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آخرین وعدههای روحانی بررسی شد

توجیهتاروزآخر

مصطفی هدایی
روزهایپایانیدولتحسنروحانیدر حالطیشدنهستند
و اواسط مردادماه خانهتکانی بزرگی برای جابهجایی در رأس قوه
مجریه در راه است .هشت سال دولت تدبیر و امید همراه با نقاط
ضعف و قوت بود و میراث روحانی به طرز قابلتوجهی بر آینده کشور و
جامعه تأثیرگذار بوده است.
حسن روحانی در اظهاراتی جدید بار دیگر سعی کرده تا عدم تحقق
برنامههای دولت را به گردن مجلس و نهادهای دیگر نظام بیندازد.
ویدرآیینبهرهبرداریازطر حهایملیوزارتنفت،بادفاعازعملکرد
خود در رابطه با وا کسیناسیون عمومی و رفع تحریمها اظهار کرد « :تا
حدی توانستیم کرونا را مهار کنیم و درزمینه تحریم هم همه کارهای
الزم را برای رفع آن انجام دادیم و با قاطعیت میگویم دولت در هر دو
زمینه به مسئولیت خود عمل کرده است».
وی در این زمینه اشاره کرده است« :در بحث کرونا با تزریق وا کسن
به همه افراد باالی  ۶۰سال و دارای بیماریهای زمینهای بهطور
چشمگیری از مرگومیر جلوگیری کردیم و حتی ابتال هم کاهش
پیدا کرده است .درزمینه تحریم هم ا گر قانون مجلس جلوی ما
را نگرفته بود عید نوروز تحریم را برداشته بودیم .بنابراین دولت
همه گامهای خود را برای رفع تحریم برداشت .در گزارش ارسالی
وزیر امور خارجه به مجلس برای نمایندگان ،روشن است که چه
به دست آوردهایم».

بخش خصوصی حتی یک دز وا کسن هم وارد نکرد!
رئیس دولت دوازدهم از ابتدای سال جدید وعده رفع تحریمها و
وا کسیناسیون سراسری را داده بود اما به نظر میرسد با عدم تحقق
کاملوعدهها،همچون گذشتهدیگرانرادراینمسیرمقصرجلوهداده
است .مروری کوتاه بر اظهارات روحانی نشان میدهد که در موضوع
واردات وا کسن و با وجود همکاری بانک مرکزی برای تأمین ارز الزم،
مجموعههای وارد شده به میزان وعده داده شده نبودند.
روحانی در  15اردیبهشت امسال در سخنانی از واردات دهها میلیون
دز در هفتههای آینده خبر داده بود و از همکاری بخش خصوصی
گفتهبود«:در مسئله کروناهمدر مسیروا کسن،یکقدمبسیار مهمی
برمیداریم.وزارتبهداشتودرمان همباهمهتواناینبار رابردوش
گرفته است و شرکتهای خصوصی هم به میدان آمدند و ما بهراحتی
میتوانیمدر ماههایپیشرو،میلیونهاوا کسنرادر کشور وارد کنیم
واینوا کسنهاتزریقشودووا کسیناسیونانجامبگیرد.دستبخش
خصوصیرابرایوارداتوا کسنباز بگذاریم.تمامافرادی کهبهخاطر
سنشان،بهخاطربیماریهایزمینهایدرخطرهستند،همهاینها
وا کسن خواهند زد .یعنی گروه یک ،دو و بخشی از گروه سه ،تا پایان
تیرماه همه وا کسن میزنند و انشاءاهلل وا کسن داخلی به میدان
میآید ،وا کسن خارجی هم آماده است ...انشاءاهلل امیدواریم دهها
میلیوندزوا کسندرهفتههایآیندهدراختیارمردمقراربگیرد.یکجا
 ۲۰میلیون و یکجا هم  ۱۰میلیون داریم».

