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اخبار
وزير جنگ رژيم صهيونيستي
استعفا کرد

وزير جنگ رژيم صهيونيس��تي به خاطر
مخالفتش با تصميم کابينه اين رژيم در
زمينه آتش بس در غزه از س��مت خود
استعفا کرد و خواستار برگزاري انتخابات
زودهنگام ش��د .به گزارش فارس ،منابع
خبري ميگويند آويگ��دور ليبرمن وزير
جن��گ رژي��م صهيونيس��تي ب��ه خاطر
مخالفت��ش با تصميم کابين��ه اين رژيم
در زمين��ه آت��ش بس در غزه از س��مت
خود اس��تعفا کرده و خواس��تار برگزاري
انتخابات زودهنگام شده است.
ليبرم��ن که حاال باي��د او را وزير جنگ
س��ابق رژيم صهيونيس��تي بخوانيم در
اظهاراتي با اش��اره به مخالفتش با آتش
بس در غزه گفت که پذيرش اين آتش
بس تسليم شدن در برابر تروريسم بود و
يک ضربه وحشتناک به امنيت اسرائيل
است.
پيش از اين برخي رس��انههاي غربي و
اس��رائيلي از احتمال استعفاي آويگدور
ليبرمن وزير جنگ رژيم صهيونيس��تي
در جلسه امروز کابينه اسرائيل خبر داده
بودند.رويترز به نقل از يک سياستمدار
نزديک به ليبرمن نوشته بود؛ اين وزير
اسرائيلي قرار است به خاطر خط مشي
کابينه اس��رائيل در قبال غزه از سمت
خود کنار برود و احتماال روز چهارشنبه
ط��ي ي��ک بيانيه آن را اع�لام خواهد
کرد.
بنسلمان به سرنوشت صدام دچار
خواهد شد

يک تحليلگر اردني که اس��تاد دانشگاه
پيس نيويورک اس��ت ،با بي��ان اينکه
ماهي��ت رژي��م آل س��عود بر اس��اس
شمشير ش��کل گرفته است تأکيد کرد
ک��ه «محمد ب��ن س��لمان» وليعهد
عربس��تان س��عودي ب��ه سرنوش��ت
«صدام» ديکتات��ور معدوم عراق دچار
خواهد شد.
به گ��زارش فارس« ،نصي��ر العمري»
تحليلگر برجسته اردني مسائل سياسي
آمري��کا در خاورميان��ه تأکي��د کرد که
«محمد بن سلمان» وليعهد عربستان
سعودي به سرنوشت «صدام» ديکتاتور
معدوم عراق دچار خواهد شد.العمري که
استاد دانشگاه «پيس» نيويورک است
و از منتقدان سياس��تهاي کشورهاي
عربي به ش��مار ميرود ،در گفتوگو با
خبرنگار گروه بين بينالملل خبرگزاري
فارس تأکيد کرد که «ماهيت رژيم آل
سعود بر اساس شمش��ير شکل گرفته
است و [مسئوالن س��عودي] مستقيم ًا
ميگويند که حکوم��ت آنان مبتني بر
سرکوب و شمشير اس��ت».وي درباره
اقدامات امنيتي و س��رکوبگرايانه بن
س��لمان اظهار داشت که «امروز شاهد
آن هس��تيم که [بن س��لمان] زير پاي
وهابيت را خالي کرده است .بنسلمان
نويسندگان ليبرال ،زنان فعال مدني و
فعاالن سياس��ي را بازداشت ميکند و
کساني را مورد پيگرد قرار ميدهد که
ادعا دارد از آنان حمايت ميکند».
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مشکال 
رهبر معظم انقالب فرمودند:يکي از مشکالت بزرگ
کشور در شرايط کنوني،استفاده نکردن از ظرفيتهاي
فراوان ملي اس��ت که اگر از اين ظرفيتها اس��تفاده
شود،بسياري از مشکالت کنوني اقتصادي حل خواهد
ش��د.به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم
رهبري ،حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب
اس�لاميصبح ديروز (چهارشنبه) در ديدار مدال آوران
و قهرمانان کاروان ورزش��ي جمهوري اس�لاميايران
در بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا  ،۲۰۱۸ضمن تجليل از
افتخارآفريني قهرمانان جانباز و معلول ،اين قهرماني را
نشان دهنده عزم راسخ و بهکار انداختن ظرفيتهاي
پنهان دانس��تند و خطاب به آنان گفتند :کار با ارزش
ش��ما اين بود که نشان داديد اگر ظرفيتهاي مغفول
در وجود انسان و يا در کشور بهکار انداخته شود ،قطع ًا
زمينه ساز پيشرفت و موفقيتهاي بزرگ خواهد بود.
رهبر انقالب اسالميبا تأکيد بر اينکه کاروان ورزشي
جانبازان و معلوالن در بازيهاي پاراآسيايي ،ملت ايران
را روس��فيد ک��رد ،افزودن��د« :ورزش قهرماني» براي
هر کش��وري يک ارزشافزوده اس��ت ،بهگونهاي که
برخي کش��ورها براي کسب عناوين قهرماني ،حتي با
وجود ش��عار غيرسياسي بودن ورزش ،مسائل سياسي
را در چارچوب فضاي مربوط به ورزش��هاي قهرماني
ق��رار ميدهند ،و در ورزش قهرماني نيز کس��ب مقام
بهوس��يله افراد جانباز يا معلول ،بيانگ��ر يک ارزش و
راسخ مضاعف است.حضرت آيت اهلل خامنهاي با
عزم ِ
تقدير از اقدام مدال آوران بازيهاي پاراآسيايي در شکر
اين نعمت و لطف الهي ،خاطرنش��ان کردند :مشکل
اصلي انس��انهاي طغيانگر ،غافل شدن از خدا است و

