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غربیهاسیاهترینعملدارندوسفیدترینحرفهارامیزنند
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه غربی ها سیاه ترین عمل ها را 
دارند و س��فیدترین حرف ها را می زنند، گفت: خونین ترین قاره جهان، اروپاست؛ 
آن ها فقط در قرن بیس��تم، خودش��ان ۱۰۰ میلیون نفر از همدیگر را کش��تند. 

آن وقت از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نیز حرف می زنند.
حس��ن رحیم پور ازغدی گفت: ما به شدت نیازمند علوم انسانی اسالمی هستیم. 

علوم انسانی اسالمی به معنای آن است که عقل و تجربه ذیل نور وحی تعریف شود. هیچ 
کشوری در جهان قانون اساسی خود را به رای مردم نگذاشته است، اما امام خمینی)ره( این کار 

را بعد از پیروزی انقالب انجام داد و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را به رای گذاشت.
وی افزود: خونین ترین قاره جهان، اروپاس��ت؛ آن ها فقط در قرن بیس��تم، خودشان 
۱۰۰ میلیون نفر از همدیگر را کش��تند. آن وقت از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نیز 

حرف می زنند.  میزان

احزاب
آمریکادرایجاداجماعجهانیعلیهایرانموفقنبود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مستثنی کردن ۸ کشور از تحریم نفتی علیه 
ایران را نشانگر ضعف امریکایی ها در اجماع جهانی عنوان کرد و گفت  که ایران باید 

در مواجهه با تحریم ها اقدامات درونی مثل بورس نفت را استمرار دهد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: آمریکایی ها می خواستند کاری کنند که ایران 

نتواند هیچ نفتی بفروشد اما االن اعالم کرده اند ۸ کشور را از این تحریم ها مستنثی 
کردند و همین امر نشان دهنده ضعف آمریکا در اجماع جهانی علیه ایران است.

وی اف��زود: ما باید به ش��کلی عم��ل کنیم که از ظرفیت های درونی اقتصاد کش��ور 
اس��تفاده ش��ود. اقدامی که اخیرا انجام ش��د راه اندازی بورس نفت بود که برای اولین بار 
۲۸۰ هزار بش��که در س��قف یک میلیون بش��که ای که وزارت نفت با هماهنگی سازمان 
بورس و بورس انرژی مبادله کرد و این تجربه جدیدی بود که باید آن را استمرار دهیم، 

چراکه این روش ها قطعا می تواند به بهبود شرایط کمک کند.  ایسنا

پارلمان
ترامپباقواعدتجارینمیتواندسیاستبینالمللرامدیریتکند

دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: با قواعد تجاری نمی توان سیاست بین الملل 
را مدیریت کرد و آقای ترامپ به ناچار سیاست هایش را تغییر خواهد داد. 

حسین امیرعبداللهیان در دیدار با دستیار ارشد نخست وزیر نیوزیلند افزود: 
سیاس��ت های ترامپ بیش از آنکه در حوزه تحری��م اثر بگذارد؛ در حوزه تنفر از 

سیاس��ت های کاخ سفید تأثیر گذاشته اس��ت. با قواعد تجاری نمی توان سیاست 
بین الملل را مدیریت کرد و آقای ترامپ به ناچار سیاست هایش را تغییر خواهد داد. 

وی مواضع سیاس��ی کش��ورهای اروپایی در عدم حمایت از تحریم های آمریکا علیه 
ایران را قابل تقدیر دانس��ت اما در این باره خواس��تار اقدامات جدی، سریع و عملی اروپا 
ش��د و حمایت عملی اروپا را در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا، شانس بزرگ برای 
اروپا و فرصت بزرگتری برای قدرت بخش��ی یورو دانست. امیرعبداللهیان ابراز امیدواری 