اینسخناندرحالیبود کهباوجوداعالمخبروارداتوا کسندراواسط
اردیبهشت ،در مقطعی از زمان کسانی که دز اول وا کسن را دریافت
کرده بودند ،با خبر عدم وجود وا کسن برای تزریق دز دوم روبهرو
شدند.همچنینعلیرضارئیسی،سخنگویستادملیمقابله با کرونا
در اظهاراتی قابلتأمل در  27تیرماه گفته بود « :هیچ مخالفتی برای
واردات وا کسن توسط بخش خصوصی نشده است .باید صادقانه با
مردم صحبت کنیم .ما تا به این لحظه ۳۵مجوز برای واردات وا کسن
ن که توانسته باشند یک دز وا کسن وارد
صادر کردهایم ،اما دریغ از ای 
کشور کنند ».گرهخوردنوا کسیناسیونعمومیوتالشمجموعههای
داخلی برای ساخت وا کسن با عدم اجرایی شدن برخی از وعدهها،
باعث یک آبروریزی بینالمللی برای ایران با هجوم برخی از افراد برای
وا کسنزدندر ارمنستان گردید.از سویدیگرتاپایانتیرماهبراساس
اظهارات حسن روحانی  9میلیون نفر موفق به دریافت یک یا دو دز
وا کسنشدهاند کهدرصورتادامهروندوا کسیناسیونروزانه300تا400
هزار نفر در روز تا  12مرداد ،بین  3تا  5میلیون نفر دیگر وا کسن دریافت
خواهند کرد و مجموعا حدود  14میلیون نفر تا پایان دولت روحانی
موفق به دریافت وا کسن خواهند شد؛ آماری که با وعده وا کسن دهها
میلیون نفر فاصله زیادی دارد.
تحریمها پابرجا ،دولت در مقابل مجلس
 26تیرماه یادآور روزی بود که توافق اولیه هستهای میان ایران و
 5قدرتجهانیحاصلشدواز آنروز تا کنون کشور در گیرودار اجرایی
شدن برجام و عمل طرفهای غربی در قبال تعهداتشان هستند.
تعهدات ایران با سرعت خارقالعادهای از سوی دولت اجرایی شدند
که با تذکر از سطوح مختلف نظام در باب تعجیل روبهرو شد .از دیماه
 94که زمان اجرایی شدن تعهدات طرفهای خارجی برجام بود،
اظهاراتی از سوی خود اعضای دولت مبنی بر دبه کردن غرب به گوش
میرسید.علیا کبرصالحی،عباسعراقچیوولیاهللسیفبهصراحت
ازسنگاندازیآمریکادربهرهبردنایرانازمزایایبرجام گفتند.خروج
یکبارهدولتترامپاز برجام،همهبرنامهریزیهایدولتدومحسن
روحانیرانقشبرآب کردوازآنزماندستورکارسیاستخارجیدولت،
مذا کره با اروپا برای عمل به وعدهها بود.
نکته اساسی در این فرآیند ،ادامه روند اجرایی شدن برجام از سوی
ایران علیرغم تخلفات برجامی غرب بود .این امر زمینه الزم را برای

فشاردرحوزههایدیگرهمچونمنطقهایوموشکینیزفراهمساخت
و اظهارات سه کشور اروپایی فرانسه ،آلمان و انگلیس برای توافقات
جامعتر گویای این موضع بود .تغییر دولت در آمریکا نیز باعث نشد تا
جاهطلبی غرب در برجام کاهش پیدا کند و طوالنی شدن مذا کرات
وین مؤید این امر است .مجلس شورای اسالمی برای پایان دادن به
زیادهخواهیهای غرب در پرونده هستهای ،قانون «اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب و دولت را
مکلف به اجرای آن ساخت.
این قانون با انتقاد مقامات دولتی همراه شد و در آخرین اظهارنظر
در این زمینه ،حسن روحانی عدم لغو تحریمها در مذا کرات وین را
ناشی از قانون مجلس دانست و اعالم داشت« :درزمینه تحریم هم
ا گر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود عید نوروز تحریم را برداشته
بودیم.بنابرایندولتهمه گامهایخودرابرایرفعتحریمبرداشت.
در گزارش ارسالی وزیر امور خارجه به مجلس برای نمایندگان ،روشن
است که چه به دست آوردهایم».
سخنانروحانیبهمعنایممانعتمجلسبرایرفعتحریمهاستواو
اصراردارد کهدولتشبهدووعدهاصلیدرزمینهتحریمووا کسیناسیون
عمل کردهاست!مانعدانستنقانونمجلسبرایرفعتحریمها ،گویای
توجیهات آخر دولت تدبیر و امید درزمینه عدم تحقق وعدههاست.
در سال  94که مجلس دهم در بیست دقیقه برجام را تصویب کرد ،آیا
تحریمهادر عمللغوشدند؟شاهدبودیم که گالیهاز دولتهایغربی
نسبت به عدم اجرای برجام از همان زمان از زبان دولتمردان آغاز شد
و هیچ قرارداد اقتصادی کالنی به مرحله اجرا نرسید!
همچنین در زمان مذا کرات وین ،آمریکا خواهان تعهدات فرابرجامی
از سوی ایران شده و مقامات آمریکایی باوجود تخلف ترک یکطرفه
برجامحاضربهبازگشتبهآنواجرایتعهداتشانعلیرغمادامهروند
اجرایی شدن برجام از سوی ایران نشدند .رابرت مالی ،نماینده ویژه
دولت آمریکا در امور ایران در اظهاراتی در  4تیرماه گفته بود که آمریکا
حاضربهلغوتحریمهایی کهترامپپساز خروجاز برجامبرایراناعمال
کرد،نیست«:آنها[طرفایرانی]ازمامیخواهند کههمهتحریمهایی
را که رئیسجمهور ترامپ از سال  2018وضع کرده یا دوباره برقرار کرده
است ،لغو کنیم و این خواسته زیادی است .ما اعالم کردهایم که ما
آمادگی داریم تحریمهایی را که لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام

