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 هدف ترامپ از اجرای تحریم ها 
تغییر نظام ایران است

دو دیپلم��ات اروپای��ی گفته اند متح��دان آمریکا 
هدف دولت این کش��ور از اج��رای تحریم ها را تغییر 

نظام حاکم ایران می دانند.
یک��ی از دیپلمات های اروپایی با اب��راز نگرانی از 
اینک��ه آمریکا هدف نهای��ی تحریم ه��ا را تغییر نظام 
ایران قرار داده گفت: »مشکل این است که بعدش چه 
می شود؟« هر دو دیپلمات به شرط عدم مخفی ماندن 

نامشان با آسوشیتدپرس گفت وگو کرده اند.
این دیپلمات گفت در صورتی که تحریم های جدید 
باعث س��قوط حکومت تهران ش��وند، جنگ داخلی ای 
مشابه آنچه در سوریه اتفاق افتاد در ایران هم در خواهد 
گرف��ت. دومین دیپلمات اروپایی گفته که کش��ورهای 
اروپایی خود را متعهد به حفظ توافق هسته ای می دانند 
و اج��رای آن را ادامه خواهن��د داد. او گفته در صورتی 
که کشورهای اروپایی به تعهداتشان عمل نکنند ممکن 

است ایران از توافق هسته ای خارج شود.  تسنیم

سفر وزیر امور خارجه کره شمالی به ایران 
ری یونگ هو، وزیر خارجه کره شمالی در سفر به 

تهران امروز با همتای ایرانی خود دیدار می کند.
این اولین سفر یک مقام عالی کره شمالی به ایران 
در دولت دوازهم و بعد از دیدار تاریخی رهبران آمریکا 
و کره ش��مالی در س��نگاپور است که در آن رهبر کره 
ش��مالی متعهد شد برای خلع س��اح کامل هسته ای 
ش��به جزیره کره تاش کند. وزیر خارجه کره شمالی 
به درخواس��ت خود و در راستای تعامات دو جانبه و 

گسترش روابط به تهران می آید.
آخرین بار رئیس مجل��س عالی کره برای حضور 
در مراس��م تحلیف ریاست جمهوری دولت دوم حسن 
روحان��ی به ایران س��فر کرده بود. تعامات سیاس��ی 
و اقتصادی ایران و کره ش��مالی در س��ال های بعد از 
انقاب از ش��یب مایم و مثبتی برخوردار بوده است و 
کره شمالی همواره از مواضع ایران به ویژه درخصوص 
مجام��ع  در  هس��ته ای اش  صلح آمی��ز  فعالیت ه��ای 

بین المللی حمایت و پشتیبانی کرده است.
روابط دو کشور بعد از انقاب اسامی پس از یک 
دوره طوالنی عدم رابطه، به طور رس��می کلید خورد 
و در حوزه ه��ای مختل��ف از جمله آموزش��ی، علمی، 
حوزه ه��ای فرهنگ��ی و نظامی این روابط گس��ترش 
یافت. وزیر امور خارجه کره که در یکی دو ماه اخیر از 
پرکارترین و با اهمیت ترین وزیران خارجه حال حاضر 
اکنون برای رایزنی راهی تهران شده است.  ایسنا

اخبار

ستایش مشاور مسئول سیاست خارجی اروپا از تصمیم پکن  
"ناثالی توچی" مش��اور فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا، مخالفت چین را با اجرای تحریم های واشنگتن در باره خرید نفت خام از 
ایران، اقدام بس��یار مهمی برای زنده نگهداشتن توافق هسته ای 2015 )برجام( 

دانست.
او خ��ودداری پکن از پذیرش درخواس��ت ایاالت متحده ب��رای قطع واردات 

نف��ت خام از ایران، ضربه ای به تاش های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای 
منزوی کردن تهران پس از اعان تصمیم وی در 18 اردیبهشت ماه برای خروج یکجانبه 

از برجام دانست. 
همچنین بلومبرگ به نقل از مقام های ایاالت متحده آگاه از مذاکرات با پکن نوشت: 
واشنگتن نتوانسته است چین را به قطع واردات نفت خام از ایران متقاعد کند که شکستی 

برای تاش های ترامپ به منظور منزوی کردن جمهوری اسامی است.  مهر

دیدگاه
واکنش موگرینی به احیای تحریم های ضد ایرانی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک با وزرای خارجه 
سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه از تصمیم آمریکا برای احیای تحریم ها علیه 

