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از شما انتظار نداشتیم

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

صحنه تاسف باری در روز عید غدیر رقم خورد، درست در 
روزی که حضرت علی)ع( به والیت رسیدند، درست شخصی 
ک��ه از عدالت و حکم��ت رهبری چند دقیق��ه ای برای مردم 
س��خنرانی کرده اس��ت! به منتقدی که از اوضاع معیش��تی و 
باال رفت��ن ثانیه ای قیمت ها به س��توه آمده اس��ت می گوید: 

»خیلی احمقی، خیل��ی نادانی« هر چند که منتقد با ادبیات 
غیرمتعارف��ی صحبت ک��رد و انتق��ادش را در چارچوب ادب 
مطرح نکرد اما از کسی که درباره حضرت علی)ع( آن هم در 

روز عید غدیر سخن می گوید انتظاری بیش از این داشتیم.
حتما علی مطهری به واس��طه آش��نایی بیش��تر با جایگاه 
حض��رت علی)ع( می داند ک��ه این امام بزرگ��وار حتی در برابر 
تهمت دزدی یک یهودی بدون توهین و فحاشی، راهی دادگاهی 
عادالنه می شود، حتما نایب رئیس مجلس می داند که حضرت 
علی برای بی حرمتی به ناموس��ش هم براساس شخصی ندیدن 
ماجرا، وارد عمل نمی شود، حتما می داند که آنجا که کسی آب 
دهان بر روی ای��ن حضرت در میدان کارزار پرت می کند برای 
اینکه کش��تن سرباز دش��من از روی عصبانیت شخصی نشود، 
حضرت او را رها می کند!!! حتما علی مطهری بیش از ما درباره 
صعه س��در حضرت علی می داند، حتما بیش��تر از ما می تواند از 
متان��ت آن امام بزرگوار مثال بزند و درب��اره مالطفت این امام 

بزرگوار حتی با دش��منان خونی برایمان س��خنرانی ایراد کند، 
برای همین است که از این نماینده مجلس انتظار رفتاری بهتر با 

منتقد را داشتیم، هر چند که ادبیات منتقد جای نقد داشت.
از علی مطه��ری در روز عید غدی��ر، آن هم چند دقیقه 
بعد از اتمام س��خنرانی اش درباره این عید انتظار داشتیم که 
با آرامش پاس��خ فردی را که نامالیمات زندگی شاید فشاری 
را روی او آورده می داد، فردی که ش��اید فشار امروزش ناشی 
از تصمیمات کالنی باش��د که خود عل��ی مطهری به صورت 

غیرمستقیم در آنها تاثیرگذار بوده است.
همانطور که از روحانی حاضر در مراسم انتظار داشتیم به 
جای اینکه به خاطی بگوید: »آبروی لباس مرا بردی، عکسش 
را بگیرید تا تو گونی اش کنم« به آرام ش��دن فضا کمک کند 
ن��ه اینکه فرد معت��رض را یکبار دیگر با لباس��ی که حضرت 
علی و پیامبر بزرگوارمان بر تن داش��ت، بیش از نایب رئیس 
مجلس به باد انتقاد بگیرد!! ش��اید در پس سخنان آن منتقد 

می توانس��تیم حرف هایی را بیابیم که ح��ق را به او دهیم، از 
ادبیات و لحنش که بگذریم، شاید او راست می گفت که تمام 
مراس��م سخنرانی نباید در س��خنرانی غدیر خالصه می شد و 
با اولویت س��نجی جامعه و براساس جایگاهی که نایب رئیس 
مجلس دارد، حداقل توضیحاتی در راستای اقدامات برای آرام 

کردن اقتصاد ارائه می شد. 
اما حتی اگر این منتقد حق نداش��ت و همه حق با نایب 
رئی��س مجلس و آن روحانی بود ه��م انتظارمان این بود که 
حداقل در روز عدیرغدیر و روزی که سخن از عدالت و سیره 
حضرت علی اس��ت، علی وار رفتار کرده و منتقد را آرام کنیم 
نه با چند لفظ ناخوش��ایند مانند احمق و نادان و نه با تهدید 
در گونی کردنش!! به همین راحتی پشتوانه نظام را به مخالف 
نظ��ام تبدیل کنیم! اگر این منتقد به نظام بدبین ش��ود، علی 
مطهری ه��ا و آن روحانی ه��ا مقصرند همانطور که مس��لمان 

شدن آن یهودی زره دزد، به حضرت علی ارتباط داشت. 

