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تقاضای عذرخواهی رئیس جمهور نظر خبرگان نیست
 آیت اهلل هاش��م هاشم زاده هریسی گفت: خبرگان نمی تواند خارج از خودش 
قانون تصویب کند. فقط این اندازه می گویم مسائلی که بهانه به دست دشمنان 
داخلی و خارجی بدهد و منشأ اختالف و بگو و مگو در جامعه شود را بهتر است 
بر حذر باشند. داخل کشور ما مخالف و موافق زیاد است. موافقین و مخالفین با 

این مسأله داخل انقالب هستند. شاید مصلحت نباشد که در داخل انقالب، نظام 
و جامعه بگو و مگو ایجاد ش��ود. چون دش��من احساس می کند که دو برد دارد؛ یکی 

اینکه همه زحمات ایرانیان و مسئولین را با یک کلمه نمایشی بر باد کرده و یک اختالف 
هم در میان جامعه انداخته که به جان هم افتاده اند.  جماران

 کسی هم با یک عذرخواهی دولت راضی نمی شود و همه چیز را فراموش نمی کند، 
دولت باید همه حرف های خودش رادر محافل عمومی و حقوقی پیگیری و پاسخ صحیح 

به مطالبه عمومی بدهد وگرنه شاید الزم به بررسی کفایت در مجلس شود.

خبرگان
هر اقدام افراطی به نفع ترامپ است!

محس��ن رهامی یک فعال سیاس��ی اصالح طلب با اش��اره به اینکه هر اقدام 
افراطی در واکنش به خروج ترامپ از برجام به نفع آمریکا و به ضرر منافع ملی 
کشور است، گفت: در این شرایط همه مسئوالن کشور از دولت و سایر قوا باید با 
تدبیر و مدیریت عمل کرده تا با وحدت داخلی، آثار خارج شدن آمریکا از برجام 

کاهش یابد. برجام یک توافق بین المللی است که به تایید سازمان ملل و شورای 
امنیت رسیده است، این قرارداد دو طرفه نیست که با خروج یک طرف، قرارداد ملغی 

شود، بنابراین برجام کماکان به لحاظ قانونی پابرجا و قانونی است.  ایسنا
 جن��اب رهامی چرا ح��اال از رئیس جمهور و تیم مذاکره کنن��ده که در دوربین های 
صداوسیما نگاه کردند و گفتند هیچ رئیس جمهوری در امریکا نمی تواند برجام را به هم بزند 
مطالبه نمی کنید! اگر قرار باش��د هر دفعه به بهانه های واهی منتقدان را س��اکت کنید چه 

موقع طرفدار آزادی بیان هستید؟! این پارادوکس را چطور برای مردم تبیین می کنید!

وتوش بدون ر
بحثی درمورد طرح عدم کفایت روحانی مطرح نیست

جالل میرزایی رئیس کمیته سیاس��ی فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم 
تصمیم گی��ری عقالن��ی در دوران پس از خروج آمری��کا از برجام، علت تاثیرگذاری 
تحریم ها در دوره قبل را اجماع جهانی علیه ایران دانس��ت و با انتقاد از رئیس��ی و 
علم الهدی به خاطر عدم استقبال از روحانی در جریان سفر به مشهد و تکذیب موضوع 

مربوط به طرح عدم کفایت روحانی در مجلس، نس��بت ب��ه عواقب اقدامات افراطی 
هش��دار داد و گفت: از دل آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس، مسائلی شبیه به سفارت 

عربستان بیرون می آید. شاهد بودیم که به خاطر یک اختالف نظر سیاسی در مورد تلگرام یا 
مباحث انتخاباتی که مربوط به ماه های گذش��ته است، آقای علم الهدی به استقبال روحانی 

نرفت و آقای رئیسی هم پیش از ورود رئیس جمهور مشهد مقدس را ترک کرد.  ایلنا
 فقط می توان نوشت: از ارتباط گودرز و شقایق بیان شده در مطلب فوق به نحوه 

استیفای حقوق ملت از برجام را پیدا کنید!!!! 

ساز مخالف

مذاکره وسیله برای تحمیل خواستها است
آمریکا دش��منی خودش را پنهان هم نمیکند. بله، 
تقسیم وظایف میکنند؛ یکی لبخند میزند، یکی مصّوبه 
علیه جمهوری اسالمی تهّیه میکند و دنبال میکند؛ این 
به نحوی تقسیم وظایف است. دنبال چیزی به نام مذاکره ی 
با ایرانند؛ ]اّما[ مذاکره بهانه است، مذاکره وسیله برای نفوذ 
است، مذاکره وسیله برای تحمیل خواستها است. ما فقط 
در قضّیه ی هسته ای به دالیل مشّخصی که مکّرر هم این 
دالیل را ذکر کرده ایم، موافقت کردیم بروند مذاکره کنند؛ 
خب مذاکره کردند. بحمداهلل مذاکره کنندگان ما هم در 
این عرصه خوب ظاهر ش��دند؛ اّما در عرصه های دیگر ما 
اجازه ی مذاکره ندادی��م و با آمریکا مذاکره نمیکنیم؛ با 
همه ی دنیا ما مذاکره میکنیم، ]اّما[ با آمریکا نمیکنیم. 
ما اهل مذاکره ایم، اهل تفاهمیم؛ هم مذاکرات در سطح 
دولتها، هم مذاکرات در س��طح اق��وام، هم مذاکرات در 
سطح ادیان؛ ما اهل مذاکره ایم و با همه مذاکره میکنیم 