کرد جنگ در یمن متوقف و صلح برقرار شود.  خانه ملت

دیدگاه

موازینومقرراتبینالمللیبهنحوبیسابقهای
درمعرضهجومقدرتهاقرارگرفته

رأی اخی��ر دادگاه الهه علی��ه اقدامات غیرقانونی 
امری��کا در حمای��ت از ضدانقالبی��ون نیکاراگوئ��ه و 
عکس العمل امریکا در قبال این رأی، بیش از گذشته، 
نش��ان میدهد که موازین و مقررات بین المللی به نحو 
بی سابقه ای در معرض هجوم قدرتها قرار گرفته، و نیز 
بیانگر این اس��ت که نهادها و مؤسسات بین المللی تا 
جایی م��ورد احترامند که کام��اًل در خدمت بی قید و 
شرط منافع قدرتها باشند. و باألخره گواه آن است که 
حرکت کشورها به سمت عدم تعّهد، ناچار با مقابله ی 
قدرته��ا مواجه میگ��ردد. اتّخاذ تدابی��ری عملی برای 
حمای��ت از کش��ورهای غیر متعّهد نوپ��ا یک ضرورت 
انکارناپذیر است: جنبش وظیفه دارد که عماًل به دفاع 
از نیکاراگوئه انقالبی برخیزد. آقای رئیس؛ رأی دادگاه 
الهه از سوی امریکا از یک سو و داعّیه ی این کشور در 
مبارزه با تروریسم از سوی دیگر تصویر بغایت مضحکی 
را به دست میدهد. البّته در عمل هیچ تضادی در این 
سیاستها به چش��م نمیخورد. طرح مبارزه با تروریسم 
از س��وی ریگان، یعنی برنامه ی امریکا برای سرکوبی 
نهضت های آزادی بخش و کشورهای غیرمتعّهد، تجاوز 
امریکا به لیبی و نیکاراگوئه بهترین دلیل این مدعاست. 
جنبش غیر متعّهدها نباید در قبال تهدید اعضای خود 
از جانب قدرتها منفع��ل بماند. جنبش میتواند و باید 
در قبال این تهدیدات، یک سیاست حفاظتی منسجم 
و دارای ضمان��ت اجرایی برای حمایت از کش��ورهای 

جهان سوم تدوین و اعمال کند.
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آگهي ابالغ مالياتي 
در اجراي  ماده ٢٠٨ قانون  ماليتهاي  مشستقيم  بدينوسيله اوراق  مالياتي مودي که آخرين نشاني آن  در دسترس  واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ  مي گردد.

نام و نام خانوادگي :نويد داداشيان-حسابرس ارشد مالياتي ٥٥١٦١٢شهرستان بندرانزلي- روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن

 شماره برگ تشخيص – شماره  برگ  دعوت  نوع اوراق  عملکرد اصل ماليات نوع شغل نام و نام خانوادگي رديف 
هيات حل  اختالف مالياتي 

 تاريخ  و ساعت هئيت  حل  اختالف  
 نشاني  اداره امور  مالياتيمالياتي 

 اداره امور مالياتي بندر انزلي ۱۱:۰۰-۵۵۰۲۹۴۴۲۱۳۹۷/۰۹/۰۸-۱۳۹۷/۰۸/۰۹ برگ دعوت هيات ( عملکرد)۹/۸۲۷/۹۱۲/۵۹۹۱۳۹۴ بازرگاني  سپهر تجارت خزر۱

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۲۹۴۶۵۱۳۹۷/۰۹/۰۸-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات (  تکليفي)۵۲/۴۵۱/۴۴۱۱۳۹۴بازرگانيسپهر تجارت خزر۲

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰- ۵۵۰۲۹۴۸۹۱۳۹۷/۰۹/۰۸-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات (  ۱۶۹ مکرر)۷/۸۷۳/۱۹۲/۱۳۸۱۳۹۴بازرگاني سپهر  تجارت خزر۳

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۰۱۵۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات (  عملکرد)۷/۰۳۵/۶۸۰/۰۸۸۱۳۹۴بازرگاني افق سيمين مهتاب۴

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۰۲۲۶۱۳۹۷/۰۸/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات (  تکليفي)۱۳۵/۰۰۰۱۳۹۳بازرگانيافق سيمين مهتاب۵