پرچمداري بانوي چادري کاروان ايران قدرتنمايي فرهنگي بود

اينکه قهرمانان کاروان ايران بعد از کسب مدال ،براي
شکرگزاري اين افتخار ،دست به آسمان بلند و يا سجده
ميکردند ،اقدام ارزش��مندي بود که قطع ًا زمينهس��از
موفقيتهاي بيش��تر خواهد شد.ايشان اعتماد بهنفس
ورزش��کاران جانباز و معلول بهويژه بانوان ورزشکار را
ِ
در دفاع از ارزش��هاي ديني و ملي خود ،اقداميبس��يار
برجسته و ستودني خواندند و گفتند :پرچمداري کاروان
ورزش��ي ايران بهوسيله يک بانوي داراي حجاب چادر
و ي��ا اقامه نم��از جماعت و حض��ور در نماز جمعه ،به
معناي ايستادن يکتنه در مقابل تهاجم بيبندوباري
و ولن��گاري روزافزون دنيا و کم نياوردن در مقابل اين
هجوم است.رهبر انقالب اسالميافزودند :در شرايطي

در پي اظهارات ضد منافع ملي وزیر امور خارجه و عدمارائه مستندات؛

بازخواست مجلس از ظریف درباره ادعای «پولشویی»

در پي اظهارات جنجالي ظريف درباره پولشويي در
کشور و عدمارائه مستندات ،رئيس کميسيون امنيت
ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمياز
دعوت وي به اين کميسيون براي ارائه توضيحات
خب��ر داد .به گزارش تس��نيم ،محمدج��واد ظريف
وزير امور خارج��ه بهتازگ��ي در مصاحبهاي اعالم
کرده بود که در ايران خيليها از پولش��ويي منفعت
ميبرن��د و آنجاهايي که هزاران ميليارد پولش��ويي
انج��ام ميدهند ،حتم ًا آنقدر ت��وان مالي دارند که
دهها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاس��ازي
در کش��ور ،عليه قوانين ضدپولشويي ايجاد کنند».
اين ادعا ظريف درباره پولش��ويي گسترده در کشور
طي روزهاي گذشته با واکنشهاي زيادي از جمله
انتقادات نمايندگان شاخص مجلس شوراي اسالمي،
کارشناسان سياسي مواجه شده و آنها خواستار ارائه
مستندات او ش��دند .امروز نيز ش��ماري از اعضاي
کميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
شوراي اسالميخواستار احضار وزير امور خارجه به
کميسيون امنيت ملي مجلس شدند.برهميناساس،
حشمتاهلل فالحتپيش��ه رئيس کميسيون امنيت
ملي و سياس��ت خارجي مجلس در واکنش به اين
درخواس��ت اعضاي اين کميسيون گفت که از وزير
امور خارجه دعوت شده تا با حضور در اين کميسيون
مس��تنداتي درباره ادعايش پيرامون پولشويي را به
اعضاي کميس��يون ارائه دهد.وي با تأکيد بر اينکه
صحبته��اي آقاي ظري��ف پيرامون پولش��ويي،
غيرکارشناسيشده و غيرمستند است ،اظهار داشت:
بايد روش��نگري در حوزه پولش��ويي و مطلبي که
آقاي ظريف مطرح کرده اس��ت ،صورت گيرد.وی
ادامه داد :در طول دورهاي که بنده رئيس کميسيون
امنيت ملي مجلس هس��تم و جلس��اتي را پيرامون
موضوعات مختلف با آقاي ظريف داش��تهايم ،هيچ
وقت ايشان چنين موضوعي را در کميسيون مطرح
نکرده اس��ت.وی افزود :به ه��ر حال هر موضوعي
در نهايت در کميس��يون امنيت ملي مورد بررس��ي
قرار ميگيرد ،مستنداتي پيرامون آنها ارائه ميشود
و تاکنون نيز چني��ن موضوعي پيرامون ادعايي که
آقاي ظريف مطرح کرده ،در کميسيون امنيت ملي

