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اساس مذاکره بر اروپا مبتنی بر بی اعتمادی است
رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با تأکید بر اینکه اساس مذاکره با اروپایی ها بر 
بی اعتمادی خواهد بود، گفت: امیدواریم آنها خروج آمریکا از برجام را جبران کنند در 

غیر این صورت به شرایطی به مراتب باالتر از سطح پیش از برجام باز می گردیم.
علی اکبر صالحی گفت: جزئیات امکاناتی که سازمان در اختیار داشته و آمادگی 

دارد همانطور که مسئوالن ارشد نظام تصمیم بگیرند اقدام شود، به صورت کامل و 
تبیین شده برای کمیسیون امنیت ملی تشریح شد. این آمادگی واقعی و حقیقی خواهد 

بود که البته امیدواریم هیچ گاه به این وضعیت نرسیم و امیدواریم مسائل به گونه ای پیش 
برود که شرایط برگشت پذیری در امر فنی ضرورتی نداشته باشد اما آمادگی آن را داریم.

وی با بیان اینکه مذاکرات را براس��اس اعتماد پیش نمی بریم و اینگونه نیس��ت که 
با خوش��بینی مذاکره کنیم، عنوان کرد: اس��اس بر بی اعتمادی خواهد بود چنانچه مقام 

معظم رهبری تأکید داشتند تضمین های الزم گرفته شود.  خانه ملت

نظرگاه
برجام تنها موضوع دولت نیست

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص مذاکرات وزیر امور 
خارجه کش��ورمان با همتایان اروپایی خود درباره برجام اظهار داش��ت: برجام تنها 
موضوع دولت نیست بلکه موضوع نظام جمهوری اسالمی است و به همان شکل که 
در تصویب برجام اراده نظام بر تصویب و اجرا قرار گرفت در موقعیتی هم که االن قرار 
داریم حتما نیاز به عزم ملی، حمایت مردمی و حمایت مجلس شورای اسالمی دارد.

حس��ینعلی امیری گفت: دولت صرف نظر از مباح��ث بین المللی، الیحه مبارزه 
با پولش��ویی را براس��اس نیاز و ضرورت های داخلی ارائه کرده است. وی افزود: اشکاالت 
قانون مبارزه با پولش��ویی در طول مدت اجرا مش��خص شده است و این قانون در بعضی 
موارد نیاز به اصالح و تکمیل دارد. از زمان تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
دو س��ال گذشته اس��ت و در این مدت مجریان احساس کردند بعضی جاها قانون ناقص 

است و در بعضی جاها نیاز به تاسیس )قوانین جدید( داریم.  فارس

پارلمان
وزارت اطالعات مرجع تایید دو تابعیت هاست

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: طبق قانون کسانی که به استخدام 
دولت جمهوری اسالمی در می آیند باید تابعیت ایران داشته باشند. 

جمش��ید انصاری افزود: م��ن در جریان گزارش تحقی��ق و تفحص مجلس 
نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده ام. باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم. 

وی در پاس��خ به این س��وال که چه نهادی مرجع تایید مدیران دو تابعیتی است، 
گفت: وزارت اطالعات مرجع تایید این افراد اس��ت. با س��ازمان اداری و اس��تخدامی 

مکاتبه کرده و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچ گاه این مراجعه انجام نشد.
انصاری در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دوتابعیتی 
مطرح ش��ده اند، اظهار کرد: طبق قانون کس��ی که به استخدام دولت جمهوری اسالمی در 
می آید خودش باید تبعه ایران باشد. وی با اشاره به راه اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران 

دولتی نیز گفت: این سامانه تهیه و ابالغ شده است.  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه

باید جواب بدهند
اوّلین ب��ار در طول تاریخ ما -تاریخ چندین  قرنی، 
تاریخ از دوران باس��تان به ای��ن طرف- ملّت ایران بعد 
از انقالب، نقش پیدا کردند، از حاشیه وارد متن شدند 
و تعیین میکنند. همچنان که معلوم اس��ت، از باالترین 
مسئول کشور، از رهبری، ریاست جمهوری، مسئولین 
گوناگون دیگر، با انتخاب ملّت مسئولّیت پیدا میکنند 
و س��ِر کار می آیند و به ملّت باید جواب بدهند؛ باید به 
ملّت ج��واب بدهند. این یک قلم از مهم ترین حوادثی 
ب��ود، تغییراتی بود، تحّوالتی بود که انقالب ایجاد کرد. 
بنابرای��ن، بعد از انقالب، منافع ملّ��ی تغییر پیدا کرد؛ 
یعنی معیارها برای مناف��ع ملّی طبعاً تغییر پیدا کرد. 
بعد از آنکه انقالب ش��د، همین طور که عرض کردیم، 
دیکتاتوری ها به مردم س��االری تبدیل شد، وابستگی ها 
به اس��تقالل سیاس��ی تبدی��ل ش��د، عقب  ماندگی به 
پیش��رفتهای قابل توجّه تبدیل شد؛ در زیرساخت ها، در 
نیروی انسانی، در صنایع مهّمی مثل نانو، زیست فّناوری؛ 
صنایع بزرگی که ماها امروز جزو درجه های باالی آنها 
در دنیا و در بین دویس��ت وخرده ای کشور هستیم؛ در 
عل��م، در آموزش عالی و غیره. خب اینها حوادثی بوده 

