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کوتاه از

گزارش تخلفات انتخابات  ۹۶و  ۸۸برابر بود

بازداشت دانشجویان
ابعاد گستردهتری دارد

کروبی
قائممقامش را معرفی کرد

روایت سخنگوی شورای نگهبان از چهار انتخابات ریاست جمهوری

رئیس فرا کسیون زنان مجلس ،نقش وزارت
اطالعــات دولــت در بســیاری از پروند ههــای
دانشــجویان در قالب ضابــط قضایــی را غیرقابــل انکار
خواند و گفت :وزارت اطالعات ،در پرونده قضایی برخی
دانشــجویان نقــش دارد ،بنابرایــن دولــت و وزارت
اطالعــات بایــد در اینبــاره توضیــح دهنــد .پروانــه
سلحشــوری در گفتو گو با ایلنا اظهار کرد :فهرســتی از
تشــده پــس از وقایــع دیماه ۹۶
دانشــجویان بازداش 
تا کنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰نفر است.
ایــن نماینــده مجلــس افــزود :هرچنــد میدانیــم کــه
فهرســت موجود احتماال فهرســتی قطعی و  ۱۰۰درصد
دقیــق ،کامــل و موثق نیســت اما بــه هرحــال بهخوبی
نشــان میدهــد کــه آمــار دانشــجویان بازداشــتی
در ما ههــای اخیــر بیــش از  ۵۵نفــر و  ۹۰نفــر و  ...کــه در
مقاطعی اعالم شد ،بوده و متاسفانه مسئله بازداشت
دانشجویان ابعاد گستردهتری دارد.

آشنا:ذوالنور دروغمیگوید
هربار که آتشبس اعالم میشــود باز گروهی
تــاش میکننــد تــا آ تــش اختال فــات را ز یــر
خا کســتر زنده نگه دارند و هر بار که فضایی به دســت
میآورند توپخانه تخریبشان را روشن میکنند.
حاال که طرح ســوال از رئیــس جمهور به طــور کلی در
مجلــس منتفــی شــده و حتــی اصولگرایــان تندرویــی
همچون حاجی بابایی و نقوی حسینی نیز در شرایط
فعلی کشــور از خیر آن گذشــته اند ،هنوز اندک نفرات
مخالــف دولــت مشــغول پاســکاری و امیــدوار بــه گل
زدن به دولت حســن روحانی هســتند .تازهترینش به
اظهارات مجتبی ذوالنور باز می گردد .نماینده ای که
مخالف تند و تیز دولت محسوب می شــود و تقریبا در
هر جلســه علنی مجلس نیز نطقی در تخریب دولت یا
رئیس دولت قرائت می کند .او حاال در سناریوی تازه
خود مدعی شده که فرزند روحانی ســه تابعیت دارد.
او در گفتوگویــی تا کیــد کرده اســت رئیسجمهوری
که هر روز یک ساعت و نیم دیرتر ازخانه بیرون میرود
و یک ســاعت و نیم زودتر به خانه میرود تا در ترافیک
نمانــد ،همچنیــن ســه روز بعــد از بــارش بــرف از خانه
بیرون نمیرود تا سرما او را اذیت نکند ،نمیتواند کشو
را اداره کند .سخنانی که بخش ابتداییاش یعنی آنجا
که فرزند رئیس جمهور را نشــانه رفته است ،با وا کنش
حســامالدین آشــنا مواجــه شــد و مشــاور روحانــی در
توییتــی بــه او پاســخ داد«:نماینــدهای در مصاحبه با
روزنامه اعتماد اتهاماتی را متوجه پســر رئیس جمهور
کرده اســت .این اتهامات تکذیب می شود .آن پسر نه
تابعیت جای دیگری را دارد ،نه کارت اقامت ،نه ویزای
بلندمدت ،نه ویزای کوتاهمدت و نه اصال سفر خارجی
م ـیرود! او قبــا هــم درو غهایــی علیه رئیــس جمهور
مطرح کرده بود».