آگهي ابالغ و وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به خانم گالويژ کريميفرزند اسعد
خواه��ان اق��اي ياس��ين محمدي فرزن��د حبيب اله دادخواس��تي ب��ه طرفيت خوان��ده خانم گالويژ
کريميفرزند اس��عد بخواس��ته تمکين مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و  ...به ش��ماره پرونده کالسه
 ۹۷۰۹۹۸۸۷۱۱۰۰۰۶۱۵شعبه  ۹دادگاه عموميحقوقي شهرستان سنندج ثبت و وقت رسيدگي مورخ
97/11/7س��اعت  12:00تعيين که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي
مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
کثي��ر االنتش��ار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگه��ي به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود  ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
شعبه نهم دادگاه حقوقي دادگستري سنندج
آگهي ابالغ اخطاريه ماده  ۸۷پرونده شماره139704032035000796/1 :
بدينوس��يله اعالم ميگردد  .متعلق به وراث مرحوم حس��ين فعله گري ،خانم عزيزه حضرتي بشماره
مل��ي  ۳۸۰۰۰۹۸۴۵۴و ادري��ن فعله گري بش��ماره ملي  ۳۷۲ ۱۷۶۴۷۰۶و محم��د آرين فعله گري
بش��ماره ملي  ۳۷۲۱۱۲۷۸۴۶و عباسعلي فعله گري بشماره ملي  ۳۸۰۰۰۱۹۲۰۵در قبال طلب خانم
آرينا سعادتمند بازداشت گرديده لذا طبق ماده  ۸۷آئين نامه اجراي مراتب بشما اخطار ميشود .ضمنأ
هرگونه نقل انتقالي از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود .در
ضمن اين اگهي در يک نوبت در روزنامه کثير االنتشار منتشر گرديده.
واحد اجراي اسناد رسميسنندج
دادنامه
پرونده کالس��ه  9509988712600142ش��عبه  ۱۲دادگاه عموميحقوقي شهرستان سنندج تصميم
نهايي بشماره 9709978712600488
خواهان :بانک صنعت و معدن ش��عبه سنندج تجارت با وکالت آقاي ابرهيم عالئي اردالن سنندج -
خيابان پاسداران  -پاساژ بهاره  -طبقه اول
خوانده :اقاي علي پوالدخاني فرزند قلي به نش��اني اس��تان کردستان  -شهرستان قروه  -بلوار امام
علي  -کوچه اشرفي اصفهاني  -پالک ۵۴۴۸۱
خواستهها  -1:مطالبه وجه بابت  -مطالبه خسارت  .۳مطالبه خسارات دادرسي .مطالبه خسارت حق
الوکاله
گردش��کار:خواهان دادخواستي به خواس��ته فوق بطرفيت خوانده با تقديم داشته که پس از ارجاع به
اين ش��عبه و ثبت به کالسه فوق و جري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضا
ش��ده زير تشکيل اس��ت و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت
به صدور راي مينمايد.