که هویّت انقالبی ما اینها را به وجود آورده.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
22 خرداد 96

مخاطب شمایید

 شهادت #لیلی در فلسطین
خشم و انزجار کاربران را برانگیخت 
کارب��ران با راه ان��دازی هش��تگ #لیلی_من، 
ش��هادت »لیال الغندور« کودک هش��ت ماهه 
فلسطینی به دست صهیونیس��ت ها را محکوم کردند. 
صهیونیس��ت های متج��اوز در جری��ان تظاهرات روز 
دوشنبه س��الروز نکبت در شرق غزه با پرتاب گاز های 
اش��ک آور، »لیل��ی انورالغندور« کودک هش��ت ماهه 

فلسطینی را به شهادت رساندند.
ش��هادت این نوزاد ۸ماهه  با  واکنش گسترده ای 
از س��وی کاربران فضای مجازی همراه بود به گونه ای 
ک��ه با ب��ه راه انداختن هش��تگ #لیلی_من اعتراض 
خودرا نس��بت به اقدام وحش��یانه رژی��م کودک ُکش 

صهیونیست نشان دادند.
گفتنی است؛ ۲۴ اردیبهشت مراسم انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس هم زمان با هفتادمین س��الگرد 

تاسیس رژیم صهیونیستی )روز نکبت( برگزار شد. 

 تالش خائنان برای تثبیت آل سلمان
در قدس شریف

حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان 
قدس رضوی به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به قدس واکنش نش��ان داد و نوش��ت: روز بزرگ برای 
اس��رائیل، تبریک! همان کس��انی که در قرن گذشته با 
فروش فلس��طین به انگلیسی ها آل سعود را در سرزمین 
مکه و مدینه تاسیس کردند، امروز می خواهند با فروش 
این آرمان و »قدس شریف« به آمریکا و صهیونیست ها، 

آل سلمان را در این سرزمین مقدس تثبیت کنند.

 حماس یک جنش مقاومت است
نه یک سازمان تروریستی

 رج��ب طیب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه با 
انتش��ار یک پیام خطاب به نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی نوشت: حماس یک س��ازمان تروریستی 
نیس��ت و فلسطینیان تروریس��ت نیستند. حماس یک 
جنبش مقاومت اس��ت که از س��رزمین فلسطین علیه 
قدرتی اش��غالگر دف��اع می کند. جه��ان در کنار مردم 

فلسطین و در مقابل ستمگران می ایستد.

سیاست مجازی

ت اول
نوب

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

  شماره 7/خ/97

(شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200977008000040) 

    شركت آب و فاضالب

 استان كرمانشاه 

روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه

شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومى نسبت به خريد اقالم با مشخصات عنوان شده در زير اقدام نمايد 

لذا از كليه شركت هاى توليد كننده و فروشندگان در اين زمينه دعوت بعمل مى آيد. 

موضوع مناقصه: خريد ، نصب و راه اندازى تعداد دو دستگاه الكتروليز نمك طعام جهت امورات كرمانشاه و كنگاور

محل تامين اعتبار: اعتبارات عمرانى 

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ چاپ نوبت دوم حداكثر 10 روز مى باشد.

 WWW.SETADIRAN.IR (ستاد) محل دريافت و تحويل اسناد: سامانه تداركات الكترونيكى دولت

ميزان سپرده شركت در مناقصه: 309/500/000 ريال (سيصد و نه ميليون و پانصد هزار ريال)

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: 08338233036 امور بازرگانى و 08338254930 دفتر قراردادها تماس حاصل نماييد.

نشانى به  مناقصات  رسانى  اطالع  ملى  پايگاه  به  دوم  نوبت  چاپ  از  پس  مناقصه  اسناد  دريافت  جهت  ميتوانند  متقاضيان   ضمنا 

 http://iets.mporg.ir مراجعه و همچنين نشانى سايت WWW.abfaksh.ir مالحظه نمايند.