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۰۲۴۳۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات ( ۱۶۹ مکرر)۵/۶۴۰/۳۹۳/۲۷۷۱۳۹۳بازرگانيافق سيمين مهتاب۶

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۰۷۷۷۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات (  عملکرد)۴/۶۰۲/۵۸۰/۳۴۲۱۳۹۲بازرگاني گسترش تجارت  گيل کادوس۷

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۰۸۱۴۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات (  ۱۶۹ مکرر)۳/۶۸۰/۸۰۸/۵۴۱۱۳۹۲بازرگانيگسترش تجارت  گيل کادوس۸

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۲۴۷۶۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات ( عملکرد)۶/۴۵۴/۹۵۸/۸۹۱۱۳۹۱بازرگانيسرافراز تجارت کوثر۹

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۲۵۱۱۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات ( ۱۶۹ مکرر)۳/۱۰۳/۹۸۹/۰۶۸۱۳۹۱بازرگاني سرافراز تجارت کوثر۱۰

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۳۲۵۲۹۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات ( ۱۶۹ مکرر)۲/۷۵۴/۵۶۹/۹۷۰۱۳۹۱بازرگانيسرافراز تجارت کوثر۱۱

اداره امور مالياتي بندر انزلي۱۱:۰۰-۵۵۰۲۵۹۶۱۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۹برگ دعوت هيات ( ۱۶۹ مکرر)۳/۳۸۰/۱۶۱/۴۱۰۱۳۹۱بازرگاني سيگارت  سازي  ماسي تاباک۱۲

آگهى حصروراثت
نظر به اينكه آقاى سجاد معين مهر فرزند رجبعلى طى كالسه پرونده 9/97/621 درخواست 
حصروراثت نموده و اظهار داشته معصومه چروى فرزند محمدعلى به ش ش 764 مورخه 97/6/26 
مرحوم شده و ورثه حين الفوت عبارتند از:1-آرزو چروئى ش ش 0780268792 فرزند2-سجاد 
معين مهر ش ش 0780614704 فرزند3-محمدحسين چروئى ش ش 0780963881 فرزند-
اينك درخواســت مزبور يك نوبت آگهى تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد ظرف يك ماه به شورا تقديم واال گواهى صادر خواهد شد.(م الف 97/100/838)
شعبه 9 شوراى حل اختالف سبزوار

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسين حسين زاده فرزند ساكى به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شــده بــه كالســه 9709987430500729 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بلقيس محمدى على آباد در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 
1390/6/1 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- سلطنت حسين 
زاده فرزند ســاكى به ش ش 369 فرزند متوفى 2- شــهربانو حســين زاده فرزند ســاكى به ش 
ش 376 فرزنــد متوفى 3- بيژن حســين زاده فرزند ســاكى بــه ش ش 16/م فرزند متوفى 4- 
عبدالخالق حســين زاده فرزند ساكى به ش ش 302 فرزند متوفى 5- حسين حسين زاده فرزند 
ســاكى به ش ش 303 فرزند متوفى 6- سعادت حسين زاده فرزند ساكى به ش ش 427 فرزند 
متوفى 7- نادر حســين زاده فرزند ســاكى به ش ش 428 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم 
كالسه پرونده 19/970617 وقت رسيدگى : 97/9/20 ساعت11:00 صبح 

خواهان : حميد نجفى خوانده: نسرين آخوندى و محمد روشن دل مقدم فرزند عبداله و وحيد 
كزالن طوسى خواسته: الزام به ايفاى تعهد و غيره خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى 
مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 19 دادگاه حقوقى ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به  درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى مى شــود تا 
خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه 

بعدا ابالغى الزم شود فقط يك توبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف30077
تاريخ انتشار: 1397/08/15

منشى شعبه 19 حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم 
كالسه پرونده 19/970625 وقت رسيدگى : 97/9/19 ساعت12:00 خواهان

: آستان قدس رضوى خوانده: عليرضا عزيززاده فهندرى، شركت تعاونى الماس تاج اكبرى به 
نمايندگى خانم الهه اكبرى صنوبرى خواسته: مطالبه وجه و غيره خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 19 دادگاه حقوقى ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به  درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى 

مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند 

چنانچه بعدا ابالغى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف30077
تاريخ انتشار: 1397/08/15

منشى شعبه 19 حقوقى مشهد

آگهى ابالغ دادخواست تجدينظرخواهى 
پيرو آگهى هاى منتشــره قبلى بدينوســيله به آقاى حميد بديعى قوژدى فرزند عباســعلى فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شــود كه از دادنامه شــماره 9709977576900325 صادره از شعبه 19 
دادگاه حقوقى مشهد توسط آقاى سيد محمد تقى زاده فرزند سيد رمضان تقاضاى تجديدنظر خواهى 
شــده كه به علت مجهول المكان بودن شــما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز از تاريخ درج در 
روزنامه در دادگاه حاضر و ضمن اعالم آدرس كامل خود نسخه ثانى دادخواست تجديدنظرخواهى را 
دريافت و پاســخ آن را نيز اعالم نمائيد پس از گذشــت مهلت فوق ساير اقدامات بعمل خواهد امد. 

م.الف30079
تاريخ انتشار:1397/08/15

مدير دفتر شعبه 19 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: عزيزقلى واالنيا فرزند محمدقلى به نشانى استان چهارمحال 
و بختيارى – شهرســتان لردگان- شــهر لردگان- خ 17 شــهريور بلوار رسالت كوچه 27 . مشخصات 
محكوم عليه/ محكوم عليهم: محسن قصرى فرزند هاشم به نشانى مجهول المكان. محكوم به: بسمه 
تعالى بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه شــماره دادنامه مربوطــه 9709973852600468 
محكوم عليه محكوم اســت به الزام به ايفاى تعهد مدنى در فك پالك شــماره انتظامى 81 . 847 س 
18 و اســترداد آن به محكوم له و پرداخت نيم عشــر هزينه دولتى در حق صندوق دولت بابت حق 
االجرا مقوم به ســه ميليون و يكصد هزار ريال. شماره پرونده 327/97. محكوم عليه مكلف است 
از تاريــخ ابــالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از ان ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
ميــزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالــى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه 
مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از 
زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال 
به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
4- خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى 
درجــه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق. م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين 
به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان- على بابامير- محل امضاء 
رئيس و مهر دادگاه: عيسى طاهرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم احمد پورمهدى آبادى 
فرزند رمضان خواهان شركت سايپا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم احمد 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  مطالبه  خواسته  به  آبادى  پورمهدى 
كالسه 9709981105600068 شعبه 1056 مجتمع شماره بيست و دو شوراى حل 
اختالف شهر تهران تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/09/21 ساعت 17:15 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
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 
 110/91180                    مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1056 
حسنى شهربانو  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  دو  و  بيست  شماره  مجتمع 

ميرزايى  آرزو  خانم  آقاى/  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
آرزو  خانم  آقاى/  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  سايپا  شركت  خواهان  اعظمى  فرزند 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  مطالبه  خواسته  به  ميرزايى 
9709981105600183 شعبه 1056 مجتمع شماره بيست و دو شوراى حل اختالف 
شهر تهران تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/09/21 ساعت 15:30 تعيين 
علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
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 
 110/91179                    مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1056 
حسنى شهربانو  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  دو  و  بيست  شماره  مجتمع 

شماره  به  نخعى  زهرا  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  انحصار  آگهى 
پرونده  كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست  شرح  به   1055 شناسنامه 
نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شورا  اين  از   9709980916600722
تاريخ  در   56 شناسنامه  شماره  به  قرنى  ربابه  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و 
آن  حينالفوت  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در   1397/05/11
متوفى  پسر   1391 شناسنامه  شماره  نخعى  جهت اله   -1 به:  است  منحصر  مرحوم 
2- الهه نخعى شماره شناسنامه 267 دختر متوفى 3- زهره نخعى شماره شناسنامه 
1055 دختر متوفى 4- فاطمه نخعى شماره شناسنامه 1134 دختر متوفى 5- زهرا 
نخعى شماره شناسنامه 28 دختر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور در يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامهاى 
از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد  
110/91178                             مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 
مهربانى بيكزاده  الهه  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   617