بخشــی از آنچــه در جریــان تاییــد و رد
صالحیتهــای چهــار انتخابات اخیر ریاســت
جمهــوری در ایــران گذشــت ،روز گذشــته بــه نقــل از
ســخنگوی شــورای نگهبان روی خروجی «عصر ایران»
قرار گرفت .سخنگوی نهادی که اما و ا گرها درباره فرآیند
تایید صالحیتش فراوان اســت و البتــه مخالف و موافق
هم زیاد دارد.
عباســعلی کدخدایی در این گفــت و گو هــم از ماجرای
تاییــد صالحیــت روحانــی و رد صالحیت احمــدی نژاد
گفت و هم از برخی ســخنان دربــاره اعمال نظــر آیتاهلل
جنتــی ،دبیــر شــورای نگهبــان بــر رونــد کلــی بررســی
صالحیتها.
او ابتدا از تخلفات انتخاباتی گفت و میزان این تخلفات
را در سال  88و  96به یک میزان ارزیابی کرد .کدخدایی
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سپس به موضع گیریها درباره اعمال
سلیقه دبیر بر تصمیمات شورا وا کنش
نشــان داد و گفــت 12 :نفــر کارشــناس
بــه اعتبــار شــخص حقیقــی خــود در
شورای نگهبان هستند و اینها هر کدام
براساس برداشــت از قوانین شرعی نظر
مــی دهند .ا گــر نظر هــر فــردی بخواهد
اعتبــار پیدا کنــد نیازمند این اســت که
شــش رای دیگر هم کنــارش بیایــد ،لذا هیــچ فرقی بین
نظــر دیگران بــا نظر آیــت اهلل جنتــی وجود نــدارد و فقط
به اســتثنای قوانین شــرعی فقط نظر چهار تن از آقایان
فقهــا اعمال مــی شــود بنابرایــن هیــچ تفاوتی بیــن رأی
اعضا و دبیر وجود ندارد و رأی همه افراد منوط به مبانی
اســتداللی اســت کــه در پــی آن آمــده اســت که آیــا این

رای مستدل به ســوابق است یا خیر که
منــوط بــر ایــن ممکــن اســت رای داده
شود یا نه.
او در پاســخ بــه ایــن موضــوع کــه گفته
می شود احمدی نژاد در سال  84ابتدا
ردصالحیت و سپس صالحیت او تایید
شد نیز تصریح کرد :چیزی یادم نمیآید
و چنیــن بحثی نبوده ،فقــط یک بحث
کلــی مبنــی بــر اینکــه جوانــی آمــده وارد عرصــه ریاســت
جمهوری شده که آیا اینها جزو رجال محسوب هستند
یا خیر که شورای نگهبان معتقد بود ،محسوب میشود
و از این موضوع عبور کرد لذا این مطلب مختص شخص
خاصی نبود.
ســخنگوی شــورای نگهبــان همچنیــن در پاســخ بــه

ایــن ســوال کــه آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه رئیــس
جمهــور یــک دوره باشــد و دوره دوم صالحیــت خــود
را از دســت بدهــد ،خاطــر نشــان کــرد :بلــه وجــود دارد
مثــا دربــاره آقــای روحانــی چنیــن بحــث هایــی وجود
داشــت ولــی در نهایــت رای آوردنــد .شــورای نگهبــان
نســبت بــه ایــن مســائل بیهــوده وا کنــش نشــان نمــی
دهــد امــا ا گــر بــه دنبــال ایــن باشــند کــه کیــان نظــام را
برهم بزننــد قطعــا وارد عمــل شــده و دراینجــا دیگر وی
رئیس جمهور نیســت و خالف ســوگند خود عمل کرده
است.
او اضافه کرد:مثال تصمیم به مذا کره با آمریکا گرفته شده
اما شــورای نگهبان مــی بیند کــه این تصمیــم برخالف
سیاست های کالن نظام است و در این صورت دخالت
خواهد کرد.