یادداشت

نظرکدخداییدربارهسرانجامسوالازرئیسجمهور
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس و تعیین 

تکلیف نهایی آن، گفت: آیین نامه مجلس درباره سوال از رئیس جمهور ابهام دارد.
عباس��علی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که "آیا سواالتی که نمایندگان 
مجلس از توضیحات رئیس جمهور قانع نش��دند، به قوه قضائیه ارجاع می ش��ود یا 

خیر؟"، گفت: مجلس باید درباره س��وال از رئیس جمهور تکلیف نهایی را مشخص 
کن��د. وی افزود: درباره تکلیف نهایی س��وال از رئیس جمهور به طور روش��ن موردی 

مطرح نش��ده و درباره مصادیق اس��تنکاف از قانون نیز هیچ تعریف��ی وجود ندارد.در این 
آیین نامه مشخص نیست که تعریف استنکاف از قانون باید از سوی هیئت رئیسه مجلس و 

یا کمیسیون حقوقی و قضایی مشخص شود، در این موضوع ابهام وجود دارد.
کدخدایی گفت: با توجه به ابهاماتی که درباره تعیین تکلیف س��وال از رئیس جمهور 
در آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد، مجلس باید به موضوع رسیدگی کند.  تسنیم

شورای نگهبان
چراتارهبریفرمانندهندنمیتوانندبافسادمبارزهکنند؟
رئیس اسبق رسانه ملی گفت: با وجود اینهمه تجربه، قانون و آیین نامه برای 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی، چرا باید در دقیق��ه ۹۰ فرمان رهبری را بگیریم وتا 

ایشان فرمان ندهند، نمی توانند با فساد برخوردکنند.
سیدعزت اهلل ضرغامی گفت: من برخالف آقای دکتر احمد توکلی، به فساد 

سیس��تماتیک اقتصادی که در آن همه مدیران و بخش ها دچار فس��اد باش��ند، 
معتقد نیستم. وی اضافه کرد: من تعجب می کنم با وجود این همه قانون و آیین نامه، 

هیچ برخوردی نشده بود تا آخر سر مجبور شدند نامه ای بلندباال به رهبری بفرستند و 
درباره جزییات از ایشان اجازه بگیرند.

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گفت: من مانده ام که با وجود این همه تجربه، 
قانون و آیین نامه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، چرا باید در دقیقه نود فرمان رهبری را 

بگیریم و تا ایشان فرمان ندهند، نمی توانند با فساد برخورد کنند.  مهر

دیدگاه
روحانیتعاملضعیفیبامجلسدارد

رئیس فراکس��یون امید با بیان اینکه »متاسفانه رئیس جمهور تعامل ضعیفی 
با مجلس دارد«، گفت: ش��اید یکی از عوامل افزایش تعداد س��واالت، تحقیق و 
تفحص و استیضاح عدم ارتباط نزدیک شخص رئیس جمهور و بعد هم دولتی ها 
با مجلس باش��د. توصیه می کنیم ک��ه وزرا و رئیس جمهور ارتباط نزدیک تری با 

مجلس شورای اسالمی داشته باشند.
محمدرض��ا عارف درباره  اینکه بخش��ی از بدنه جامعه اقدام��ات اخیر مجلس را 

مصداق چوب الی چرخ دولت گذاش��تن، می دانند، بیان کرد: این کارها چوب الی چرخ 
دولت گذاشتن نیست. استیضاح حق نمایندگان و نظارت جزو وظایف آنهاست. 