ایران ابراز تأسف کرد.
برجام کارآمد اس��ت و چنانکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در 11 گزارش 

متوالی تأیید کرده در هدفش برای ضمانت کامًا صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 
ای��ران موفق عمل کرده اس��ت. این توافق، یکی از مولفه های اساس��ی معماری منع 

اشاعه در دنیا است و برای امنیت اروپا، منطقه و کل جهان اهمیت دارد. ما انتظار داریم 
ایران کامًا تعهدات هسته ای خود ذیل برجام را اجرا کند.

رفع تحریم های مرتبط هسته ای یکی از بخش های ضروری این توافق است - هدف آن 
اثرگ��ذاری مثبت بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران و مهم تر از آن بر زندگی مردم ایران 
است. ما مصمم هستیم طبق قوانین اتحادیه اروپا از منافع ایران حمایت کنیم.  ایرنا 

دیپلمات
تحریم ها تا زمانی که ایران تغییر رویه بدهد، پابرجا هستند

وزیر خارجه آمریکا در س��خنانی بامداد دوشنبه گفت تحریم ها علیه ایران تا 
زمانی که این کشور تغییر رویه بدهد پا برجا خواهد بود.

مایک پامپئ��و درباره اینکه آیا تهران قادر خواهد ب��ود تحریم ها را دور بزند 
گفت: ایاالت متحده قصد دارد تحریم ها را اجرا کند. وی این تحریم هایی را »یکی 

از ستون های مهم سیاست آمریکا در قبال ایران« توصیف کرد. او گفت کاخ سفید 
در بیانیه ای روز دوشنبه بازگشت تحریم ها علیه ایران را تشریح خواهد کرد. 

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی آمریکا همچنین درباره اعام آمادگی »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا برای گفت وگوی بدون پیش ش��رط« با ایران هم گفت دولت ترامپ 
برای پیش��برد امور با ایران آمادگی دارد »اما این کار مس��تلزم تغییرات شگرف از سوی 
حکومت ایران اس��ت. پامپئو با بیان ادعاهای همیشگی، مسئوالن در ایران را »بازیگران 

بد« توصیف کرد.  فارس

درحاشیه

اظهارات�ش  جدیدتری�ن  در  ترام�پ  آق�ای 
درخواس�ت پیش�نهاد دی�دار ب�ا رئیس جمهور 
ایران را مطرح کرده آن هم بدون قید و ش�رط، 
اما جالب تر اینکه وزیر خارجه ایش�ان بالفاصله 
به س�مت اص�الح اظه�ارات ترام�پ م�ی رود و 
ش�روطی را تعیین می کند، تحلی�ل حضرتعالی 
دراین باره چیس�ت،  چه شد ترامپ با آن ادبیات 
تند و تیز علیه کش�ورمان و آن تعابیر به دور از 
عرف دیپلماتیک درب�اره مردم ایران به یک باره 

بحث دیدار و گفت و گو را مطرح می کند؟
موضوعی که مهم به نظر می  رسد روش برخورد 
ترامپ اس��ت که بهتر اس��ت در این مورد صحبت 
کنی��م و س��پس وارد سیاس��ت های فعل��ی دولت 
آمریکا شویم. آقای ترامپ سابقه کار سیاسی به آن 
صورت نداشته، چه سیاست داخلی و چه سیاست 
خارجه! ترامپ تاجر ب��وده و تاجر موفقی هم بوده 
و به واس��طه همین تجارتش آدم پولداری است، او 
عمده زندگی اش در کار تجارت بوده و به اینکه چرا 
او برای ریاست جمهوری انتخاب شد کاری نداریم.