سیاست

3241
شماره
چهاردهم،
سالسال
3242
شماره
چهاردهم،
شنبه
چهارسه
شنبه
1397
 19تیر
1397
 20تیر

تالش برای توجیه

ماجــرای اعترافــات زندانیــان  88گرچه بار دیگــر و با
اظهــارات مرآتــی در دورهمی بر ســر زبانهــا افتاد اما
صدا و سیما چندسالی بود که برای پخش اعترافات
ترمز کشــیده و کات داده بود .تصمیمــی که ابتدای
این هفته دوباره فرمان «صدا ،نور ،حرکت» برای آن
صادر شد و پا به «بیراهه» گذاشت .پخش مستندی
که در آن روایت برخورد انتظامی -اجتماعی با پدیده
«ســلبریتیهای اینســتا گرامی» بود .در این مستند
دختران و پســران جوانی کــه هریک به دلیلــی اقدام
به انتشــار تصاویر از خودشــان یــا فیلم رقــص مقابل
دوربین و ...کــرده بودنــد ،در مقابــل دوربین حاضر
شدند .همین مستند باعث شد تا موجی از انتقادات
و وا کنشهــا آغــاز شــود .بســیاری از کاربــران فضای
مجــازی به ویــژه شــبکه اجتماعــی توییتــر با انتشــار
متنهای مختلف به پخــش این اعترافــات وا کنش
نشــان دادنــد .هجمهای وســیع که صــدا و ســیما را
به موضعگیری واداشــت و مدیر روابــط عمومی این
ســازمان که از قضا از خبرنگاران قدیمی رســانه ملی
نیز محســوب می شــود ،چیزی گفت که مشــابهش
را چنــدی پیــش دیگــر خبرنــگار ایــن رســانه دربــاره
اعترافات  88گفته بود«:مردم خواسته بودند».
ایــن جملــه محمدحســین رنجبــران بــا ایــن گفتــه
مرآتی که «زندانیان خواسته بودند» وجهه مشترک
موضع صدا وســیما در توجیــه اعتراض هــا به پخش

آ گهی مزایده اموال غیر منقول
 - 37885/43463اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده
ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه  962408ج  2 /له آقای غالمرضا احسانیان با وکالت
آقای امین رجبی مبنی بر مطالبه مبلغ  426/850/286ریال بابت محکوم به و هزینه های
اجرایی و حــق االجرای دولتی کــه آقای علیرضا شــهابی ملک خــود را بابت وثیقه اعســار از
محکوم به معرفی که با توجه به رد شدن حکم اعسار از محکوم به و قطعیت آن و عدم معرفی
محکوم علیه توســط وثیقه گذار ظرف مهلت قانونی و صدور دســتور ضبط وثیقه ،از محل
مورد نظر واقع در اصفهان ،براآن شمالی ،روستای دوالب ،خیابان اسبارت ،پال ک  555با
کدپستی  81671/36754متعلق به آقای علیرضا شهابی محمد آبادی بازدید و باستحضار
می رســاند :محل مورد نظر در حال حاضر بصورت یکباب منزل مسکونی دو طبقه همکف
و اول دارای  200/95مترمربع عرصه حــدود  248مترمربع اعیانی می باشــد که همکف آن
با مقدار پیشروی و بازســازی بصورت قدیمی و با قدمت پانزده سال می باشد ،اتاق خواب
همکف به صورت پارکینگ درآمد و گویا مالک قصد نوســازی طبقــه همکف همراه با تغییر
نقشه دارد که با مصالح دیوارهایی از آجر ،سقف تیرچه بلوک ،کف فرش موزاییک ،سطوح
داخلی اندود گچ ،ســفید کاری و گج بری و نقاشی شده ،سیستم بخاری گازی و سرمایش
کولر آبی و دارای سرویس بهداشتی ایرانی و آشپزخانه با کاشیکاری و کابینت  mdfمی باشد.
طبقه اول جدیدا سه خوابه احداث شــده و قدمتی حدود یکســال دارد ساختمان فوق با
مصالح دیوارهایی از آجر ،سقف تیرچه بلوک ،کف فرش سرامیک ،سطوح داخلی تا ارتفاع
یک متری ســرامیک و ما بقی اندود گچ و ســفید کاری و گچ بری و رنگ آمیزی شده ،نمای
خارجی ســنگ ،پنجــره های شــمالی فلــزی و پنجره هــای جنوبــی آلومنیوم ســفید ،درب
های داخلی چوبی و چهارچوب ها فلزی سیســتم گرمایش پکیج و کف خواب و سرمایش
اســپیلیت و دارای ســرویس بهداشــتی ایرانــی و خارجــی و آشــپزخانه هــای کاشــیکاری با
کابینت  mdfو دارای مشترکات آب،برق ،گاز می باشــد .الزم به توضیح است وضع موجود
شش دانگ پال ک فوق با قسمتی از پال ک  35جنوبی تواما تشکیل یک باب خانه دو طبقه
و مســاحت کلی حدود  200مترمربع گردیده و در زمان صدور مالکیت (ســال  )84مساحت
خانه  100/95مترمربع بوده که با مقداری از پال ک جنوبی بازسازی و اضافه شده است.
با توجه به موارد فوق ،مقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان بنا (دیوارهای باربری آجری) و
قدمت ساختمان (طبقه همکف) حدود ده سال و طبقه اول نوساز و مشترکات و متعلقات
و سایر عوامل موثر و در قضیه ارزش عرصه و اعیان و کلیه حقوق متصوره شش دانگ منزل
مســکونی فوق الذکر با پال ک ثبتی به شــماره ملک  116/33واقع در بخش  20جنوب شرق
اصفهان دارای یک جلد سند مالکیت با مشخصات:
شماره
ملک

