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رهبرانقالبدرمبارزهبافسادجورسهقوهرامیکشند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه رهبر انقالب در مبارزه 
با فساد جور سه قوه را می کشند، گفت: بعد از این باید منتظر بود و دید که عزم 

قوه قضاییه برای مقابله با فساد چقدر است.
محمدعل��ی پورمختار افزود: به نظر می رس��د مقام معظم رهبری جوِر س��ه 

قوه را در امر مبارزه با فس��اد می کش��ند، چراکه ایش��ان همواره بر مبارزه با فساد 
اقتصادی تأکید داشته اند اما تحرکات دستگاه ها ضعیف بوده است.

وی افزود: در مواردی نیز طرح هایی برای مقابله قاطع تر با فساد مصوب شده بود، از 
جمله اینکه اسامی متهمان منتشر شود، اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد. اما موافقت 
رهب��ر معظم انقالب با درخواس��ت رئیس قوه قضاییه، زمینه بهت��ر و هموارتری را برای 
برخورد قاطع و انقالبی با مفس��دان اقتصادی فراهم کرد که همگام با دش��من، به جان 

مردم افتاده اند. این اجازه مطابق اختیارات مقام معظم رهبری است.  مهر

دیدگاه
قوهقضاییهدچاراشتباهمحاسباتینشود

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی گف��ت: مدیرانی که موجب بروز 
مشکالت اخیر در نظام اقتصادی کشور شدند باید مورد بازخواست قرار گیرند.

پرویز س��روری با اش��اره به سخنان روز گذش��ته رهبر معظم انقالب اظهار 
داشت: همانطور که رهبر انقالب نیز فرمودند، تمرکز برخورد با مفاسد اقتصادی 

به س��مت معلول ها رفته در حالی که علت اصلی بروز مشکالت اقتصادی کسانی 
هس��تند که زمینه خرید و فروش غیرکارشناسانه و عمده سکه و ارز را فراهم کردند 

تا افراد فسادطلب بتوانند در این فضا جوالن دهند. 
وی افزود: علت بروز نابس��امانی های اخیر بازار س��که و ارز این است که دستگاههای 
نظارتی به برخورد با معلول ها بس��نده کرده و توجهی به علل اصلی تولید فس��اد در کشور 
نمی کنند. در این شرایط س��رعت تولید فساد خیلی باالتر از سرعت برخورد دستگاه های 

نظارتی است در نتیجه نظام به ناکارآمدی در برخورد با فساد متهم می شود.  تسنیم

احزاب
استیضاحکرباسیانلبمرزاست

سخنگوی هیئت رئیسه گفت: بحث استیضاح وزیر اقتصاد پیش از تعطیالت 
مجلس مطرح بود اما تعداد متقاضیان آن لب مرز است.

بهروز نعمتی درباره آخرین وضعیت بررس��ی استیضاح وزرا، گفت: استیضاح 
وزرا بس��تگی ب��ه تع��داد امض��ای نماین��دگان دارد و اگر به حد نصاب برس��د و 

اس��تیضاح کنندگان بر این موضوع مصر باش��ند، قاعدتا باید در صحن علنی مطرح 
شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بحث استیضاح کدام یک از وزرا در مجلس 

بیشتر مطرح است، نیز تصریح کرد: فقط بحث استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و 
امور دارایی پیش از تعطیالت مجلس مطرح بود.

نعمتی افزود: البته تعداد متقاضیان استیضاح کرباسیان لب مرز بود و اگر نمایندگان 
دولت در این مدت بتوانند امضاها را پس بگیرند، این اس��تیضاح منتفی اس��ت و در غیر 

این صورت باید اعالم وصول شود.  باشگاه خبرنگاران

پارلمان

نمونهابتکار،ایستادگیواقدامبهنگام
بزرگداش��ت نوزده بهمن که ما اصرار داریم هر سال 
این بزرگداشت صورت بگیرد و در این سالهای متمادی 
در چنی��ن روزی ما با عزیزان نیروی هوائی دیدار کردیم 
و شنیدیم و گفتیم، فقط به منظور زنده نگهداشتن یک 
خاطره نیس��ت - اگرچه خود زنده نگهداشتن خاطرات 
گرامی و باش��کوه، یک ارزش است - آنچه برای ما مهم 
است، دو نکته ی دیگر است: یکی درس گرفتن و عبرت 
گرفتن از گذش��ته است. وقتی ما مثاًل خاطره ی نوزدهم 
بهم��ن را مرور میکنیم، یک درس��ی از ای��ن حادثه فرا 
میگیریم؛ آن درس، درس اقدام، ابتکار، ایس��تادگی، کار 
بهنگام و تأثیر آن در حرکت جامعه و کش��ور است؛ این 
یک عبرت شد. درست است که بدنه ی ارتِش دوران قبل 
از انقالب، بدنه ی طاغوتی نبود؛ سران طاغوتی بودند، بدنه 
جزو ملت بودند؛ این چیز روش��نی است، برای ما از اول 
روشن بود، برای مردم هم در طول سالهای متمادی واضح 
و روشن شد؛ لیکن بروز این مردمی بودن، نقش آفرینی 
در عرص��ه ی حرکت مردمی، یک چیز دیگر اس��ت. این 
نمیشد، مگر آن وقتی که از درون ارتش یک حرکتی که 
برجسته باشد، چشم نواز باشد، چشمگیر باشد، به وقوع 
بپیوندد؛ و نوزده بهمن این کار را انجام داد. ش��ما امروز 
وقتی به حادثه  ... نگاه می کنید، )می بینید( یک اقدام بجا 
و بهنگام کاری کرد که احساسات خفته و بدون تظاهر، 

آن کار را نمیتوانست انجام بدهد.  

بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش
19 بهمن 90

مخاطب شمایید

پسرمچوپاناست
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به کمپین 
فرزندت کجاست پیوست و در پاسخ به سوال 
نوشت: یکی از فرزندان پسرم دانشجوی دانشگاه علوم 
پزش��کی اس��ت که در بیمارس��تان کار می کند. پسر 
دیگرم که دانش��جوی دامپزشکی دانشگاه آزاد ارومیه 

است، گوسفند دارد و به کار چوپانی مشغول است.

سیاست مجازی

آگهى حصر وراثت  
معظمه طالبى شــليمكى ش ش 503 به شــرح دادخواست به كالسه 970576 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پرويز طالبى ش 
ش 469 در تاريخ 97/5/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همسر متوفى2-فاطمه ش ش 2080543849   
3-معصومه ش ش 2080239465   4-مليحه ش ش 2080050613 همگى طالبى ف 
پرويز-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :7/96/835 محكوم له: محســن اسالمى المشــيرى محكوم عليه:1-معصومه 
اسدى2-محســن بابايى چورتى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 72-97/2/4 شعبه 
7 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم متضامنا محكوم اند به پرداخت 
پنجاه ميليون ريال اصل خواســته و هشتصدوسى هزارريال بابت اصل هزينه دادرسى و 
هزينه نشــر آگهى وفق تعرفه و مبلغ يك ميليون و هشــتصدهزارريال حق الوكاله وكيل و 
خســارت تاخير تادايه از تاريخ سررســيد (بيست – يازده –نودوشــش) تا اجراى حكم در 
حق خواهان و دوميليون و پانصدهزاريال بابت نيم عشر در حق دولت.به استناد ماده 29 
قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ 
اجراييــه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:8/96/601 محكــوم له:حســين عباســيان ف علــى اكبر محكــوم عليه:مهدى 
كمالى ف على-مجهول المكان به موجب راى شــماره 809-96/11/22 شــعبه 9 شوراى 
حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت يك ميليون و 
هشتصدوشصت هزارريال به عنوان اصل  خواسته و168,250 ريال هزينه دادرسى هم 
چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1382/2/29 تا زمان اجراى كامل حكم تماما 
در حق خواهان و نيم عشــر دولتى..به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقــع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به نرجس خاتمى مقدم ف سيدمحمد
خواهان ســميرا پارســايى دادخواســتى به طرفيت نرجس خاتمى مقدم به خواســته 
مطالبه وجه ســفته مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073800300 
شــعبه 8 شــوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/4 ســاعت 9:30 صبح 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه ، طبق موضوع مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-هاجر شيرخانى

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
بــه موجــب كالســه پرونــده 940809 – 941665-941667 له موسســه حقوقى 
دادرســان با مديريت آقاى سورتيچى عليه ابراهيم راسخ همت آبادى جهت وصول محكوم 
بــه و هزينــه هاى اجــراى اموال مشــروحه زير متعلق بــه محكوم عليه توقيــف و به مبلغ 
1,280,000,000ريال ارزيابى و مقرر شــد در روز چهارشــنبه 97/6/7 از ساعت 9 الى 
10 ازطريــق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند 
فروخته خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد 
ظــرف يك ماه پرداخــت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عــدم پرداخت بموقع مابقى 
وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. مال موضوع مزايده 
عبارت اســت از تعرفه:سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان ملك به شماره 199 فرعى 
از 53 اصلــى بخش 4 ثبت واقع در روســتاى قرتيكال پالك 4 كدپســتى 4817156688 
به مســاحت 857/55 مترمربع مى باشــد اعيانى در يك طبقه(كف كرسى) كه مساحت آن 
حدود 120 مترمربع ( دو خواب و هال و پذيرايى و ســرويس بهداشتى و آشپزخانه) انبار 
در حياط به مساحت 20 مترمربع با ديوار آجرى و پوشش سقف با  ورق آزبستى بوده است 
داراى امتياز انشــعاب گاز مســتقل و امتياز انشــعاب برق و آب است اعيانى آن با اسكلت 
ديوار آجرى باربر و نماى آن اندود ســيمان و ســقف آخر شيروانى با پوشش ورق آزبستى 
مى باشد پوشش كف بتن كف خواب ها و كف هال و پذيرايى و آشپزخانه سراميك و ديوار 
و ســقف اندود دوگچه مى باشــد قدمت اعيانى بيش از 35 سال است ملك موصوف فاقد 
رهن بانكى اســت ارزش ســه دانگ از شش دانگ مشاعى ملك كه به نام محكوم عليه مى 
باشــد براســاس موارد فوق الذكر به ميزان 1,280,000,000  ريال ارزيابى گرديد و به 

ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش مى رسد .م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول-مرحله اول
به موجب كالســه پرونده 961826 له ســهيل ســورتيچى عليه نيما وقايع نگار جهت 
وصول محكوم به و هزينه هاى اجراى اموال مشــروحه زير متعلق به شــخص ثالث ســيما 
مدانلو به مبلغ 100,000,000 ريال ارزيابى و در تاريخ 97/6/6 روز سه شنبه از ساعت 
9 الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محل دفتــر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش 
برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نماينــد فروختــه خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقــدا از برنده اخذ و 
مابقــى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت انصراف يــا عدم پرداخت 
بموقــع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. مال 
موضوع مزايده عبارت اســت از ســوارى پژو 405 رنگ نوك مدادى به شماره 394س67 
ايران62 مدل ســال 84 مى باشــد.وضعيت بدنه مســتعمل و نياز بــه رفع نقص و بعضى 
از ناحيــه رفع پوســيدگى دارد وضعيت موتور مســتعمل مى باشــد و وضعيت گيربكس و 
ديفرانســيل و الســتيك ها مستعمل سالم مى باشــد كه باتوجه به وضعيت فعلى اتومبيل 
بــه ميزان 100,000,000  ريال ارزيابى گرديد و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش مى رسد .م/الف
مدير شعبه اول احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى-اكبرى

دادنامه
دادنامــه:9709972074000079  كالســه:9609982074000027  پرونــده 
خواهاان:بانــك ســينا بــا وكالــت فرزانــه قنبرنــژاد ف قاســم خواندگان:1-موســى بنى 
اســد2-عباس ذبيحى دازميرى3-عســگرى ابراهيمى ششــكى ((رأى شورا)):درخصوص 
دعوى آقاى قنبرنژاد به وكالت از بانك ســينا به طرفيت موســى بنى اســد-عباس ذبيحى 
دازميرى-عســگرى ابراهيمى ششكى به خواســته مطالبه 101,000,000 ريال و خسارت 
دادرســى،حق الوكاله و تاخير تاديه به استناد قرارداد تسهيالت مشاركت مدنى به شماره 
1-1276261/500/328-89/8/15 باتوجــه بــه ابالغ قانونى بــه خواندگان و امتناع 
آنان از دفاع در مورد دعوى و مستندات ابالغى اين امر محمول بر اقرار ضمنى به ذى حقى 
خواهان و اصالت مستند بوده و باتوجه به اين كه عرفا اسناد مذكور در مقام اشتغال ذمه 
و مسئوليت وتعهدات صادر و ايجاد حق مطالبه به ميزان وجه مندرج در اسناد براى دارنده 
نموده و بقاى ســند در يد شــخص حكايت از اســتمرار منشــاء صدور دارد لذا دعوى وارد 
تشــخيص به موجب مواد 403و404 ق تجارت و 522و198و519 ق آ د م حكم به الزام 
تضانــى خواندگان به پرداخــت 101,000,000 ريال اصل خواســته و 2,333,250 ريال 
هزينه دادرسى،حق الوكاله طبق تعرفه دولتى هم چنين خسارت تاخير تاديه از 96/9/12 
تا يوم االدا برپايه 30درصد ساليانه موضوع ماده 24 قرارداد اشعارى كه در اجرا محاسبه 
مــى گــردد رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا 

سپس قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى سارى ظرف مهلت مذكور است.م/الف
شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-محمدحسين فتحى پرچيكالئى

دادنامه
كالســه پ:10/96/645 دادنامــه:21-97/1/31 خواهان: بانك ســينا با مديريت 
عليرضا تقديرى و محمدرضا پيشــرو با وكالت مع الواســطه عسكر عزيزى با وكالت فرزانه 
قنبرنــژاد خواندگان:1-طاهــره اكبرپــور ذغالچالى-مجهــول المكان2-محمــد تقــى زاده 
3-مهــدى كرمانشــاهيان((رأى قاضــى شــورا)):درخصوص دعوى بانك ســينا با مديريت 
عليرضا تقديرى و محمدرضا پيشــرو با وكالت مع الواســطه عسكر عزيزى با وكالت فرزانه 
قنبرنژاد به نشانى سارى خيابان قارن ساخمان قارن كلينيك طبقه اول واحد 7 به طرفيت 
طاهره اكبرپور ذغالچالى –محمد تقى زاده-مهدى كرمانشاهيان به خواسته مطالبه تضامنى 
107000000 ريال و خسارت دادرسى،حق الوكاله و تاخيرتاديه به استناد قرارداد شماره 
1-245555 باتوجــه به ابالغ قانونى و واقعى به خواندگان و امتناع آنان از دفاع در مورد 
دعوى و مســتندات ابالغى ايــن امر محمول بر اقرار ضمنى بــه ذى حقى خواهان و اصالت 
مستند بوده و باتوجه به اين كه عرفا اسنادمذكور در مقام اشتغال ذمه و قبول مسئوليت 
صــادر و ايجاد حق مطالبه به ميزان وجه مندرج براى دارنده نمود و بقاى ســند با وضعيت 
ارائه شــده در يد شــخص خواهان حكايت از اســتمرار از منشــا صدور دارد ولذا دعوى 
وارد تشــخيص و به موجب مــواد10-219-21 ق مدنى و 52-198-519 ق آ د م حكم 
بــه الزام تضامنــى خواندگان به پرداخت 107000000 ريال اصل خواســته و140750 
ريــال هزينه دادرســى حق الوكالــه طبق تعرفه دولتى هــم چنين خســارت تاخيرتاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست 96/12/18 با رعايت مبالغ تا يوم االد برپايه شاخص 32درصد 
قراردادى كه در اجر ا محاســبه مى گردد .رأى صادره نســبت به خوانده اول و سوم غيابى 
ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى ســارى ظرف مهلت 
مذكور است اما نسبت به خوانده دوم حضورى فقط در مرجع اخير قابل اعتراض در مهلت 