به هرحال ح��اال او رئیس جمهور آمریکاس��ت، 
احساس��ش )ترامپ( این بود که اگ��ر آن روش ها، 
تکنیک ه��ا و تاکتیک هایی که در کار تجارت باعث 
موفقیتش شد همان تکنیک ها و روش ها را در عالم 
سیاست پیاده کند باعث موفقیتش می شود، کتابی 
هم قبل از ریاست  جمهوری اش نوشته بود و به این 

موضوع پرداخته بود که "رمز موفقیت چیست؟".
ترامپ نظرات و تفکراتش از قبل مشخص بود، 
او احساس می کرد اگر روشی در عالم تجارت جواب 
داده همان روش در عالم سیاست هم می تواند جواب 
دهد، حاال چه سیاس��ت داخلی باشد و چه سیاست 
خارجی. در حوزه سیاست داخلی به دلیل اینکه در 
جامعه آمریکا بزرگ ش��ده و با سیاس��ت مدارهای 
آمریکایی سروکار داشته در جریان تحوالت داخلی 
آمریکا بوده است شاید در مقایسه با سیاست خارجه 
مشکلی برایش به وجود نیاورد که به نظر من در این 
حوزه هم مش��کل ایجاد کرده است، چون آن طرز 
تفک��ری که فکر می کن��د عالم تج��ارت مثل عالم 
سیاست است می تواند در حوزه سیاست داخلی هم 
مش��کاتی ایجاد کند اما باز در مقایسه با سیاست 

خارجی از دید من شاید کمتر باشد.
بعضی از کشورها مثل ایران واهمه ای ندارند از 
کسی و صریح و سریع علیه این روش موضع گیری 
می کنند، برخی کش��ورها که نام نمی برم مقداری 
ماحظ��ه می کنن��د ول��ی جالب اس��ت بدانید که 

وقتی همان کش��ورها با ما صحبت می کنند سفره 
دلش��ان را باز می کنند و انتقادهایی را که نس��بت 
به سیاست های آمریکا دارند به ما منتقل می کنند، 
لذا این طرز تفکر ترامپ طوری اس��ت که با او خو 

گرفته و تغییر نمی کند.
ترامپ اس��تنباط می کند ک��ه این روش جواب 
می دهد حاال ممکن است با یک کشور تند برخورد 
کند و آن کشور احساس کند که چه اتفاق عجیب و 
غریبی در حال رخ دادن است و مجبور شود امتیازی 
را بده��د ولی درم��ورد ایران باید فهمیده باش��د و 
نمی دانم فهمیده است یا نه اما باید بفهمد که درباره 
ایران ای��ن روش جواب نمی دهد و من مطمئنم که 
او روزی به نقطه ای می رس��د که متوجه خواهد شد 

روش های تجارت گونه اش درباره ایران جواب نداد.
چرا جواب نمی دهد؟

چون ما 40 س��ال اس��ت که کم وبیش با این 
نوع روش و سیاس��ت های خصمان��ه و تهدیدها و 
حرف های درشت آنها آشنا هستیم و می دانیم که 
باالخره این روحی��ه در دولت مردان آمریکا وجود 
دارد و احساس می کنند که چون از نظر اقتصادی 
ق��وی و از نظ��ر نظامی برت��ر هس��تند می توانند 
نظراتش��ان را دیکته کنند. این تلقی شاید در 70 
و یا 80 س��ال پیش جواب می داد اما در این دوره 
درباره ایران که اصًا جواب نمی دهد درباره س��ایر 
کش��ورها هم به نظرم زمان این نوع دیکته کردن ها 
گذش��ته، زم��ان اینکه کس��ی بیای��د و بگوید که 
"من تش��خیص می دهم تو باید ای��ن کار را انجام 
دهی" دیگر ج��واب نمی دهد، اآلن می بینید که از 
نزدیک ترین کش��ورها، مقام های شان علنی نسبت 
به این گونه سیاس��ت های آمری��کا انتقاد می کنند. 
س��ابقه نداش��ته که در تاریخ معاصر و بین آمریکا 
و مواضع نزدیک ترین شرکایش در اروپا در ارتباط 
ب��ا موضوعی مث��ل بحث ای��ران و برج��ام آن قدر 

اختاف نظرها و شکاف ها باال باشد.
مذاک��ره قاعده و روش��ی دارد،  مذاکره اصولی 
دارد، وقت��ی آن اص��ول و روش و آن قاعده رعایت 
نشود نه تنها مفید نیس��ت بلکه ممکن است مضر 
هم باش��د. وقتی ترامپ احساس می کند ابتدا باید 
خیل��ی تند با ایران برخورد کن��د و بعد وقتی تند 
برخورد ک��رد به یک ب��اره بگوید "بیایی��د مذاکره 
کنیم!"، مذاک��ره چه معنایی پی��دا می کند؟ خب، 
این اآلن احس��اس می کند زمینی را معامله کرده 
و برخ��ورد تندی هم با خریدار زمینش داش��ته و 
اآلن می گوید "بیایید صحبت کنیم" تا آن طرف از 

