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*نسیبه پیرایش 
سلبریتی ها از جمله اولین کسانی بودند که در 
پی درگذشت مهسا امینی و با شروع اعتراضات 
مردمی با آنها همراه شدند. به راحتی می توان گفت 
که در دو دهه اخیر در ایران که شاهد اعتراضات 
فراوانی بوده ایم هیچ گاه هنرمندان و ورزشکاران 
تا این اندازه واکنش های تند و قاطعانه نداشته اند. 
سحر  و  خداد  شیال  تا  گرفته  مدیری  مهران  از 
دولتشاهی، از کیهان کلهر و علیزاده، تا زانیار و 
سیروان خسروی. از علی کریمی، حسین ماهینی 

و وریا غفوری تا رسول خادم و علی دایی. 
از  برخی  از  بازجویی  از دستگیری و  اما پس 
این افراد سرشناس در ابتدای شروع اعتراضات به 
اتهام تشویش اذهان عمومی، اینک در تازه ترین 
خبرها، مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد: در پی 
برخی اظهارنظرهای بدون استناد در مورد وقایع 
در  تحریک آمیز  مطالب  انتشار  همچنین  اخیر، 
از سوی  اغتشاشات خیابانی،  از  جهت حمایت 
برخی چهره های سیاسی و همچنین تعدادی از 
مقام  به  پاسخگویی  افراد جهت  این  سلبریتی ها 
قضایی به دادستانی تهران احضار شدند. در همین 
رابطه همچنین طی یک هفته گذشته نیز پنج نفر 
از چهره های سینمایی جهت پاسخگویی در مورد 
انتشار مطالب غیرمستند و تحریک آمیز به دادسرا 
حجار،  میترا  شاکردوست،  الناز  شدند؛  احضار 
باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگامه قاضیانی این 
اندیشکده  رئیس  عباسی  همچنین  هستند.  افراد 
به فوتبالیست ها وارد کرده  اتهاماتی را  یقین که 
به  قضایی،  مقام  به  پاسخگویی  برای  نیز  بود 

دادستانی احضار شده است.
تشویش  اتهام  با  رابطه  در  حاجی زاده  حمید 
عمومی  اذهان  »تشویش  نوشت:  عمومی  اذهان 
یا  و  رفتار  گفتار،  با  شخص  که  است  جرمی 
آشفتگی  سبب  کنایه،  به  یا  به صراحت  نوشتار 
و  اشخاص  یا  شخص  به  نسبت  جامعه  ذهنی 
گروه هایی شود که در نتیجه آبرو یا اعتبار آنان در 

جامعه خدشه دار گردد. مواد ۶۹۸ و ۵۱۱ قانون 
مجازات اسالمی به این جرم پرداخته است. این 
برایش  که  است  موضوعاتی  جمله  از  موضوع 
بعد از انقالب قانون وضع شد و در سال ۱۳۷۰ 

تعریف گردید.
در سال های اخیر در موارد بسیار زیادی از این 
است.  یاد شده  اتهام عده ای  در  مجرمانه  عنوان 
کسانی که عمدتا انتقادهایی را به نهادهای دولتی 
و یا حکومتی داشته اند و برای آن ها جرم تشویش 

اذهان عمومی درنظرگرفته شده است. 
غیر  به  اضرار  قصد  به  کس  هر   -۶۹۸ »ماده 
به  رسمی  مقامات  یا  عمومی  اذهان  تشویش  یا 
وسیله نامه یا شکواییه یا مراسالت یا عرایض یا 
گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با 
امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با 
همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت رأساً یا 
به عنوان نقل  قول به شخص حقیقی یا حقوقی 
یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد 
انحاء  از  اینکه از طریق مزبور به نحوی  از  اعم 
ضرر مادی یا معنوی به  غیر وارد شود یا نه عالوه 
بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس 
تا )۷۴( ضربه  تا دو سال و یا شالق  از دو ماه 