جز با آمریکا؛ و البّته رژیم صهیونیستی...
 یک جمله راجع به رژیم صهیونیستی عرض بکنیم؛ 
بعد از اتمام این مذاکراِت هسته ای، شنیدم صهیونیست ها در 
فلسطین اشغالی گفتند فعالً با این مذاکراتی که شد، تا ۲۵ 
سال از دغدغه ی ایران آسوده ایم؛ بعد از ۲۵ سال فکرش را 
میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اّوالً شما ۲۵ سال آینده 
را نخواهید دید. ان شاءاهلل تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی 
و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه 
وجود نخواهد داش��ت؛ ثانیاً در همی��ن مّدت هم روحّیه ی 
اسالمِی مبارز و حماسی و جهادی، یک لحظه صهیونیست ها 
را راحت نخواهد گذاشت؛ این را بدانند. ملّتها بیدار شده اند...
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تصوی��ب جهانی نقض ش��ده درحـــاشیه س��ند بین الملل��ی مزین به 
است و دم از گفت وگوی مجدد می زنند. می گویند 
باب گفت وگو باز اس��ت اما به هی��چ قانونی پایبند 
نیس��تند، در چنین شرایطی آیا می توان گفت وگو 

درباره حفظ برجام را ادامه داد؟!
ترامپ بعد از اعالم خروج از برجام سندی که 
به تصویب سازمان ملل رسیده است اعالم می کند 
که آماده گفت وگو است و اروپا هم بعد از همراهی 
ترامپ در نقض پیمان همین باب را می گشایند اما 
واقعا با توجه به اینک��ه قواعد بین المللی و مصوبه 
س��ازمان ملل هم نتوانس��ته راهگشا ش��ود ادامه 

گفت وگو با چنین کشورهایی قابل اجراست؟
 اصال براس��اس ک��دام قانون باید نشس��ت و 
صحبت کرد که بتواند حافظ منافع طرفین باشد؟! 
همان س��ازمان ملل از زمان نقض برجام توس��ط 

امریکا چه کرده است؟! 
مگر س��ازمان ملل آزمایش��ات موشکی ایرانی 
را رای ن��داد ک��ه نافی برجام نیس��ت چ��را امروز 
نمی تواند یک زیاده خواه و ناقض قواعد بین المللی 

را ک��ه خطر برای امنیت جه��ان و صلح بین الملل 
محسوب می شود تنبیه کند؟!

 
حقوق برجام

به نظ��ر حقوق دانان »برج��ام« را هم می توان 
موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیرالزام آور 
تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در 
نظر گرفت. برای پاس��خ به این پرس��ش که برجام 
معاهدۀ بین المللی است یا صرفاً یک تفاهم سیاسی 
بین جمهوری اسالمی ایران با گروه 1+۵، از یک سو 
باید به متن 167 صفحه ای برجام مراجعه کرد و از 
س��وی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بین الملل و 
قوانین کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار 

داد. 
هرچند در متن برجام سخنی از معاهده  بودن 
آن ب��ه میان نیامده اس��ت، اما با مراجعه به حقوق 
داخل��ی و بین المل��ل، می ت��وان آن را موافقت نامۀ 

بین المللی به حساب آورد. 
دولت ای��االت متح��دۀ امریکا قب��ل و بعد از 
رسانه ای  شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری 
قانونی دو کش��ور - کنگرۀ امریکا و مجلس شورای 
اس��المی ایران - به سالمت عبور کرد، اصرار دارد 
که برجام یک معاهدۀ بین المللی نیست و نمی توان 
ب��رای آن اعتبار حقوقی مبرهن��ی در نظر گرفت. 
مقامات دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور نیز ادبیاتی 
مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کرده اند؛ 
آنچ��ه اتفاق افتاده، یک تفاهم نامه اس��ت و نه یک 

موافقت نامۀ الزام آور که کشورهای طرف مذاکره را 
در چالشی به نام »ضمانت اجرا« تحدید کند. باید 
قطعنامۀ ۲۲31 ش��ورای امنیت و برجام، بررس��ی 
شود که چرا س��ند برجام را باید یک موافقت نامۀ 

بین المللی به حساب آورد.

