
 NPT تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: خروج از
به هر سوی موجب نوعی اجماع سازی بالقوه در 
محیط بین المللی خواهد شد. به خصوص با سابقه 
مســئله هســته ای، خروج از ان پی تی می تواند 
ابزار خوبی را برای مخالفان تعامل هســته ای با 
ایران در محیط بین المللی )به خصوص اسرائیل( 
فراهم کند که از آن به عنوان شاهدی بر مدعای 
قدیمــی خود اســتفاده کند. ساســان کریمی 
تحلیل گر مســائل بین الملل در گفت وگو با ایلنا، 
در پاســخ به این سوال که وزیر امور خارجه طی 
روزهای اخیر از احتمال خروج ایران از NPT در 
واکنش به تصمیم اخیر پارلمان اروپا علیه ایران 
صحبت کرد. ارزیابی شما از این اظهارنظر در این 
شرایط چیست، گفت: واقعیت این است که تنش 
در حوزه های مختلفی از سیاست خارجی کشور 
در سطح و عمق در حال افزایش است. محوریت 
این تنش ها در سه موضوع هسته ای، حقوق بشر 
و جنگ اوکراین است و هر سه با پیشروی غرب 
و پیروی کشورهای غیرغربی مانند کره جنوبی، 
بعضی کشورهای منطقه و اکنون حتی عراق در 
حال افزایش عمق و دامنه اســت. از این منظر و 

با توجه به کنش هایی که به ویژه پارلمان های اروپایی با تخاطب افکار عمومی در 
حال انجام آن هســتند چنین ابراز مواضعی از سوی جمهوری اسالمی ایران برای 

ایجاد تحرک و قرار دادن نوعی تهدید عملی در مقابله با اروپا صورت می گیرد.
 NPT کریمی در پاســخ به این ســوال که الزمه اجرایی شــدن طرح خروج از
چیست و به چه شکلی می تواند اجرایی شود، گفت: NPT معاهده منع گسترش 
سالح های هسته ای است. اگر قرار باشد پروتکل خروج آن رعایت شود و نه اینکه 
ناگهانی از اجرای آن جلوگیری شــود، نیاز به اعالم سه ماه زودتر کشور خواستار 
خروج به شــورای امنیت و بعد هم تامین دلیل اســت. دالیل باید کفایت موضوع 
خروج را برای تامین مصالح و منافع ملی داشــته باشد. در غیر این صورت به طور 
بالقوه شــورای امنیت ملل متحد می تواند تدارکی برای آن در نظر بگیرد. بنابراین 
خروج از ان پی تی به ســادگی و ناگهانی نیســت. البته جلوگیری از اجرا و عدم 

پایبندی امر دیگری است.
این تحلیلگر مســائل بین الملل در پاسخ به این 
ســوال که در صورت اجرایی شدن خروج ایران 
از معاهــده NPT این عمل چــه پیامدهایی به 
همراه خواهد داشت، گفت: اگر این موضوع صرفاً 
یک موضع گیری در مقابل مواضع غربی ها باشد 
و بخواهد به عنوان ابزار مذاکره ضمنی یا واقعی 
به کار آید، یک بحث است. اما خروج به کیفیتی 
که شــرح آن گفته شد، به هر سو موجب نوعی 
اجماع سازی بالقوه در محیط بین المللی خواهد 
شد. به خصوص با سابقه مسئله هسته ای، خروج 
از ان پی تی می تواند ابزار خوبی را برای مخالفان 
تعامل هسته ای با ایران در محیط بین المللی )به 
خصوص اسرائیل( فراهم کند که از آن به عنوان 
شــاهدی بر مدعای قدیمی خود استفاده کنند. 
نهایتــاً ایران به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت 
بین المللی مجدداً ذیل فصل هفتم منشــور ملل 
متحد متحمل قطعنامه های جدید و نیز بازگشت 
احمدی نژاد  آقای  قطعنامه های شش گانه دوران 
و جلیلــی قرار می گیرد که این البته با شــرایط 
کنونی از نظر انزوای سیاسی و اقتصادی و فروش 