محکوم شود.«
خالصه  طور  به  را  قانون  این  بخواهیم  اگر 
بنویسیم اولین جمله آن گفته است: هر کس به 
قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا 
و  ادبی  نظر  از  جمله  این  در  رسمی...  مقامات 
برای  دارد.  وجود  قرینه  به  حذف  دو  نگارشی 
را  شده  حذف  قسمت  باید  جمله،  بهتر  درک 
برگرداند. برای این کار با توجه به فحوای جمله 

دو برداشت است:
برداشت اول - هر کس به قصد اضرار به غیر 
یا  عمومی  اذهان  تشویش  قصد(  به  )هرکس  یا 
)هرکس به قصد( مقامات رسمی ... اگر قانونگزار 
این روش را برای حذف قرینه در جمله به کار 
عبارت:  که  جمله  این  سوم  قسمت  باشد  برده 

»هرکس به قصد مقامات رسمی .....« است فاقد 
معناست.

برداشت دوم - هر کس به قصد اضرار به غیر 
اذهان  تشویش  به(  اضرار  قصد  به  )هرکس  یا 
عمومی یا )هرکس به قصد اضرار به ( مقامات 
برای  را هم  این روش  قانونگزار  اگر   ... رسمی 
حذف قرینه در جمله بکار برده باشد باز قسمت 
دوم این جمله که عبارت » هرکس به قصد اضرار 
به تشویش اذهان عمومی .....« است بی معناست.
هدف  که  می شود  مطرح  پرسش  این  اکنون 
عمومی  اذهان  آرامش  حفظ  قانون  این  غایی 
از  جلوگیری  و  آن(  تشویش  از  جلوگیری  )و 
اضرار به غیر است )که مقامات هم بخشی از آن 
محسوب می شوند( یا حفظ آرامش و وجاهت 
اول  برداشت  اگر  عمومی.  اذهان  در  مقامات 
صحیح باشد- که به نظر نگارنده این چنین هم 
دلیلی،  به هر  و  با هر جایگاه  می آید- هر کس 
حتی اگر هدفش حمایت از نظام باشد، چنانچه 
مقابل  در  بایستی  شود  عمومی  تشویش  باعث 

قانون پاسخگو باشد.
با این رویکرد آیا کسی می تواند مثال مملکت 
را ملک طلق خود و همفکرانش بداند و از رسانه 
ملی به دیگران که با او هم عقیده نیستند بگوید 
از این مملکت بروید؟ آیا این بیان باعث تشویش 

اذهان عمومی نمی شود؟
از  بعد  فردای  ترسیم  ضمن  تواند  می  کسی 
روزی  اگر  که  کند  تهدید  اسالمی،  جمهوری 
با  نخواهند  را  همفکرانش  و  او  مردم  که  برسد 
کمک همفکرانش مملکت را شبیه زمین سوخته 

می کند؟ ایا این ادعا تحریک کننده نیست؟
کسی می تواند در روزهایی که کشور به ثبات 
افکار و توجه به خواست  و آرامش و تضارب 
عمومی نیاز دارد بیاید بگوید که ما می توانستیم 
این تهدید- آیا  خیلی ها را بکشیم و نکشتیم؟ 
که  شود  گفته  کسی  زبان  از  که  این  از  فارغ 
اختیاردار امنیت ملی کشور نیست – ذهن مردم 

را آشفته نمی کند؟
کسی می تواند بدون درک شرایط بجای این که 
به آرامش فضا و تفکیک معترض از آشوبگر کمک 
کند از قوه قضاییه بخواهد که از احکام محاربه 
بیشتر استفاده کند؟ آن هم درست در شرایطی که 
هزاران خانواده نگران وضعیت فرزندان خود در 