شماره  به  فرهنگى  محمد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  انحصار  آگهى 
پرونده  كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست  شرح  به   1466 شناسنامه 
9709980916600656 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان زهرا فاتح به شماره شناسنامه 172 در تاريخ 1395/05/17 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- محمد فرهنگى شماره شناسنامه 1466 پسر متوفى 2- فروزان فرهنگى شماره 
شناسنامه 2963 دختر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور در يك 
نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامهاى از متوفى نزد او 
مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

مربوطه صادر خواهد شد  
110/91177                             مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 
مهربانى بيكزاده  الهه  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   617
(جهت  منقول  اموال  رشته  زرگرالهى  محمود  دادگسترى  رسمى  كارشناس  نظريه   
حبيبى  كاظم  كننده:  درخواست  مردانگاهى)  اصغر  به  آگهى  نشر  طريق  از  ابالغ 
تاريخ:  دادگسترى  رسمى  كارشناس  نظريه  موضوع:  معيرى  حامد  درخواست:  طرف 
موجب  به  1021/97/حش3  پرونده:  شماره  احكام  اجراى  شعبه   1397/08/02
محترم  مقام  دستور  حسب  و  1021/97/حش3  كالسه  شماره  به  اجرايى  پرونده 
قضايى و قرار كارشناسى مورخ 1397/06/21 در خصوص ارزيابى امتياز دو سيم 
كارت تلفنهاى همراه به شماره هاى 09122103887 و 09123965117 متعلق به 
حامد معيرى كه در ازاى مطالبات آقاى كاظم حبيبى دولتى توقيف و مسدود شده با در 
نظر گرفتن وضعيت بازار و عوامل موثر در قيمت گذارى و كاركرده بودن و اعتبارى 
نظر  اعالم  و  ارزيابى  ريال   17/000/000 و   28/000/000 به  كارت  سيم  بودن 
رسمى  كارشناسان  كانون  حساب  به  واريزى  فيش  طى  كارشناسى  دستمزد  ميگردد 

دادگسترى مبلغ 2/000/000 ريال دريافت گرديد
 110/91176                             دفتر اجراى احكام مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف شهر تهران 

نمازى فرزند على به شرح  انحصار وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت پروانه  آگهى 
دادگاه  اين  از   9709980927500650 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شاهين اهرى 
به شماره شناسنامه 8333 در تاريخ 1397/05/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پروانه نمازى شماره شناسنامه 
تشريفات  انجام  با  اينك  متوفى  مادر  شيراز  از  صادره   1333/03/28 متولد   158
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 مربوط صادر خواهد شد  
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                             110/91185
طاهرى زهرا  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  سه  شماره  مجتمع   116 شعبه 

آگهى انحصار وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت فريدون جهانبخش فرزند نصرتاله 
اين  از   9709980927500643 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست  شرح  به 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهرانگيز 
اقامتگاه دائمى خود  تاريخ 1396/11/01  جهانبينى به شماره شناسنامه 73250 در 
بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- فريدون جهانبخش 
شماره شناسنامه 1437 متولد 1322/09/07 صادره از تهران همسر متوفى 2- ماه 
منظر جهانبينى شماره شناسنامه 72666 متولد 1318/06/01 صادره از تهران خواهر 
تا  ميگردد  آگهى  نوبت  مزبور يك  مقدماتى درخواست  انجام تشريفات  با  اينك  متوفى 
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 مربوط صادر خواهد شد  
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                             110/91184
طاهرى زهرا  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراى  سه  شماره  مجتمع   116 شعبه 

مطابق   22 شناسنامه  شماره  به  غضنفرى  رحيم  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
درخواست  شعبه  اين  از   970435/117/97 پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
شماره  به  رنجبرى  ثريا  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  شناسنامه 11420 در تاريخ 1396/11/30 
و ورثه حينالفوت آن مرحوم است منحصر به: 1- رحيم غضنفرى شماره شناسنامه 22 
متولد 1334/08/23 صادره از رى همسر متوفى 2- نيوشا اسمعيل پورعربى شماره 
شناسنامه 17020 متولد 1363/06/25 صادره از تهران فرزند متوفى و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 
قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامهاى 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد 

واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد  
110/91183                       شعبه 117 مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف شهر تهران

پرونده:  كالسه  ضمائم   و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
9709981615400119 وقت رسيدگى: يكشنبه 1397/10/02 ساعت 16:00 
فاطمه  متهم:  خوانده/  نام  نظر)  نيك  (مهدى  ثامن االئمه  تعاونى  شاكى:  خواهان/  نام 
خواهان    .  . و.  تاديه  تاخير  و  وجه  مطالبه  اتهام:  خواسته/  نوع  زنوزى  على زاده 
دادگسترى  اختالف  حل  شوراى   33 شماره  مجتمع  به  فوق  خواسته  به  دادخواستى 
شهرستان تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981615400119 
ثبت و بنا به درخواست خواهان و مجهول االمكان بودن خوانده وفق ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
و آدرس  را دريافت  ثانى دادخواست و ضمائم  و نسخه  اين شعبه مراجعه  به  آگهى 
خود را اعالم نموده و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقى و شورا غيابا 

اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود
 110/91182                    مدير دفتر شعبه 6154 مجتمع شماره سى و سه شوراى حل اختالف شهر تهران 

مطابق   221 شناسنامه  شماره  به  مقدم  پرتو  زهره  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 970195 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
به شماره شناسنامه  امير پرتو مقدم  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  وراثت 
ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   1397/04/24 تاريخ  در   227
حينالفوت آن مرحوم است منحصر به: 1- زهره پرتو مقدم شماره شناسنامه 221 متولد 
1334/01/01 صادره از تهران فرزند متوفى 2- داريوش پرتو مقدم شماره شناسنمه 
شماره  مستعلى  فضه   -3 متوفى  فرزند  شميران  از  صادره   1335/05/12 متولد   3
ورثه  مرحوم  و  متوفى  اردبيل همسر  از  متولد 1324/01/02 صادره  شناسنامه 82 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 
قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامهاى 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد 

واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
110/91181                       شعبه 1062 مجتمع شماره 22 شوراى حل اختالف شهر تهران

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در  رئیس جمهوری کشورمان  جمهور حال��ی روز گذش��ته از ای��ن حامی 
مض��وع انتقاد کرد ک��ه پیروزی هایش یواش گفته 
می ش��ود و مش��کالت را منتق��دان علی الخصوص 
صداوس��یما بلند می گوید که ی��ادش رفته بود در 
اتخابات ها، مردم با چه وعده هایی رای ش��ان را به 
س��بد تدبیر و امید ریختند. روحانی دستاورد الهه 
و اختالف افکنی بین اروپا و امریکا را دستاوردهای 
بزرگی معرفی کرد که صداوس��یما و رس��انه ها از 
آنه��ا کم ی��اد کرده اند اما او نگفت از وعده ریش��ه 
ک��ن ک��ردن فق��ر مطل��ق و برداش��تن تمام��ی 
تحریم های��ش در جه��ان تنها یک س��ال و اندی 

گذشته و چه دستاوردی کسب شده است؟ 
هم��ان وعده های انتخاباتی ک��ه مردم باورش 
کردن��د و به او اعتماد کردند، روحانی ش��اید بهتر 
باش��د یکبار فیلم وعده های��ش به مردم را ببیند تا 
متوجه ش��ود، عم��وم جامعه برای کس��ب رای در 
اله��ه و اختالف افکنی بین امریکا و اروپا به او رای 
ندادند، ش��اید عموم مردمی ب��رای باال بردن عزت 
پاس��پورت ایرانی به او رای داده باشند، شاید برای 
برطرف ش��دن فقر مطلق و ش��اید برای برداشتن 
هم��ه تحریم ها )این وعده بع��د از روی کار آمدن 
ترامپ داده ش��د( ش��اید برای بهبود معیش��ت و 
یا حتی پاس��داری از برجامی که ق��رار بود دالر و 
ریال را ب��ه هم نزدیک کند پ��ای صندوق آمدند. 
البته این دو دس��تاورد دول��ت دوازدهم هم قطعا 
مهم و قابل دفاع اس��ت ام��ا حتما رئیس جمهوری 
کش��ور که مدت مدی��دی در رای مرکز مطالعات 