«رسالت» از بازدید سر زده رئیس قوه قضائیه از زندان رجایی شهر گزارش میدهد

بازدیدهایادامهداررئیس عدلیه

حانیه مسجودی
مدتزیادیازانتصابحجتاالسالمغالمحسینمحسنیاژهایبرریاستدستگاه
قضانگذشتهاست کهتداومبازدیدهایاوازنهادهایمختلفنشانگرعزمجدیرئیس
جدید قوه قضائیه برای اجرای سند تحول قضایی و تعالی این قوه است.
در همین راستا رئیس قوه قضائیه روز گذشته بهصورت سرزده از زندان رجایی شهر و
بخشهایمختلفآنبازدید کرد.اودر دومینبازدیدخوداز زندانهای کشور در کمتر
از یکماهاز انتصاببهریاستدستگاهقضا،بدوناعالمقبلیبهزندانرجاییشهر کرج
در مرکز استان البرز رفت و در بازدید از بخشهای مختلف زندان ازجمله بند زندانیان
امنیتیوهمچنینبندجرائمخشنضمن گفتوگویچهرهبهچهرهبازندانیان،ازنزدیک
در جریان وضعیت ،مشکالت و کمبودها و خواستههای آنها قرار گرفت.
سفرهای استانی و بازدیدهای ادامهدار رئیس جدید دستگاه قضا
پسازآن کهحجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیدرانتخاباتریاستجمهوری1400پیروز
شد ،غالمحسین محسنی اژهای با حکم رهبر فرزانه انقالب اسالمی رئیس قوه قضائیه
شد .دوره محسنیاژهای ،دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است.
اژهای همچنین حدود دو هفته از به دست گرفتن سکانداری قوه قضائیه ،اولین سفر

استانی خود را انجام داد .وی روز پنجشنبه  ۲۴تیر  ۱۴۰۰در رأس یک هیئت عالیرتبه
قضاییوارداستانایالمشدودر بدوورودبهاستاناز زندانایالمبازدید کرد.در پایاناین
بازدید،طیمراسمی۱۵مددجو کهبهدلیلمحکومیتمالیدر زندانبهسرمیبردند،با
کمکخیرینآزادشدند.رئیسدستگاهقضاهمچنینروز جمعه۲۵تیر ،۱۴۰۰بهمنظور
ع عظام تقلید ،علما و فضالی
زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و دیدار با مراج 
جامعهمدرسینحوزهعلمیهبهشهرقمسفر کرد .ا کنوننیزپساز بازدیدسرزدهاینقوه
باریاستجدید،اززندانرجاییشهراستانالبرز،بهنظرمیرسدشعارجدیدقوهقضائیه
درحالطی کردنمسیراجراست.اینرویهوارتباطگیریحجتاالسالممحسنیاژهای
با مردم نیاز امروز جامعه و راه رفع خألهای موجود امور قضایی است.
دستورات رئیس دستگاه قضا پس از بازدید از زندان رجایی شهر چه بود؟
محسنی اژهای پس از بازدید از بخشهای مختلف زندان ازجمله بند زندانیان امنیتی
و همچنین بند جرائم خشن ضمن گفتوگوی چهرهبهچهره با زندانیان از ساختمان
اداریزندانرجاییشهرنیزبازدید کردوبارئیسو کارکناناینمجموعهدربارهوضعیت
کاری آنها و مشکالت و نیازهایشان و همچنین امکانات بهداشتی و خدمات رفاهی
و کارگاههای کارآفرینی و آموزشی زندان و فعالیتهای مربوط به اصالح و تربیت و

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
( نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن کارکنان
بهداشت و درمان شهرستان مراغه به شماره ثبت
 237و شناسه ملی 10860354282تحت نظارت
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراغه
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهداشت و
درمان شهرستان مراغه به شناسه ملی  10860354282و شماره ثبتی  237در ساعت
 18روز چهارشنبه مورخه  1400/5/13در محل شرکت تعاونی واقع در نشانی :مراغه-
شهرک امام علی  -مجتمع مسکونی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزاری می شود از
کلیه اعضاء شرکت دعوت می شود در ساعت مقرر حضر به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت تعاونی
تذکر:
 -1اعضائی که نمی توانند شخصا در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند یک
هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکیل و موکل در دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم
مربوطه وکیل خود را جهت حضور در مجمع عمومی تعیین نمایند.
هیئتمدیره شرکت تعاونی
تاریخ انتشار 1400/5/2
مسکن کارکنان بهداشت و درمان شهرستان مراغه
خ ش 1400/5/2