شماره
چاپی
سند

شماره
ثبت

دفتر

صفحه

بخش
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جنوب
شرق
اصفهان

علیرضا
شهابی
محمد
آبادی

شش
دانگ

به مبلغ  2/060/000/000ریال (دو میلیارد و شصت میلیون ریال) ارزیابی و ا عالم می گردد.
در تاریخ  97/05/14ساعت  9:30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان ، ،طبقه
زیرزمین ،اتاق 15جهت فروش 14/919حبه مشاع از  72حبه ششدانگ ملکی با مشخصات
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت ملکی آقای علیرضا شهابی و ا کنون در
تصرف مالکانه شــخص ثالث و خانواده اش می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستریز به
شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین
خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فــوق مراجعه و از ملــک بازدید و
با همراه داشــتن  10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند .پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده
خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت.
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .در نتیجه ارزش 14/919حبه مشاع آن به
مبلغ  426/850/286ریال ارزیابی که مقدار هفصد و چهل و یک هزارم ( )0/741حبه مشاع
آن به مبلــغ  21/217/000ریال بابت حق االجــرای دولتی و مقدار  14/178حبه مشــاع آن به
مبلغ  40/563/286ریال بابت طلب محکوم له ارزیابی می گردد .م الف7428 /
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی اصفهان

اعترافاتتلویزیونیاست.رسانهملی کهمدعیشنیدن
صدای مردم اســت شــاید گاهی ترجیح میدهد حجم
انبوهی از صداهایی که از ســوی اصولگرا و اصالح طلب
و مستقل در انتقاد به عملکرد آن وجود دارد را نشنیده
بگیــرد .حــاال محمدحســین رنجبــران کــه بــا باشــگاه
خبرنگاران گفت وگو می کرد ،گفت :برخی خانوادهها با
ما تماس میگیرند و به صراحت میگویند ما خانوادهای
مذهبی نیســتیم ،اما به خانواده و حفــظ حیا و حرمت
خانواده اعتقاد داریم و همکاران ما را قسم میدهند که
برنامههایی بسازید تا جلوی این عرصه افسارگسیخته
فضای مجازی را بگیرد و به خانوادهها آ گاهی دهد.
محمد حســین رنجبران با بیان اینکه از حمالت غرض
ورزانه برخی در داخل و خارج کشور اصال متعجب نشدم