میان دستگیرشدگان اخیر هستند.
کسی که خود باالترین مقام اجرایی کشور از 
سال ۸۴ تا ۹۲ بوده می تواند بقول وزیر اطالعات 
فعلی تشویش اذهان عمومی کند و ادعا کند که 
خرابکاری های آشوب های خیابانی کار نیروهای 
چنین  اثبات  برای  حال  عین  در  و  است  امنیتی 
فراخوانده  دادگاه  به  بزرگی  و  عجیب  ادعای 

نشود؟
به نظر می رسد از این به بعد بد نیست از عنوان 
مجرمانه ی تشویش اذهان عمومی گاهی هم برای 
ظاهر  در  که  شود  استفاده  آنهایی  کردن  ساکت 

دوست هستند ولی به خراب کاری مشغولند.

روحانیت پرنفوذترین جریان جامعه است؛ 
از این صحنه خارج نمی شویم!

اعتراضات و تشویش اذهان عمومی؟!
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مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت گفت: 
روحانیت  این  انقالب  از  بعد  سال   ۴۳ این  در 
پرنفوذترین  داشت؛  نگه  را صحنه  مردم  که  بود 
جامعه  در  می تواند  که  جریانی  پرقدرت ترین  و 
مؤثر باشد روحانیت است و ما افرادی نیستیم که 

بخواهیم از این صحنه خارج شویم.
رئیس  مشاور  تقوی،  سیدرضا  االسالم  حجت 
همایش  در  امروز  روحانیت،  امور  در  جمهور 
جمعه،  ائمه  حضور  با  که  تبیین  جهاد  بصیرتی 
با  شد  برگزار  بوشهر  استان  و طالب  روحانیون 
تالش  داشت:  اظهار  تبیین  جهاد  معنی  به  اشاره 
نفسگیر و مشقت همان جهاد تبیین است؛ جهاد 
فرهنگی،  همچون،  دارد  مختلفی  صحنه های 
اما امروز در عرصه  اقتصادی، اجتماعی؛  نظامی، 
جهاد تبیین هستیم که نوعی جهاد فرهنگی است.
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
افزود: جهاد تبیین اگر نباشد، جهاد شمشیر هرچه 
که جهاد  را  آنچه  واقع  در  می رود،  بین  از  باشد 
است،  تبیین  جهاد  می کند  تکمیل  را  شمشیر 

همچون حماسه عاشورا.
وی با بیان اینکه دشمن روی ارزش های دینی 
و فرهنگی متمرکز شده و از این طریق در ذهن ها 
نفوذ می کند گفت: تمام تالش دشمن این است 
که مغز ها را در اختیار بگیرد؛ دشمن اعتقاد دارد 
که با تفکری مواجه است که اندیشه غرب را به 
به صحنه  با همه وجود  این  بنابر  چالش کشیده 

آمده است.
پیامد کرونا تصریح کرد: در  با اشاره به  تقوی 
این  تا فرزندان  باعث شد  اخیر کرونا  چند سال 
ناچار در اختیار فضای مجازی قرار  به  سرزمین 
پرورش  و  آموزش  فرزندان  نسل  این  گیرند؛ 
در  و  است  مجازی  فضای  فرزندان  بلکه  نیست 
و  نوجوانان  همین  هم  کشور  اخیر  اغتشاشات 
رئیس  دیدیم.مشاور  میدان  کف  در  را  جوانان 
حضور  اشاره  با  روحانیت  امور  در  جمهور 
روحانیت در تمامی صحنه در طول ۴۳ سال بعد 
از انقالب گفت: در این ۴۳ سال بعد از انقالب 
این روحانیت بود که مردم را صحنه نگه داشت؛ 
پرنفوذترین و پرقدرت ترین جریانی که می تواند 

در جامعه مؤثر باشد روحانیت است و ما افرادی 
نیستیم که بخواهیم از این صحنه خارج شویم.