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
بهطور فوقالعاده (نوبت اول)
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
آموزش و پرورش تسوج شماره ثبت 240
شناسه ملی 10200024130
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بهطور فوقالعاده نوبت (اول) شرکت تعاونی
اعتبار کارکنان آموزش و پرورش تسوج در ساعت  18روز سه شنبه مورخه 1400/5/26
در محل:دبیرستان تربیت تسوج واقع در نشانی:تسوج ،خیابان امام ،کدپستی
 5388118589برگزار میشود .
از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه:
گزارش هیات مدیره و بازرسرسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه (بیالن مالی) و حساب سود و زیان وگزارش های مالی هیات مدیره و بازرس مربوط به سالهای  1399و 1398
تعیین خط مشی و برنامه های آتی شرکتتصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1400اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و زیان و تقسیم آن طبق اساسنامه انتخابات بازرس برای مدت یکسالتعیین روزنامه برای درج آ گهیهای شرکت سایر موارد که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار دارد.تاریخ انتشار1400/5/2:
هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
خ.ش 1400/5/2
آموزش و پرورش تسوج
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای سعدی عباسی با ارائه استشهادیه شماره  -تنظیمی دفترخانه  -86آمل طی درخواست
مورخ 1399/8/6تقاضای صدور سند مالکیت المثنی سه دانگ پال ک شماره  1571فرعی از 2
اصلی واقع در بخش  3ثبت آمل که در صفحه  88جلد  159ذیل شماره  33904ثبت گردیده و
در اثرجابجاییمفقودشدهرانمودهاست کهدر اجرایماده120اصالحیآییننامهقانونثبت
مبادرتبهنشراینآ گهیدر یکنوبتمی گرددچنانچهاشخاصیمدعیانجاممعاملهیاوجود
سندمالکیتنزدخودمیباشندظرفمدتدهروز پساز تاریخانتشار آ گهیاعتراضخودرابه
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از اتمام مدت
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود
این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/5/2 :
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل

بازاجتماعیشدن مددجویان به گفتوگو نشست .رئیس قوه قضائیه پسازاین
بازدید سهساعته ،در جمع مسئوالن و کارکنان زندان رجایی شهر با تقدیر از زحمات
رئیس و کارکنان سازمان زندانها و هم ه کسانی که در مجموعه ندامتگاههای کشور
ی کنند،اظهار داشت«:منتابهحالزندانبانینکردهام،امابهدلیلحضورم
خدمتم 
در بخشهای مختلف قضایی با بدنه زندان همکاری و با زندانیان برخورد داشتهام».
محسنیاژهای کار زندانبانیرا کاریسختودشوار دانستوافزود«:زندانبانهاباافراد
مختلفیارتباطدارند؛چهآنها کهمرتکبجرائمسنگینشدهاند،چه کسانی کهجرم
کوچکی انجام دادهاند و چه افرادی که مشکالت دیگری دارند».
لزوم کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاهها

آ گهی دعوت سهامداران برای تشکیل
مجمع عمومی عادی سالیانه
آ گهی دعوت سهامداران شرکت خدماتی
زیارتی هجرت شاهرود ( سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  1739و شناسه ملی
 10480077609جهت تشکیل مجمع عمومی
عادی سالیانه
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتدعوتمیشودتادر جلسهمجمععمومیعادی
سالیانه در ساعت  20مورخ  1400/5/14در محل شرکت به آدرس شاهرود -خیابان
مصلی -پایین تر از مسجد از مسجد مصلی -دفتر شرکت کدپستی3613646491 :
تشکیل می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسان
تاریخ انتشار 1400/5/2
هیئتمدیره شرکت
خ ش 1400/5/2