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى 
شماره 2-96-41

شركت سهامى آب منطقه اى سمنان در نظر دارد خريد سخت افزار زير ساخت مركز نگهدارى امن داده سامانه ساماب را از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى مطابق 
 قانون برگزارى مناقصات به شركت واجد شرايط و داراى گواهينامه تائيد صالحيت حداقل پايه 7 رشته هاى ارائه و پشتيبانى سخت افراز Main frame يا توليد و ارائه

 رايانه هاى غير Main frame واگذار نمايد.
مدت قرارداد:1ماه

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ 132/000/000 ريال بصورت ضمانتنامه بانكى يا رسيد واريز وجه نقد
مناقصه گران مى توانند حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) اقدام و 
پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/3/12 در سامانه ستاد ثبت و پاكت الف را به دفتر حراست و امور محرمانه شركت به نشانى سمنان ، بلوار 17 

شهريور (شهيد هاشميان) تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ بازگشايى پاكتها: ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/3/12

تلفن تماس جهت پاسخ به سواالت: 33361913-16- (023)
به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شناسه آگهى: 175776

شركت آب منطقه اى سمنان

ت اول
نوب

 شركت سهامى 
آب منطقه اى سمنان

آگهى مفقودى
كارت هوشمند به شماره 3234779  مربوط به كاميون تانكر ايويكو مدل 1387 به شماره انتظامى 15 ايران 

127ع47 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.تبريز

اينجانب محسن فريدونى مالك خودرو سوراى پژو پارس ئى ال ايكس مدل 1383 به شماره شهربانى ايران 
47 – 594ص 11به شماره شاسى83827061و به شماره موتور12682004361  بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودرو مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد . 

بديهى است پس از انقضاى مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سقز

ســند كمپانى و برگ ســبز ( شناسنامه مالكيت) خودرو ســوارى پيكان 1600 مدل 1382 به رنگ سفيد- 
معمولى  به شماره پالك ايران 84 -125 ب 92 با شماره موتور 11158208739 و شماره شاسى 0082503068 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد 
خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد . بديهى است پس از انقضاى مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.مريوان

مــدرك گواهى موقت فارغ التحصيلى عليرضا صديقى ديوكاليى ف حميــد ش ش 2150230445 صادره 
قائم شــهر در مقطع كارشناســى رشــته برق – قدرت صادره از واحد دانشــگاهى آزاد اســالمى ســارى با شماره 
900399456 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد سارى به نشانى سارى كيلومتر 7 جاده دريا مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سارى-فارغ التحصيالن 

ارسال نمايد.سارى

بــرگ ســبز خودرو وانت نيســان تيپ 2400 مــدل 1386 رنگ آبــى روغنى ش موتور 136339 شاســى 
C43710 به شماره ايران78-551ص24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اصل ســند كمپانى و شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى هاچ بك مدل 1396 برنگ سفيد-روغنى 
بشــماره موتور 182A0010004و شماره شاسى NAAP03EEXHJ495200 شماره پالك ايران 858-84 

ط 12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كوجيل ســنگ اصلى 86 بخش 16 گيالن 
پالك 418 مفروز از 95 در مالكيت خانم ناهيد عليزاده ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر يك باب انبارى به 
مساحت 341/75 مترمربع از مالكيت اقاى محمد مهدى عليزاده استوارى . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان 
حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين 
انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه 
به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از 
تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاريخ نوبت اول: 97/2/27  تاريخ نوبت دوم: 97/3/10  
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رونوشت آگهى حصر وراثت
 آقاى رســول اســدى قوزلوجه داراى شناسنامه شماره 1087 به شرح دادخواســت به كالسه 970102از 
اين دادگاه در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان على اسدى قوزلوجه به شماره 
شناســنامه 1 در تاريخ 1/2/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آ ن مرحوم منحصر 
است به 1- رسول اسدى قوزلوجه بهش ش 1087 متولد 1357 پسر متوفى 2- منصور اسدى قوزلوجه به ش 
ش 1072 متولد 1359 پســر متوفى3- محمود اســدى قوزلوجه به ش م 1540013375 متولد 1368 پســر 
متوفى 4- محمد اسدى قوزلوجه به ش م 5060030032 متولد 1370 پسر متوفى 5- رامين اسدى قوزلوجه به 
ش م 5060096025 متولد 1375 پسر متوفى 6- رقيه اسدى قوزلوجه به ش م 5069963104 متولد 1365 
دختر متوفى7- مريم اسدى قوزلوجه به ش م 5060057631متولد 1372 دختر متوفى8- فاطمه وليزاده بهش 
ش 639 متولد 1339 عيال متوفى اينك با انجام تشرفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد وياوصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ شر نخستين آگهى ظرف يك ماه ويك روز به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجب شير واحد 1 خاكپور