با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده 
کاری  در کشور، خط  اخیر  اغتشاشات  به  اشاره 
را تخریب جمهوری اسالمی عنوان کرد  دشمن 
تخریب  نظام،  از  اعتبارزدایی  داشت:  ابراز  و 
پراکنی،  شایعه  طریق  از  نظام  شخصیت های 
ترویج  برای  مسئوالن  به  زدن  مفسد  برچسب 
به  تشویق  مردم،  دیدگاه  تغییر  و  اعتمادی  بی 
هنجارشکنی، بزرگ جلوه دادن ضعف ها و نادیده 
این  کاری  خط  موفقیت ها  و  خدمات  گرفتن 

روز های دشمن است.
اخیر  ناآرامی های  ویژگی های  به  همچنین  وی 
نبودن  اقتصادی  گفت:  و  پرداخت  کشور  در 
به  حمله  گذشته،  سال های  برخالف  شعار ها 
نهاد های دینی همچون روحانیت و حوزه علمیه 
و مساجد، تمرکز بر روی زنان برای کشته سازی، 
در  شرکت  برای  جوانان  و  نوجوانان  از  استفاده 
ناآرامی ها برخی از ویژگی های آشوب های اخیر 

در کشور است.
و  پرداخت  اسالمی  ایران  اقتدار  به  تقوی 
یک  از  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز  گفت: 
وسیله  به  دفاعی  و  ماهواره ای  هسته ای،  قدرت 
به  برخوردار است و  موشک های قدرتمند خود 
برجام راه  به جلسه  را  آمریکا  قدرتی رسیده که 

نمی دهد، این قدرت ایران است.

این  اینکه  بابیان  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
کشورمان  علیه  قطعنامه  تصویب  و  اشتباه  اقدام 
پاسخ  بود،  شده  گفته  هم  پیش تر  همانطوریکه 
محکمی از سوی ایران به همراه خواهد داشت، 
اسالمی  جمهوری  هسته ای  برنامه های  گفت: 
پیش  مجلس  راهبردی  اقدام  قانون  مطابق  ایران 
ایران  علیه  متعدد  قطعنامه های  صدور  و  می رود 
در پیشبرد این برنامه ها خللی ایجاد نخواهد کرد.
کرد:  خاطرنشان  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
قطعنامه  صدور  که  بودیم  گفته  هم  پیش ازاین 
فشار  حفظ  برای  غیرسازنده  اقدام  یک  مشخصًا 
به حل مسائل موجود  حداکثری است و کمکی 

نخواهد کرد.
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  اسالمی،  محمد 
سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم بزرگداشت 
چهلمین سالگرد تشییع ۳۷۰ شهید در آبان ۱۳۶۱ 
گرامیداشت  با  اصفهان  استان  شهید  هزار   ۲۳ و 
یاد و خاطره این شهدا گفت: مردم ایران همیشه 
مردم  و  بوده اند  سربلند  مختلف  صحنه های  در 
اصفهان نیز در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در آزمون ایثار در 

دفاع مقدس سربلند بیرون آمدند.
هزار  یک  از  بیش  محرم  عملیات  افزود:  وی 
برای  آن  شهید   ۷۰۰ از  بیش  که  داشت  شهید 
استان اصفهان بود و مردم در آن روز ۳۷۰ شهید 

را بدرقه کردند.
کرد:  خاطرنشان  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 

هم اکنون اصفهان بیش از هزار خانواده دارای دو 
را  ۳ شهید  که  دارد  ۶۰ خانواده  و حدود  شهید 
انقالب کرده اند و حتی خانواده هایی  این  تقدیم 
اعزام  جبهه  به  را  خودشان  فرزندان  روز  آن 
می کردند که یک فرزند داشتند و همان یک نفر 

هم به فیض شهادت نائل شد.
داشتیم  جوانانی  دوران  آن  در  داد:  ادامه  وی 
برای  و  گفتند  لبیک  امام خویش  به  عاشقانه  که 
بقای دین، اسالم و حفظ سرزمینشان جان فشانی 
بتوانیم  ان شاءاهلل  و  شاد  شهدا  همه  روح  کردند. 
که  اسالمی  انقالب  اهداف  پیشبرد  مسیر  در 
چیزی جز عزت مردم و آبادانی ایران را به همراه 