آ گهی دعوت سهامداران
شرکت خورشید سفر زنجان (سهامی خاص)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت خورشید سفرزنجان (سهامی خاص) به
شمارهثبت3412وشناسهملی10460067424دعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومی
عادی بطور فوقالعاده (نوبت اول) که در ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1400/5/16در
آدرس :زنجان ،خیابان خرمشهر ،خیابان والعصر ،پایانه مسافربری شهرداری ،شرکت
ی گردد ،حضور بهم رسانند.
خورشید سفر زنجان ،تشکیل م 
دستور جلسه:
-1انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
-2تعیین دارندگان حق امضاء
 -3انتخاب بازرسین
تاریخ انتشار1400/5/2:
هیات مدیره شرکت
خ.ش 1400/5/2
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
آ گهی مزایده ملک مزروعی
مقدار دو شانزدهم سهم از ملک مزروعی احمد آهنگری از روستای کشکک
بهموجبپروندهاجرائی کالسه  9900702واحداجرایثبتالیگودرزلهخانممریمسیاهتیری
علیه علیرضا آهنگری دو شانزدهم سهم مشاع از شش سهم از  192سهم از  46و یک دوم
شعیر مشاع از  96شعیر ششدانگ به انضمام دو سوم آبی زار و چهارپنجم دیمزار از  192سهم
از  49شعیر و یک دوم شعیر مشاع از  96شعیر ششدانگ اراضی زراعتی قریه کشکک پال ک 6
اصلی واقع در بخش  2الیگودرز ذیل ثبت  5292صفحه  141دفتر  7به نام احمد آهنگری صادر
و تسلیم شده است .سهم االرث مدیون از ملک فوق (دو شانزدهم سهم مشاع از شش سهم
از  192سهم از  46و یک دوم شعیر مشاع از  96شعیر ششدانگ به انضمام دو سوم آبی زار و
چهارپنجم دیمزار از  192سهم از  49شعیر و یک دوم شعیر مشاع از  96شعیر ششدانگ اراضی
زراعتی قریه کشکک) طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  2/132/812/500ریال دو میلیارد و
صدوسیودومیلیونوهشتصدودوازدههزار وپانصدریالارزیابیشدهپال کفوقبهصورت
 6/5هکتار زمین آبی زار میباشد.پال ک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ 1400/5/18
هجدهم مردادماه هزار و چهارصد در اداره ثبت الیگودرز واقع در خیابان طالقانی شمالی از
طریقمزایدهوبهباالترینقیمتپیشنهادینقدافروختهمیشود.الزمبهذکراستپرداخت
بدهیهایمربوطبهآببرق گاز اعماز حقانشعابویاحقاشترا کومصرفدر صورتی کهمورد
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد
ی گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول م 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری مزایده-1400/5/18 :تاریخ انتشار1400/5/2 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی الیگودرز-سیدرضا بطحائی
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خبر
روحهللا متفکرآزاد ،عضو هیئترئیسه مجلس:

خوزستان و سیستان و بلوچستان
در بودجه  ۱۴۰۰جایگاه خوبی دارند

الزم است ،برداریم اما همه تحریمهایی را که دولت ترامپ وضع کرده
است ،لغو نخواهیم کرد».
این موضع دولت آمریکا نشان دیگری از عدم تمایل این کشور برای
برداشتن فشار تحریمهای هستهای و غیرقانونی از روی کشورمان
است و به نظر میرسد با توقف مذا کرات وین تا استقرار دولت جدید
در ایران،غربسعیمیکندتااجماعبینالمللیبرایافزایشفشارها
ایجاد کند.قانونمجلسبرایاقدامراهبردی،پیامآشکاریبهآمریکا
بود که ایران خواهان تضمینهای واقعی برای توافق هستهای است
و بار دیگر در دام وعدههای غرب نخواهد افتاد.
 100روز آخر و وعده  100روزه دیگر
حسنروحانیدر 28فروردینماهامسالنیزوعده100روزهخودرابرای
حل مشکالت بار دیگر تکرار کرد و گفته بود که «امیدواریم یک برنامه
۱۰۰روزهپایانیهمداشتهباشیم.ازهفتهآیندهیااواخراینهفته100،روز
پایانیماشروعمیشود،انشاءاهللبتوانیمدر۱۰۰روزپایانیهمقدمهایی
را برداریم ».وی منتقدان خود درباره برنامه  100روز اول دولت یازدهم
رانیزبهنفهمیدنمتهم کردوعنوان کرد«:حاال در ۱۰۰روز اولدر دولت
یازدهم افتخاراتی داشتیم البته این  ۱۰۰روز را تا آخرش هم نفهمیدند
کهماچهمیگوییم.میگویندفالنی گفتهمنمیخواهمهمه کارهارا
در  ۱۰۰روز درست کنم .نه .گفتم یک برنامه  ۱۰۰روزه داریم و یک برنامه
 ۴ساله داریم .هم در این دولت و هم در آن دولت».
بههرحالمردمباوعدههاینخست کهشاملهمین100روزهنیزمیشد،
خاطراتزیادیدارندورجوعبهاصلسخنانروحانیدر ایامتبلیغات
سال  92نشان میدهد که او دقیقا حل مشکالت را به این بازه زمانی
منوط کردهبود«:راهحلهای کوتاهمدتیکماههو100روزهبرایحل
مشکالتومعضالتاقتصادی،اجتماعیوسیاستداخلیوخارجی
دردولتتدبیروامیدپیشبینیشدهاست کهبااینبرنامهمامیتوانیم
در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم».
با پایان کار دولت ،ارزیابی عملکردها و وعدهها با در نظر گرفتن شرایط
و اوضاع اقتصادی ،معیشتی ،اجتماعی و سیاسیکار سختی نیست.
تورم دورقمی ،شرایط سخت تهیه مسکن ،افزایش قیمت خودرو و
کاالهای مصرفی ،اعتراضات معیشتی و زیستمحیطی ،قطع برق و
آب ،کاهش ارزش پول ملی و دهها مورد دیگر در زمینههای مختلف
عملکرد دولت روحانی را بهخوبی نشان میدهد.