مطرح نشده اس��ت.وي با بيان اينکه «بنده تعجب
ميکنم که آقاي ظريف بهيکباره چنين موضوعي
را پيرامون پولشويي در کشور مطرح ميکند» ،اظهار
داش��ت :در دنياي امروز دقيق ًا خيلي مشخص است
که در حوزه پولش��ويي ،ح��دود  50درصد از جرائم
مبتني بر پولش��ويي در کشور آمريکا روي ميدهد.
وی ادامه داد :حدود  30درصد پولش��ويي در ش��رق
آس��يا و برخي قدرتهاي ش��رق آسياست؛ بخش
اعظمينيز در کشورهاي مختلفي است و جمهوري
اسالميايران عم ً
ال در قبال مسائل مبتني بر جرائم
پولشويي ،جزو پولپاکترين کشورهاست و حتي در
دنياي امروز هيچ کش��وري ،حتي کشورهاي معاند
ما هم نتوانس��تند اتهامهاي پولشويي را عليه ايران
مطرح کنند.وي با تأکيد بر اينکه کشورهاي دشمن
و بعض ًا رقيب جمهوري اس�لاميايران هر از گاهي
بهانههاي غلط و واهي را عليه ايران مطرح ميکنند،
گفت :اگر دشمنان و رقباي ما کوچکترين اسنادي در
قبال ايران در حوزه پولشويي داشتند ،فضايي عليه
ايران ايجاد ميکردند ،اما تاکنون موفق به اين کار
نشدهاند ،بنابراين در اين رابطه ،ايران جزو کشورهايي
نيست که در زمره کشورهاي فعال در حوزه پولشويي
محسوب شود.فالحتپيشه اظهار داشت :بنده موافق
 CFTهس��تم و اي��ن موافقت خ��ود را نيز اعالم
کردهام و در بعضي موارد نيز موضع موافقي با آقاي
ظريف دارم و مباحث مربوط به  FATFرا از منظر
بهانهزدايي عليه ايران دنبال ميکنم ،اما معتقدم که
آقاي ظريف موضوع پولش��ويي گسترده در ايران را
بهعنوان بهان��ه براي طرفهاي غربي مطرح کرده
است ،مسئله پولشويي که آقاي ظريف مطرح کرده
اس��ت ،موضوع جدايي اس��ت و بايد بهطور شفاف
بررسي شود و وي نيز پاسخگو باشد.

که برخي در ميادين جهاني توانايي مقاومت در مقابل
هجوم توقعات بيپايان جبهه کفر و استکبار را ندارند و
عقبنشيني ميکنند ،شما ايستادگي ،و با «قدرت نمايي
فرهنگي» از حجاب و عفاف و لباس ملي و ديني خود
دفاع کرديد که من به همين دليل صميمانه و عميق ًا از
اعضاي کاروان ورزشي جمهوري اسالميايران تشکر
ميکنم.حضرت آيت اهلل خامن��هاي جنگ کنوني در
دنيا را «جنگ ارادهها» خواندند و تأکيد کردند :ش��ما
با حرکت ارزش��مند خود نش��ان داديد ک��ه از اقتدار و
استقالل فرهنگي و اراده قوي برخوردار هستيد.ايشان
يکي از نکات درسآموز در قهرماني ورزشکاران جانباز
و معل��ول را ،بهکارگيري ظرفيتهاي پنهان در وجود

انسان برشمردند و تأکيد کردند :يکي از مشکالت بزرگ
کشور در شرايط کنوني ،استفاده نکردن از ظرفيتهاي
فراوان ملي همچون ظرفيتهاي جغرافيايي ،فرهنگي،
انساني ،منابع زيرزميني ،تجاري و رفت و آمدهاي بين
المللي اس��ت.رهبر انقالب اسالميخاطرنشان کردند:
اگر از اين ظرفيتها بهدرس��تي اس��تفاده شود ،قطع ًا
بسياري از مشکالت کنوني اقتصاد کشور حل خواهد
شد.حضرت آيت اهلل خامنهاي افزودند :همه ما بهويژه
جوانان باي��د از قهرماني جانب��ازان و معلوالن ،درس
بگيري��م و از ظرفيتهاي پنهان خود اس��تفاده کنيم
تا بتوانيم به پيش��رفت و س��عادت دنيا و آخرت دست
بيابيم.ايشان ،کسب شش مدال در رشته شنا بهوسيله
يکي از ورزشکاران معلول را الهام بخش و نمونه بارز
بهکار انداختن ظرفيتهاي دروني دانستند.رهبر انقالب
اسالميهمچنين ضمن تش��کر از صرفه جوييهاي
انجام ش��ده در کاروان ورزش��ي جانبازان و معلوالن،
ورزش قهرماني را همچ��ون يک قله و انگيزهبخش
براي ترويج ورزش در عموم مردم دانس��تند و گفتند:
انگيزهاي که ورزش��کاران جانب��از و معلول به جامعه
ميدهند ،دو برابر بيشتر از ساير قهرمانان ورزشي است.
حضرت آيت اهلل خامنهاي در پايان با اشاره به سخنان
و درخواس��تهاي قهرمانان ،از وزير ورزش و جوانان
خواستند اين مطالبات را با جديت در دولت پيگيري کند
و به سرانجام برساند.در اين ديدار ،آقاي مهدي عليزاده
جانباز و آزاده دوران دفاع مقدس و دارنده مدال طالي
بازيهاي پاراآس��يايي و خانمها ساره جوانمردي ،الناز
دارابيان و عش��رت کردستاني از مدالآوران بازيهاي
پاراآسيايي جاکارتا به بيان نکاتي پرداختند.