ندارد، تالش کنیم و سر از پا نشناسیم.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره 
بین المللی  آژانس  حکام  شورای  اخیر  قطعنامه 
پیش ازاین  داشت:  اظهار  ایران  علیه  اتمی  انرژی 
بودیم که صدور قطعنامه مشخصًا یک  هم گفته 
حداکثری  فشار  حفظ  برای  غیرسازنده  اقدام 
است و هیچ کمکی به طرف های مقابل برای حل 

مسائل موجود نخواهد کرد.
اسالمی افزود: ما از مدیرکل آژانس هم شنیده 
قطعنامه  صدور  که  داشت  تأکید  وی  و  بودیم 
نظر  به  کرد.  نخواهد  امور  پیشبرد  به  کمکی 
استفاده  به  آمریکا  و  اروپایی  می رسد سه کشور 
از انواع روش های مختلف فشار ازجمله صدور 
قطعنامه و تحریم عادت دارند و پرواضح است 

که این گونه فشار ها بی سرانجام خواهد بود.
بابیان  ادامه  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
قطعنامه  تصویب  و  اشتباه  اقدام  این  اینکه 
گفته  هم  پیش تر  همانطوریکه  کشورمان  علیه 
به  ایران  سوی  از  محکمی  پاسخ  بود،  شده 
برنامه های  کرد:  تصریح  داشت،  خواهد  همراه 
قانون  مطابق  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
صدور  و  می رود  پیش  مجلس  راهبردی  اقدام 
این  پیشبرد  در  ایران  علیه  متعدد  قطعنامه های 

برنامه ها خللی ایجاد نخواهد کرد.
مهندس اسالمی تصریح کرد: تمامی برنامه هایی 
که در عرصه ملی از سوی ما دنبال می شود برای 

رفاه و پیشرفت ملت ایران است.

اغتشاشاگران در مورموری 
ادارات دولتی را به 

آتش کشیدند
ادارات  از  تعدادی  گفت:  آبدانان  فرماندار 
بخش  مرکز  در  انقالبی  نهادهای  و  دولتی 
تعرض  مورد  شهرستان  این  مورموری  کالت 

اغتشاشگران قرار گرفتند.
امروز  شامگاه  داشت:  اظهار  حاتمی  یداهلل 
در  غیرقانونی  تجمع  با  اغتشاشگران  از  جمعی 
خیابان های شهر مورموری و سردادن شعارهای 
نامتعارف به اماکن عمومی و ادارات دولتی حمله 

کردند.
وی افزود: این افراد که تعدادشان بالغ بر ۱۵۰ 
نفر بود با استفاده از مواد آتش زا قسمت هایی 
های  بانک  شهرداری،  بخشداری،  ساختمان  از 
عامل، جهاد کشاورزی و اداره پست مورموری 

را به آتش کشیدند.
انتظامی  و  امنیتی  نیروهای  کرد؛  اضافه  وی 
امنیت  و  آرامش  اکنون  هم  و  اعزام  منطقه  به 
وزیر  است.  برقرار  مورموری  شهر  در  نسبی 
باور  کند  کمک  علمیه  حوزه  آموزش وپرورش: 

دانش آموزان را تغییر دهیم

حوزه علمیه کمک کند 
باور دانش آموزان را 

تغییر دهیم

علمیه  حوزه های  از  آموزش و پرورش  وزیر 
خواست کمک کنند تا الیه باور دانش آموزان را 

تغییر دهند.
تحول  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
باور  الیه  بتوانیم  که  است  معنی  این  به  بنیادین 
دانش آموزان را تغییر دهیم، در نتیجه ارزش ها و 
ابعاد رفتاری دانش آموزان تغییر می کند، بنابراین 
درخواست ما از حوزه های علمیه کمک به انجام 