قطعنامه واقعی یا مجازی؟!
می گفتن��د قطعنامه س��ازمان ملل پش��تیبان 
برجام اس��ت. اما االن هیچ ش��کایت بین المللی را 
برای ناقض حق��وق بین المللی تنظی��م نکرده اند. 
درست است که در قطعنامه هیچ اشاره ای به تأیید 
ایران و یا امریکا برای اجرای آن نشده و بعد از 90 
روز الزم االجرا می ش��ود. البته این نکته را نیز باید 
گفت که قطعنامه نسبت به کنگره امریکا و مجلس 
ایران یک ماهیت حقوقی مس��تقل برای خود قائل 
ش��ده اس��ت اما به دلیل آنکه قطعنامه به واسطه 
برجام صادر شده است، اگر مجلس برجام را تأیید 
نکند، قطعنامه برای حق��وق داخلی ما الزم االجرا 
نبود اما این متن به تصویب مجلس هم رس��ید تا 

مشکل از این بابت نداشته باشیم.
همچنین برای غربی ها نیز وجود این قطعنامه 
چن��دان مفی��د نخواه��د بود، ب��ه دلی��ل آنکه در 
قطعنام��ه ۲۲31 تمام��ی قطعنامه ه��ای تحریمی 
علیه کش��ورمان را لغو کرده و ی��ک قطعنامه نرم 
درخصوص کش��ورمان اس��ت و به نفع طرف های 
غربی نیس��ت. بنابراین اگر برجام توسط کشورمان 
پذیرفته نمی شد، خود به خود قطعنامه نیز منتفی 

می ش��د. در مجموع باید گفت ک��ه قطعنامه ذات 
مستقل ندارد.

اما اگر امریکا ناقض شود، در این میان امریکا 
منزوی خواهد ش��د و با توجه به قطعنامه شورای 
امنیت، ای��ن موضوع برای همه کش��ورهای عضو 
سازمان ملل الزم االجرا خواهد بود. البته این نکته 
را نی��ز نباید فراموش کرد که اگ��ر ایاالت متحده 
به عن��وان یکی از اعضای س��ازمان ملل حاضر به 
اجرای قطعنامه ۲۲31 نشود و جریمه ای از سوی 
س��ازمان ملل ب��رای آنها در نظر گرفته ش��ود، به 
دلی��ل حق وتو ایاالت متحده این الزام جدید برای 
امریکا الزم االجرا نخواهد ب��ود!!! یعنی غرامت هم 

نمی توانیم بگیریم!

هشدارهایی که جدی گرفته نشد
»در مجموع نتیجه این اس��ت ک��ه اگر ایران 
برجام را بپذی��رد و ایاالت متح��ده آن را نپذیرد، 
قطعنامه برای همه کش��ورها الزم االجرا اس��ت اما 
ب��رای امریکا اگر اجرایی نش��ود، آث��ار عملی برای 
آنها به همراه نخواهد داش��ت اما ممکن است آثار 

سیاسی برای آنها به همراه بیاورد.« 
متن فوق را محمد دهقانی عضو هیئت رئیسه 
مجل��س در ابتدای امضای برجام ب��ر زبان رانده و 
درباره خ��روج احتمل��ی عضوی از برج��ام تاکید 
داشته که »این یکی از ابعادی است که باید مورد 
بررس��ی دقیق قرار بگیرد و هنوز بررس��ی کاملی 
روی مت��ن صورت نگرفته ک��ه بتوانیم نظر قطعی 
بدهیم. اما براس��اس همان ب��رآورد اولیه، ضمانت 
اجرای این برجام برای امریکایی ها ضمانت اجرای 
سیاس��ی اس��ت. یعنی همین دولت فعل��ی امریکا 
و دول��ت آین��ده آن اگر به مفاد قطعنامه ش��ورای 
امنیت عمل نکند، با توجه به قدرت بیشتر آنان در 
ش��ورای امنیت به واسطه حق وتو، ضمانت اجرای 
حقوق��ی قابل اجرا نیس��ت. امریکایی ها اگر تخلف 
آشکاری کنند و ما به ش��ورای امنیت نیز گزارش 
کنیم و آنان جلس��ه ای در ای��ن خصوص بگیرند و 
حتی بخواهند امریکا را نیز جریمه بکنند به دلیل 
همین حق وتو اثر عملی نخواهد داش��ت. بنابراین 
نقض عهد امریکا که کاماًل متصور است نیز امکان 
ایجاد یک ابزار حقوقی برای ضمانت اجرا را نخواهد 
داد. البته همانطور ک��ه گفتم امریکا نیز به عنوان 
یک کشور ملزم به اجرای قطعنامه شورای امنیت 
اس��ت. اما به دلیل همین حق وتو این الزام عملی 
نخواهد بود، اما از لحاظ سیاسی ممکن است برای 