اشعارى در آن مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

آگهى دعوت از ســهام داران شركت توليدى آرد بنفشــه بهشهر به شماره ثبت 485 ثبت 
بهشهر شناسه ملى 10760036572

بدين وســيله از كليه ســهام داران و نمايندگان قانونى ســهام داران شركت توليدى 
آرد بنفشــه بهشــهر دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده در ساعت 
10 صبح روز شــنبه 97/6/10 به نشــانى محل شــركت واقع در بهشــهر كيلومتر 8 جاده 
گرگان جنب كارخانه نئوپان 22 بهمن حضور به هم رسانند.دســتور جلســه:1-الحاقيه به 

موضوع(ماده 5 اساسنامه).م/الف
رييس هيأت مديره-رجبعلى كاظمى كالكى

دادنامه
پرونده:9609982074300054 خواهان:قهرمان درويشــى ف حسن خوانده:زهرا 
غالمى ف نوروز ((رأى شورا)):درخصوص دادخواست قهرمان درويشى ف حسن به طرفيت 
زهرا غالمى ف نوروز به خواســته مطالبه 3,800,000 ريال وجه يك فقره چك با خســارات 
قانونى كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشد و در نتيجه ايراد يا دفاع 
موثــرى در شــكل و ماهيت نكرد و بر برائت ذمه يا ايفــاى دين دليلى ابراز نگرديد از اين 
جهت بنا به دادخواســت مستندات شامل چك شماره 95/8/28-61/1598/019256 
بانــك ملــت و گواهى عدم پرداخت بانك محــال عليه و عدم حضور خوانــده با وصف ابالغ 
در جلســه شورا دادخواهى مسلم است با اســتناد مواد 249-310-313 ق صور جك و 
مــواد 198و519 ق آ د م خوانده را ملزم مى نمايد تا مبلغ مذكور را بابت اصل خواســته 
بــه انضمام 192,500 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير برمبناى خواســته از زمان 
سررسيد تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى به نفع  خواهان بپردازد.
رأى صادره غيابى وظرف بيست روز از ابالغ قابل واخوهى در همين شعبه وپس از انقضاى 

آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى سارى-راعى

دادنامه
پرونده:9609982073900042 خواهان: بانك ســينا بــا مديريت عليرضا تقديرى 
و محمدرضا پيشــرو با وكالت فرزانــه قنبرنژاد خواندگان:1-مريم فرد اســرمى-مجهول 
المكان2-الهام فرد اسرمى ف قنبر3-محمد حاجيان اسرمى ف اصغر-مجهول المكان((رأى 
قاضى شورا)):درخصوص دعوى بانك سينا با مديريت عليرضا تقديرى و محمدرضا پيشرو 
با وكالت مع الواسطه عسكر عزيزى با وكالت فرزانه قنبرنژاد ف قاسم به طرفيت 1-الهام 
فــرد اســرمى2-محمد حاجيان اســرمى3-مريم فرد اســرمى به خواســته صدورحكم بر 
محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخت 91,000,000 ريال اصل خواســته با احتســاب 
دادرســى شــامل هزبنه دادرســى-حق الوكاله وكيــل و تاخير تاديه برمبنــاى وجه التزام 
قــرارداى بــه ماخذ 33درصد درســال از تاريخ 96/9/12 تا وصول محكوم به با اســتناد 
به روگرفت برابر اصل قرارداد شــماره 2-1141869-500-328 تعهدنامه مديونين-
آخرين آگهى تغييرات و وكالت نامه رســمى شــماره 90230 دفترخانه اسنادرسمى شماره 
1440 تهران نظر به اين كه مفاد دادخواســت تقديمى و مســتندات آن حكايت از اشتغال 
ذمه خواندگان و مديونيت آنان به نحو تضامنى در حق خواهان دارد و از آن جا كه اشتغال 
يقينى مستلزم برائت يقينى است و خواندگان على رغم ابالغ در جلسه شورا حاضر نشدند 
و در قبال دعوى مطروحه ايراد و تكذيبى به عمل نياوردند و با عنايت به استعالم به عمل 
آمه از بانك طلبكار دعوى خواهان را در اين مرحله از رسيدگى محمول بر صحت تشخيص 
مستندا به مواد198-515-519-522 ق آ د  م حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت نودوشش ميليون و يكصدونودهشــت هزاروصدونودودو(96,198,192) ريال 
اصل خواســته و مبلغ 1,207,500 ريال بابت هزينه دادرســى-حق الوكاله وكيل به مبلغ 
327,600 تومــان به عالوه خســارت تاخير طبق وجه التزام قــراردادى به ماخذ 33درصد 
در ســال از تاريخ 96/9/12 تا وصول محكوم به در حق  خواهان صادر مى گردد.اين رأى 
غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس ازا بالغ قابل واخوهى در همين شــعبه مى باشد.م/