موضع خود پایین تر بیاید و گران تر به او بفروش��د، 
خ��ب، ای��ن روش در عال��م سیاس��ت خارجه کار 

نمی کند، به خصوص در ارتباط با ایران.
برخ�ی از جمل�ه آق�ای ابوطالبی مش�اور آقای 
رئیس جمه�ور معتقد هس�تند که برجام س�ند 
راستی آزمایی برای مذاکره با آمریکا بود، وقتی 
آنها در این امتحان رفوزه می ش�وند باز می توان 

برای مذاکره با این کشور اعتماد کرد؟
قب��ل اینکه ترامپ رئیس جمهور ش��ود درباره 
برج��ام گفته بود که "می آیم و آن را پاره می کنم و 
دور می ریزم" که نهایتاً بعد از یک س��ال این کار را 
کرد، او در این مدت شدیدترین الفاظ را علیه مردم 
ایران به کار برد، الفاظی را که در ش��أن خودش بود 
علیه جمهوری اس��امی ایران و مردم ایران به کار 
برد، وزیر خارجه اش همین یک ماه پیش در محفلی 
شروطی 12گانه خواند که حتی تحلیل گرهای خود 
اروپ��ا و آمریکا به پمپئو گفتند "این حرف هایی که 
شما می زنی اصًا عملیاتی نیست"! یعنی یک سری 
خواسته هایی است که در عالم رؤیا این خواسته ها 
را دیده  اس��ت. صری��ح بگویم که مذاک��ره در این 
ش��رایط عمًا فای��ده ای ندارد، بعض��ی  جاها حتی 
ممکن است مضر هم باشد بنابراین ما صحبت های 
آق��ای ترامپ را نه تنها جدی نمی گیریم بلکه آن را 

یک نوع تاکتیک می دانیم
اگر می خواهیم مذاکره نتیجه بخش باشد، نباید 
یک طرف مدام بگوید "من طرف بزرگتر هس��تم و 
ت��و کوچکتر"!   باید برابر و و همراه با احترام باش��د، 
باید به گونه ای نباش��د که کس��ی احساس کند که 
طرفش دیکته می کند. ما هیچ کدام از این شروط را 
نمی بینیم، صریح بگویم که مذاکره در این شرایط 
عم��ًا فایده ای ن��دارد، بعضی  جاه��ا حتی ممکن 
اس��ت مضر هم باشد بنابراین ما صحبت های آقای 
ترامپ را که اخیراً اعام کرده اس��ت نه تنها جدی 

نمی گیریم بلکه آن را یک نوع تاکتیک می دانیم.
از سوی دیگر معلوم نیست این سیاست آمریکا 
به چه شکلی است؛ طوری که رئیس جمهورش یک 
چیزی می گوی��د، وزیر خارجه اش چیزهایی به آن 
اضافه می کند. ما کاری به آن نداریم و اساساً وارد 
محتوای ش��روط آنها نمی ش��ویم چون به نظر من 
ارزش ندارد. من ش��کل قضیه را می گویم که این 
آم��ده و حرفی زده اس��ت و وزیر خارجه اش آن را 
مشروط کرده است که این شرط ها کامًا از دید ما 
مردود اس��ت. منظورم این است که در این شرایط 
و این وضعیت شما نمی توانید انتظار داشته باشید 

که از مذاکره نتیجه خوبی بیرون آید، چون نه نگاه 
آنها موضع برابر اس��ت و نه اینکه زمینه اش آماده 
اس��ت. این حرف های زش��ت و نامربوطی که آقای 
ترامپ زده فضا را مس��موم کرده، و در این فضای 