امریکا هزینه داشته باشد.«
این هش��دار حتی قبل از تصوی��ب برجام در 
مجلس داده ش��ده بود! اما االن هم باید دست برتر 

باشیم و ناقض را جریمه کنیم.
ادامه دارد

شهروندان  از  تجليل  براى  روزى  خرم آباد،  نكوداشت  براى  روزى  ارديبهشت   20
غنى  فرهنگ  و  هنر  تاريخ،  گراميداشت  و  شهر  مردم  آمدن  هم  گرد  نيك انديش، 

خرم آباد بود.
روز نكوداشت خرم آباد، شامگاه پنج شنبه با حضور پرشور و گسترده مردم خرم آباد و 
همچنين مسئوالن استانى در سالن شهيد چاغروند مجموعه ورزشى تختى خرم آباد 

برگزار شد.
روز نكوداشت خرم آباد يكى از مجموعه برنامه هاى «هفته نكوداشت خرم آباد» بود 
تمبر  از  لرى، رونمايى  اجراى موسيقى  ازجمله  برنامه هاى مختلفى  قالب آن  كه در 
هفته نكوداشت خرم آباد، تجليل از شهروند 100 ساله خرم آباد به نام «محمدصادق 
دارايى زاده» به عنوان يكى از خيرين اين شهر و ... برگزار شد و مورد استقبال پرشور 

مردم خرم آباد قرار گرفت.
اين سرزمين فاخر بايد به شكوفايى برسد

گودرز اميرى معاون استاندار لرستان در اين مراسم در سخنانى گفت: فرصت هاى 
سرمايه گذارى خرم آباد بايد به گوش جهانيان برسد.

وى افزود: نام گذارى هفته نكوداشت خرم آباد يك رويداد مناسب و به حق بود زيرا 
خرم آباد در ارديبهشت، بهشت ديگرى است.

معاون استاندار لرستان ادامه داد: لرستان و خرم آباد سرزمينى فاخر، تاريخى و طبيعى 
است كه بايد ظرفيت هاى آن به گوش جهانيان برسد.

اميرى با اشاره به اينكه هفته نكوداشت خرم آباد، فرصت مناسبى براى نمايش و به 
تصوير كشيدن خرم آباد و توانمندى هايش در سال هاى آتى است، گفت: اين ظرفيت ها 
بايد از طريق رسانه ها به اطالع جهانيان برسد تا توانمندى هاى اين سرزمين عليرغم 
وجود كاستى ها و عقب ماندگى هاى موجود در كنار سخت كوشى مردمان و مزيت ها و 

فرصت هايش، به خوبى معرفى شود.
وى اضافه كرد: بايد قدر فرصت هاى توسعه اين شهر را دانست و شهردارى و شوراى 
شهر برنامه اى تدوين كنند كه نظرات، ايده ها و پيشنهادها شهروندان خرم آبادى را كه 
قطعاً دل درگرو توسعه اين شهردارند، پذيرا باشند و زمينه مشاركت بيشتر مردم را 

فراهم آورند.
معاون استاندار لرستان ادامه داد: معرفى ظرفيت ها در كنار استفاده از ايده هاى اجرايى 

و مطلوب شهروندان، مشاركت و توسعه شهرى را به دنبال دارد.
اميرى با اشاره به ظرفيت هاى گردشگرى خرم آباد، گفت: تملك و آزادسازى حريم 
قلعه فلك االفالك كه نگين گردشگرى اين شهر است و نقش مهمى در جذب گردشگر 

دارد، در حال پيگيرى است.
وى اضافه كرد: آمار و شواهد گردشگرى نوروز امسال لرستان خود مبين ظرفيت هاى 
اين استان و خرم آباد در حوزه گردشگرى است و عالوه بر اجراى طرح ساماندهى 
رودخانه خرم آباد، اعتبارات ساخت دو پل ديگر در اطراف رودخانه خرم آباد ابالغ شده 

و پيمانكار طرح نيز انتخاب شده است.
معاون استاندار لرستان ادامه داد: در خصوص بام لرستان نيز مشاور طرح جامع و 
تفضيلى آن انجام شده و اعتباراتى براى ساماندهى آن نيز تعريف شده كه به زودى 

عمليات اجرايى آن نيز آغاز مى شود.
اميرى اظهار كرد: توصيف خرم آباد در كالم نمى گنجد و بايد قدردان همه تالش هاى 

صورت گرفته در راستاى برگزارى هفته نكوداشت خرم آباد باشيم.