الف
قاضى شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى-سيدعلى زكى زاده

دادنامه
پرونده:9609982073900043 خواهان: بانك سينا با مديريت عليرضا تقديرى و 
محمدرضا پيشرو با وكالت فرزانه قنبرنژاد ف قاسم خواندگان:1-محمد ذبيحى حاجيكاليى 
ف مهدى-مجهول المنكان2-غالمرضا كاظمى بالويى3-متار محمدى موسى كاليى ف على4-
مجتبى ابراهيمى ششكى-مجهول المكان((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى بانك سينا 
با مديريت عليرضا تقديرى و محمدرضا پيشرو با وكالت مع الواسطه عسكر عزيزى با وكالت 
فرزانه قنبرنژاد ف قاســم وكيل پايه يك دادگســترى به طرفيت 1-مختار محمدى موسى 
كاليى2-غالمرضــا كاظمى بالويى3-مجتبى ابراهيمى به خواســته صدور حكم بر محكوميت 
تضامنــى خوانــدگان بــه پرداخــت 118,000,000 ريال اصل خواســته با احتســاب كليه 
خســارات قانون شــامل هزينه دادرسىـ  حق الوكاله وكيل-خســارت تاخير تاديه برمبناى 
وجه التزام قراردادى به ماخذ31درصد درســال در تاريخ 96/9/12 تا وصول محكوم به 
به اســتناد روگرفت برابر اصل قرارداد شماره 1-1895452-500-328 آخرين آگهى 
تغييرات و وكالت نامه رســمى شماره 90230 دفترخانه اسنادرسمى شماره 1440 تهران 
نظر به اين كه مفاد دادخواست تقديمى و مستندات آن حكايت از اشتغال ذمه خواندگان 
و مديونيت آنان به نحو تضامنى در حق خواهان دارد و از آن جا كه اشتغال يقينى مستلزم 
برائت يقينى اســت و خواندگان على رغم ابالغ در جلســه شــورا حاضر نشدند و در قبال 
دعــوى مطروحــه ايــراد و تكذيبى به عمل نياوردنــد و با عنايت به اســتعالم به عمل آمده 
از بانــك طلبــكار دعوى خواهان را در اين مرحله از رســيدگى محمول بر صحت تشــخيص 
مســتندا به مــواد198-515-519-522 ق آ د  م حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 122,304,523 ريال طبق آخرين اســتعالم از بانك سينا بابت اصل خواسته و 
2,545,000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلــغ 403,000 تومان بابت حق الوكاله وكيل 
به عالوه خســارت تاخير برمبناى وجه  التزام قراردادى به ماخذ31درصد در ســال در حق  
خواهان صادر مى گردد.اين رأى غيابى است و ظرف بيست روز پس ازا بالغ قابل واخوهى 

در همين شعبه مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى-سيدعلى زكى زاده

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ش بايگنى شعبه :963354 اجراى احكام مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم 
به و هزينه هاى اجرايى نسبت به فروش مشاعى 170/106 مترمربع از 3202 مترمربع 
يك قطعه زمين متعلق به ماترك مرحوم رحمت حيدرى(ســهم االرث على حيدرى)واقع در 
بابــل روســتاى چمازين جنــب كمربندى جنوبى بابل به ســمت جاده آمل بــه بابل در تاريخ 
97/6/5 ساعت 10 از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشناس با 
لحاظ مراتب ارزش ســهم محكوم عليه از ميزان كل را 425,256,000 ريال تعيين نموده 
اســت.مزايده از قيمت پاره كارشناسى شده شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته 
خواهد شد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه 
پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط 

خواهد شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
 دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عابدى

آگهى احضار متهم
نظربــه اين كه وجيهــه فالح پور به اتهام فحاشى-ســرقت مدارك-تهديد به شــماره 
پرونــده 970120 از طرف اين بازپرســى تحــت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واســطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدين وسيله در اجراى ماده 115 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مراتب با  درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ 
تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه بازپرسى دادســراى مياندرود جهت پاسخ 
گويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار 

آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف73
دفتر شعبه دوم بازپرسى دادسراى مياندورود

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه محمدگل ميرزاخانى ف دالور به اتهام تهديد-سرقت-فحاشى به شماره 
پرونــده 970120 از طرف اين بازپرســى تحــت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واســطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدين وسيله در اجراى ماده 115 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مراتب با  درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ 
تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه بازپرسى دادســراى مياندرود جهت پاسخ 
گويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار 

آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف74
دفتر شعبه دوم بازپرسى دادسراى مياندورود

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده كالســه 960586 اجراى احــكام مدنى محكوم عليهــا 1-ابرهيم ديان2-