مسموم چه باید گفت؟
بنابراین انجام مذاکره امکان پذیر نیست؟

م��ن نمی توانم تصور کنم که در آینده نزدیک 
چنی��ن اتفاق��ی )انج��ام مذاکره( رخ ده��د، چرا؟ 
برای اینکه ش��رایطش، ش��رایط مناس��بی نیست. 
من نمونه دیگری را برای ش��ما می گویم. درس��ت 
است که برجام را دولت اوباما امضا کرده است ولی 
همین برجام بخش��ی از قطعنامه 2231 س��ازمان 
ملل اس��ت در این صورت است که برجام می شود 
تعهد بین الملل��ی دولت آمریکا، ام��ا ببینید با آن 
چه می کنند، این تعهد بین المللی آمریکاس��ت اما 
رئیس جمهور بعدی این کش��ور می آید و آن را بر 
هم می زند، بعدش شروع می کند به فحاشی کردن 
و س��پس به اتخ��اذ سیاس��ت های خصمانه، یعنی 
فقط حرف نیست که شما بگویید او فقط بددهنی 
می کند. او سیاس��ت خصمان��ه اش را نیز عملیاتی 
کرده اس��ت، حاال چه در ارتب��اط با موضوع برجام 

و چه در ارتباط با موضوعات منطقه ای باشد. اآلن 
می بینید کشورهای مختلف راه افتادند و می گویند 
"با ایران نباید کار تجاری کنید، نفت ایران را نباید 
بخری��د، نباید با بانک ه��ای ایران تماس داش��ته 
باش��ید"، خب، شما ببینید از این ماجرا قرار است 
چه چیزی بیرون آید و مذاکره کنیم، معلوم اس��ت 

که طرفمان می خواهد تحکم کند.
برخ�ی تحوالت�ی اخی�راً رخ داده ک�ه رس�انه ها 
این گون�ه تعبیر کردند که ای�ران و آمریکا اکنون 
در حال مذاکره غیرمستقیم هستند و سفر آقای 
ظریف به عمان و همین طور پس از آن سفر آقای 
بن علوی به واشنگتن در این جهت بوده، گویا قرار 
اس�ت آقای بن علوی به تهران هم سفر کنند، آیا 
واقعاً این رفت و آمدها با عمان با این هدف است؟

 ح��اال اینکه ما ب��ا عمان رابط��ه داریم و آقای 
ظری��ف به این کش��ور رفتن��د و آق��ای بن علوی 
هم ب��ه تهران می آین��د موضوع عادی اس��ت و با 
اکثر همس��ایگانمان به جز دو س��ه کش��ور که به 
صهیونیست ها و آمریکا پیوستند با بقیه رفت وآمد 
داریم. آقای علوی می آی��د، آقای ظریف می روند، 
من چیزی در ای��ن نمی بینم که چون آقای علوی 

رفته واشنگتن بخواهد پیغامی برای ما بیاورد.
درباره درخواس�ت 8باره ترامپ برای مالقات با 
رئیس جمه�ور؟ جزئیاتی در این باره وجود دارد 

که اعالم نشده باشد؟
بله، این اتفاق رخ داد، صبح ایشان )ترامپ( در 
مجمع عمومی س��خنرانی بسیار تندی علیه ایران 
کردند و بعد از یکی دو س��اعت ش��روع کردند به 
تماس گرفتن که چنین ماقاتی صورت بگیرد که 
آن موقع تصمیم گرفته شد که پاسخ منفی به این 

درخواست ها داده شود.
مدت ه�ا پیش برخی رس�انه ها مطرح کردند که 
شما مأمور مذاکره با آمریکا بودید و مذاکره نیز 

کرده اید؟
خیر. مذاک��ره من با آمریکایی ه��ا کامًا غلط 
است. اصًا مذاکره ای با آمریکایی ها نداشتم و این 

مسئله شایعه ای کذب بوده است.
در م�اه نوامب�ر انتخابات کنگ�ره آمریکا برگزار 
می ش�ود، فکر می کنید این انتخابات تأثیری در 
سیاس�ت خارجه آمریکا در قبال ایران داش�ته 

باشد؟
انتخابات نوامبر برای کنگره آمریکا اس��ت که 
ه��م مجلس نمایندگان و هم س��نا در آن انتخاب 
می ش��وند. اینکه چه ترکیبی داش��ته باشد سخت 
اس��ت پیش بینی آن. اما بر اساس تحلیل هایی که 
مطرح می شود نش��ان می دهد دموکرات ها شانس 
بیشتری برای مجلس نمایندگان دارند اما در سنا 
شانس کمتری دارند. گفتنی است؛ آمریکا ماهیت 

واقعی خود را نشان داده است.