نفت و مسائلی حتی سنگین تر به غایت متفاوت است.
کریمی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از تشدید تنش میان روابط ایران 
و غرب چه سیاستی را باید در پیش گرفت، گفت: در آن صورت یعنی بعد از خروج 
ایران از معاهده عدم گسترش ســالح های هسته ای کار زیادی برای کاهش تنش 
یا جلوگیری از تنش میان ایران و غرب نمی توان انجام داد. واقعیت این اســت که 
حتی اکنون کار توســط تیمی با اختیارات تام و توانمندی حداکثری قابل اصالح 
اســت و آن مذاکراتی فشرده با غرب با پشتوانه داخلی است که حداقل دو محور 
کمک ادعایی پهپادی در جنگ اوکراین و هسته ای را روی میز قرار داده و بهانه از 
دســت همه طرف ها گرفته شود. البته پشتوانه داخلی یعنی اراده حاکمیتی قوی، 
اختیارات کافی، اجماع و انسجام ملی شرط اصلی چنین مذاکره ای است که تمهید 

در این موارد نیز ساده و سریع نیست.

آفتاب یزد: هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به 
سوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی 
برادرش به قتل رســاند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در 
قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخالل در نظم عمومی و حیدر حیدر 

نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.
وی افزود: در جلســات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشــت کردند و با توجه 
به قابل گذشــت بودن این قسمت از اتهام به اســتناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین 
دادرســی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده 
امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شــده که دقیقا در این پرونده قانون اجرا 

شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از 
لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل 
۷ ســال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به 

۸ ماه حبس محکوم شده است و این رای قطعی است.
وی افــزود: متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبــس تعزیری از باب معاونت در قتل 

عمدی محکوم شده است و متهمان در حال حاضر در زندان هستند.
اما پــس از اعالم حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رســانه ها و فضای 

مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد. 
برخی حکم صادره را غیر متناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این 
پرونده با پرونده های دیگر مدعی شــدند بایــد برای قاتل، عنوان »محاربه« در نظر 

گرفته می شد.
دکتر جعفر صادق منش، حقوقدان، عضو ســابق هیئت علمی دانشــگاه و از اعضای 
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه و در گفت وگو با میزان به تشریح 

ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت. 
این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین 
کیفری با وجود شــباهت بســیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به دلیل 
تفاوتی اندک در یک شــرط از شرایط تحقق، عنوان مهم تر یا کم اهمیت تر بر رفتار 
مرتکب صادق می شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادر شده 

در قبال دو نفری می گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.
وی ادامه داد: به عنوان مثل در قانون مجازات اســالمی در خصوص جرم ســرقت 
دست کم ۱۳ عنوان مجرمانه داریم، به دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط 
الزم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وســیله، قربانی،نحوه ارتکاب و پیامدها، هر 

کدام از آن ها مشمول یکی از مواد یاد شده قرار می گیرد.
صــادق منش گفت: تفاوت  در جــرم بالطبع موجب محکومیت هــای متفاوت هم 
می شــود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این 
سرقت ها نباشد و او در داوری خود نسبت به رای صادر شده درباره متهمی که فرضا 
در منطقه زلزله زده مرتکب سرقت چادرمسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص 
دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمت تری هم 
شده است، شــتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید این چه حکمی است 
که صادر شده؟! فالنی که چادر گرانقمیت تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر 
معمولی دزدیده بیشــتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتما بی اطالع بوده یا حتما 

اعمال نفوذی در پرونده شده و یا قانون ایراد دارد!
عضو ســابق هیئت علمی دانشــگاه افزود: همین قضیه دقیقا در مورد حکم صادر 
شــده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده و کسانی از روی غرض یا عدم اطالع 
از مســائل حقوقی یا عدم اطالع از جزئیات موضوع نســبت به حکم صادر شــده 
داوری هــای عجیب و غریبی کرده اند و ادعا می کنند در آن پرونده باید حکم اعدام 
صادر می شــد چون رفتار آن شخص که سالح کشــیده و کسی را کشته و موجب 
ناامنی در محیط شــده محاربه است و مشــمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسالمی 

می شود.