گروه سیاسی
رو حاهلل متفکرآزاد ،عضو هیئترئیسه
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت»
ضمناشارهبهصحبتهایحجتاالسالمرئیسی
ن که ا گر طرح رهبر معظم انقالب درباره
مبنیبر ای 
خوزستان تحقق پیدا می کرد مشکالت امروز
به وجود نمیآمد ،بیان کرد :واقعیت این است
که صحبتهای رئیسجمهور منتخب نشانگر
عزم جدی برای حل ریشه مسئله استانهایی
است که بهواسطه سوءمدیریت در محرومیت به سر میبرند .به نظر میرسد
مسئله خوزستان و سیستان و بلوچستان و استانهای مشابه در اولویت
دولت بعدی خواهد بود.
در بودجه  1400رقمهای خوبی برای استانهای خوزستان و سیستان
و بلوچستان درنظر گرفته شد
ویافزود:از طرفدیگرمادر مجلسدر بودجه۱۴۰۰رقمهایخوبیرابرایحل
مشکالت استان خوزستان و سیستان و بلوچستان در نظر گرفتیم که امیدوار
هستیمباتحققآنوروی کارآمدندولتتوانمندومتخصصوجهادی،قصوری
که گاهیدر خوزستانوسیستانوبلوچستانسردرمیآوردبرطرفشودوطی
یکی و دو سال آینده شاهد مشکالت اینچنینی در این استانها نباشیم.
متفکرآزاد گفت :ا گر نگاه مدیریتی کشور روزمره یا نگاهی براساس امکانات
دراختیار باشد و آن زمان بوروکراسی حا کم بر امور اداری بهصورت کند و
سست به سمت حل مشکالت حرکت کند ،باید سالها منتظر حل مشکالت
استانهای محروم باشیم.
مشکالت فعلی استانهای محروم با رویکرد جهادی رفع خواهد شد
عضوهیئترئیسهمجلسابرازکرد:بااینوضعیتنمیتوانمشکالتراحل کرد.
ی گویم که
حلمشکالتاینچنینیبایکرویکردجهادیانجامپذیراست.نم 
حل مسائل یکشبه انجام میشود اما میتوان راهکارهای معطوف به نتیجه
را اندیشید و آنها را عملیاتی کرد.
او اظهار کرد :گمان من این است که دولتها بهویژه دولت فعلی در مناطق
ب کتاب بوده و کارها را طبق روال بوروکراسی اداری پیش
مذکور در حال حسا 
میبرده است ،اما مشکالت استانهای محروم با رویکرد جهادی و انقالبی
قابلحل است.
متفکرآزاددر انتهاتأ کید کرد:لذامسئوالنبایدمشکالتایناستانهارااولویت
کشور بدانندونگاهآنهابایدحمایتگرانهباشدومناطقی کهدچار عقبماندگی
از توسعه شدند نشان از این است که در توزیع ثروت و امکانات با عدالت رفتار
نکردهایم و مسئوالن امر باید به این نکته توجه کنند.

ویبرهمیناساسبرلزومتوجهبهآموزشوتأمیننیازهایرفاهی کارکنانزندانتأ کید
کردو گفت:بایدباآموزشونظارت،مراقبباشیم کهزندانبانهادچار لغزش،مشکالت
و گرفتاریها نشوند .رئیس دستگاه قضا به مسئولیت سنگین سازمان زندانها در
مراقبت ،تأمین نیازهای بهداشتی و رفاهی زندانیان و بازاجتماعی کردن آنها تأ کید
کرد .رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به بیان توصیههایی برای کاهش جمعیت
کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاهها پرداخت و اولازهمه از مسئوالن دادسراها و
قضات خواست که در اجرای دستورالعملهای صادره ،تا حد امکان از صدور قرار
بازداشت موقت پرهیز کنند.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
«استفادهازمجازاتهایجایگزینحبس»دومینتوصیهمحسنیاژهایبود کهتصریح
کرد:هرچقدر امکاناتزندانهاافزایشیابد،بازهمپاسخگویافزایشجمعیت کیفری
نخواهد بود و برای کاهش جمعیت کیفری باید تا جایی که امکان دارد مجازات حبس
ندهیم .رئیس قوه قضائیه به صدور آرای خالف شرع و قانون هم اشاره کرد و گفت :ا گر
بر اساس ماده  ۴۷۷به حکمی برخوردیم که خالف َب ّین شرع و قانون بود ،باید ضمن
ن کهچرابازپرسوقاضیچنینرأییدادهاند،بهصورتریشهایازصدور
بررسیعلتای 
آرای خالف شرع و قانون جلوگیری کنیم.
تفکیک زندانیان براساس نوع جرم و روحیات زندانیان
محسنیاژهایبرجداسازیمحلنگهداریافرادبازداشتموقتاز زندانیاننیزتأ کید
کردو گفت:در برخیزندانهاافرادی کهبرایشانقرار بازداشتموقتصادر میشود،از
زندانیان جدا نگهداری میشوند ،اما این رویه باید در همه زندانها اجرا شود.