شهردارى كاشان 
آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى  شماره 97/3

شهردار كاشان – سعيد ابريشمى راد

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: خريد ماشين آالت راهسازى مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد 
و مدارك مناقصه و قرارداد منضم

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/22 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاريخ 97/6/1 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/4 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تلفاكس:031-55465858 

شهردارى كاشان 
آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره 97/6 (مرحله دوم)

شهردار كاشان – سعيد ابريشمى راد

ت دوم
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى ديوار سنگى واقع در بلوار امام رضا مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/25 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاريخ 97/5/27 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/5/28 مى باشد.

كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
تلفاكس:031-55465858 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ياسر قربانى پاجى ف اسماعيل
خواهــان بانك مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفيت خوانده ياســر قربانى به خواســته مطالبــه وجه مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000177 شعبه 10 شــوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/6/31 ساعت 10 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 نشــانى كامل خود ،نســخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ياسر قربانى 
خواهــان بانك مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفيت خوانده ياســر قربانى به خواســته مطالبــه وجه مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000178 شعبه 10 شــوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/6/31 ســاعت 9:30 تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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 ،نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدرضا ابراهيم پور ركنى ف عليرضا به شــرح درخواســتى كه به شــماره 1/143/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان ابوالفضل ابراهيم پور ركنى ف 
محمدرضا ش ش 215068215 صادره قائم شهردر تاريخ 96/3/29 در شهرستان سيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا ابراهيم پور ركنى به شماره 2952   2-فاطمه جعفرى چاشمى به 
شماره 92 والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ-محمد مهران خواه

آگهى فروش ملك مشاع
به حكايت پرونده كالسه 960943 اجراى احكام مدنى دادگاه محمودآباد محكوم عليهم1-على2-نعمت3-عباس 
همگى شهرت محمدزاده محكوم هستند به فروش يك قطعه خانه سرا و تقسيم بهاى حاصل از فروش فى مابين مورث 
مرحوم ابراهيم محمد زاده براساس قانون ارث هم چنين محكوم اند به پرداخت 8,501,000 ريال خسارات دادرسى 
به عنوان محكوم به در حق محكوم لهم 1-پرى رخ محمدزاده2-ريحانه محمدزاده با وكالت سيد سعيد موسوى در اين 
دادگاه و مبلغ 1,000,000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت و با عنايت به عدم امكان تقسيم سهم 
االرث بين وراث حســب درخواست وكيل محكوم لهما ملك فوق مورد ارزيابى قرار گرفته كه مشخصات ملك عبارتند 
از :آدرس ملك محمود آباد-نســيم 16 جنب مســجد اعظم يك قطعه زمين كامال محصور در بافت مســكونى شهر و در 
مجاورت مســجد اعظم واقع بوده و پس از كسر عقب نشينى در قسمت درب ورودى به ابعاد 6/1×2/95 متر داراى 
مساحتى بالغ بر 980 مترمربع مى باشد كه از اين مساحت 350 مترمربع به صورت تفكيك شده بوده و بنايى مسكونى 
با ســقف شــيروانى و با مصالح متعارف احداث شــده كه خوانده آن را به شخص ثالث فروخته و واگذار نموده و مابقى 
مساحت 630 مترمربع به صورت باغ و جداى از قسمت مسكونى مى باشد.باتوجه به شرايط و وضعيت و موقعيت ملك 
هم چنين جميع جهات موثر و ساير عوامل زمانى و مكانى ارزش شش دانگ ملك فوق به مساحت 980 مترمربع بدون 
در نظر گرفتن هرگونه بدهى احتمالى به سازمان ها،ارگان ها،بانك ها و شهردارى به مبلغ 6,370,000,000 ريال(شش 
ميلياردوســيصدوهفتادميليون ريال) برآورد و اعالم گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به 
نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/6/4 ساعت 11 صبح در شعبه اجراى احكام مدنى دادگاه 
محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز 
قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از 
قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ 
آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و 
يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر 

هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام مدنى دادگاه محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حسين كاشى ف ابراهيم
خواهان رحيم جورعباسى دادخواستى به طرفيت خوانده حسين كاشى ف ابراهيم مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به كالسه 9709981953200329 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/4 ساعت 
11 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواست 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 ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970112 له جواد شيرمحمدى عليه فريبرز ناظرى داير بر مطالبه موضوع نيابت اعطايى اجراى 
احكام مدنى قائم شهر كه منتهى به توقيف مال توسط شخص ثالث و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين اجرا گرديد با 
مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهاى به فروش مى رسد.مال موضوع مزايده:پانصدوپنجاه سهم 
مشــاع از بيست و يك هزاروسى و پنج سهم شــش دانگ عرصه و اعيان قطعه زمينى به مساحت 100000 مترمربع 
قطعه دوم تفكيكى به شــماره پالك 9 فرعى از 118 اصلى بخش 3  حوزه ثبت تنكابن كه به نام مالك مژده نظرى پور 
كيايى سابقه ثبت داشته و در آدرس الكله روستاى بايوالت جنب مرغدارى مشايخ مى باشد.حدود اربعه:شماال به طول 
250 متر محدود است به قطعه تفكيكى شرقا در دوقسمت اول به طول 275 متر محدود است به قطعه يك تفكيكى 
دوم به طول 125 متر به باقيمانده قريه رودپشــت غربا به طول 400متر به جاده محلى . ســطح ملك پوشيده از علف 
هاى هرز و ... مى باشد.ملك در مجاورت مرغدارى مشايخ قرار گرفته و هيچ  گونه امتيازاتى در سطح آن مشاهده نمى 
گردد.در مواقع بارندگى و سيالبى شدن رودخانه دسترسى به ملك با مشكل مواجه مى گردد.ارزش ريالى سهم مشاعى 
ملك توســط كارشــناس به مبلغ 385,000,000 ريال ارزيابى گرديده است. اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ 
پايه محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده 
درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ 
باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.زمان مزايده:سه شنبه 

97/6/13 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى حصر وراثت
آقاى منصور مدائنى ف اباذر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970483 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان اباذر مدائنى ف سليمان ش ش 1330 صادره بابلسر 
در تاريخ 91/7/26 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-طلعت 
خانم عباســى ف محمداســماعيل ش م 4989042719 همســر متوفى2-صبورا ش م 4988418456   3-فاطمه 
ش م 4989094492   3-بانوحشــمت ش م 4989130693   5-حرمــت بانــو ش م 4989157834   6-عباس 
ش م 4989177010   7-مينــا ش م 4989236718   8-محمدعلــى ش م 4989200251   9-ســكينه ش م 
4989274938   10-هاجــر خاتــون ش م 4989329023   11-ســلمان ش م 4989377567   12-صديقــه 
ش م 4989402502   13-محمــود ش م 4989438787   14-عليــا ش م 4989477456   15-منصــور ش 
م 4989497392 همگــى مدائنــى ف اباذر-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

اجراييه
ش پ:4/96/378 محكوم له: شركت آرد دستاس با مديريت كمال خانى زرى محكوم عليه:يونس قدم يارى-
مجهول المكان  به موجب رأى شــماره 868-96/11/28 شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 200,000,000 ريال اصل خواســته و 2,174,000 ريال هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/6/6 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه اعالمى توسط 
بانك مركزى در حق خواهان و نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه 
مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: براتعلى قنبرى فرزند حسنعلى شغل ازاد به نشانى امازاده حسن روستاى نارمه- محكوم 
به: بموجب دادنامه شماره 9709973896900071 مورخ 97/2/2 شوراى حل اختالف شعبه كه وفق دادنامه شماره 
شعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديد به انجام تعهد عرفى مبنى بر تنظيم سند 
رســمى انتقال خودروى شــماره 486د85 ايران 84 در يكى از دفاتر رسمى و مبلغ نهصد هزار ريال به عنوان هزينه 
آگهى وقت دادرسى و دادنامه و مبلغ چهارصد هزار ريال بابت ابالغ اجرائيه كل جمع مبالغ 1/300/000 هزار ريال 
مقوم 31/000/000 ريال . مشخصات محكوم عليه: سعيده كيانمنش فرزند مراد به نشانى مجهول المكان. محكوم 
عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم 
كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى 
حكــم و پرداخــت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از 
دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محكوم خواهيد شــد. 4- عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از 
قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى 

مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                                  محل امضاء قاضى شورا- اسماعيل باقرى