اس��تراتژیک حضور داش��تند بدانند که مردم همه 
چی��ز را با قدرت خرید و راحتی معیش��ت و البته 
خدمتکار بودن مسئوالنشان و سوء استفاده کم آنها 
از خدماتی که به امانت به دستش��ان سپرده شده 
مقایس��ه کرده و بعد اب��راز رضایت و یا دلخوری از 

تفکر حاکم بر دولت را بروز می دهند.

موفقیتبرجام
روحانی معتقد اس��ت که دس��تاورد سیاس��ی 
برجام را هنوز داریم و کش��ورها کنار ایران هستند 
تا امریکا، اما کاش توضیح دهد دستارورد سیاسی 
چطور می تواند معیش��ت مردم را بهبود بخش��د!! 
البت��ه اگ��ر هنوز هم قب��ول دارد ک��ه برجام همه 

مشکالت را برطرف می کند.
کاش او توضیح می داد که چطور وقتی رهبری 
می گویند هدف از برجام برداش��تن همه تحریم ها 
بوده نه ایجاد انش��قاق بی��ن امریکا و اروپا و تاکید 
می کنن��د که هدفم��ان از برجام اثب��ات بدعهدی 
امری��کا نبوده اس��ت. االن دقیقا بای��د از چه چیز 
برجام شاد و خرسند شویم و آن را دستاورد دولت 

روحانی بنامیم و بلند فریاد بزنیم؟!
الزم به تاکید ش��اید نباش��د که منکر زحمات 
تیم هسته ای و تالش��های صورت گرفته نیستیم 
اما وقت��ی این زحمات آن ه��دف نهایی را محقق 
نکرده اس��ت اصرار بر فری��اد بلند پیروزی به جای 
پاسخگویی و البته تحلیل دالیل به هدف نرسیدن، 

برای کسب تجربه را متوجه نمی شویم و اتفاقا این 
رفت��ار را انتخاباتی و جناحی می توان دانس��ت نه 

تفسیر واقعی ارائه دادن از این مهم.

دستاوردبینالمللی
روحانی در ادامه انتقادهایش گفت که »ش��ما 
در س��ازمان ملل دیدید که استقبال افکار عمومی 
دنیا از س��خنان مس��ئولین ایرانی چ��ه مقدار و از 
مس��ئولین کاخ س��فید چه مقدار بود. شما دیدید 
جلسه ش��ورای امنیتی که تش��کیل داده بودند تا 
آخرین می��خ را بر تابوت برج��ام بزنند، چگونه به 
جم��ع بزرگ حامیان برجام تبدیل ش��د. درس��ت 
نقطه مقابل. پس ما از لحاظ سیاسی موفق و پیروز 
هستیم. رس��انه های ما و صداوسیمای ما باید این 
موفقیت را با صدای رس��ا، بیان کنند و همه مردم 
باید بدانند ک��ه نماین��دگان و دیپلمات های آنها، 
چقدر فعالیت کردند و موفق بودند.اینکه جمهوری 
اس��المی ایران، ام��روز می تواند نف��ت خودش را 
بفروش��د و خواهد فروخت، موفقیت نیست؟ شما 
چه زمان��ی در تاریخ ایران س��راغ دارید که ایران 
یک طرف باش��د، آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی، 
س��ازمان ملل، معاهدات بین المللی، اتحادیه اروپا، 

آسیا و آفریقا کنار ایران باشد.«
اما کاش روحانی می گفت که این دس��تاوردها 
چقدر در س��فره مردم تاثیر گذاش��ته و حالشان را 
خوب کرده است، اینکه دائم رسانه ها بگویند همه 

چیز خوب اس��ت آیا باعث می شود قیمت ارز افت 
کرده و س��فره خانواده ها پر ش��ود یا مردم عاصی 

شوند و همه را مرفه بی درد بنامند؟!