اجراییه
-38233/44073مشــخصات محکوم له/محکوم لهم :نام و نــام خانوادگی :بانک ملت
به مدیریــت هادی اخالقی نشــانی محــل اقامــت :اصفهان خیابان شــیخ صدوق شــمالی
مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان /مشــخصات محکوم علیه/محکــوم علیهم:
نام و نام خانوادگی -1 :غالمرضا ایوبی باصیری نام پــدر :قدمعلی  -2عباس دمانیا نام پدر:
محمدعلی  -3فاطمه قاسمی حســین آبادی نام پدر :یوسفعلی  /مشــخصات نماینده یا
قائم مقام قانونی محکــوم له :محمود ســنجری نام پدر :اســکندر نشــانی:اصفهان خ امام
خمینی ،خ شــریف شــرقی کوچه  35شــهید رفیعیــان پــال ک  / 194محکوم به :بــه موجب
درخواســت اجــرای حکــم مربوطهــب ه شــماره  9710096796900021و شــماره دادنامــه
مربوطــه  9609976796903048محکوم علیه محکوم اســت متضامنا بــه پرداخت مبلغ
 55/139/859ریال بابت اصل خواســته و مبلغ  2/409/250ریال هزینه دادرسی و مبلغ
 39787ریال روزانه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  1396/08/01تا زمان
وصول و حــق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و نیم عشــر حق االجرا .محکــوم علیه مکلف
اســت از تاریخ ابالغ اجراییه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد( .ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی) -2ترتیبــی برای پرداخت محکــوم به بدهد-3 .مالــی معرفی کندکه
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول
و غیر منقول به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نــزد بانک ها و
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب های
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات ااو از اشخاص
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقــاالت و هر نوع تغییــر دیگر در امــوال مذکور از زمان یک ســال
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید و اال به
درخواست محکوم له بازداشــت می شــود (مواد 8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -4 .)1394خــودداری محکــوم علیــه از اعالم کامل صــورت اموال بــه منظور فــرار از اجرای
حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ماده  34قانــون اجرای احکام مدنی و ماده
 20ق.م .آو ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی  -5 )1394انتقال مال به دیگری
به هر نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هر
دو مجازات می شــود( .ماده  21قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالــی  -6 )1394چنانچه
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقیت
محکوم له با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکــوم علیه خواهد بــود (تبصره  1ماده
 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  .)1394م الف 202358 /شماره بایگانی960551:
شعبه  39حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجراییه
-38234/44074مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم :نــام و نــام خانوادگی :محســن
دردشــتیان نــام پــدر :علــی نشــانی محــل اقامــت :اصفهــان مشــتاق دم خ مهر بــن رضایی
منزل روبــرو پ  / 251مشــخصات محکوم لــه :نام و نام خانوادگی :ســید حســین احمدیان
نشانی :مجهول المکان /محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
 9710096795300098و شــماره دادنامــه مربوطــه  9609976795301762محکــوم علیــه
محکوم است به پرداخت مبلغ 17/325/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  310/000ریال
هزینه دادرسی و نشر آ گهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک
شماره 545056مورخ 1379/10/26تا زمان وصول در حق خواهان صادر گردید و پرداخت
نیم عشر حق االجرا .محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه -1:ظرف ده روز مفاد آنرا
به موقع اجرا گذارد( .ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2ترتیبی برای پرداخت محکوم
بهبدهد-3.مالیمعرفی کندکهاجراحکمواستیفامحکومبهاز آنمیسرباشدچنانچهخود
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات
دقیقحسابهایمذکور و کلیهاموالی کهاوبههرنحونزداشخاصثالثداردو کلیهمطالبات
ااو از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود (مواد 8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای

تصریح کرد :تقریبا برای مردم عادی هم مشخص شده
اســت که ایــن مــوج رســانهای علیه رســانه ملــی عادی
نیســت و با نقد و انتقاد سازنده فاصله بســیار دارد وای
کاش برخی دوســتان دلســوز هم به اندازه همین مردم
عادی تحلیل داشتند یا اینکه منافع شخصی و گروهی
خود را اینقدر پررنگ و حیاتی نمیدیدند.
مدیــرکل روابــط عمومــی رســانه ملــی گفــت:در میــان
تخریبهــای فراوانــی کــه ایــن روزهــا دیــدم برخــی بــه
روش ساخت برنامه انتقاد رســانهای داشتند و معتقد
بودند کــه ایــن امــکان بــود تــا از راههــای دیگــری برای
انتقــال درســت پیام اســتفاده کــرد امــا این یــک بحث
کارشناسی است و ممکن است خود من هم در جایگاه
یک برنامهساز حرفهایی در این حوزه داشته باشم.