رئيسجمهور:

جوانها بايد مديريتها را برعهده بگيرند

رئيسجمهور گفت :آمريکاييها حتما در اين مسير
شکست ميخورند چرا که راهي که انتخاب کردهاند
راه غلط و اش��تباهي است و خودشان را بيشتر در
جهان رسوا ميکنند.به گزارش مهر به نقل از پايگاه
ت جمهوري ،حسن روحاني روز
اطالعرساني رياس 
چهارشنبه در جلسه هيات دولت گفت :کاخنشينان
کاخ س��فيد با تحريمها ،فشارها و شرايطي که در
سيس��تم تبليغاتي براي نااميد کردن مردم بوجود
آورده بودند ،براساس افکار واهي خود براين تصور
بودن��د روز  ۱۳آبان روزي اس��ت ک��ه پايان نظام
جمهوري اس�لاميايران را کليد ميزنند.روحاني
خاطرنشان کرد :ممکن اس��ت مردم از مسئولين
گلهاي داشته باشند ،اشکالي ندارد؛ با صداي رسا،
گل ه و نقدشان را بايد بگويند؛ بايد همديگر را ياري
و کم��ک کنيم؛ اما اينکه در براب��ر يک زورگو در
دنيا محکم و قاطع ميايستند و نشان ميدهند که
تحت تأثير تبليغات غلط آنها قرار نميگيرند ،يک
موفقيت و پيروزي بزرگ است و بايد به اين ملت
رشيد ،فهيم ،شجاع و ملتي که آگاه به زمان است،
تبريک گفت.رئيس جمه��ور افزود :باالتر از همه
آمريکاييها فهميدند که ما نفتمان را ميفروشيم
و عالمت بزرگ آنرا در داخل کش��ور وزارت نفت
داد و به آمريکاييها فهماند نفتمان را ميفروشيم
و آنها هر کاري هم بکنند ،آنقدر راه و مسير براي
فروش نفت داريم که تحريم آنها بياثر است .اين
کاري بسيار ارزشمند بود که انجام گرفت.روحاني
با بيان اينکه اين کار از لحاظ مديريتي کار مشکلي
اس��ت و خيليه��ا مخصوص ًا مع��اون اول رئيس
جمهور با جلس��ات فراواني که گذاشتند به وزارت
نفت در اي��ن زمينه کمک کردند ،اظهارداش��ت:
عالمت بسيار روشن و قاطعي به آمريکا داديم که
نفتمان را ميفروشيم و روابط ماليمان با دنيا را
حفظ ميکنيم؛ ممکن اس��ت يک مقدار براي ما
س��خت باشد و پيچ داشته باش��د اما وزارت نفت،
بان��ک مرکزي ،وزارت اقتصاد ،س��ازمان برنامه و
بودجه و ساير وزرا و مسئولين ،کام ً
ال قاطع در برابر
آمريکا ميايستند.رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه
جوانها براي ما خيلي مهم هستند ،گفت :اجراي