چنین تغییری است.
ظرفیت های  از  کرد:  اظهار  نوری  یوسف   
نمی   استفاده  کامل  طور  به  پرورش  و  آموزش 
دارد،  با خانواده  قانونی  ارتباط  که  نهادی  شود، 
ما هستیم و از این ظرفیت هیچ استفاده ای نمی  
کنیم؛ می  گوییم نهادهای دیگر باید به آموزش و 
پرورش یاری دهند، اما نهاد آموزش و پرورش 
با امکانات خودش نیز ارتباط ندارد؛ باید تعامل 
و ارتباطمان را با مسجد و نهادهای بیرونی مانند 

حوزه علمیه بیشتر کنیم.
وی تصریح کرد: باید بچه  ها را طوری تربیت 
سوال  بینند  می  روحانی  یک  هرجا  که  کنیم 
بپرسند و مشکالت دینی و مسائل خود را بیان 

کنند.
تاکید سران قوا بر تسریع 

در رسیدگی به پرونده های 
مفاسد اقتصادی

سران قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران در 
جمهور  رئیس  دفتر  محل  در  که  عصر  نشست 
مورد  را  کشور  مسائل  مهم ترین  شد،  برگزار 

بحث و تبادل نظر قرار دادند.
، سران قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران 
دفتر  محل  در  که  شنبه  امروز  نشست عصر  در 
مسائل  مهم ترین  شد،  برگزار  جمهور  رئیس 

کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در این جلسه سران قوا بر ضرورت تسریع در 
اقتصادی مطرح  مفاسد  پرونده های  به  رسیدگی 
این  در  هنگام  به  اطالع رسانی  و  دادگستری  در 

زمینه برای آگاهی افکار عمومی تاکید کردند.
اهمیت  به  توجه  با  همچنین  نشست  این  در 
اولویت،  یک  عنوان  به  جامعه  امنیت  موضوع 
قرار  تاکید  مورد  اغتشاشگران  با  برخورد  لزوم 

گرفت.
در  کشور  مسئوالن  همه  از  قوه،  سه  سران 
رده ها و سطوح مختلف قوای سه گانه خواستند 
با اقدامات عملی و تالش بی وقفه در جهت بر 
طرف کردن مشکالت، تقویت امید در جامعه را 

سرلوحه کار و انجام وظیفه بدانند.

اسالمی: 
تصویب قطعنامه علیه ایران پاسخ محکم به همراه خواهد داشت

وزیر کشور گفت: انتخاب محلی برای برگزاری 
تجمعات قباًل یک بار بحث و تصویب شده است، 
اما به دالیلی که دستگاه های خارج از دولت یک 

اشکاالتی گرفتند، باید مجدداً بررسی شود.
درباره این که با شکل گیری اعتراضات در کشور 
برگزاری  برای  محلی  اختصاص  بحث  دیگر  بار 
تجمعات مطرح و گفته شد وزارت کشور متولی 
این امر است و در حال رسیدگی به این موضوع 
دارد،  قرار  بررسی ها در چه مرحله ای  این  است 
نخست  دارد؛   مسئله   ۲ موضوع  این  گفت: 
اصل مساله کسانی به هر حال به یک موضوعی 
اینکه در یک مکان  دارند، مسئله دیگر  اعتراض 

خاص باشد.
وزیر کشور با اشاره به این که با اصل اعتراضات 
ما مشکلی نداریم، تاکید کرد: در چارچوب قانون 
افرادی که اعتراض دارند، می توانند مجوز بگیرند 
که  است  مدتی  چه  آن  طول  باشد  مشخص  و 

می خواهند اعتراض خودشان را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی هم که می خواهند 
متولی اعتراضات باشند  باید آن را در چارچوب 
خود کنترل کنند و این مانعی ندارد. البته باید در 
یک شرایطی که به هر حال شرایط بهتری باشد این 
کار انجام شود در اینصورت ما هم مشکلی نداریم.
وحیدی بیان کرد: درباره انتخاب محل قباًل یک 
دالیلی  به  اما  است،  شده  تصویب  و  بحث  بار 

دستگاه های خارج از دولت یک اشکاالتی گرفتند 
که باید مجدداً بررسی شود.