آ گهی فقدان سند مالکیت به شماره مسلسل  061900الف 79
آقای محمدرضا صالحی پاد به استناد وکالتنامه شماره  17308مورخ  1400/2/25دفترخانه
 713تهران با ارائه استشهاد محلی مصدق تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ
یک دستگاه آپارتمان به مساحت  536/44مترمربع پال ک  552فرعی از  7اصلی واقع در
قریه سردآبرود بخش یک قشالقی کالرستاق چالوس که ذیل ثبت  18857صفحه 139
دفترجلد  104بخش کالرستاق که به نام خانم افسانه اپچلر سابقه ثبت داشته است که در
اثر جابجایی مفقود شده است را نموده است .لذا در اجرای ماده  120آیین نامه قانون ثبت
ی گردد تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله
مراتب در یک نوبت به تاریخ ذیل آ گهی م 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آ گهی اعتراض
خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نماید.
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقرر اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام
مالک خواهد نمود.
مالف 10273
نیکنام ازوجی-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان چالوس
آ گهی حصروراثت
آقای مصطفی شهرت کیانی ده کیانی فرزند البرز به ش.ش  1841792101صادره از ایذه
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم البرز
شهرت کیانی ده کیانی به ش.ش  1841227471صادره از ایذه در تاریخ 1400/3/19در دهدز
اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از:
-1متقاضی با مشخصات فوق الذکر پدرمتوفی
 -2محسن کیانی ده کیانی به ش.م 1842051245
 -3ساسان کیانی ده کیانی به ش.م 1830109030
 -4سعید کیانی ده کیانی به ش.م 1830312235
-5وحید کیانی ده کیانی به ش.م 1830053302
 -6صادق کیانی ده کیانی به ش.م  1830177265پسران متوفی
 -7اعظم کیانی ده کیانی به ش.م 1841232386
 -8فاطمه کیانی ده کیانی به ش.م  1830458949دختران متوفی
 -9زینب کیانی ده کیانی به ش.م  1841438049همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه
دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر و هر وصیتنامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه
اعتبار ساقط است.
تاریخ انتشار1400/5/2:
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دهدز-شهرام صادقی
آ گهی فقدان سند مالکیت شهرستان کوهدشت
بدینوسیله آقای شاه حسین شیرزادی نسب فرزند میرحسین با ارائه دو برگ استشهادیه
گواهی شده تحت شماره  14002554797000176و مورخ  1400/3/27دفترخانه اسناد
رسمی شماره  2کوهدشت به انضمام درخواست وارده شده شماره  1050مورخه
 1400/3/26اعالم نموده که ششدانگ پال ک  1902فرعی از  63اصلی بخش هفت
خرم آباد شهرستان کوهدشت بنام آقای شاه حسین شیرزادی نسب فرزند میرحسین
ثبت گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد
ماده  120اصالح موادی از آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی شود تا چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد
از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت کوهدشت مراجعه و اعتراض کتبی
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت دارد بدیهی
است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض صورت نگیرد المثنی سند مذکور طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 582
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان کوهدشت-فرشاد کورانی نیا
آ گهی دعوت افراز
چونخانمفاطمهافروزیفردفرزندابراهیماحدیاز مالکینمشاعیپال ک-1/20اصلیواقع
در بخش  -2سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره  102/4816مورخ 1400/4/28
تقاضای افراز سهمی خود را از پال ک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع
مصوبسال  1357رااز این ادارهنمودهو در ذیلتقاضای افراز خویشاعالمداشته که به دیگر
مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمیباشد لذا مراتب طبق ماده  18آئین
ی گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی م 
حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت
 8صبح روز دوشنبه مورخ  1400/5/18در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور به هم
ی گردد عدم
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور م 
حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار-1400/5/2:مالف 322
مهدی پهلوان روی-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زابل