راي دادگاه .
در خصوص دعواي بانک صنعت و معدن ش��عبه س��نندج با وکالت آق��اي ابراهيم عالئي اردالن به
طرفيت آقاي علي پوالدخاني فرزند قلي به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 828/762/743ريال و مطالبه
خسارت تاخير تاد به از تاريخ 95/4/28به ازاي هر روز 79488ريال لغايت اجراي حکم وجبران کليه
خس��ارات دادرس��ي و حق الوکاله وکيل به اين شرح که در توضع دعواي خود اختصارا بيان داشته به
موجب قرار داد رهن ش��ش دانگ پالک  ۱۳فرعي از  ۴اصلي قريه معصوم آباد بخش  ۵اس��فند اباد
کردس��تان بعالود ماشين آالت به شرح متن اسناد مربوطه در رهن بانک بوده بعد از اجراي عمليات
ثبتي نس��بت به وص��ول مطالبات اقدام نموده ليک��ن کفايت مطالبات بانک را نموده و در راس��تاي
انتق��ال پالک موصوف متحمل هزينههايي گرديده اس��ت که براب��ر قراردادهاي رهني جبران آن به
عهده خوانده اس��ت و به جهت اعمال اجراي آراء مصادره از س��وي ش��عبه هيات اختالف شهرستان
قروه بانک به جهت قائم مقاميکارفرماي س��ابق مبالغي به س��ازمان تامين اجتماعي و کارگر شاغل
پرداخت نموده است لذا استدعاي صدور حکم به شرح ستون خواسته را از نظريه کارشناسي معماري
و حس��ابداري حکاي��ت از طلب بابت  ۲فقره وام پرداختي مجموعا ب��ه مبلغ  828/762/743ريالي و
هزينههاي پرداختي به استناد مدارک و مکاتبه  127/736مورخه 95/10/14به مبلغ 592/808/400
ري��ال و پرداخ��ت جريم��ه روزانه از تاريخ 95/4/28ب��ه ازاي هر روز  79488ري��ال دارد .با توجه به
تصوير قرارداد ارائه شده و نظريه کارشناسي که مصون از تعرض باقي مانده است لذا دادگاه دعواي
خواهان را مقرون به صحت تشخيص و مستندا به مواد  198-515-522قانون ايين دادرسي مدني
و 271-10-1301حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ
 828/762/743ريال بابت اصل خواسته و مبلغ
35/150/509ري��ال بايت حق الوکاله وکيل به ش��رح صفحه  3پرون��ده و مبلغ  35/432/968ريال
بابت خس��ارت دادرس��ي صادر و اعالم ميکرد .راي صادره غيابي و ظرف 20روز از تاريخ ابالغ قابل
واخواهي در اين دادگاه و با انقضاي مهلت مزبور ظرف مدت بيس��ت روز قبل تجديد نظر خواهي در
محاکم محترم تجديد نظر استان کردستان ميباشد.
شعبه دوازدهم دادگاه حقوقي سنندج
دادنامه
پرونده کالسه  9709988753200387شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج تصميم
نهايي شماره 9709978753200867
خواهان :خانم ش��هال مرادي فرزند ابراهيم به نش��اني استان کردس��تان  -شهرستان سنندج  -شهر
سنندج  -بهاران  1/17کوچه نيما 5
خوانده :آقاي کارزان جليلي فرزند منصور به نش��اني اس��تان کردستان  -شهرستان سنندج  -سنندج
 خيابان ادب کوچه بهمن  3پالك  20خواس��ته مطالبه خسارت گردشکار :بتاريخ فوق جلسه شعبه 12ش��وراي حل اختالف سنندج به تصدي امضا کننده ذيل تشكيل است پرونده کالسه فوق تحت