رونوشت آكهى حصر وراثت
 آقاى جعفر جاللى گل تپه داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به كالسه 970103 از اين دادگاه 
گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان اصغر جاللى گل تپه به شماره 9 در تاريخ 7/3/95در 
اقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جعفر جاللى گل تپه به ش 
ش 13 متولد 1343 پســر متوفى 2- اســماعيل جاللى گل تپه به ش ش 24 متولد 1362 پسر متوفى 3-اكرم 
جاللــى گل تپه ش ش 776 متولد 1344دختر متوفى 4-مرضيــه جاللى گل تپه به ش ش 1 متولد 1346 دختر 
متوفــى 5- راضيــه جاللى گل تپه به ش ش 1326 متولد1347 دختر متوفــى 6- فريده جاللى گل تپه به ش م 
5060048934 متولــد 1354 دختــر متوفى 7- ســوره جاللى گل تپه به ش م 28 متولــد 1359 دختر متوفى 
8- سعيده جاللى به ش م 1540046745 متولد 1368 دختر متوفى 9- اشرف چنارى گل تپه به ش ش 2 متولد 
1324 عيال متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مز بور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه ويك روز به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشير واحد 1 خاكپور  

آگهى مربوط به تجديد نظر
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به آقاى محمد بخشى پور  تجديد نظرخواه شركت آب منطقه 
اى استان چهارمحال و بختيارى دادخواست تجديد نظرخواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى محمدبخشى پور 
فرزند نوروزعلى نسبت به دادنامه شماره 9709973810700017 در پرونده كالسه 9609983810700446 
شــعبه هفتم حقوقى شــهركرد تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن تجديد نظرخوانده مراتــب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد 
در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 

شد.  استان چهارمحال و بختيارى-شهركرد – خيابان آيت اله كاشانى
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهركرد – بهروز ترابى رستمى

ابالغيه
ش بايگانى شعبه:961067 ش پ :9609982010401017 ابالغ شونده حقيقى:توحيد روحى به نشانى 
نشتارود روبه روى پمپ بنزين كارگاه پروژه كانون فكرى كودكان و نوجوانان مهلت حضور از تاريخ ابالغ:5 روز محل 
حضور: مازندران-نشتارود خ 17 شهريور جنب شركت بوتان گاز-دادگاه عمومى بخش نشتارود نوع علت حضور: 
دفاع از اتهام انتسابى عدم رعايت نظامات قوانين مربوط به كار . باتوجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما 

ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام،در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.م/الف
(شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود(101 دادگاه كيفرى دو سابق

دادنامه
دادگســترى كل اســتان چهارمحــال و بختيــارى شــعبه دادگاه عمومــى بخــش ناغــان  شــماره دادنامــه: 
9709973849400207  تاريخ تنظيم: 1397/02/23   شــماره پرونده: 9609983849401422  شــماره 
بايگانى: 961486-خواهان: آقاى على بنده ابراهيمى ناغانى فرزند اسكندر به نشانى استان چهارمحال و بختيارى 
–شهرستان كيار-شهر ناغان-خ انقالب جنوبى ك ش بهارلوخواندگان: 1- آقاى سيد روح اهللا نقيبى به نشانى 2- 
آقاى هادى صمدى فرزند طاهر به نشانى استان مازندران –شهرستان سارى-شهر سارى-بلوار پاسداران –خيابان 
هنرســتان –نبش هنر 5-منزل پدريخواســته: مطالبه وجه بابت...به تاريخ 97/2/23 در وقت فوق العاده جلسه 
دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالســه فوق تحت نظر است دادگاه 
ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده 
به شــرح زير مبادرت به صــدور راى مى نمايد.(راى دادگاه ) در خصوص دادخواســت على بنده ابراهيمى فرزند 
اسكندر به طرفيت 1- هادى صمدى فرزند طاهر 2- سيد روح اله نقيبى به خواسته مطالبه وجه چك به ميزان مبلغ 
1725000000 ريال با احتســاب خســارت تاخير تاديه با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان 
به موجب اليحه مورخ 97/2/23 دادخواست خويش را مسترد نمود مستندا به ماده 107 از قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف بيست 

روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان چهارمحال وبختيارى مى باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان-محمد محمدى

