیون ها 
بود، نه کنوانسیون خاص، لذا با بررسی این لوایح در 
مجلس مخالفتی ندارم تا مس��یر قانونی خود را طی 
کند، تدبیر فوق قباًل در زمان استفسار به طور شفاهی 

به جنابعالی ابالغ شده بود.«
ام��ا از کجای این نامه ب��ر می آید که رهبری با 
تصویب اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی موافقند را شاید 
باید شخص الریجانی بگوید، اما اینکه رهبری گفتند 
که همه کنوانسیونها همان ماهیتی را دارند که قبال 
فرمودند همین ضرورت بازنگری در کنوانسیونهای 

بین المللی را برای ما ایجادنمی کند؟!
دوستانی که از این دو خط تفسیر کردند رهبری 
موافق است در حالی که در همین چند خط آمده که 
با بررسی موافق هستند نه با تصویب، بهتر است یکبار 
دیگ��ر بیانات رهبری در دیدار نمایندگان و کارکنان 
مجلس ش��ورای اس��المی را در 30 خرداد امس��ال 
بخوانند:»همین جا من اش��اره کنم به این مس��ائل 
کنوانسیون ها و این معاهدات بین المللی. ببینید؛ این 

معاه��دات بین المللی که به آن در لغت فرنگی گفته 
میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه ای پخت وپز 
میشود که اطراف قضّیه، ِمن باب مثال آن ۱00 کشور 
یا ۱۵0 کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری 
در آن پخت وپز اّولّیه ندارند. یک جایی باالخره چند 
قدرت بزرگ در مجموعه های هیئتهای فکری ش��ان 
-به قول خودش��ان اتاق فکرشان- می نشینند برای 
ی��ک منافعی و مصالحی که برای خودش��ان تعریف 
کردند، یک چی��زی را پخت وپز میکنند، بعد این را 
به وس��یله ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا 
مرعوب آنها هستند یا دنباله رو آنها هستند و خیلی 
منافع��ی هم در ای��ن کار ندارن��د، تصویب میکنند؛ 
اگر یک دولت مس��تقلّی هم پیدا بش��ود -حاال مثل 
جمهوری اسالمی- که مثاًل بگوید »من این را قبول 
ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده ی بین المللی را 
قبول ندارم«، س��رش میریزند که »آقا! ۱۲0 کشور، 
۱۵0 کش��ور، ۲00 کش��ور این را قبول کردند؛ شما 
چطور قبول نمیکنید؟« کنوانسیون ها غالباً این]جور[ 
است. ]گفته میش��ود[ حاال چه کار بکنیم؟ بعضی از 
این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواّد مفیدی 
دارند. خیلی خوب، اش��کالی ندارد؛ بنده هم در مورد 
همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح ش��د در 
این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقالًاّ خودش قانون 
بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه ی با تروریسم یا 
با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسالمی 
یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه های 
کارِی خیل��ی خوبی هم دارد؛ بنش��ینند یک قانون 
بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه ی با پولشویی است، 
هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی ای هم ندارد و 
همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این 
قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد 
که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست 
یا حّتی میدانیم که مش��کالتی هم دارد، به خاطر آن 

جهاِت مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.«
لطفا حاال دوباره از اول بخوانید و به س��والمان 

پاسخ دهید.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی: 
مدت هاست گفته می شود با مفسدان اقتصادی برخورد می کنیم

 اما در عمل چیزی نمی بینیم
ن حضرت آیت اهلل العظمی مکارم ش��یرازی از تعلل دس��تگاه قضایی در برخورد با  یبــــو مفاس��د اقتصادی به ش��دت انتقاد کرد و گفت: مدت هاس��ت گفته می ش��ود با تر
مفس��دان اقتصادی برخورد می کنیم اما در عمل چیزی نمی بینیم، باید در رس��یدگی به پرونده های 

فساد اقتصادی تسریع شود.
این مرجع تقلید در دیدار فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به وظایف نیروی انتظامی تاکید کرد: 
نیروی انتظامی در نظام اس��المی کار س��نگینی دارد،این نیرو باید حافظ ارزش ها در جامعه باش��د و 
جلوی مفاسد اخالقی را بگیرد. او با بیان اینکه فضای مجازی بار نیروی انتظامی را سنگین تر کرده، 
گفت: این فضا مرتبط با بس��یاری از چیزهاس��ت، باید همه تالش کنند که آسیب های فضای مجازی 

کاهش پیدا کند البته نمی توانیم جلوی همه این آسیب ها را بگیریم.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی افزود: متاس��فانه ش��اهد همکاری دس��تگاه های مس��ؤول با یکدیگر در 
خصوص فضای مجازی نیس��تیم، برخی نس��بت به این مساله بی تفاوت هس��تند و در این خصوص 

دلسوزی ندارند.
او ب��ا انتقاد از تعلل دس��تگاه قضایی در برخورد با مفاس��د اظهار کرد: مدت ها گفته می ش��ود با 
مفس��دان اقتص��ادی برخورد می کنی��م اما در عمل چی��زی نمی بینیم، یکی از دالیل این اس��ت که 
تش��ریفات زیادی در رسیدگی به پرونده های قضایی وجود دارد، امیدواریم نتیجه اجازه رهبر انقالب 

در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی را ببینیم.
این مرجع تقلید کار دس��تگاه قضایی را مکمل کار نیروی انتظامی دانس��ت و ادامه داد: باید در 

رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی تسریع شود.
او در عین حال خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی باید با مالیمت و قاطعیت برخورد کند تا اسباب 
بهانه جویی برای دیگران فراهم نشود همچنین باید آموزش های کافی به پرسنل نیروی انتظامی داده 

شود تا در مواجهه با دیگران عصبانی نشوند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی در پایان ابراز داشت: مردم نس��بت به نیروی انتظامی خوشبین هستند 

بنابراین باید این نیرو در راستای افزایش این خوش بینی تالش کند. جماران

از مخالفت با علنی شدن رای تا تالش برای القای تفاوت دیدگاه رهبری در مال عام و خاص!

ترسوهابهبهشتنمیروند
شفافیت مالی بهانه است اصل دیگری نشانه است