نفيســه رجبى به نشانى ســورك خ شــهيد تيمورى محكوم اند به پرداخت تضامنى محكوم 
بــه 280,000,000 ريال اصل خواســته و 9575000 ريال هزينه دادرســى و خســارت 
تاخيــر تاديه  حــق الوكاله وكيل طبق تعرفــه در حق محكوم له بانك مهــر اقتصاد باوكالت 
اكــرم الســادات اكبرى بريجانى و 14000000 ريال هزنيــه اجرايى دولت محكوم گرديد 
محكوم عليها تاكنون نســبت به بدهى خود هى اقدامى ننموده و با معرفى شــخص ثالث به 
نام محمد وفايى نژاد قطعه و طبق نظر كارشناس ملك تعرفه شده به نشانى روستاى بادله 
كوچه شــهيد يوسفيان به شــماره پالك 181 فرعى از 48 اصلى بخش 18 ثبتى مياندورد 
شــماال به طول 15/70 متر جنوبا به طول 16 متر شرقا به طول 13/60  متر غربا به طول 
11/40 متــر متصــل به كوچه در زمين مذكور يك ســاختمان يك طبقــه روى همكف فاقد 
پروانه ســاختمانى به مســاحت 110 مترمربــع در  طبقه همكف در بر جــاده اصلى 3 عدد 
جــارى به مســاحت 20+20+10 متر كه در حــال بهره بردارى و مابقــى آن فضاى پله مى 
باشــد ســاختمان مذكور در طبقه اول داراى دو اتاق و يك هال و پذيرايى و آشپزخانه مى 
باشــد دوار آن اندود دوگچه و ســقف آن رابيتس بندى با اندودگچ بوده و درب ورودى و 
درب هاى داخلى چوبى و پنجره آلومينيوم تك جداره و آشپزخانه ديوار كاشى كف سراميك 
بــا كابينــت فلزى كف  كل بنا ســراميك و پوشــش ايرانيت با قوطى و از امتيازات شــهرى 
برخودرار مى باشــد قيمــت ملك باتوجه به موقعيت مكانى و امكــن آن 1,950,000,000 
ريــال برآورد شــده ملك مذكــور در تاريخ 97/6/10 روز شــنبه  از ســاعت 10 الى 11 
صبــح در احكام مدنى دادگســترى مياندرود به مزايده و به فروش مى رســد . متقاضيان 
مــى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر بــه دفتر اجراى احكام 
ميانــدرود مراجعــه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى 
اســت كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى 
پيشــنهادى اخذ و بقيــه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ 
را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر 
هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى اســت تحويل مال مورد مزايده تابع 

تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
 مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى حصر وراثت  
كلثوم رمضانى دارابى ش ش 2936 به شرح دادخواست به كالسه 970581 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اصغر 
فرحى رســتمكالئى ش ش 72 در تاريخ 97/4/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- همســر متوفى2-اعظم 
فرحى رســتمى ش ش 153   3-محنًا فرحى رســتمكالئى ش ش 1366   4-سمانه فرحى 
رســتمكالئى ش ش 184   5-آمنــه فرحى رســتمكالئى ش ش 44 همگى ف على اصغر-

فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

سوشیانت آسمانی

روز دوش��نبه رهب��ر معظ��م  نش��دن دست بـه نقد رعای��ت  از  انق��الب 
خط��وط قرمزی که برای مذاکره ب��ا امریکا تعیین 
ک��رده بودند گفتند و یادآور ش��دند: »برجام نمونه 
واضح نتیجه مذاکره با امریکا است که البته برخی 
خطوط قرمز تعیین ش��ده در آن رعایت نشد. تازه 
بن��ده س��ختگیری می ک��ردم - که البّت��ه همه ی 
خطوط قرم��زی که ما معّین ک��رده بودیم رعایت 
نش��د.« همین مس��اله نمونه بارز مسئولیت تیمی 
اس��ت ک��ه ب��رای مذاک��ره رفته ب��ود، ح��اال تیم 
مذاکره کننده و آنهایی که بدون توجه به خط قرمز 
تعیین ش��ده معاهده ای را امضا کردند که نتایج آن 
برای ملت »خس��ارت محض« بود باید پاسخگوی 

افکار عمومی باشند.
اما متاس��فانه تیم هس��ته ای و سیاستگذاران 
آنه��ا در بس��یاری از س��خنرانی ها و صحبت هایی 
که در رسانه ها داش��تند با فرار رو به جلو به جای 
پاس��خگویی به افکار عمومی اج��ازه رهبری برای 
مذاکره را برجس��ته ک��رده و به نوع��ی رهبری را 
نیز در نتیجه به دس��ت آمده شریک کردند، بدون 
آنک��ه بیان کنند خ��ط   قرمزهای رهب��ری رعایت 
نش��ده اس��ت. هر چند که از صحبت های رهبری 
در فواصل مختلف می توانستیم استنباط کنیم که 

م��وارد متذکر ش��ده به تیم هس��ته ای و دولت در 
جریان مذاکرات کمتر رعایت ش��ده اس��ت، مانند 
توصیه ای که ایش��ان به انجام گام  به گام تعهدات 
و رف��ع کام��ل تحریم ها در لحظه انج��ام تعهدات 
داش��تند، اما حاال که رهبری علنا از رعایت نشدن 
خط قرمزه��ای خود در جریان مذاکرات با امریکا و 
برجام صراحتا گفته اند الزم اس��ت آنهایی که مدام 
تحلیل ها را به سمت اجازه ایشان سوق می دادند از 
مردم و مسئوالن منتقد عذرخواهی کنند و درصدد 