<سالحکشیدنباانگیزهشخصیمحاربهمحسوبنمیشود
وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون 
مجازات اسالمی تخییری و طبق ماده ۲۸۳ یکی از کیفرهای مندرج در آن ماده به 
انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می شود.ثانیا منتقدان 
رای صادر شده به این عبارت صریح ماده یاد شده عمدا یا سهوا بی توجه هستند که 
مقرر می دارد:» هرگاه کســی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص 

سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد...، محارب محسوب نمی شود.«
صادق منش ادامه داد: هرچند در پرونده یاد شــده، سالحی سردی بر روی مقتول 
کشیده شده و هرچند حیات او سلب شده و هرچند گرداندن سر مقتول در خیابان 
موجب ناامنی در محیط شــده و صرف سالح کشیدن حتی بدون ارتکاب قتل هم 
بخشــی عمده از شرایط جرم محاربه را داشــته است ولی نکته دقیق این است که 
شــرط مقرر در ذیل ماده ۲۷۹ که ناظر بر انگیزه مرتکب اســت در رفتار او وجود 
نداشته است چون همه می دانیم که قتل ارتکابی همسر مرحوم مونا حیدری صرفا 
جنبه انتقام جویی شــخصی و خانوادگی داشــته و قصد ایجاد ناامنی در محیط در 

آن وجود نداشته است.

<گستردهبودنجرم،شرطتحققاتهامافسادفیاالرضاست
عضو اندیشــکده حقوق بشــر و شــهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعا افساد 

فی االرض هم نبوده زیرا طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اســالمی، »گسترده« بودن 
رفتار یکی از شــروط تحقق جرم یاد شــده است و گســتردگی در فرض قتل این 
 اســت که فرد چندین نفر را به قتل رســانده باشد و با قتل یک نفر این گستردگی 

محقق نمی شود.

<اخاللدرآرامشعمومیوپیامدهایاجتماعیقتلدرحکملحاظشدهاست
صادق منش ادامه داد: به توجه به منتفی شــدن عنوان محاربه و همچنین عنوان 
افســاد فی االرض، اتهامی که در مورد متهــم باقی می ماند اتهام قتل عمدی و نیز 
اخالل در آرامش عمومی با حرکات غیر متعارف در قالب گرداندن ســر مقتول در 
معابر بوده اســت که کیفر قتل عمدی به استناد ماده ۳۸۱ قصاص نفس است و در 
صورت عدم درخواســت قصاص از سوی اولیای دم یا اعالم گذشت وی، با توجه به 
ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار با لحاظ پیامدهای اجتماعی قتل 
ارتکابی، به صورت مشروط مجازات سه تا ده سال حبس برای آن مقرر کرده است. 
وی همچنین گفــت: کیفر اخالل در آرامش عمومی از طریــق حرکات نامتعارف 
یاد شــده هم طبق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات اعم از حبس تا یک ســال و شالق تا 

۷۴ضربه است.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به موارد یاد شــده، پس از ارجاع امر به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک اســتان خوزســتان و پس از بررســی الزم و با استناد به مواد 
۱۲۷،۱۲۶،۱00،۲۷،۲۳،۱۹،۱۸و ۲۶۵ قانــون مجازات اســالمی مصوب ۹۲ و مواد 
۶۱۲ قانون مجازات اســالمی مصــوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات 
تعزیری مصوب ۱۳۹۱ متهم یاد شــده بابت جنبه عمومــی قتل و اخالل در نظم 