** خرم آباد شهرى كه  داراى ويزه گى هاى منحصر به فرد  
وحيد رشيدى شهردار خرم آباد نيز در اين مراسم در سخنانى گفت: خرم آباد شهرى با 

ويژگى هاى منحصربه فرد است.
وى افزود: خرم آباد شبيه هيچ شهر ديگرى نيست و ديگر شهرها هم مانند خرم آباد از 

ويژگى ها و جاذبه هاى منحصربه فرد برخوردار نيستند.
شهردار خرم آباد ادامه داد: اين شهر ويژگى ها و استعدادهاى منحصربه فرد خودش را 
دارد و ما آن گونه كه شايسته ومناسب است از ويژگى ها و ظرفيت هايش براى توسعه  

دادن اين شهر، بهره نبرده ايم.
رشيدى گفت: خرم آباد شهرى با مردم پرتوان، نجيب، صبور و مهربان است، خرم آباد 
شهر هزاره هاى تاريخى است كه عالوه بر سيماى تاريخى اش، از سيماى امروزى هم 

برخوردار است.
وى اضافه كرد: تالش داريم كه اين شهر را براى آيندگان به شهرى زيبا و با ظرفيت 
امر محقق نمى شود مگر در سايه همدلى، مشاركت و  اين  توسعه تبديل كنيم كه 

همراهى مردم.
شهردار خرم آباد ادامه داد: بايد خرم آباد را بيش از هميشه دوست بداريم و هدف 
از برگزارى هفته نكوداشت خرم آباد و جشنى چنين مردمى، فراهم كردن بسترهاى 

همكارى و همدلى بيشتر مردم در امور شهر خرم آباد است.
خرم آباد  براى  ...بايد  و  طايفه اى  زبانى،  سياسى،  تفاوت هاى  به دوراز  گفت:  رشيدى 
و  شهرى  توسعه  به  تا  باشيم  خوب  شهر  شوراى  و  خوب  شهردار  خوب،  شهروند 

گردشگرى كه مزيت اصلى اين شهر است، دست يابيم.

با پيشينه چهل هزار ساله شايسته بهترين خدمات و بهترين  **شهرى 
تقديرهاست

اردشير دريكوند رئيس شوراى شهر خرم آباد نيز در اين مراسم در سخنانى گفت: 
خرم آباد پتانسيل تبديل شدن به كالن شهر را دارد.

وى افزود: خرم آباد شهرى با بيش از 40 هزار سال پيشينه و سرشار از ظرفيت هاى 
طبيعى، تاريخى و گردشگرى است كه اين مزيت ها به خرم آباد پتانسيل تبديل شدن 

به كالن شهر را مى دهد.
رئيس شوراى شهر خرم آباد ادامه داد: براى آبادانى اين شهر بايد از ظرفيت هاى خودش 
استفاده كرد و تالش ها و برنامه هاى ما و شهروندان هم بايد درشان تاريخ و تمدن و 

ظرفيت هاى خرم آباد باشد.
دريكوند گفت: يكى از ظرفيت هاى اصلى خرم آباد وجود نيروى انسانى نخبه، فرهيخته 

و اهل فن است كه بايد بيش ازپيش براى توسعه خرم آباد از اين ظرفيت استفاده كرد.
وى اضافه كرد: منابع انسانى، طبيعى و تاريخى الزم براى توسعه در اختيار خرم آباد 
است و بايد براى دستيابى به توسعه اين شهر از ظرفيت هاى مردمى بيشتر استفاده 

كرد.
**تجليل از شهروند 100 ساله

بنابراين گزارش، در مراسم جشن نكوداشت روز خرم آباد كليد شهر خرم آباد به صورت 
نمادين به «حاج صادق دارايى زاده» اهدا شد، وى از خيرين شهر ساز خرم آباد است كه 
در طول زندگى 100 ساله خود، خدمات ارزنده اى ازجمله ساخت پل «دارايى زاده» و ... 

را در شهر خرم آباد انجام داده است.
همچنين در اين مراسم از تمبر يادبود هفته نكوداشت خرم آباد رونمايى شد.

ازجمله  لرستان  نام  به  خوانندگان  و  پيشكسوت  شاعران  آئينى،  هنرى  گروه هاى    
«ايرج رحمان پور» و «فرج عليپور» در اين مراسم به اجراى برنامه پرداختند.