اي��ن قانون مجلس مقداري براي ما س��خت بود،
اما جزو قوانيني بود که وقتي به دست من رسيد،
همان لحظه آن را براي اجرا ابالغ کردم .درس��ت
است مشکالتي ايجاد ميشود ولي در کل به خير
جامعه اس��ت.روحاني افزود :ب��ه هر حال جوانها
بايد بيايند و مديريتها را به عهده بگيرند .نس��ل
جوان ،مديران آينده کش��ور هستند و لياقتهاي
بس��يار خوبي دارند .در هيأت وزيران هم هر کجا
از نيروي جوانتر استفاده کرديم ،نه تنها پشيمان
نشديم ،بلکه راضي و خشنود هستيم .به خوبي و
پرتالش کار ميکنند .البته يک جاهايي هست که
تجربه و س��ابقه در يک شرايطي مورد نياز باشد،
ام��ا همين مديران هم بايد مديران جوان را س��ر
کار بياورند يعني معاونين و مشاوريني که معرفي
ميکنند از نس��ل جوان باش��ند و از آنها اس��تفاده
کنيم.رئيس جمهور در ادامه اظهار داشت :يکي از
مسائل بسيار مهم امروز ،مقابله با تحريم ظالمانه
آمريکاست .آمريکاييها ،ميخواهند بر ايران فشار
وارد کنند .مقصود آنها هم اقتصاد ايران و توس��عه
ايران نيس��ت؛ مس��أله ،باالتر از اينها است .آنها از
استقالل و آزادي مردم ايران و از اينکه نسبت به
ايران هيچگونه قدرت تصميمگيري ندارند ،خيلي
عصبانياند.روحاني تصريح کرد :ممکن است خيلي
از کش��ورهاي ديگر در دنيا همين حالت را داشته
باشند و مستقل باشند ولي براي آمريکاييها خيلي
سنگين آمده ،آنها که در ايران همه کاره بودند ،هر
وقت هر تحولي ميخواست رخ دهد اولين کسي
که نظر ميداد در ايران ،نه نخستوزير ،نه وزرا ،نه
معاونين و حتي خود ش��اه ،بلکه آن کسي که نظر
اول را ميداد سفير آمريکا در تهران بود .او بود که
در مسايل مهم تصميم ميگرفت.

اخبار
انصاراهلل يمن اخبار مربوط به تحويل
بندر الحديده را به شدت رد کرد

عضو ش��وراي مرک��زي انصاراهلل يمن
اخبار مربوط ب��ه تحويل بندر الحديده
را به ش��دت رد کرد.به گ��زارش مهر
به نقل از اس��پوتنيک ،محمد البخيتي
عضو شوراي سياس��ي انصاراهلل آنچه
درباره آمادگ��ي انصاراهلل براي تحويل
بندر الحديده عنوان ش��ده اس��ت را به
ش��دت رد کرد.وي اف��زود :اين اخبار
پ��س از سلس��له پيروزيهاي ارتش و
کميتههاي مردمييمن و شکستهاي
متوال��ي ائتالف س��عودي رخ ميدهد.
البخيت��ي در عين از ام��کان گفتگو و
انتخاب رئيس جمهور توافقي و دولت
وح��دت ملي مقب��ول از س��وي همه
طرفها سخن گفت.ش��ايان ذکر است
که يک س��رهنگ وابس��ته به ائتالف
تحت س��رکردگي س��عوديها مدعي
ش��ده بود که حوثيها ب��ه جامعه بين
المللي براي توقف جنگ روي آورده و
پيشنهاد تحويل بندر الحديده را مطرح
کرده اند.
برخي بانکها چراغخاموش قوانين
«  » FATFرا در کشور اجرا ميکنند

عض��و کميس��يون امني��ت مل��ي و
سياس��ت خارج��ي مجل��س ،گف��ت
برخ��ي بانکها چراغخام��وش قوانين
 FATFرا در کش��ور اج��را ميکنند.
جواد کريميقدوس��ي نماين��ده مردم
مشهد در مجلس ش��وراي اسالميدر
گفتوگو با فارس با بيان اينکه مجمع
تش��خيص مصلح��ت نظ��ام CFT
را مغاي��ر ب��ا سياس��تهاي کلي نظام
دانسته ،گفت :اينکه مجمع تشخيص
مصلحت نظام نظرات خود در رابطه با
 CTFرا دير به مجلس ارس��ال کرده
مغلطهکاري آقايان اس��ت و مجمع در
تاريخ مقرر از طريق ش��وراي نگهبان
نظرات خود را به مجلس ارسال کرده
است .وي افزود :ش��وراي نگهبان در
تاري��خ  6آبان ماه ه��م ايرادات خود و
هم ايرادات مجمع تشخيص مصلحت
نظام به  CFTرا به صورت مس��تقل
به مجلس شوراي اسالميارسال کرده
است .عضو کميس��يون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس اظهار داشت:
ش��وراي نگهبان  22اي��راد به اليحه
 CFTوارد دانس��ته و در پاي��ان نيز
عن��وان کرده که چون اي��رادات ،ايراد
به کنوانسيون است مجلس نميتواند
اين اي��رادات را رفع کند .بنابراين اين
ه��م خالف امنيت مل��ي و هم خالف
ش��رع مقدس اس��ت .درست است که
مجلس در کنوانس��يون شرط گذاشته
اما در کنوانسيون نميتوان يک کلمه
را ک��م و يا يک کلم��ه را زياد کرد و
مانن��د لوايح ديگر نيس��ت که با کم و
زياد کردن بت��وان آن را اصالح کرد.
کريميقدوس��ي خاطرنش��ان ک��رد:
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام دو
ايراد ب��ه اليحه الحاق به  CFTوارد
دانسته که يکي مغايرت اين اليحه با
سياستهاي اقتصاد مقاومتي و ديگري
ت خارجي جمهوري
مغايرتش با سياس 
اسالمياست و  22ايراد شوراي نگهبان
هم ايراد به کنوانس��يون است نه متن
اليح��ه .وي در پاي��ان گفت :االن به
صورت چراغخاموش بسياري از کارها
در کش��ور در رابطه ب��ا  CFTانجام
شده و بسياري از بانکها کارهايي را
در اين زمينه انجام دادند.