وی درباره  اینکه بازخورد بازار بعد از سوال از رئیس جمهور افزایش قیمت سکه و طال 
بود، اظهار کرد: سوال از رئیس جمهوری حق مجلس است و رئیس جمهور هم توضیح داد 

و مجلس شورای اسالمی هم پیگیری هایش را انجام داد.  ایسنا

پارلمان

جمهوریاسالمی
نمیتواندباآمریکاتعاملکند

مجموعه ی برخوردهایی که از اّول با برجام کردند، 
به تعبیر حضرات دیپلمات های ما، نقض روح و جس��م 
برجام بود؛ این را دیپلمات های محترم ما که خودش��ان 
این زحمت را کش��یده بودند و واقعاً تالش شبانه روزی 
کرده بودند برای مسئله ی برجام، بارها و مکّرر در زماِن 
این دولت و در زمان دولت قبِل آمریکا گفتند که برجام 
نقض ش��ده؛ گاهی روح برجام و گاهی جس��م برجام را 
نق��ض کردند. خب، دولتی با این خصوصّیات که به این 
راحتی معاهده ی بین المللی را نقض میکند، بعد هم مثل 
آب خوردن زیر امضایش میزند و میگوید من از معاهده 
خارج ش��دم -با کارهای نمایشی تلویزیونی؛ امضایش را 
نشان میدهد که ما خارج شدیم از فالن ]معاهده[- خب 
پیدا اس��ت که با ای��ن دولت الاقل جمهوری اس��المی 
نمیتواند تعامل کند. این جواِب آن کسانی که بارهاوبارها 
به م��ا در طول زم��ان میگفتند چرا با آمری��کا مذاکره 
نمیکنی��د، چرا با آمریکا تعام��ل نمیکنید؛ این جوابش. 
آمریکا البّته با خیلی از کش��ورهای دیگر هم همین جور 
اس��ت؛ با دولتهای گوناگون دیگر هم همین جور اس��ت 
که آن مورِد بحث ما نیس��ت؛ الاقل جمهوری اس��المی 

نمیتواند با آمریکا تعامل کند، نمیتواند کار کند.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
2 خرداد 97

مخاطب شمایید

عملبهتعهداتبرجامی
تنهاگزینهایراننیست

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، 
با اش��اره ب��ه دوازدهمین گ��زارش آژانس بین 
المللی ان��رژی هس��ته ای در مورد پایبن��دی ایران به 
تعهداتش در برجام نوشت: اگر هدف حفظ برجام است، 
آن وقت هیچ گریزی از این نیست که تعهد عادی سازی 
روابط اقتصادی ایران عملی شود و نه اینکه خواسته های 
نامربوط مطرح گردد. اینکه ایران تنها کشوری باشد که 
هن��وز تعه��دات برجامی خود را در عم��ل و نه تنها در 

حرف اجرا می کند تنها گزینه ایران نیست.

سیاست مجازی

ت اول
نوب

 سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در حاشيه بلوار
 خليج فارس جهت احداث گلخانه ، به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و 
مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد.جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/6/24 به 
سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نماييد. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/6/26 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/27 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز
55450503

آگهى تجديد مزايده عمومى شماره 97/4 (مرحله دوم)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهديه آبديده فرزند محمد 
خواهان آقاى حميدرضا معين دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم مهديه ابده به خواسته مطالبه طلب 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709989502400080 شعبه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان زابل ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/1 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف/979
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان زابل

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم
به موجب اجرائيه صادره از شعبه سوم حقوقى زابل محكوم عليه ناصر سلوكى فرزند عباس محكوم به 
پرداخت مبلغ 4/627/250/495 ريال در حق محكوم له غالمرضا سراوانى فرزند عليرضا گرديده است مقرر 
مى دارد چون ملك به پالك ثبتى 2 فرعى از 280 اصلى به شماره ثبت 22529 بنام وثيقه گذار نونا سلوكى 
فرزند ناصر در پرونده ضبط گرديده اســت كه ارزش ملك حسب نظريه كارشناسى ارزش ملك با قيمت پايه 
4/000/000/000 ريال برآورد گرديده و بدليل عدم معرفى محكوم عليه دستور ضبط وجه الوثاق صادر لذا 
با توجه به تقاضاى محكوم له ملك فوق الذكر از طريق مزايده در تاريخ 1397/7/2 روز دوشنبه راس ساعت 
10 صبح به فروش مى رســد متقاضيان مى توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد 
مزايده بازديد سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا فروش آن از قيمت پايه شروع و به 
كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى گردد همچنين كليه هزينه هاى مربوطه 
به عهده برنده و انتقال سند بنام خريدار تابع مقررات خواهد بود اين آگهى به تجويز مواد 114و118و120 