عمومی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد

<اسقاطحقفرجامخواهیمنجربهکاهشمجازاتحبسشدهاست
عضو اندیشــکده حقوق بشر و شــهروندی گفت:ضمن آنکه به لحاظ اعالم گذشت 
اولیای دم و قابل گذشــت بودن موضوع، قصاص و دیه برابر بند ب ماده ۱۳ قانون 
آیین دادرســی کیفری مصوب ۹۲ منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شــد مضافاً 
اینکــه وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اســالمی مصوب ۹۲ و مــاده ۴ قانون کاهش 
مجــازات حبس تعزیــری مصوب ۹۹ از باب مجازات تکمیلــی، متهم ردیف اول و 
دوم به ترتیب به دو ســال اقامت اجباری محکوم شــدند و متعاقباً باتوجه به اینکه 
متهمین اسقاط حق فرجام خواهی کردند و دادستان نیز به دادنامه صادره اعتراض 
نکرده اســت و بنا به تکلیف مقــرر درماده ۴۴۲ از قانون آیین دادرســی کیفری 
 مصوب ۹۲ مجازات حبس هر یک از آنان به میزان یک چهارم کســر شد و پرونده 

مختومه گردید.

<رایصادرشدهسنگینومشتملبرحداکثرمجازاتاست
صادق منش با بیان اینکه بنابراین رای صادر شده رایی سنگین و مشتمل بر حداکثر 
مجازات در چهارچوب قانون بوده و انتقادات نسبت به این رای به هیچ وجه منطقی 
و دارای توجیه حقوقی نیســت، گفت: تعجب از برخی افراد به ظاهر حقوقدان است 
که با رویکردی دوگانه در یک جا ادعای مهربانی و شفقت و رعایت حقوق متهمان 

را دارند و در جایی دیگر به کمتر از اعدام افراد راضی نمی شوند!

آفتاب یزد: حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در حاشیه نشستی در قوه قضائیه 
با اشــاره به میزان تعطیلی مدارس طی ســال تحصیلی جاری و مشــکالتی که از این 
ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان شــده اســت، گفت: به استثنای موضوعات مرتبط 
با مضامین آموزشــی و تربیتی که در محل خود قابل بررســی است، یکی از مشکالتی 
که به واســطه تعطیلی متکثر مدارس در ســال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت 
وجوه از اولیاء دانش آموزان برای هزینه های مربوط به ســرویس ایاب و ذهاب و تغذیه 
محصــالن بود؛ بعضا اولیاء دانش آموزان گالیه دارند که با توجه به تعطیلی زیاد مدارس 
در این ســال تحصیلی، پول دریافت شده از آن ها برای سرویس رفت و آمد و همچنین 
تغذیه دانش آموزان، به آن ها مسترد نمی شود و حتی در مواردی مدارس برای وصول این 

چک های دریافتی از والدین دانش آموزان اقدام می کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: بر همین مبنا مطلوب است دادستان کل کشور ضمن شنیدن 
اظهارات مسئوالن مربوطه در آموزش و پرورش و همچنین اولیا، تدابیر الزم را پیرامون 

رفع این مشکل اتخاذ کند.

حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای همچنین طی تذکر دیگری با اشاره به 
موضــوع قطع اینترنت در برخی از مناطق همزمــان با روزهای برگزاری کنکور اظهار 
داشــت: اینکه جهت حفظ حقوق شــرکت کنندگان در کنکــور و جلوگیری از تقلب 
تمهیداتی اندیشیده شود حتما امری ضروری و الزم است اما قطع اینترنت در ساعات 
برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آن ها به صورت قابل توجهی مشکل 

ایجاد کرد.
رئیس عدلیه افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی بررسی های ناظر بر 
این موضوع را از این حیث که چه راههای دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر کشورهای 
دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون ها بدون قطع اینترنت صورت 

می گیرد، انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان اینکه قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای 
جلوگیری از تقلب در کنکور نیست، گفت: علی ایّحال باید برای کنکورهای آتی تدبیری در 

این زمینه صورت گیرد.

واقعیت این است که حتی اکنون کار توسط 
اختیارات تام و توانمندی حداکثری  با  تیمی 
قابل اصالح است و آن مذاکراتی فشرده با 
غرب با پشتوانه داخلی است که حداقل دو 
محور کمک ادعایی پهپادی در جنگ اوکراین 
و هســته ای را روی میز قرار داده و بهانه از 

دست همه طرف ها گرفته شود

۲ دستور و تذکر رئیس عدلیه در راستای حقوق عامه
< رئیس قوه قضائیه: قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست

< قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد
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۱۵0۳- یک روزنامه نوشــته: اروپایی ها 
پیام دادند برجام نمرده اســت. آیا این 
صحت دارد برجام نمرده؟ زنده اســت؟! 