روزى براى نكوداشت خرم آباد 
خرم آباد، بهشت ايران زمين

دادنامه
پرونده كالسه 9609987410700858 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج تصميم نهايى شماره 
، خواهان: آقاى شــركت ليزينگ گسترش سرمايه گذارى ملى به شــماره ثبت 202058 با وكالت آقاى على بيدارى 
فرزند بيژن و آقاى كيانوش نوابى فرد فرزند اســداله همگى به نشــانى اســتان فارس شهرستان شيراز ، شيراز ، 
خيابان ذواالنوار غربى پالك 54 كدپســتى 7133714767- خواندگان: 1- آقاى على دهپونيان فرزند ســياه مرد 
2- آقاى اكبر درخش فرزند نصراله همگى به نشــانى مجهول المكان ، خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت 2- مطالبه 
خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه ( دادنامه) در اين پرونده خواهان شركت ليزينگ گسترش سرمايه 
گذارى ملى به شماره ثبت 202058 با وكالت على بيدارى كيانوش نوابى فرد به طرفيت على  دهپونيان فرزند سياه 
مرد ، اكبر درخش فرزند نصراهللا به خواسته تقاضاى صدور حكم مبنى بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
چهارصدو دو ميليون و دويست و نود و نه هزار و هشتصد و بيست و يك ريال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات 
دادرســى و تاخير تاديه ، با اين شــرح كه: رياست محترم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج/ با سالم ، احتراما 
به استحضارمى رساند به موجب قرارداد اجاره به شرط تمليك مستند دعوى خوانده رديف اول يك دستگاه خودرو 
سمند مدل 1384 با اقساط 60 ماهه از شركت موكل خريدارى و طبق ماده 16 همان قرارداد خوانده رديف دوم با 
امضاى ذيل آن متفقا از خوانده رديف اول قبول ضمانت نموده اند و متضامنا متعهد به اجراى كليه تعهدات قراردادى 
در قبال موكل گرديده اند و طبق گزارش حسابرسى خواندگان صرفا 30 قسط را پرداخت نموده اند و متعاقبا شركت 
موكل به كررات مراتب پرداخت اقساط معوقه و خسارات مربوطه را به خواندگان اخطار نموده كه متاسفانه هيچگونه 
اقدامى در اين خصوص به عمل نيامده اســت بنابراين با عنايت به اصل لزوم قراردادها و اينكه خواندگان محترم 
حاضر به پرداخت اصل بدهى و جريمه تاخير كه بر اســاس بند 3 ماده 5 قرارداد موصوف و به صورت روز شــمار و 
بر اساس يك و نيم در هزار نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده به صورت روزانه برابر گزارش حسابرسى محاسبه 
و پيوست دادخواست مى باشد خواندگان تا تاريخ تقديم دادخواست مبلغ چهارصد و دو ميليون و دويست و نود و 
نه هزار و هشتصد و بيست و يك ريال به شركت موكل مديون هستند فلذا با التفات به امتناع خواندگان از محضر 
رياست محترم دادگاه به تجويز مواد 195و197و198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى و مادتين 10 و 
219 و 230 قانون مدنى و 403  قانون تجارت استدعاى رسيدگى و صدور حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت وجه بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسى اعم از هزينه دادرسى ، حق الوكاله وكيل و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت وصول و اجراى حكم به ميزان يك و نيم در هزار نسبت به اصل اقساط 
معوقه به عالوه هزينه هاى مربوط به دفتر خدمات الكترونيك قضايى مورد استدعاست . دادگاه مبادرت به بررسى 
قرارداد فى مابين طرفين و اسناد پرداختى خواندگان نمود كه مهمترين نكته قرارداد جهت تحليل خسارات يكى بند 
3 ماده 5 بوده كه مستاجر را به پرداخت جريمه نيم در هزار نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده متعهد نموده است و 
ديگرى تبصره 1 ماده 14 بوده است كه در تبصره 1 سند تجارى به مبلغ 114 ميليون ريال جهت تضمين بازپرداخت 
اقساط توديع گرديده و صراحتا قيد گرديده كه محلى براى بازپرداخت تمام يا قسمتى از مال االجاره يا مطالبات موجر 
خواهد بود كه با لحاظ فرض عدم پرداخت هيچ كدام از اقساط و محاسبه نيم در هزار نسبت به اصل قاعدتا ميزان 
مطالبات بيشت از مبلغى بوده كه در ماده 14  نسبت به آن تضمين اخذ شده است نهايتا با اين استدالل حقوقى كه 
قراردادها و تعهدات ناشــى از آن در اكثر نظام هاى حقوقى تابع قانونى اســت كه مورد  توافق طرفين قرارداد واقع 
مى شــود اين قانون را اصطالحا قانون منظور طرفين مى نامند و با تحليل اراده آخر طرفين و ذكر تمامى خســارات به 
جز اصل مطالبات در قالب سند تجارى تضمينى چنين برداشت مى گردد كه خواهان تنها مى توانسته مطالبه گر اصل 
و مبلغ تضمينى باشده و اراده آخر ايشان در ماده 14 كه ورود بر تبصره ماده 5 داشته و حتى كلماتى از قبيل تمام 
مطالبات مانده مطالبات در راســتاى تفســير لفظى و اثبات گرايانه و اصالت ظهور نيز مويد اين تحليل مى نمايد نهايتا 
دادگاه با حاكم دانســتن ماده 14 قرارداد به ماده 5 و تبصره آن و تلقى ان به ارائه آخر طرفين خواســته خواهان را 
تا ســقف 73122960 ريال به عنوان اصل مطالبات و 114 ميليون ريال به عنوان خســارات قراردادى ماده 14 و 
تضمين اجراى قرارداد از باب تعهد مدنى و نه تجارى را وارد و ثابت تشخيص و نظر به داليل ابرازى از سوى خواهان 
به ويژه اصل و تصوير داليل و مدارك ارائه شده و اينكه در مقابل پرداخت دين دليلى بر پرداخت از سوى خوانده 
ارائه نشــده مديونيت خواندگان نســبت به پرداخت 187122960 ريال بابت اصل وجه مورد مطالبه شده محرز و 
مســلم اســت و حكم بر محكوميت خواندگان به مبلغ فوق به اســتناد مواد 10و183 و 265 از قانون مدنى و مواد 
198و300و303و515و522 از قانون ايين دادرسى مدنى به انضمام هزينه ها و خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان اجراى دادنامه كه واحد اجراى احكام مطابق شاخص ساالنه بانك مركزى در 
خصوص كاالها و خدمات مصرفى در زمان اجراى حكم آنرا محاســبه خواهند نمود در حق خواهان صادر مى نمايد و 