قانون اجراى احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر ميگردد. م الف/973
قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى زابل

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت اول)
به موجب اجراييه صادره از شــعبه دوم شــوراى حل اختالف زابل محكوم عليه عليرضا مالشاهى فرزند 
محمد محكوم به پرداخت مبلغ 131/348/437 در حق محكوم له محمد على جالئى زاده فرزند عباس و حق 
اجراء دولتى در حق صندوق دولت مقرر مى دارد چون محكوم له در قبال بدهى خود يك دســتگاه خودرو پژو 
405 به شــماره انتظامى 494 ب 63 ايران 95 را معرفى و حســب نظريه كارشناســى ارزش خودرو به مبلغ 
260/000/000 ريــال بــرآورد گرديده لذا با توجه بــه تقاضاى محكوم له خودرو فــوق از طريق مزايده در 
تاريخ 97/7/3 روز ســه شــنبه راس ساعت 10 صبح به فروش مى رسد متقاضيان مى توانند پنج روز مانده 
به روز مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد مزايده بازديد ســپس در صورت تمايل در جلســه مزايده شــركت 
نمايند ضمنا فروش آن از قيمت پايه شــروع و به كســى كه باالترين قميت را پيشنهاد نمايد مورد مزايده به 
او واگذار مى گردد همچنين كليه هزينه هاى مربوطه به عهده برنده و انتقال سند بنام خريدار تابع مقررات 
خواهد بود اين آگهى به تجويز مواد 114و118و120 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى محلى 

منتشر ميگردد. م الف972
قاضى اجراى احكام شوراى حل اختالف زابل

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم له/ محكــوم لهم: رضا مختارى فرزند محمد ابراهيم به نشــانى اســتان سيســتان 
و بلوچســتان شهرســتان زابل شــهر زابل فردوســى 17-  مشــخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: احسان 
داودى فرزنــد عبدالصمــد ، محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709979502400209 محكوم عليه محكوم اســت به حضور در دفترخانه اســناد رســمى و انتقال ســند 
يكدستگاه خودرو زانتيا به شماره پالك 461ى82- ايران 77 بنام محكوم له ضمنا حق االجرا بر عهده محكوم 
عليه مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه : 1- اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا 
بگــذارد (مــاده 34 قانون اجراى احــكام مدنى) . 2- ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد 3- مالى معرفى 
كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له 
بازداشــت مى شــود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامــل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجــراى احكام مدنــى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
ديگــرى بــه هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى 
محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد 

بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف/980
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمد عارف محمدى فرزند ولى محمد
خواهان كبرى پودينه ئى دادخواستى به طرفيت خوانده محمد عارف محمدى به خواسته  مهريه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609985477301561 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگسترى شهرستان زابل ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/7 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/971
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى ولى داد پشــتى داراى شناسنامه 3651148548 به شــرح دادخواست به كالسه 98/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شــريف پشــتى بشناسنامه 
3640358041 در تاريــخ 87/4/4 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- ولى داد پشتى فرزند شهمراد ش ملى 3651148548 پدر متوفى 2- مهديم 
پشــتى فرزند شــهمراد ش ملى 3651149668 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را در يــك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى نمايد تا هركســى اعتــراض دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم نمايد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت فاطمه مفتاح گرگيج فرزند غالم به شــماره شناســنامه 8863 به شــرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200307 از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نادر شاهوزائى به شماره شناسنامه 457 در تاريخ 97/5/23 
در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود حيات گفته و ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضى با 
مشــخصات سجلى فوق الذكر همسر متوفى 2- امين اهللا شاهوزائى به ش ش 6110147397  -3- وحيد 
شاهوزائى به ش ش 6110147400 – 4- محمد شاهوزائى به ش ش 6110153133 – 5- عامر شاهوزائى 
به ش ش 3613867631 – 6- ســامر شــاهوزائى به ش ش 3614569012- 7- صبرا شاهوزائى به ش 
ش 3613367221 -8- عماد شاهوزائى به ش ش 3612972111 همگى فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1406
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى غالمرضا شــهريارى فرزند عباســعلى داراى شناســنامه شماره 230 مواليد بشــرح دادخواست به 
كالســه 970341 از اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فريبا 
آفردگان بشناســنامه 10581 در تاريخ 97/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- متقاضى با مشخصات فوق همسر متوفى 2- شيرين شهريارى فرزند 
غالمرضا ش ش 3661706934 دختر متوفى 3- فرخ بندانى فرزند عباس ش ش 21 مادر متوفى ، متوفى 
وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/974
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم آرزو سادات موسوى فرزند محمد 
خواهان آقاى حميدرضا حســينى فرزند محمد دادخواستى به طرفيت خوانده خانم آرزو سادات موسوى 
فرزنــد محمد به خواســته تعديل تقســيط مهريه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709980250700403 شــعبه هفتــم دادگاه خانواده شهرســتان شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/7/18 ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/3085
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان شهررى