دادنامه 
شعبه دادگاه عمومى بخش ناغان

پرونــده:  شــماره     1397/02/18 تنظيــم:  تاريــخ   9709973849400189 دادنامــه:  شــماره 
9609983849401422  شــماره بايگانى: 961486 -خواهان: آقاى على بنده ابراهيمى ناغانى فرزند اسكندر 
به نشانى استان چهارمحال و بختيارى –شهرستان كيار-شهر ناغان-خ انقالب جنوبى ك ش بهارلو  خواندگان: 1- 
آقاى هادى صمدى فرزند طاهر به نشانى استان مازندران –شهرستان سارى-شهر سارى-بلوار پاسداران –خيابان 
هنرســتان –نبش هنر 5-منزل پدرى 2-آقاى ســيد روح اهللا نقيبى به نشانيخواســته: اعسار از پرداخت هزينه 
دادرســى به تاريخ 97/2/18 در وقت فوق العاده جلســه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل 
تشــكيل اســت پرونده كالسه فوق تحت نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، 
تكيه بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.(راى 
دادگاه ) در خصوص دادخواست على بنده ابراهيمى فرزند اسكندر به طرفيت هادى صمدى و سيد روح اله نقيبى 
به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مرجله بدوى؛دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه 
گواهان تعرفه شده خواهان از مبلغ هزينه دادرسى بى اطالع بوده اند و مبلغ در فرم استشهاديه نيز قيد نگرديده 
است خواسته خواهان قابليت اجابت ندارد و مستندا به مواد506،505،504 از قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به رد اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مرحله بدوى صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديد نظر اســتان 

چهارمحال و بختيارى مى باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان-محمد محمدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا شيسعلى مسعودى چله گاهى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به كالسه 173/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مشكى جان شاه نجفيشناسنامه 5 در 
تاريخ 96/11/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شيعلى 
مســعودى چله گاهى، فرزند عيدى محمد، ش ش 8 ،  همســر متوفى 2- نامدار صادقى فرزند راه على، ش ش 4 
برادر متوفى 3- ولى صادقى شاه نجفى،  فرزند راه على ش ش 134 برادر متوفى 4- نادعلى صادقى شاه نجفى، 
فرزند راه على، ش ش 8 برادر متوفى 5- ماه طال صادقى شاه نجفى، فرزند راه على، ش ش 104، خواهر متوفى 
6- عبده محمد صادقى شاه نجفى، فرزند راه على ش ش 5، برادر متوفى 7) گل عنبر صادقى شاه نجفى، فرزند راه 
على، ش ش 304، خواهر متوفى 8) سردار صادقى شاه نجفى، فرزند راه على، ش ش 106 برادر متوفى . اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم لردگان