دستاوردالهه
روحان��ی ام��ا در ادامه توضیح درب��اره پیروزی 
هایش با اشاره به موفقیت های حقوقی اخیر ایران در 
دادگاه های بین المللی ، گفت: مگر از لحاظ حقوقی، 
ما در الهه دو بار در این چند ماه پیروزی به دس��ت 
نیاوردیم. باز هم انشااهلل دستیابی به پیروزی ممکن 
اس��ت. دو مرتبه روبه روی آمریکا قرار گرفتیم، یک 
دادگاه بزرگ دیگر هم در ایتالیا بود آن هم روبروی 
آمریکا بودیم و پیروز ش��دیم.چند نفر از مردم ایران 
می دانن��د ما س��ه بار در مصاف حقوق��ی جهانی در 
برابر آمریکا پیروز شدیم. اگر االن برویم نظرسنجی 
کنیم. آی��ا ۱۰، ۲۰ درصد می دانند؟ نمی دانند برای 
اینکه رس��انه های ما این موضوع را ب��از نمی کنند. 

صداوسیمای ما باید این را برای مردم تشریح کند.
اما ش��اید مردم انتظار داش��تند ک��ه در کنار 

کس��ب این پیروزی ه��ا آمارهایی درب��اره برآورده 
ش��دن همه وعده ه��ای دولت تدبی��ر و امید داده 
ش��ود، شاید مردم دوست داش��تند بدانند که این 
پیروزی ها چه دس��تاوردهای عملی داشته است؟! 
به قول رئیس جمهوری که وقتی پای ش��عار مرگ 
بر امریکا می رس��د معتقد اس��ت که باید به جای 
ش��عار در میدان عمل به امریکا فشار وارد کرد ما 
هم انتظار داریم به جای دس��تاوردهای شعاری در 
میدان عمل دستاوردهای دولت را فریاد بزنیم و به 

چشم بدخواهان داخلی و خارجی بکوبیم.
روحان��ی باید باور کند ک��ه همه تالش هایش 
وقتی به چشم می آید که در میدان عمل تفاوت های 
محسوس��ی رخ داده و همه خدمات صادقانه باشد 
در غیر این صورت با همه تالش های صورت گرفته 
نمی توان چشم ها را روی ایرادات بست. او باید باور 
کند که منتقدان دوس��تش دارند که نقد می کنند 

تا بهتر شود نه غرض دارند و نه مرض.
گفتید انتخابات گذش��ته و باید رقابت را کنار 
گذاشت، اما کاش می گفتید انخابات گذشته و باید 
شعارهای انتخاباتی عملی شود تا مردم فکر نکنند 
ک��ه تنها برای گرفتن رای حرف هایی زده ش��ده و 

نباید انتظار عملی شدنش را داشته باشند.
گفتید باید همه احزاب با هم متحد ش��وند تا 
دشمن در ما نفوذ نکند اما کاش در عمل هم نشان 
می دادید که همه چیز تمام شده است و شما از همه 
طیف ها در کابینه خود بهره می برید، کاش در عمل 
هم به مردم نش��ان می دادید که توانتان را مضاعف 
کردید و می خواهید تا پی��روزی همه وعده هایتان 
جه��ادی به می��دان آیی��د. کاش می گفتید که در 
کنار دستاوردهای سیاسی چه دستاوردهای عملی 

محقق شده در شعارهای انتخاباتی تان دارید. 
می دانیم کار س��خت و مس��یر پر از سنگالخ 
اس��ت اما باور کنید بابت انتظار باالیی که از ش��ما 
می رود توقعمان ب��ه اندازه وعده هایتان باال رفته و 

منتظر محقق شدن آنها هستیم.

مشکل از استانداردهای شماست نه نادیده گرفتن پیروزی ها توسط ما؛

باید شعارهای انتخاباتی هم 
عملی شود