 12259 شناسنامه  شماره  به  صادقي  اكبر  وراثت  حصر  گواهي  رونوشت  آگهى   
شعبه  اين  از   414/827/97 پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به 
شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست 
دائمى  اقامتگاه   96/9/21 تاريخ  674در  شناسنامه  شماره  به  صادقي  حسين 
: به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود 

مركزي  آوج  صادره  متولد1342  ش972  ش  به  داودعلي  فرزند  دمرچلي  ثريا   -1  
همسرمتوفي 2- اكبر صادقي فرزند حسين به ش ش 12259 متولد1366 صادره از 
ري فرزند متوفي  3-عباس صادقي فرزند حسين به ش ش949  متولد1360 صادره 
از آوج مركزي فرزند متوفي 4-صغري صادقي فرزند حسين به ش ش0480305511  
متولد1370 صادره از تهران فرزند متوفي 5-سميه صادقي فرزند حسين به ش ش 
10268 متولد1362 صادره از تهران فرزند متوفي 6-سهيال صادقي فرزند حسين به 
ش ش 3427 متولد1365 صادره از تهران فرزند متوفي 7-ليال صادقي فرزند حسين 
به ش ش  1094 متولد1363 صادره از شهر ري فرزند متوفي و اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه 

تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/60170    دفتر شعبه 827 مجتمع شماره 17 شوراي حل اختالف شهر تهران

خواسته:  اميراحمدي  فرهاد  خوانده:  حريري  علي  خواهان:  حوزه406  تاريخ  دادنامه   
مطالبه وجه چك گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم 
داشته كه پس از ارجاع به اين مرجع و ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
مقرر حوزه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 راى شورا درخصوص دادخواست خواهان علي حريري به طرفيت خوانده فرهاد اميراحمد 
به خواسته مطالبه وجه چك به شماره 967203 به مبلغ40/000/000ريال به شماره عهده 
بانك شهر تقديمي از ناحيه خواهان و گواهي هاي عدم پرداخت بانك عليه داللت بر استقرار 
دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاي اصول مستندات مذكور در يد مدعي 
داللت بر بقاي دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد 
لذا چون خوانده دفاعي در قبال دعواي مطروحه معمول نداشته و دليلي بر برائت ذمه خود 
اقامه و ارائه نكرده است لذا مستندا به مواد 313-314 قانون تجارت و ماده 198 قانون 
آئين دادرسي مدني دعواي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ40/000/000ريال وجه چك و 1050000ريال هزينه دادرسي جمعا به 
ميزان41050000ريال در حق خواهان صادر مي نمايد ضمنا خسارت تاخيرتاديه از تاريخ 
چك 96/3/20 لغايت اجراي حكم طبق شاخص بانك مركزي و ماده 522 قانون آئين دادرسي 
مدني و ماده واحده استفساريه از تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 و 
الحاقات و اصالحات بعدي توسط دايره اجرا محاسبه از خوانده اخذ و در حق خواهان پرداخت 
نمايد.    راى صادره غيابى بوده و ظرف20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در شورا و ظرف 

20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/60168                          دفتر شعبه406 مجتمع شماره10 شوراي حل اختالف شهر تهران 