دادنامه 
به تاريخ 97/2/2 پرونده كالسه 792/96 شماره دادنامه 61/97

مرجع رسيدگى شعبه نهم – خواهان: براتعلى قنبرى فرزند حسنعلى به آدرس فالرد امام زاده حسن روستاى 
نارمه خوانده: 1- قربان بهمنيار فرزند ميرزا به ادرس مجهول المكان 2- ســعيد كيامنش فرزند مراد به آدرس 
مجهول المكان. 9709973896900071- خواســته: الزام خوانده به تنظيم ســند رســمى انتقال يك دستگاه 
خودرو- خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت به كالســه فوق و تشــريفات قانونى در وقت (فوق العاده- مقرر) شورا به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
اســت و با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى 
شورا: موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى آقاى براتعلى قنبرى به طرفيت 1- قربان بهمنيار 2- سعيد كيامنش 
به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يكدستگاه خودروى پيكان وانت به شماره 84-486 د 85 
است. پاسخ استعالم از اداره آگاهى به مركز شماره گذارى خودروى لردگان به شماره 1854/13/41/151/96 
مــورخ 96/11/9 حكايت از مالكيت رســمى خوانده دوم در اداره راهنمائــى و رانندگى دارد. بدين وصف قاضى 
شــورا، دعوى خواهان را با عنايت به استماع شــهادت شهود و پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان 
كــه اجاره مالكيت مى باشــد و عدمحضور خواندگان جهت دفاع وارد دانســته و ســمتنداً به مــواد 221 ق آ د م ر 
220، 221 ، 222 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند 
رســمى انتقــال خودرو مذكور به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل  واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لردگان است. 
قاضى شعبه 9 شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
مرجع رســيدگى كننده شعبه ششم شوراى حل اختالف مركزى لردگان. خواهان: آقاى قدرت اهللا على بازى 
فرزند حاجت مراد – لردگان- خانميرزا- روســتاى كل آمويى - خواندگان: 1- محمد كيانپور فرزند احمد لردگان 
– فلكه معلم فرش فروشــى سعادت2- ابوالفضل شــجاعى فرزند حسين مجهول المكان 3- زبيده نادرى منصور 
آبادى- جعفرقلى- مجهول االمكان . خواسته: الزام به تنظيم سند انتقال يك دستگاه خودرو. به تاريخ 96/11/18 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 6 شوراى حل اختالف مركزى لردگان بتصدى امضائء كننده ذيل تشكيل شده و 
پرونده تحت نظر اســت قاضى شوراى پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد.970997385190008 رأى شورا: موضوع اين پرونده به دعوى آقاى قدرت 
اهللا على بازى فرزند حاجت مراد  به طرفيت آقايان  1- محمد كيانپور فرزند احمد 2- ابوالفضل شــجاعى فرزند 
حسين 3- زبيده نادرى منصورآبادى فرزند جعفر قلى به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك 
دســتگاه خودروى وانت پيكان بار به شــماره 73-421 ل 84 است. مركز شماره گذارى خودروى لردگان به دفتر 
خدمات خودروى شهرستان لردگان مورخ 96/11/18 حكايت از مالكيت رسمى خوانده سوم در اداره راهنمائى و 
رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شورا دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شده بين خواهان و 
خوانده اول در مورخ 1394/1/27 پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان كه اماره مالكيت مى باشد و 
عدم حضور خواندگان رديف دوم و سوم جهت دفاع وارد دانسته و مستنداً به مواد 220 ، 221، 222 قانون مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده سوم به انجاغم تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خودروى مذكور به 
نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و 
سپس ظرف 20 روز، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لردگان است، در خصوص دعوى 
به طرفيت خوانده اول و دوم و نظر به اينكه خودر در مالكيت رسمى وى نمى باشد و نامبردگان صرفاً از جهت احراز 
ترتب ايادى، طرف دعوى قرار گرفته اند، دعوى متوجه آن نمى باشد. بنابراين قاضى شورا به استناد ماده 89 و بند 
4 ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف 20 

روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه ششم  شوراى حل اختالف مركزى لردگان

ادامه از صفحه اول
نمی شود ادعای بدون سند بشنویم و با تکیه بر 
صحبت ش�ما مبنی بر اینکه االن وقتش نیست 
چیزی نگوییم، مگر شما نمی گفتید که هیچ یک 
از تعه�دات ط�رف مقاب�ل در برج�ام اجرای�ی 
نشده؟ مگر خود شما نگفتید برخالف عهدشان 
بانک ه�ای جهانی را ب�ه روی ما نگش�وده اند و 
همین باعث می شود با گونی دالر جابه جا کنیم؟ 
مگ�ر نگفتن�د هواپیماه�ای برجامی و ش�رکت 
پژویی که اتفاقا خودتان برای افتتاحش رفتید! 
به تعهداتشان عمل نمی کنند؟! مگر قراردادهای 
نفت�ی هم در آس�تانه لغو ش�دن نیس�ت؟ چرا 
میگوید 80 درصد توافقات تحریمی به موفقیت 
دست یافته است؟! سندتان برای تحقق این 80 
درصد موفقیت کجاست؟ چرا سندتان را منتشر 
نمی کنید که منتقدان مجالی برای انتقاد نیابند! 
مگر ش�ما نبودید که می گفتی�د نمی توان بدون 
س�ند ادعا کرد، چرا االن می خواهید بدون سند 

بپذیریم و سوال نکنیم؟
روحانی خاطرنش��ان کرد: بعد از اینکه برجام 
اجرایی ش��د، آمریکا به ط��ور یکطرفه از آن خارج 
ش��د. حاال چه کس��ی اینجا متخلف اس��ت. دولت 
ایران یا دولت آمریکا؟ و چه کسی نقض عهد کرده 
است ما یا آمریکایی ها؟ ما متعهد به اقدام خودمان 
هستیم یا به اقدامات دیگران هم متعهد می باشیم؟ 
چه کسی بود که مصوبات سازمان ملل و قطعنامه 
۲۲31 را زی��ر پا گذاش��ت ما یا آنه��ا؟ ما برخالف 
حق��وق بین الملل حرکت کردیم یا آنها؟ معاهدات 

بین المللی را آمریکا تضعیف کرده یا ایران؟
رئیس جمهور با بیان اینکه چه کسی مستحق 
مالمت اس��ت، گفت: این موضوع باید روشن شود 
و مبادا ی��ک عده ای خطا کنند، ام��روز آمریکا به 
عن��وان ناقض عهد و متخلف از مقررات بین المللی 