جبران اشتباه و قصور صورت گرفته برآیند.
درست است که رهبری تیم هسته ای را امین 
دانس��ته و خیان��ت این تیم را منتف��ی می داند اما 
دلیل نمی ش��ود که قائل به قصور سیاس��تگذاران 
مذاکرات نش��ده و این ماجرا را نیز نادیده بگیرند. 
مردم والیت مدار نیز که در راستای خط مشی که 
از س��وی رهبری تعیین می شود حرکت می  کنند 
مس��لما با ای��ن تفاس��یر نمی خواهن��د تندتر و یا 
کندت��ر از پیش��وای خود حرکت کنن��د. بر همین 
اس��اس نمی گویند سیاس��تگذاران و تیم هسته ای 
خائن هس��تند و باید مجازات شوند، در عین حال 
نمی خواهند چشمانش��ان را بر روی اش��تباهات و 
قصورها نیز بس��ته و هم��ه چیز را خوب دیده و به 
گ��ردن دیگران و خارجی ه��ا بیاندازند و منتظرند 
ت��ا تیم هس��ته ای و در راس آن سیاس��تگذاران با 
عذرخواه��ی  ب��ه  دلیل گ��وش ندادن ب��ه فرامین 
رهبری در مس��یر انعقاد برجام، مس��یری را برای 

پیگی��ری مطالبات به حق مردم معرفی کرده و در 
مسیر مطالبه گری بیشترین توان را به خرج دهند 
تا قبل از عبرت ش��دن برای تاریخ اشتباهات خود 

را حبران کنند.
هر چند که تیم هس��ته ای همین مسیری که 
برگزیده اند برای تاریخ مذاکرات جمهوری اسالمی 
عبرتی قابل تامل خواهد ش��د اما این تیم می تواند 
در کنار اش��تباهاتی که انج��ام داده با پاتک زدن 
به دشمن مس��یر میانبری را برای جبران خسارت 
ایجاد کرده، پیدا کند. اینکه مس��ئوالن هس��ته ای 
و دولت چقدر در مس��یر احیای اش��تباهات خود 
تالش ک��رده و چقدر به این گفته ب��اور دارند که 
اگر خط قرمزهایی که رهبری تعیین کردند رعایت 
می ش��د چنین خس��ارتی به بار نمی آمد، قطعا در 

مسیر پیگیری حقوق ملت تاثیرگذار خواهد بود.
هر چند که در وهله دوم الزم است تذکر دهیم 
که شاید در گام های اولیه جبران برجام، الزم است 
که این مس��ئوالن از یکجانبه گرایی و حزبی نگری 
که آفت مس��یر پیگیری مطالبات ملی است دست 
برداش��ته و به جای احیای حزب متبوعشان و فکر 

آبروی در خطر هم فکرهای غرب گرایش��ان به فکر 
مناف��ع ملی بوده و در مس��یر ت��الش برای احیای 
مناف��ع مل��ی از هیچ اقدامی حت��ی اقدامی که در 
خالف جهت حزب مطبوع شان است دریغ نکنند. 
چراک��ه آنها امروز در جایگاه مل��ی قرار گرفتند و 
بای��د حافظ منافع جمهوری اس��المی باش��ند نه 

حافظ منافع حزب و دسته خود.
در نهای��ت الزم ب��ه یادآوری اس��ت که مردم 
در جمهوری اس��المی هر چند در قبال خطاهای 
مس��ئوالن خود زود گذشت هستند اما آنهایی که 
بر خطای خود اصرار کنن��د و با لجبازی بخواهند 
مس��یر غلط خود را مکررا ادامه داده و پیش��نهاد 
مجدد برای اش��تباهات دهند و با فشار کار خود را 
پیش برند را بدجور مجازات خواهند کرد. همانطور 
که تاریخ گواهی می دهد که مردم قصورکنندگان تا 
حدی می بخشند که ضمن اعتراف به اشتباهاتشان 
نخواهن��د قصور خ��ود را بر مل��ت تحمیل کرده و 
خسارت بیشتری به منافع عمومی بزنند. بر همین 
اساس است که پیشنهاد مشخص ما به آنهایی که 
با وجود تالش های ش��بانه روزی نتایج دلخواه را به 

دلیل نادیده گرفتن خطوط قرمز رهبری به دست 
نیاوردند این اس��ت که ضمن عذرخواهی از مردم 
که پشتوانه اصلی نظام هستند، با تالش مجاهدانه 
و کار جهادی به پیگیری مطالبات مردم از مس��یر 
درست و با فاصله از مسیر اشتباه قبلی پرداخت. 