آگهى رونوشت گواهي حصر وراثت مهدي صادقي به شماره شناسنامه 9653 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 424/827/97 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حيدر صادقي به شماره شناسنامه 
ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  تاريخ 1397/5/2  در   12716
به ش ش322  نوروزي فرزند عبدالعلي  به 1- رقيه  الفوت آن مرحوم منحصر است 
متولد 1331 صادره ابهر همسرمتوفي 2- فاطمه صادقي فرزند حيدر به ش ش 322 
متولد 1350 صادره از خرمدره فرزند متوفي 3-ثريا صادقي فرزند حيدر به ش ش 
5807 متولد 1353 صادره از تهران فرزند متوفي 4-زهرا صادقي فرزند حيدر به ش 
ش5140  متولد 1355 صادره از تهران فرزند متوفي 5-ميترا صادقي فرزند حيدر 
به ش ش1792  متولد 1360 صادره از تهران فرزند متوفي 6-مينا صادقي فرزند 
حيدر به ش ش 6008 متولد 1364 صادره از تهران فرزند متوفي 7-فرزانه صادقي 
فرزند حيدر به ش ش0012472336  متولد 1369 صادره از تهران فرزند متوفي 
8-مهدي صادقي فرزند حيدر به ش ش 9653 متولد 1361 صادره از تهران فرزند 
از  متوفي 9-محمدرضا صادقي فرزند حيدر به ش ش50538  متولد 1367 صادره 
تهران فرزند متوفي و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/60174    دفتر شعبه 827 مجتمع شماره 17 شوراي حل اختالف شهر تهران

به  به شماره شناسنامه 894  براتلو  اصغر  علي  وراثت  گواهي حصر  رونوشت  آگهى   
شرح دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 413/827/97 از اين شعبه درخواست 
به شماره  براتلو  مراد  و چنين توضيح داده كه شادروان  نموده  گواهى حصر وراثت 
شناسنامه 22630 در تاريخ 1397/3/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نازبانو صفائي چالكسرائي فرزند 
اصغر  علي   -2 از سياهكي همسرمتوفي  متولد1335 صادره  به ش ش2  محمدرضا 
براتلو فرزند مراد به ش ش894 متولد 1335 صادره از آوج مشهد فرزند متوفي 
مشهد  آوج  از  صادره   1340 متولد  ش908  ش  به  مراد  فرزند  براتلو  3-سكينه 
صادره   1343 909متولد  ش  ش  به  مراد  فرزند  براتلو  4-صفيه  متوفي  فرزند 
842متولد  ش  ش  به  مراد  فرزند  براتلو  اكبر  5-علي  متوفي  فرزند  مشهد  آوج  از 
1329 صادره از آوج مشهد فرزند متوفي 6-عباس براتلو فرزند مراد به ش ش6 
متولد 1337 صادره از آوج مشهد فرزند متوفي و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، 
درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اين شعبه تقديم  به  تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه  از  باشد  او  نزد  از متوفى  اى 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
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شرح  به  شناسنامه2582  شماره  به  مقدمي  بهناز  وراثت  حصر  گواهي  رونوشت  آگهى 
دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 425/827/97 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سلمه مقدم به شماره شناسنامه 
1618 در تاريخ 96/9/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1-بهناز مقدمي فرزند حمزه علي به ش ش2582  متولد 
تهران فرزند متوفي 2-عصمت مقدمي فرزند حمزه علي به ش ش  از  1349 صادره 
616 متولد 1346 صادره از تهران فرزند متوفي 3-مرتضي مقدمي فرزند حمزه علي 
به ش ش 3053 متولد 1350 صادره از تهران فرزند متوفي 4-مهدي مقدمي فرزند 
حمزه علي به ش ش 6708 متولد 1355 صادره از تهران فرزند متوفي 5- محمدرضا 
مقدمي فرزند حمزه علي به ش ش 4941 متولد 1359 صادره از تهران فرزند متوفي 
6-زهرا مقدمي فرزند حمزه علي به ش ش2008  متولد 1344 صادره از تهران فرزند 
متوفي و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف 

مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
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ادامه از صفحه اول
همچنین حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای برجام 
را وس��یله ای برای حف��ظ منافع مل��ی خواندند و 
افزودند: »برجام هدف نیس��ت بلکه وسیله است و 
طبعاً اگر به نتیجه برس��یم که با این وسیله، حفظ 
منافع ملی امکان پذیر نیست آن را کنار می گذاریم.