نســبت به مازاد تا ســقف ستون خواسته با توجه به استدالل فوق ادعاى خواهان را وارد تشخيص نداده و به استناد 
مواد 197و300و303 از قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره در 
خصوص خواندگان غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس قابل تجديدنظر از سوى طرفين 

ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ در محاكم  تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد مى باشد. 
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد ضيائى داراى شناســنامه شــماره  601  به شــرح دادخواســت به كالســه 970190 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرحمن ضيائى به شناسنامه 64 در تاريخ  
96/12/12 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد صالح 
ضيائــى فرزنــد عبدالرحمن ش.ش 497 ت ت  1336/6/6 2- عبداله ضيائى فرزند عبدالرحمن ش.ش 487 ت ت 
1340/12/29  3- محمدرحيم ضيائى فرزند عبدالرحمن ش.ش 77 ت ت 1338/12/22 4-محمد ضيائى فرزند 
عبدالرحمن ش.ش 601 ت ت1344/3/6 5- فاطمه ضيائى فرزند عبدالرحمن ش.ش 80 ت ت 1339/12/29 6- 
آمينه ضيائى فرزند عبدالرحمن ش.م 3750014280 ت ت1347/12/27 7- معصومه ضيائى فرزند عبدالرحمن 
ش.ش 698 ت ت1350/6/6. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 387

رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف سقز

آگهى ابالغ اجرائيه (ماده  18)پرونده اجرائى كالسه 9700034
بدينوسيله به  آقاى محمد شايسته فرزند على تاريخ تولد: 1347/3/17 به شماره ملى: 0052667820 شماره 
شناسنامه: 827 به نشانى گرمسار خيابان امام پشت بانك سپه پالك 18فعال مجهول المكان مى باشند و خانم سوسن 
قره گوزلو نســبت به وصول مبلغ 607815964 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 30390798 ريال بابت حقوق دولتى 
عليه شــما تقاضاى صدور اجرائيه نموده كه پرونده به كالسه 9700034 در اين اجرا تشكيل و چون بر طبق گزارش 
مامور اجرا ، ابالغ اجرائيه در نشانى تعيين شده درمتن اجرائيه ميسر نگرديده و بستانكارهم نمى تواند موقعيت مكانى 
يا سكونت شما را معرفى نمايد لذا با تقاضاى بستانكار و ماده18 – اصالحى آئيننامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا ، 
اجرائيه صادره فوق الذكر در يك نوبت در روزنامه هاى كثير االنتشار آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشار اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجرائيه محسوب مى گردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننماييد عمليات اجرايى 
برابر مقررات عليه شــما تعقيب مى گردد الزم به تذكراســت كه به جز اين آگهى وآگهى مزايده در صورت بازداشــت 

اموال فقط يك بارمنتشر و آگهى ديگرى صادر و منتشر نخواهد شد .   م الف : 251
مسئول شعبه اجراى  اسناد رسمى ثبت گرمسار-هاجر مختارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى بهرام رحيم زاده به شناسنامه شماره 967 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 97/4/132 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان شجاع رحيم زاده به 
شناسنامه شماره 1 در تاريخ 1396/11/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- بهرام رحيم زاده فرزند شجاع به ش ش 967 صادره از دماوند پسر متوفى 2- كريم رحيم زاده فرزند شجاع 
به ش ش 4589 صادره از دماوند پسر متوفى 3- رحيم رحيم زاده فرزند شجاع به ش ش 1477 صادره از شيروان 
پسر متوفى 4- وحيد رحيم زاده فرزند شجاع به ش ش 1476 صادره از شيروان پسر متوفى 5- جميله رحيم زاده 
فرزند شــجاع به ش ش 1514 صادره از شــيروان دختر متوفى 6- سروناز محمديان فرزند غالمرضا به ش ش 800 
صادره از شيروان همسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين 

شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5143
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