برای  احزابی  مدت  این  در  این که  درباره  وی 
برگزاری تجمعات درخواست داده اند و گالیه مند 
احزابی  بله  کرد:  عنوان  هستند،  وزارت کشور  از 
برای برگزاری تجمع درخواست دادند و جلسه با 
را  خودشان  مجمع   غالباً  آنها  اما  شد  برگزار  آنها 
برگزار  بودند و هنگامی که مجمع  نکرده  برگزار 
نکنند قانونی بودن کار خودشان زیر سوال می رود.
به  بیشتر  موضوع  کرد:  تاکید  کشور  وزیر 
موقع  به  را  مجامع  آن  که  بازمی گردد  خودشان 
اتفاق  باید  که  کارهایی  سلسله  و  دهند  تشکیل 

بیفتد، در واقع طبق قانون باشد.

اظهارات وزیر کشور 
درباره تصویب تعیین محلی برای برگزاری تجمعات

مهرداد گودرزوند چگینی نایب رییس  کمیسیون 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه 
نحوه اجرای قانون اصالح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان 
مجلس  مصوبه  طبق  گفت:  لشکری  و  کشوری 
در  تومان  میلیون  یک  میزان  به  حقوق  افزایش 
می شود.  اعمال  دولت  کارکنان  کارگزینی  احکام 
همچنین در این احکام افزایش ۵۰ درصدی حق 
عائله مندی و ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اوالد نیز 

مندرج خواهد شد.
لشکری  بازنشستگان  حقوق  قانون،  این  طبق 
به اضافه ۵  تومان  میزان ۹۰۰ هزار  به  و کشوری 
شهریور  حقوقی  حکم  به  نسبت  افزایش  درصد 
۱۴۰۱ و همچنین افزایش ۵۰ درصدی حق عائله 

مندی و ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اوالد خواهد 
بود.دولت در الیحه افزایش حقوق ها میزان افزایش 
تعیین کرده  »تا ۳۵ درصد«  العاده مشاغل را  فوق 
بود. منتها به دلیل اینکه برخی از دستگاه ها بیشتر 
از این میزان پرداخت می کردند مجلس تصویب 
»تا ۵۰  مشاغل  العاده  فوق  افزایش  میزان  که  کرد 

درصد« باشد.
اختیار تعیین میزان افزایش فوق العاده مشاغل »تا 
با دولت  برای دستگاه های مختلف   » ۵۰ درصد 
است.در بخشنامه دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم 
حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری 

کارگزینی  احکام  در  امتیاز   ۳۰۰۰  « است:  آمده 
مدیریت  قانون  مشمول  کارکنان  قراردادهای  و 
خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت های 
دولتی با عنوان »ترمیم حقوق« در یک ردیف مستقل 
درج می شود که معادل ریالی آن به میزان ده میلیون 
است.  ریال   )۱۰،۰۵۹،۰۰۰( هزار  نه  و  پنجاه  و 
و  وظیفه بگیران  بازنشستگان،  حقوق  «همچنین 
مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری 
و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته 
به دستگاه های اجرایی، مبلغ نه میلیون ریال افزایش 
پیدا کرده و عالوه بر آن پنج درصد نسبت به حکم 

حقوقی شهریور ۱۴۰۱ نیز زیاد می شود.
کمک هزینه اوالد و عائله  مندی تمامی گروه های 
مختلف حقوق بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در 
دستگاه های مذکور در ماده )۲۹( قانون برنامه پنج-
ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین نیروهای مسلح، 
ازقبیل  اتمی  انرژی  سازمان  اطالعات،  وزارت 
کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی 
پژوهشی  عالی و  آموزش  دانشگاه ها و مؤسسات 
و قضات، به ترتیب به میزان صد درصد و پنجاه 