اروپایی ه��ا بای��د از بیان و عمل مس��ئوالن دولتی 
ای��ران بفهمند که اقدامات آن ه��ا تدابیر و واکنش 
متناسب جمهوری اسالمی ایران را به دنبال خواهد 
داش��ت.« به نوعی ای��ن پیام هایی بود که به دولت 
و تیم دیپلماسی کشور مخابره شد تا سیاست های 
س��ال های باقی مانده را براس��اس این موضوعات 
بچینند. اما این بند از سخنان رهبری را می توان با 

کلیدواژه هایی که در آن وجود دارد تفسیر کرد.

ادامهمذاکرهبااروپا
رهبری در نقطه نخس��ت به این موضوع طبق 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اشاره دارند 
که مذاکره با اروپا مانعی ندارد و مشکلی در زمینه 
مذاکره با کشورهای اروپایی نه داشته و نداریم. به 
نوعی ایش��ان می خواهند برار چندمین ار به آنهایی 
که تالش دارند ت��ا در افکار عمومی جهان اینطور 
وانم��ود کنند که جمهوری اس��المی اهل مذاکره 
نیس��ت تاکید کنند که اتفاقا جمهوری اس��المی 
اهل مذاکره با همه کشورهای جهان در چارچوب 
مس��اوی و متعادل اس��ت و نش��ان دهند که هیچ 
مشکلی در ادامه روند مذاکره با اروپا وجود ندارد.

قطعامیدازاقتصادوبرجام
اما نکته بعدی که بالفاصله بعد از این س��خن 
رهبری بیان می ش��ود، اشاره به این اصل مهم که 
هوش��یاری مس��ئوالن را می طلبد است که ضمن 
ادامه مذاکره با اروپ��ا باید از برجام و اقتصاد قطع 

امید کرد. 
این س��خن بدین معناس��ت ک��ه رهبر معظم 
انقالب می خواهند به مس��ئوالن بگویند که اشتباه 
گذشته را تکرار نکرده و مشکالت داخلی را با گره 
زدن به مذاکرات پیش نبرند و از همین ابتدای کار 
به آنه��ا بگویند که ضمن پیش برد مذاکره با اروپا 
باید با نگاه به داخل و ایس��تادن بر سر جای خود، 
وظایفش��ان را در راس��تای بهبود اوضاع معیشت 
مردم و در عین حال حفظ دستاوردهای هسته ای 
کشور به خوبی انجام داده و آنها را در گرو رسیده 

به توافق با اروپا تبیین نکنند.
 رهب��ری ب��ا این اص��ل مهم بار دیگ��ر تاکید 
کردن��د که موضوع��ات کالن و معیش��ت مردم با 
نگاه به داخل و اس��تفاده از ظرفیت های نظام حل 
می شود نه نگاه به دس��ت های خارجی ها و انتظار 
داشتن از آنها و امید بستن به وعده هایی که تجربه 
نشان داده که با اطمینان نمی توان از عملی شدن 
آن س��خن گفت. بر همین اساس سخنان رهبری 
انتظار می رود که مس��ئوالن نیز در همین راستا با 
ادام��ه مذاکره با اروپا نگاه کرده و حل مش��کالت 
معیش��تی مردم را در اولوی��ت قرار داده و آن را به 

نتیجه مذاکره با اروپا گره نزنند.

نگاهباچشمشکآلودبهوعدهاروپا
رهب��ر معظم انق��الب بعد از این س��خنان به 
طور اخ��ص و صریح و واضح به مس��ئوالن تاکید 
دارند که باید با ش��ک به وعده های اروپا نگاه کرد 
و سیاست ها و استراتژی های نظام را با وعده های 