باید مورد فشار قرار بگیرد.
هم�ه اینها که می فرمایید درس�ت اما بفرمایید 

ب�رای مالم�ت امریکایی ها چه کردی�د؟! چرا به 
ادعای خان�م موگرینی درباره تضمینی که برای 
خارج نشدن از برجام داده اید پاسخ نمی دهید؟! 
چرا به همان س�ازمان مللی ک�ه قطعنامه اش به 
این راحتی نقض ش�ده ش�کایت نمی برید؟! چرا 
حق�وق مل�ت ای�ران را از امری�کا و رفیق های 
اروپایی اش که شاهد نقض عهد بودند و آنها هم 

شکایت نکردند استیفا نمی کنید؟!
روحان��ی ب��ا اش��اره ب��ه جمالت��ی از حضرت 
امام)ره(، خاطرنشان کرد: این روزها با موضوعاتی 
که مطرح می ش��ود بیش��تر به ی��اد جمله معروف 
حضرت ام��ام خمینی)ره( در آبان 65 که به »این 
تذهبون؟« معروف اس��ت،  می افتم. در آن روز بین 
ایران و آمریکا اختالفی وجود داشت که آمریکا در 
آن شکس��ت خورده بود ام��ا یک عده به دنبال آن 
بودند که مسئولین ایرانی را مورد سوال قرار دهند 
و امام راحل برخورد حکمت آمیز با آنها داش��ت و 

آن درس خوبی برای ما بود و هست.
رئیس دول��ت دوازدهم افزود: امام در ۲9 آبان 
65 فرمود »هیچ توقع نداش��تم ک��ه در این زمان 
که باید فریاد بزنند س��ر آمریکا، فریاد می زنند سر 
مسئولین  مان« چه شده است؟ در یک چنین مسأله 
مهمی باید همه دس��ت به دست هم بدهید و ثابت 
کنید به دنیا که وحدت دارید، چرا شما می خواهید 
تفرقه و دو دس��تگی ایجاد کنید، چه ش��ده است 
شما را و کجا دارید می روید؟ »این تذهبون؟«. بعد 
فرمود تندرو و کندرو و دو دستگی در کشور ایجاد 

نکنید و این خالف اسالم، دیانت و انصاف است.
ما ه�م همی�ن را می گویی�م اگر از ش�ما گالیه 
داریم برای این اس�ت که چرا س�ر امریکا فریاد 
نکش�یدید؟! چرا مقابل نقض عهد امریکا اقدام 

مشابه نکردید؟! 
روحان��ی تصریح کرد: امروز روزی نیس��ت که 
همدیگ��ر را پای میز س��وال ببری��م، البته ممکن 
اس��ت چنین فرصتی بعداً پیش بیاید که بسیار از 
آن استقبال می کنیم، اما در زمان کنونی همه باید 
در برابر فش��ارهای آمریکا، متحد باشیم. امروز در 
جایگاه��ی قرار گرفتیم که جایگاه اتهام نیس��ت و 
آمریکا اس��ت که در جایگاه و می��ز اتهام قرار دارد 
و همه دنیا آمری��کا را متهم می کنند. همه مجامع 
بین الملل��ی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و س��ازمان ملل صراحتاً اعالم می کنن��د که ایران 
به تعه��دات خود پایبن��د بوده اس��ت و در مقابل 
همه تأکید دارند که اق��دام آمریکا خالف مقررات 
بین الملل��ی، بی دلی��ل و بی منط��ق بوده اس��ت و 
هی��چ گاه در مقابل آمری��کا در چنین موضعی قرار 
نداشتیم که همه قبول دارند که کار آمریکا پشتوانه 
سیاسی، اخالقی ندارد و در مقابل، کار ایران کاماًل 
از پشتوانه سیاسی و اخالقی برخوردار است و امروز 
افکار عمومی جهان با ما اس��ت. حت��ی اگر داخل 
آمریکا نظرس��نجی ش��ود باز هم اف��کار عمومی با 
ماس��ت و این به معنای انزوای واقعی دولت آمریکا 

می باشد و همین امروز هم ما پیروز هستیم.
ب�رای انزوای داخلی امری�کا دقیقا چه کردید؟! 