در ادامه هم الزم به یادآوری است که نه الزم 
اس��ت حزب رقیب از اشتباه رخ داده پتکی بسازد 
برای زدن به سر حزب رقیب و نه الزم است حزب 
روی کار ب��رای حفظ آبروی خ��ود مدام بگم، بگم 
راه انداخته و تالش کند که ناکامی ها و اشتباهات 
خود را گردن منتقدان بیاندازد، واقعیت این است 
ک��ه اگر برای ه��ر دو جناح جمهوری اس��المی و 
مناف��ع ملی اهمیت دارد باید ه��ر دو در کنار هم 
خالء ایجاد شده و اهمال صورت گرفته را پر کرده 
و در مسیر جبران اشتباه به یکدیگر کمک کنند تا 
در نهایت کشور با پیشرفت رو به رو شده و رضایت 
مردم از حکومت و انقالب بیشتر شود و دشمنان از 

دستیابی به حاصل دسترنج مردم دورتر بمانند.
ای��ن نکته نیز ض��روری به نظر می رس��د که 
مس��ئوالن هس��ته ای بدانن��د که با هم��ه اهمالی 
ک��ه صورت گرفته اس��ت مردم هنوز ب��رای تغییر 
مسیرشان پش��ت آنها خواهند ایستاد و آنها را در 
جهت دس��ت یافتن به منافع عمومی یاری کرده و 
دس��ت از حمایت برنخواهند داشت چرا که اعتقاد 
دارن��د زحمات تیم هس��ته ای مخلصانه بوده و اگر 

اشتباهات جبران شود می تواند راهگشا باشد.

آنهایی که عبرت تاریخ شدند؛

نتیجه خط قرمزی که شکست!

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بخش  ن یبــــو خصوص��ی در جن��گ اقتص��ادی ام��روز، تر
عهده دار نقشی است که بسیج مردمی درهشت سال دفاع مقدس 

ایفا کرد.
امیر دریابان علی شمخانی در جلسه دیروز هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و فعاالن بخش 
خصوص��ی افزود: اگر در جنگ تحمیلی با روش های مرس��وم و 
کالسیک و با استفاده انحصاری از ظرفیت های دولتی با دشمن 
مواجه می ش��دیم، هنوز صدام در پش��ت دروازه های اهواز بود. 
وی گفت: بس��یج به عنوان س��اختار برآم��ده از متن جامعه، با 
بهره گیری از ظرفیت های عظیم مردمی، معادله جنگ نابرابر را 
به شکل شگفت آوری به نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر داد.

وی افزود: در زمانی که بزرگترین استراتژیست های نظامی 
جهان، براساس ارزیابی معادالت نظامی معتقد بودند که ایران 
مغل��وب جنگ اس��ت، با ورود بس��یج و امکان��ات، ابتکارات و 

انگیزه ه��ای باالی مردمی در جنگ، همه معادالت کالس��یک 
فروریخ��ت و اراده مردم سلحش��ور ایران نقش��ه های نظام 

سلطه را نقش برآب کرد.
دریابان شمخانی ادامه داد: در جنگ اقتصادی امروز 

نیز که با میدان داری آمریکا در حال انجام اس��ت 
و ابع��ادی به مراتب پیچیده ت��ر ازجنگ نظامی 

دارد نی��ز تنه��ا معادل��ه تغییردهن��ده موازنه 
غیرقاب��ل قبول کنون��ی، بازتولید تجربیات و 
ظرفیت های عظیم مردمی و بخش خصوصی 
و حاکم شدن آن بر فضای تصمیم گیری ها و 

سیاستگذاری های اقتصادی است.

دبی��ر ش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره ب��ه الزامات 
ش��کل گیری این راهبرد جدید در نظام اقتصادی کشور 
اظهار داش��ت: غلبه ن��گاه ملی ب��ر رویکردهای صنفی و 
مناف��ع ش��خصی، همراهی با م��ردم و داش��تن برنامه 
جام��ع راهبردی برای نقش آفرین��ی در این عرصه 
از اولویت ه��ای غیرقاب��ل اجتناب��ی اس��ت که 
می تواند بخش خصوصی واقعی و پیشرو را به 
خط شکن اصلی نبرد اقتصادی مبدل سازد.

شمخانی با تقدیر از بخش خصوصی 
فعال، دلسوز، مردمی و ایثارگر که با انگیزه 
مل��ی و اعتقادی ب��ه دنبال کمک به حل 

مشکالت اقتصادی کشور و مردم است اعالم کرد: ساز و کارهای 
جدیدی برای فعال س��ازی و مش��ارکت هر چه بیشتر فعاالن و 
نخب��گان اقتصادی بخش خصوصی در عرصه تصمیم س��ازی و 

تصمیم گیری کالن کشور اتخاذ شده که اجرایی خواهد شد.
در ابتدای این جلسه رئیس و نمایندگان اتاق بازرگانی در 
حوزهای صنایع، معادن، عمران، کش��اورزی، دارویی و غذایی 
مسایل، مشکالت، دغدغه ها و راهکارهای خود را بیان کردند.

ل��زوم مش��ارکت دادن بخ��ش خصوص��ی در تصمیمات 
اقتص��ادی، کاهش س��یطره دولت بر اقتصاد، ض��رورت اتخاذ 
تصمیم��ات ثبات آفری��ن و بلندمدت، عدم اتخ��اذ تصمیمات 
غیرکارشناس��ی و برخ��ورد علم��ی، اصول��ی و سیس��تمی با 
مش��کالت ش��بکه  ای از مهم ترین نکاتی بود که توسط فعاالن 
بخ��ش خصوصی و نماین��دگان اتاق بازرگانی در این جلس��ه 

مطرح شد.  مهر

شمخانی:
بخش خصوصی در جنگ اقتصادی نقش بسیج در دفاع مقدس را ایفا می کند