آنها به بازی نگرفت. 
در واق��ع رهب��ری صراحت��ا اش��اره دارند که 
اگر مس��ئوالن ب��ا ن��گاه واقع بینان��ه و منطقی به 
دس��تاوردهای مذاک��ره با اروپا نگاه ک��رده و آن را 
در چارچ��وب واقعیت های موج��ود توضیح دهند 
مذاکرات حاش��یه ای که در این زمینه ممکن است 
با بس��یاری از کشورها صورت بگیرد برای مردم به 
اصل مهمی که برایش��ان رک��ود و توقع ایجاد کند 
مبدل نگشته و باعث نخواهد شد که آنها مدتها در 
انتظار نتیجه مذاکرات بازار را با رکود مواجه کرده و 
یا برای انجام فعالیت های اقتصادی خود با احتیاط 
حرک��ت کنند چراک��ه باید بدانن��د مذاکرات با هر 
کش��وری تنها جزئی از مسایل روزمره کشور است 
نه کل مسایل کشور که از زندگی مردم تا معیشت 
آن را به آن گره نزنند. به نوعی رهبر معظم انقالب 
ب��ه مس��ئوالن می گویند که به ه��وای مذاکره و با 

وعده هایی که اروپا می دهد، کار مردم متوقف نشده 
و به آن وعده های غیرمطمئن گره نخورد.

برجاموسیلهاست
در نهای��ت رهب��ر معظ��م انق��الب دو جمله 
حکیمانه دیگ��ر در این باره دارند. اول اینکه برجام 
هدف نیس��ت، یعنی تاکید مج��دد بر اینکه هدف 
اصلی رسیدن به هر توافقی با هر نتیجه ای نیست! 
یعنی نباید به بهانه دست یافتن به توافق ارزش ها و 
خط قرمزها را زیر پا گذاشت و توافق را دستاوردی 
ب��زرگ و غیرقابل بار تعبیر کرد. رهبری بر این امر 
تاکید دران��د که برجام یا همان توافق وس��یله ای 
اس��ت که می  تواند ما را به اهدافمان برساند و باید 
مانن��د یک وس��یله ای که به ما کم��ک می کند به 
اهدافمان که همان برداشتن تحریم ها است کمک 
کند نه اینکه خود امضا و دس��ت دادن را دستاورد 

دیدده و به نتایج آن کاری نداشته باشیم.
در واق��ع یکبار دیگر بر این امر تاکید دارد که 
توافق نداشتن روی مس��اله ای و پیشبرد اهداف و 
منافع ملی مانند انچه در طول سال های 84 تا ۹2 
رخ داد که حاصل آن رس��یدن به غنی س��ازی 2۰ 

درصد بود بسیار بهتر اس��ت از رسیدن به توافقی 
که هم دس��تاوردها را متوق��ف کند و هم عادیدی 
برای کشور نداش��ته باشد و تنها به چهار عکس و 

امضا خالصه شود.

خروجازبرجامبهخاطرمنافعملی
در نهایت ایش��ان تاکید دارند ک��ه اگر منافع 
ملی در خطر قرار بگیرد از برجام خارج می ش��وند 
و ب��ه نوعی برای بار دوم بعد از خروج امریکا تاکید 
دارند ک��ه منافع ملی مان را به هیچ تعهد متزلزلی 
که طرف متقابل آن را نقض کند گره نخواهیم زد 
و ت��ا جایی بر توافق متعهد می مانیم که طرف های 
دیگر نیز متعهد بوده و نتایج این تعهد را در عمل 
پذیرا ش��وند نه اینکه ما تنها متعهد مانده باشیم و 
ب��از هم بدبینی و بازی با افکار عمومی ادامه یافته 
و بدهکار شویم به جای آنکگه خسارات ما جبران 

و حقمان داده شود.
در نهای��ت اینط��ور می توان نوش��ت که مقام 
معظم رهبری یکبار دیگر در هفته دولت حجت را 
بر دولت تمام کرده و عنوان کردند که در راستای 
برطرف کردن مش��کالت م��ردم باید نگاه به درون 
کش��ور داشت و در مسیر بهبود اوضاع کسب و کار 
و حمایت از تولید و حل مش��کالت حرکت کرد و 
راه برطرف کردن مش��کالت داخلی از ژنو و لوزان 
و اروپ��ا و امری��کا نمی گذرد و همانط��ور که بارها 
فرموده اند راه حل مشکالت کشور در داخل کشور 

است و بس.

مدیریت هسته ای و اقتصاد نیاز به هماهنگی با اروپا ندارد؛

گروهان، به جای خود