چقدر با رسانه ةا صحبت کردید؟! چقدر شکایت 
کردید؟! چ�را اجازه می دهید اف�کار عمومی از 
نقض پیمان امریکا به راحتی منحرف و به سمت 

پیگیری مذاکرات اروپایی شود؟!
روحانی خاطرنش��ان کرد: طرح ترامپ این بود 
که شب اعالم کند که از توافق برجام خارج شود و 
پیش بین��ی کرده بود که بعد از آن یا صبح روز بعد 
ایران اعالم می کند که از این توافق خارج می شود 
و ظه��ر نیز آژانس بین الملل��ی گزارش می دهد که 
ایران از برجام خارج ش��ده اس��ت و فردای آن روز 
قطعنامه های س��ازمان ملل برمی گ��ردد و ایران دو 
مرتبه در س��طح جهانی مورد تحریم قرار می گیرد. 
ترام��پ کارت اول خ��ود را روی می��ز آورد، اما در 
کارت دوم اشتباه محاس��باتی داشت. بعد از اعالم 
نظ��ام جمهوری اس��المی ایران، اینه��ا ماندند که 
دستگاه های اطالعاتی شان چرا نتوانستند اطالعات 
درس��ت را ارای��ه کند چ��را که براس��اس گزارش 
دستگاه های اطالعاتی شان جمهوری اسالمی ایران 
پس از خارج ش��دن آمریکا از توافق برجام یا همان 
ساعت و یا صبح فردا از این توافق خارج می شود لذا 

امروز همه نقشه های آمریکا به هم ریخته است.
جن�اب حقوق�دان اگر ق�راردادی توس�ط یک 
عضو لغو ش�ود و عضو دیگر بع�د از او پیمان را 
به هم بزن�د، طبق قواعد و عرف بین الملل نقض 
کننده اصلی مقصر اس�ت ن�ه نقض کننده ای که 
بعد از نق�ض عهد اولی عملی خالف تعهد انجام 
داده اس�ت؟! با کدام منطق می گویید س�ازمان 

مل�ل فقط ما را تنبیه می  ک�رد، اگر این گفته در 
برجام آمده باش�د که وای بر تعهدی که اینطور 

نوشته ایم!
روحان��ی گفت: با تصمیمی ک��ه گرفتیم امروز 
مردم کش��ورمان اعتماد بیشتری به مسئولین خود 
دارن��د چرا که اگر با احساس��ات برخورد می کردیم 
واز توافق خارج می شدیم، مردم سوال می کردند که 
چه عجله ای داش��تید و چرا فرصت ندادید، چه بسا 
اگر خارج نمی شدید، اتحادیه اروپا هم اعالم می کرد 
که اگر ایران فرصت می داد و در برجام می ماند آنها 
در برابر آمریکا می ایس��تادند و منافع ایران را تأمین 
می کردند. حتی شاید روسیه، چین و سایر کشورهای 
بزرگ دنیا هم به ما می گفتند که چرا عجله کردید. 
لذا امروز با تصمیم خود در برابر تمام کشورهای دنیا 
اتمام حجت کردیم و مردم هم آشکارا می بینند که 

کار نظام ما دقیق و منطقی است.
م�ردم ب�ه س�خنان ش�ما درب�اره اینک�ه هیچ 
رئیس جمه�وری نمی تواند برج�ام را نقض کنند 
ه�م اعتماد کردن�د اما نتیجه آن چه ش�د؟! آیا 

امروز همانها به شما اعتماد دارند؟
روحان��ی تصری��ح کرد: ب��ه مردم عزی��ز ایران 
اطمینان می دهم که نگران اداره کش��ور نباش��ند، 
کاماًل می دانیم که چه کار انجام می دهیم و شرایط 
منطقه و جه��ان را درک می کنیم از همه اصناف، 
کس��به و تولیدگران خواهش می کن��م مردم را در 
فشار نگذارند و مطمئن باشند که ارز الزم را تأمین 
می کنیم و هیچ کس اینک��ه در پس کوچه ها چند 
ده هزار دالر معامله می شود، را مبنای قیمت ارز و 
کاالها قرار ندهد. دول��ت همه ارزهای مورد نیاز را 
تأمین می کند و ارزی ک��ه در این دو ماه پرداخت 
شده، بیشتر از پارسال است و می توانیم تا آخر سال 

هم آن را پرداخت کنیم و هیچ مشکلی نداریم.
چرا اطمینان�ی که به مردم درب�اره ارز دادید و 
محقق نش�د را توجیه کردید؟! چطور می ش�ود 

دوباره به اطمینان خاطر شما اعتماد کرد؟!

روحانی: امروز روزی نیست که یکدیگر را پای میز سوال ببریم

چه وقت سوال کنیم آقای رئیس؟!
وقتی پرسشگری قبل مذاکرات، حین مذاکرات، بعد از تصویب برجام و بعد از فروپاشی آن ممنوع می شود