امیدوار باشیم؟ )۱0/۲۷(
۱۵۱0- برخی از این کشــورهای غربی 
مثل انگلیس و فرانســه یا کانادا هر روز 
در حال نفرت پراکنی و دشمنی با ایران 
هستند و دســت از این دشمنی ها هم 

برنمی دارند. )۱0/۲۷(
۱۶۴۵- چــرا هــر از گاهی یــک مقام 
خارجی به نوعی علیه کشــورمان حرف 
می زند؟ این همه دشمنی از کجا آمده؟ 

واقعا به ما برمی خورد! )۱0/۲۷(
۱۷۲۱- در خبرها گاهی اعالم می شود 
فالن کشور سفیر ما را احضار کرد. بارها 
شاهد چنین اخباری هستیم و این اخبار 
مایه دلخوری مردم می شود. باید نگران 

این تنش ها بود. )۱0/۲۷(
۱۷۴۱- رئیس جهــور کره جنوبــی هم 
اخیرا اظهارات ضدایرانی داشته که بسیار 
توهین آمیز اســت. چرا باید شاهد این 
بی اخالقی های برخــی مقامات خارجی 

باشیم؟ )۱0/۲۷(
۱۸0۱- آنچــه که برای مــردم برخی 
مناطق کشورمان به خاطر سرمای شدید 
و قطعــی گاز پیش آمــد واقعا تلخ بود. 
مردم غافلگیر یک زمستان سخت شدند 
که برخی مسئوالن این زمستان را برای 

اروپا پیش بینی می کردند. )۱0/۲۷(
۱۸۲۱- شنیده شــد در برخی مناطق از 
شدت سرما و کمبود وسایل گرمایشی مردم 
از فضوالت حیوانی برای گرم شدن استفاده 

کردند. واقعا غم انگیز است. )۱0/۲۷(
آفتاب یــزد: قدیم نیــز این نوع 
محصول برای گرمایشــی استفاده 

می شده است. 
۱۸۳۱- یک کارشناس مسائل بین الملل 
می گوید تا به حال سابقه نداشته که غرب 
و اتحادیــه اروپا تا بدین حد با ایران رفتار 

خصومت آمیز داشته باشند! )۱0/۲۷(
۱۸۵۱- شــاید برای رفع دشــمنی ها و 
غربی  برخی کشــورهای  خصومت های 
بایــد یکســری اصالحــات و تغییر در 

روش ها را اعمال کنیم. )۱0/۲۷(
۱۹0۱- شــاید بتوان دشــمنی برخی 
کشــورهای غربــی را توجیه کــرد، اما 
برخی بی وفایی ها و کم لطفی کشورهای 
دوست در منطقه را نمی توان درک کرد. 

)۱0/۲۷(
۱۹۲۱- برخی کارشناســان متفق القول 
هســتند که بســیاری از مشــکالت و 
بحران های اقتصادی تحت تأثیر مسائل 

خارجی هم هست. )۱0/۲۷(
۱۹۳۵- چــرا بایــد این ســونامی ها و 
فشــارهای بین المللی به کشــورها زیاد 
شــود؟ چگونه می توان این فشــارها و 
دشــمنی ها را خنثی کــرد؟ چرا دامنه 

دشمنی  ها بیشتر می شود؟ )۱0/۲۷(
۱۹۴۷- قابل هضم نیســت یک دولت 
مثل عراق که ایــن همه به آنها خدمت 
کردیم از دســت داعش نجاتشان دادیم 
حاال از نام جعلی خلیج عربی اســتفاده 