مهدی کروبــی در احــکام جدا گان ـهای و بر
اساس رای اعضای شورای مرکزی ،روسای
دفتــر و قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــی را منصــوب
کرد.
بر این اساس دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامهای با
اشاره به امضای  ۳۰عضو شورای مرکزی اعتماد ملی
الیاس حضرتــی را به مــدت دو ســال به ســمت قائم
مقــام ایــن حــزب تاییــد و از زحمات حجتاالســام
منتجبنیا تقدیر کرد .همچنین حسب رای اعضای
شــورای مرکزی انتصاب روســای دفاتر حزب اعتماد
ملی به مدت دو ســال مورد تایید دبیرکل این حزب
قــرار گرفت .بــر این اســاس رضا نــوروززاده به ســمت
رئیــس دفتر اقتصــادی ،محمــد جلیلیان به ســمت
رئیس دفتــر حقوقــی ،ســعداهلل نصیری قیــداری به
ســمت رئیس دفتــر فرهنگــی ،رحیم ابوالحســنی به
سمت رئیس دفتر سیاســی ،محمد رئوف قادری به
سمت رئیس دفتر اجتماعی و اسماعیل گرامیمقدم
بهسمتسخنگویحزباعتمادمنصوبشدند.

مرتضوی و زنجانی
دور از دیگر زندانیان

وا کنش صدا و سیما به سیل انتقادات درباره پخش اعترافات تلویزیونی چهرههای اینستا گرام
«در سـال  ۸۸گفتوگویـی بـا دو متهم سرشـناس فتنه  ۸۸داشـتم .به مـن اعالم کردند که ایـن دو زندانی
خودشـان مـی خواهنـد بـا بخـش خبـری صـدا و سـیما گفتوگـو کننـد .مـا در زنـدان حاضـر شـدیم و
گفتوگـو را گرفتیـم»؛ ایـن روایتـی اسـت از پخـش اعترافـات زندانیـان سـال  88کـه ایمان مرآتـی ،خبرنـگار صدا و
سـیما در شـبی کـه مهمـان برنامـه دورهمـی بـود بـه زبـان آورد .گفتههایـی کـه خیلـی زود بـا واکنـش یکـی از
اعترافکننـدگان مواجـه شـد و محمدعلـی ابطحـی کـه در جریان حوادث آن سـال حکـم زندان برایش صادر شـده
بـود ،همـه صحبتهـای خبرنـگار صدا و سـیما را تکذیـب کـرد .او در کانال تلگرامیاش نوشـت«:کلی پیام داشـتم
کـه در برنامـه دیشـب دورهمـی ،آقـای خبرنـگاری کـه آمـده بـود توی زنـدان با مـا مصاحبه کرده بـود و گفتـه ما از
تـوی زنـدان از ایشـان یا صدا وسـیما درخواسـت کرده بودیـم قدم رنجه کـرده و با ما مصاحبه کننـد .البته از بس
دروغ شـنیدیم شـاخ درنیـاوردم ولـی کل حرفهایـی که درباره آن مصاحبـه در زندان گفـت ،دروغ بود .همین قدر
بس که یک جا ثبت شود آن حرفها دروغ بوده است».

سیاست

مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی به برخی شایعات
در خصوص نبود حکــم قضایی برای این کار اشــاره
و تصریــح کــرد :بــر اســاس صحبتی کــه با مســئوالن
ناجــا داشــتم بــرای ایــن افــراد حکــم قضایــی صادر
شــده بوده و حتــی مقــام قضایــی درخواســت کرده
بــوده اســت تــا موضــوع ایــن افــراد حتمــا رســانهای
شــود .او برخــی نقدهــا در خصوص اولویت داشــتن
پرداخــت بــه مفاســد اقتصــادی بــه جــای اینگونــه
مفاسد فرهنگی را قابل تامل دانست و خاطر نشان
کرد :به نظرم هــر موضوعی جایــگاه و اهمیت خود را
دارد و نبایــد به بهانه پرداخت ضعیف به مفاســد در
حوزهای،مفاسد در عرصههای دیگر را که مثل خوره
به جــان بنیــان خانوادهها افتــاده اســت را فراموش
کرد.
رنجبــران تا کید کرد :رســانه ملــی در این ســالها در
حوزه مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی همــواره در خط
مقــدم بــوده و حتــی باعــث بــاز شــدن پروندههایی
شــده اســت که شــاید بســیاری از افراد فکرش را هم
نمیکردنــد امــا بــا ایــن وجــود مســئوالن ســازمان
معتقدنــد هنــوز جــای کار بیشــتر و جــدی تــری در
ایــن زمینــه وجــود دارد بــه شــرط آنکــه مســئوالن
بزرگوار قضایــی برای هر کدام از پروندههای مفاســد
اقتصادی یک پیوســت رســانهای مشــخص داشته
باشند /.گروه سیاست

حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20
ق.م .آو ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر
نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
می شود( .ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -6)1394چنانچه صورت اموال پس
از مهلت سی روز ارایه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقیت محکوم له با تودیع
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره  1مــاده  3قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  .)1394م الف 202433 /شماره بایگانی960542 :
شعبه  23حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجراییه
-38235/44076مشــخصات محکوم له/محکوم لهم :نام و نام خانوادگی :زهرا مهدوی
نام پدر :اصغر نشــانی محل اقامت :اصفهان شهرســتان خیابان جی  /مشخصات محکوم
علیه/محکوم علیهم :نام و نام خانوادگی -1 :احمد داوری  -2سید روح اله معینی  -3سید
محسن معینی نشــانی :هر ســه مجهول المکان /مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی
محکوم له -1 :مرتضــی زارعــی خوابجانی نــام پدر:علی محمد نشــانی :اصفهــان خ کاوه پل
چمران ســاختمان اداری آفتــاب طبقــه اول واحــد  -2 3مرتضــی قانعیان نام پدر :حســین
نشــانی:باغبهادران روبروی بخشــداری ســاختمان نور طبقــه اول /محکوم بــه :به موجب
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9710096793700143و شماره دادنامه مربوطه
 9609976793703477محکوم علیهــم محکوم اند به صورت تضامنــی به پرداخت وجه
چک شــماره  798409مــورخ  96/5/4به مبلــغ چهل میلیون ریــال و مبلغ یــک میلیون و
ششصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چــک  96/5/1لغایت زمان اجرای حکــم در حق محکوم له و
همچنین حکــم به محکومیــت خوانده ردیف اول آقای ســید محســن معینی بــه پرداخت
وجه چک شماره  798408مورخ  96/1/1به مبل سی میلیون ریال به انضمام مبلغ پانصد
و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه قانونــی و پرداخت
خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک  96/1/1لغایــت زمان اجــرای حکــم در حق
محکوم له و نیم عشر حق االجرا .محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجراییه -1 :ظرف
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد( .ماده  34قانون اجرای احــکام مدنی) -2ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد-3 .مالی معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را
شاملتعدادیامقدار وقیمتهمهاموالمنقولوغیرمنقولبهطور مشروحمشتملبرمیزان
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث
دارد و کلیه مطالبات ااو از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هــر نوع تغییر دیگر
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به
مقام قضایی ارایه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت می شود (مواد 8و 3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی -4.)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال
به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ماده  34قانون اجرای
احکام مدنی و ماده 20ق.م .آو ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -5)1394انتقال
مال به دیگری به هر نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم
به یا هر دو مجازات می شود( .ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -6)1394چنانچه
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقیت
محکوم له با تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود (تبصــره  1ماده
 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  .)1394م الف 202413 /شماره بایگانی961044:
شعبه  7حقوقی شورای حل اختالف اصفهان (مجتمع شهدای مدافع حرم)
اجراییه
-38237/44077مشــخصات محکوم له/محکوم لهم :نام و نــام خانوادگی :محمدرضا
خســروی نام پدر :علیرضا نشــانی محل اقامت :اصفهان شهرک شهید کشــوری شقایق 9
واحد  / 5مشــخصات محکوم علیه /محکوم علیهم :نام و نــام خانوادگی :ثریا جهانبخش
نام پدر :لطف اله نشــانی :مجهول المکان /محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم
مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه  9609976805101931محکوم علیه محکوم