درصد به افزایش پیدا می کند؛ 

افزایش حقوق ها در احکام حقوقی اعمال می شود

آگهی مزایده اتومبیل
   روزنامه امین م الف ۶۶۵۹  -  به موجب پرونده اجرائی کالسه  ۹۹۰۰۰۳۴  یک دستگاه سواری  سایپا تیبا  مدل ۱۳۹۷  به 
رنگ سفید ) دوگانه دستی (   بشماره انتظامی ایران  ۳۵ -۶۹۱ ه ۳۹    متعلق به حسن عبادی  که در قبال قسمتی از طلب 
خانم رحیمه جوان   در پارکینگ وحدت مرند توقیف که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال  معادل یکصد و چهل و پنج میلیون تومان  ارزیابی شده ، روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵  از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ 
در اداره ثبت اسناد  و امالک مرند  شعبه اجراییات   واقع در خیابان طالقانی روبروی اداره مخابرات  قدیم از طریق مزایده به 
فروش می رسد . مزایده از مبلغ  ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  معادل یکصد و چهل و پنج میلیون تومان  شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً  فروخته میشود و کلیه هزینه های قانونی  به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
خواهد شد . ضمنًا  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت  و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد . همچنین   برابر ماده ۱۳۶ آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 

در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰  
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی مرند - محرم کنعانی حسین خلیفه  

آگهی تبصره 3 ماده 120 قانون ثبت 
   بشرح مندرجات دفتر امالک صفحه ۱۴۶ دفتر ۱۹۵ ششدانگ پالک ۹۸ فرعی از ۹۰۲۹ اصلی واقع در  بخش پنج  تبریز به 
نام جعفر ظهیری عنصرودی  ثبت و سند صادر و سپس برابر گواهی حصر وراثت شماره۱۲۰۶ مورخه ۱۳۵۸/۰۸/۰۵ شعبه ۳۰ 
دادگاه عمومی تبریز مالک اخیرفوت و وراث وی ابولقاسم –مرتضی –مریم –ناهید –صفوره و ابوالحسن به عنوان اوالدو زهرا 
پور قلی عنصرودی معرفی  شده اندسپس خانم صفوره ظهیری عنصرودی بموجب تقاضای وارده به شماره ۴۱۷۰۰۱۰۱۷۰ 
مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ درخواست صدور سند نسبت به سهم االرث خوداز پالک فوق را نموده و مدعی گردیده سند مالکیت 
به  میباشد که مراتب طی اخطاریه شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۴۱۷۰۰۱۰۷۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹  در ید مرتضی ظهیری عنصرودی 
نامبرده اخطار گردیده و نامبرده در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده است   لذا مراتب در اجرای تبصره ۳ اجرائی ماده   
۱۲۰  در یک نوبت آگهی میشود و چنانچه هر کس ادعائی نسبت به پالکهای فوق االشعار داشته باشد ظرف مدت ده روز 
میتواند اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضا مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت 

برابر مقررات نسبت به سهمی نامبرده فوق اقدام خواهد شد . تاریخ انتشار :مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 
علی علی پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب تبریز

آگهی فقدان نوبت اول
تعاونی  شرکتهای  اتحادیه  به  متعلق   ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تاریخ  به   ۱۷۰۳-۱ شماره  به  سهم  خرید  قرارداد 
مسکن کارکنان دولت استان آذزبایجانشرقی و تعاونی مسکن فرودگاه کشوری تبریز مفقود گردیده  و 
فاقد اعتبار است.در ضمن قرارداد جدید به شماره ۱۴۵-۱۷۰۳ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ صادرگردیده و 

دارای اعتبار می باشد. 