کنند. )۱0/۲۷(
۱۹۵۷- مــا در منطقه در موقعیتی قرار 
داریم کــه می توان بهتریــن بهره های 
سیاســی و اقتصــادی را از این منطقه 
ببریم اما به خاطر بــروز برخی تنش ها 
نمی توانیم چنــدان از این مزیت ها بهره 

ببریم. )۱0/۲۷(
۲0۱۱- در شــرایطی که واقعا احساس 
می شــد که دولت باید یک ترمیم جدی 
در کابینه انجام دهد تا شاید برخی مسائل 
حل شود، اما این اتفاق نیفتاد و درب روی 

همان پاشنه می چرخد! )۱0/۲۷(
۲0۱۲- مســئوالن محترم توجه کنند 
بایــد احترام مردم را حفــظ کنند. آنها 
خادم مردم هستند باید به مردم احترام 
بگذارند. به سلیقه مردم و نظرات آنها هم 

باید احترام بگذارند. )۱0/۲۷(
۲0۲۱- امام جمعه رشت گفته بودند آن 
دسته از بانوان که با آرایش و کشف حجاب 
خودنمایی می کنند مظهر شیطان هستند. 
امیدواریم این حرف ها باعث شود برخی از 
خانم هایی که آرایش می کنند بی حجابند 

از این به بعد رعایت کنند. )۱0/۲۷(
۲0۳۱- اینکه برخی از آقایان و اســاتید 
محترم بــارش باران و کم بارشــی را به 
موضوع حجاب ربط می دهند شاید کار 
درستی نباشد. بهتر است بزرگان در این 

مورد توضیح بیشتر بدهند. )۱0/۲۷(
۲0۴۲- برخی مسئوالن تا هر چقدر که 
دوست دارند مشکالت را به گردن دولت 
قبل یا مردم بیندازند مثل وزیر نفت که 
کمبود گاز را به گردن دولت قبل و مردم 
انداخت. اما ببینیــم این توجیهات چه 

دردی را دوا می کند؟ )۱0/۲۷(
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نوب آگهی عدم تسلیم سند مالکیت مورث 
نظر باینکه خانم شهین خلیل زاده شبستری باستناد گواهی حصر وراثت به شماره 
گواهی  و  تهران   ۵ شماره  مجتمع   ۵ شعبه   1397/۰9/28 مورخ   91۴ دادنامه 
مالیاتی  امور  اداره کل  مورخ 1397/12/2۰  ارث شماره ۵۰۰۰3  بر  مالیات  واریز 
غرب تهران تقاضای صدور سند تک برگی نسبت به سهم االرث خویش از پالک 
این منطقه ثبتی  از  را  از 239۵ اصلی واقع در بخش 1۰ تهران  ثبتی 1۰93۶۵ 
نموده اند و از طرفی اعالم نموده است اصل سند مالکیت در ید اقای بهمن خلیل 
زاده شبستری میباشد لذا به نامبرده اخطار میگردد ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ 
و  اینصورت  غیر  در  ارسال  منطقه  این  به  را  مذکور  مالکیت  سند  اخطار  رویت 
پس از مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی اقدام خواهد شد. 
تبصره  اجرای  در  مراتب  لذا  است  ننموده  مراجعه  اداره  به  تاکنون  نامبرده  لیکن 
چنانچه  تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   12۰ ماده  سه 
نزد  مالکیت  سند  یا  و  میباشد  فوق  پالک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی 
ضمن  کتبا"  را  خود  اعتراض  روز   1۰ بمدت  انتشارآگهی  تاریخ  از  میباشد  وی 
نماید  اخذ  و رسید  تسلیم  این منطقه  به  معامله  یا سند  مالکیت  ارائه اصل سند 
اقدام جهت  ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری  در صورت عدم 
صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد. سابقه بازداشت مشاهده نگردید.
بهروز جشان رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران- 15501

تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری

سالحکشیدنباانگیزهشخصیمحاربهمحسوبنمیشود
قتل ارتکابی صرفا جنبه انتقام جویی شخصی داشته است

ساسان کریمی تحلیلگر مسائل بین الملل:

خروجازNPTسادهوناگهانینیست