فرمانده س��پاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ظرفیت ها  ن ا ر ا ســد و  توانمندی های زیادی در کش��ور داریم اما با یک غفلت پا
اس��تراتژیک نیز مواجهیم و آن این اس��ت که از س��وی مس��ئولین بخوبی به 

توانمندی داخل توجه نمی شود و بجای داخل، نگاه ها به بیرون است.
سردار محمدعلی جعفری اظهار داش��ت: امام حسین)ع( به ما آموخت که 
زی��ر بار ظلم نرویم و ب��ه مظلوم کمک کنیم. آمریکا تنها به دنبال منافع خود 

است و رحمی به دیگران نمی کند.
سردار جعفری ادامه داد: از اول انقالب دشمنان جنگ اقتصادی و تحریم 
را شروع کردند و بعد از آن به جنگ فرهنگی و در یک دهه اخیر نیز به جنگ 
اقتصادی روی آورده اند. وی گفت: برنامه ریزی و توطئه دشمنان علیه انقالب 
اس��المی یک امر طبیعی است. اگر روزی دشمنی دشمنان تمام شود باید به 

حقانیت انقالب اسالمی و راهمان شک کنیم.
فرمانده سپاه افزود: ظرفیت ها و  توانمندی های زیادی در کشور داریم اما با 
یک غفلت استراتژیک نیز مواجهیم و آن این است که از سوی مسئولین بخوبی 

به توانمندی داخل توجه نمی شود و بجای داخل، نگاه ها به بیرون است.
سردار جعفری ادامه داد: البته در شرایط فعلی این موضوع در حال اثبات برای 
این افراد است اما اگر فرصت را از دست بدهیم، مشکل خواهیم داشت. وی افزود: 
دشمنان تالش های ایران در صنعت هسته ای را بهانه کردند و تهمت بمب اتم زدند و 
فشارهایی به کشور آوردند در حالیکه صنعت هسته ای یک نیاز قطعی کشور است.

فرمانده س��پاه افزود: به هرحال نتیجه بحثها و مذاکرات چند س��ال اخیر 
ش��د برجام و این برجام بجای اینکه مانع تحریم ها ش��ود بس��تری شد برای 

نهادینه سازی تحریم ها علیه کشورمان.

سردار جعفری گفت: امروز یک بار دیگر شاهد اثبات این هستیم که امریکا 
قابل اعتماد نیست. اقدام امریکا با هدف شکستن مقاومت ایران انجام گرفته و 
یک موضوع جدید نیست و سال هاست شاهد خباثت های دشمنان هستیم لذا 

باید متکی به خود بوده و نگاه مان به درون باشد.
وی تصری��ح کرد: با توجه ب��ه اینکه نگاه برخی از مس��ئولین به خارج و 
نظریات آنهاس��ت، به س��خنان یک اقتصاددان سوئیس��ی اش��اره می کنم که 
می گوی��د »پ��س از خروج ترامپ از برج��ام، هیچ انفاق س��ریع و  منفی برای 
ای��ران رخ نخواهد داد. ای��ران در حوزه اقتصاد مقاومت��ی خوب عمل کرده و 
موفقیتهایی داشته است. خروج ترامپ از برجام هدیه ای به ایران است. مشکل 
ایران کسانی هستند که عاشق غربند و نمی خواهند بپذیرند که غرب فایده ای 
ب��رای اقتصاد ایران ندارد. اولویت اول ایران پس از خروج امریکا از برجام باید 

استقالل از غرب باشد.« اینها سخنان یک اقتصاد دادن غربی بود.
فرمانده س��پاه افزود: ما با نگاه به داخل هیچ نیازی به کش��ورهای غربی و 
اروپایی نخواهیم داشت ولی متاسفانه او  )کارشناس سوئیسی( درست می گوید؛ 
نگاه برخی مس��ئوالن ما به خارج اس��ت که امیدواری��م اتفاقات اخیر منجر به 
اعتماد نداشتن به غربی ها و حتی اروپایی ها شود که زمزمه های آن نیز شنیده 
می ش��ود و مرکل )صدراعظم آلمان( دیروز اعالم ک��رده نباید انتظار مقابله با 

امریکا از اروپا داشت.
وی خاطرنش��ان کرد: اروپایی ها بارها اعالم کردن��د که نمی توانند مقابل 
تحریم های امریکا بایس��تند. حاال به هر ترتیب، فرصتی به اروپا داده شده اما 
بای��د تضمین بدهن��د که بعید می دانیم تضمین بدهن��د و در آن صورت باید 
مسیر خودکفایی ملی و صنعت هسته ای را با ظرفیتهای داخلی دنبال کنیم.

ناقضان سند مصوب سازمان ملل را چه به گفت وگو

مذاکره با کدام قانون؟!
آیا امریکا که خطر برای صلح جهان است تنبیه می شود؟!

سرلشکر جعفری:
برجام بستری برای نهادینه سازی تحریم ها شد