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تنوع زندانیان بر اساس نوع جرم و روحیاتی که دارند،
«تفکیکزندانیان»راموردتأ کیدقراردادو گفت:بایدزندانیاندستهبندیوتفکیکشده
نگهداری شوند تا در ایام حبس نه امکان آموزش خالف به همدیگر را داشته باشند و
ن که برخی از آنها بهصورت باندی به دیگران ظلم کنند.
نه آ 
استفاده از حقوقدانان و دانشجویان حقوق برای رفع کمبود قاضی ناظر در زندانها
رئیسجدیددستگاهقضادر ادامهپیشنهادیرابرایحلمشکل کمبودقاضیناظردر
زندانها مطرح کرد که براین اساس محسنی اژهای پیشنهاد داد برای بررسی مسائل
زندان از ظرفیت حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق و قضا استفاده شود و برای
نمونه ،چهار حقوقدان همراه با یک قاضی بر یک زندان نظارت نمایند .رئیس قوه
قضائیهبهمشموالنقصاصدر ندامتگاههایاستانتهرانهماشاره کردواز مسئوالن
سازمان زندانها خواست با کمک دادستانی تیمی را برای جلب رضایت اولیای دم
تعیین کنند و تأ کید کرد هرچند نفر از منتظران قصاص مشمول عفو و بخشودگی قرار
گیرند ،این اقدام ارزشمند خواهد بود .محسنی اژهای ضمن تشکر از حاج محمدی،
از رئیس سازمان زندانها خواست برای بهبود وضعیت زندانها و حل مشکالتی که
در این مرا کز وجود دارد ،وضعیت زندانها را بهطور مرتب گزارش کند و به گزارشهای
فصلی و موردی ا کتفا نکند .بر اساس این گزارش ،در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه
از زندان رجایی شهر  ۲۰۰درخواست از ناحیه زندانیان به حجتاالسالموالمسلمین
محسنی اژهای رسید که به دستور قاضیالقضات مقرر شد ضمن استخراج سریع
پروندههای این زندانیان بالفاصله تیمی قضایی بهصورت فوری و در ایام تعطیالت
همه موارد را بررسی کنند.

آ گهی حصروراثت
آقایهادیشهرتدورقیفرزندمهدیبهش.ش 1940047161صادرهاز ماهشهردرخواستی
به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم مهدی شهرت
دورقی به ش.ش  997صادره ماهشهر در تاریخ  1400/2/19در خرمشهر اقامتگاه  -فوت
ورثه اش عبارتند از:
 -1زینب آلبوغبیش فرزند نعیم به ش.ش  1829493574صادره از خرمشهر همسر متوفی
 -2هادی دورقی فرزند مهدی به ش.ش  1940047161صادره از ماهشهر پسرمتوفی
 -3حدیث دورقی فرزند مهدی به ش.ش  1940363764صادره از ماهشهر دخترمتوفی
 -4هدی دورقی فرزند مهدی به ش.ش  5179صادره از ماهشهر دخترمتوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه
اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندرامام خمینی (ره)
شماره نامه 140085617014003245
تاریخ ارسال نامه1400/4/9 :
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد افخم با تسلیم دو برگ استشهاد محلی فقدان سند مالکیت گواهی امضاء
شده دفترخانه  282دزفول مدعی است سند مالکیت ششدانگ پال ک  83/2455واقع
در بخش سه دزفول که با شماره دفتر الکترونیکی  139820317014004244و با شماره
چاپی  000761بنامش صادر و تسلیم گردیده اینک مفقود شده است لذا مستند به
ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب برای یک نوبت جهت اطالع عموم آ گهی میشود
تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مشاعی نزد خود باشد ظرف
مدت ده روز از تاریخ انتشار اعتراض خود کتبا به این اداره تسلیم نماید .در غیر این
صورت پس از انقضاء مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/5/2 :
عبداله قربانی فر-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دزفول
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/4/12-140060327002001445کالسه  1400114427002000002هیات
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم
اعظمبابائیفرفرزندعلیبهش.ش433صادرهاز ابهردر یکبابعمارتبهمساحت83/95
مترمربع از پال ک  1437فرعی از -122اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان (ابهر شناط بلوار
شهید بهشتی کوچه مددی) خریداری از مالک رسمی آقای/خانم ارسالن اسدی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/17 :
حسین کاظمی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/4/12-140060327002001447کالسه 1399114427002000503
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای اسماعیل موالئی فرزند ولی اله به ش.ش  753صادره از ابهر در یکباب عمارت به
مساحت  36/80مترمربع از پال ک  6087فرعی از یک-اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان
(ابهر خیابان خبرنگار) خریداری از مالک رسمی شهرداری ابهر محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/17 :
حسین کاظمی-رئیس ثبت اسناد وامال ک