نظر اس��ت شورا با بررس��ي اوراق و محتويات پرونده با اعالم ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به
صدور راي مينمايد.
راي شورا
در خصوص دعواي خواهان خانم ش��هال مرادي فرزن��د ابراهيم بطرفيت خوانده آقاي کارزان جليلي
فرزند منصور بخواسته مطالبه مبلغ 25/000/000ريال با اين توضيح که خواهان اظهار نمودند طبق
گزارش مأمور  110در تاريخ  97/20/1با خودرو خوانده تصادف نمودم و با توجه به نظريه کارشناس
رسميدادگس��تري ماشين خوانده دچار خسارت به مبلغ بيس��ت ميليون و يکصد و بيست هزار ريال
گش��ته و بابت کارشناسي در شعبه  13ش��ورا دو ميليون و هفتصد و چهل و هشت هزار ريال هزينه
نمودهاند در ضمن هزينه روزنامه مبلغ چهارصد هزار ريال ميباش��دکه نش��انه طلبکار بودن خواهان
اس��ت به عالوه خوانده هيچ گونه دليلي که مويد برائت ذمه خود باش��د ارائه ننموده لذا مس��تندا به
م��اده 198و  519و 522قان��ون آيين دادرس��ي مدني مصوب  1379حكم ب��ه محکوميت خوانده به
پرداخت مبلغ  22/868/000ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 604/500ريال بابت هزينه دادرس��ي و
مبلغ  400/000ريال بابت هزينه روزنامه در مرحله بدوي از باب تس��بيب در حق مش��ار اليه را صادر
مينمايد همچنين دايره اجراي احكام حقوقي مكلف اس��ت خس��ارت تاخير تادية را از تاريخ 97/6/1
تا زمان اجراي حکم به نرخ شاخص بانك مركزي محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان بپردازد اين
راي غيابي تلقي و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف مدت
 20روز ديگر پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عموميحقوقي س��نندج ميباش��د و در خصوص
مابقي خواسته به مبلغ 2/132/000ريال باستناد ماده  197قانون آيين دادرسي مدني رأي بر بيحقي
خواهان صادر و اعالم مينمايد.
شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف سنندج
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدينوس��يله اعالم ميگردد خانم گالويژ ياري فرزند محمود دادخواستي بخواسته الزام به ايفاي تعهد
به طرفيت  -1آقاي ش��هريار جنگلي فرزندهاش��م -۲بانک ملي ايران مديريت شعب سنندج تقديم
دادگاه نموده که پس از ارجاع به اين ش��عبه تحت کالسه  ۹۷۰۴۶۲ثبت و براي جلسه رسيدگي روز
شنبه مورخ
 97/9/24س��اعت  ۹صبح تعيين وقت گرديده اس��ت به علت مجهول الم��کان بودن خوانده رديف
اول آقاي ش��هريار جنگلي به تجويز ماده  73ق-ا -د-م ،بنا به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه
مراتب يک نوبت در يکي از روزنامههاي کثير االنتش��ار به هزينه خواهان آگهي ميشود تا خوانده از
تاريخ نشر آگه ظرف مدت يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل  ،نسخه ثاني
دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت ياد شده در شعبه حاضر گردند در غير اينصورت وفق
مقررات قانوني اتخاذ تصميم ميگردد.
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه عموميحقوقي سنندج