مدیرکل زندانهای اســتان تهــران گفت:
همه زندانیان برای ما یکساناند .مهدی
هاشمی در بند عمومی اســت ولی بابک زنجانی به
لحاظ مراودات و رفت و آمد زیاد قضایی و به جهت
تحقیقــات در زنــدان در جــای خاصــی نگهــداری
میشــود .مصطفی محبی در گفــت و گو با ایســنا با
اشــاره به وضعیــت معــاون اجرایــی دولــت دهم در
زندان گفت :آقای بقایی در شرایط مناسب و کامال
انســانی در بازداشــتگاه اویــن نگهــداری میشــود.
درباره آقای مرتضوی نیز بایــد بگویم به دلیل اینکه
نمیتوان وی را در کنار دیگر زندانیان نگه داشت ،در
بند  ۲۴۱اوین در حال گذراندن حبس است .باز هم
میگویم که ایــن طور نیســت امتیاز خاصــی به این
زندانیان داده شود.
وی افزود :محمدرضــا رحیمی ،معــاون اول دولت
دهم هم زندان بــود ،البته بــه دلیــل بیماریهایی
که داشت ،نسبت به بقیه زندانیان بیشتر مرخصی
میآمد .تعداد زیــادی از متهمان حتــی محکومان
سیاســی برای پزشــکان خصوصی شــان باید مدام
اعزام شوند ،در این موارد قوه قضائیه بسیار مظلوم
است .کسانی کهعلیهجمهوریاسالمیمدامحرف
می زنند و بوق و کرنا راه می اندازند کســانی هستند
که با همه امکانات مدام اعزام میشوند .افراد خاص
تا میگوینــد دل درد دارنــد برای اینکــه اتفاقی برای
آنها نیفتد ســریع اعزامشــان بــه بیمارســتان انجام
می شود.

اســت به پرداخت مبلغ  92/000/000ریــال بابت اصــل خواســته و  1/585/000ریال هزینه
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  94/7/10و  94/11/10و نیم عشــر اجرای احکام.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه -1:ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.
(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد-3 .مالی
معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه
اموال منقول و غیر منقول به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی کــه به هر عنوان
نزد بانک ها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق
حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات ااو
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید و
اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود (مواد 8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای
حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20
ق.م .آو ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر
نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
می شــود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی  -6 )1394چنانچه صورت اموال
پس از مهلت سی روز ارایه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقیت محکوم له
با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی  .)1394م الف 202374 /شماره بایگانی960369:
شعبه  51شورای حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره )3
اجراییه
-38238/44078مشــخصات محکــوم له/محکوم لهم :نــام و نام خانوادگــی :کبری نیک
اندیشنامپدر :عبدالحسیننشانیمحلاقامت:اصفهانسهراهملکشهرخیابان گلستان
مجتمع کوثر بلوک  3واحد  7روبروی باغ فدک  /مشــخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:
نام و نام خانوادگی :حسینعلی افشاری نسب نام پدر :ســیف علی نشانی :مجهول المکان/
محکوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه بــه شــماره  9710096793300094و
شماره دادنامه مربوطه 9709976793300127محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
پنج میلیون و هفتصد و چهل و چهار هــزار تومان بابت نفقه زوجه از تاریــخ  96/1/20لغایت
 97/1/19صــدور حکم و بابت نفقــه آیدا ماهانه مبلغ دوبیســت و هفتاد هزار تومــان از تاریخ
 96/9/29تقدیم دادخواســت به انضمام مبلغ صد و چهارده هزار و هشــتصد تومان هزینه
دادرســی و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان هزینه کارشناســی در حق محکوم له و پرداخت نیم
عشر حق االجرا .محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجراییه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا به
موقع اجرا گذارد( .ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد-3 .مالی معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات
دقیقحسابهایمذکور و کلیهاموالی کهاوبههرنحونزداشخاصثالثداردو کلیهمطالبات
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید و اال
به درخواست محکوم له بازداشت می شــود (مواد 8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.
آو ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو یا
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب
مجازاتتعزیریدرجهششیاجزاینقدیمعادلنصفمحکومبهیاهردومجازاتمیشود.
(ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت
سی روز ارایه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقیت محکوم له با تودیع وثیقه یا
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  .)1394م الف 202368/شماره بایگانی960802:
شعبه  3حقوقی شورای حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججی)