آگهى ابالغ دادنامه 
بدينوســيله پيــرو آگهى هاى قبلــى به آقاى رحمت مظفــرى فرزند يعقوب فعال مجهول المكان ابالغ ميشــود در 
مورد شــكايت آقاى مراد على مرادى فرزند محمدرضا مبنى بر مشــاركت در ضرب و جرح عمدى به موجب حكم شماره 
9709975115700529 مورخه 97/4/26 در پرونده كالســه 970161 شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 مشهد حكم 
بر محكوميت شما به پرداخت ديه در حق شاكى صادر گرديده مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد راى صادره 
غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان خراسان رضوى مى باشد. م.الف 18585
تاريخ انتشار: 1397/05/16

 مدير شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 مشهد

آگهى ابالغ 
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى به حســينعلى صبورى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در مورد دادخواست 
فرشــته عباســى بلوچ عليه شــما بخواســته مطالبه وجه به موجب حكم 9709977516300465 در پرونده كالسه 
264/970109 حكم به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 824894 مورخ 1397/3/22 
خواسته و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب تاخير در تاديه بر اساس (( فرمول مبلغ چك ضربدر شاخص بهاى 
كاال ها و خدمات مصرفى در تاريخ تاديه وجه چك تقسيم بر شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى در تاريخ صدور چك 
)) و نيز پرداخت مبلغ 410/000 ريال بابت خسارت وارده به سبب هزينه دادرسى و 150/000 ريال هزينه روزنامه 
در حق خواهان مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى 

واخواهى در اين شورا است. م.الف 18586
تاريخ انتشار: 1397/05/16

 شعبه 264 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى مهدى فتح آبادى مجهول المكان ابالغ مى گردد طبق دادنامه شــماره 
9609977577901149 در پرونــده كالســه بــه پرداخت  مبلــغ 279/242/030 ريال بعالوه هزينه دادرســى و 
خســارت تاخير تاديه محكوم شــده ايد و اجرائيه عليه شــما صادر گرديده است لذا ظرف 10 روز از انتشار اين آگهى 
مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

وصول محكوم به با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 18664
تاريخ انتشار: 1397/05/16

 مدير دفتر شعبه 29 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
آقاى/خانم وحيد جعفرى گرگ درقى پيرو آگهى هاى منتشــره قبلى در خصوص دعوى آقاى وحيد تقوى يادگارى 
بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ ميشود كه پرونده كالسه 961011 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنى بر پرداخت 
19/115/152 تومان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه گرديده است لذا مراتب فوق طبق مواد 9 
و 118 و 119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج ميگردد اين اجرائيه ده روز پس از انتشــار 
بموقع اجرا گزارده خواهد شــد پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شد مگر اينكه 

محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائيد. م.الف 18665
تاريخ انتشار: 1397/05/16

مدير دفتر شعبه 28 مجتمع امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ دادنامه 
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى به حســام سعيد فرزند حسن- فاطمه صادق النجات فرزند محمد اسماعيل – 
سپيده سعيد فرزند حسن فعال مجهول المكان ابالغ ميشود در مورد دادخواست محمد على صادق النجاه فرزند محمد 
اسماعيل عليه شما در كالسه پرونده 32/960655 بموجب حكم شماره 200469-97به حكم بر محكوميت خواندگان 
به خلع يد از طبقه اول از يك باب منزل پالك 49724 فرعى از چهار اصلى از اراضى آبكوه بخش 9 مشهد و پرداخت 
مبلغ 3/291/658 ريال هزينه دادرسى و پرداخت 23/000/000ريال حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و پرداخت 
سه ميليون ريال دستمزد كارشناس در حق خواهان صادرو اعالم مى دارد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد 

راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين دادگاه است. م.الف 18901
تاريخ انتشار: 1397/05/16

 مدير دفتر شعبه 32 مجتمع امام خمينى مشهد

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 970184 و 961115 مدنى شــورا له 1-ضحى قاســمى2-منوچهر مهدى پور عليه 
عليرضا درگاهى مبنى بر مطالبه وجه كه مال غيرمنقول شخص محكوم عليه به پالك ثبتى 4238 فرعى از 1 اصلى بخش 
12 بابلســر واقع در بابلسر خ شريعتى كوى فانوس شهرك شــهيد ميرزايى با كدپستى 4741983773 به مساحت 
298/60 مترمربع توقيف گرديد كه در عرصه ملك يك مجموعه آپارتمانى در 9 طبقه روى همكف و زيرزمين در حد 
پيشرفت فيزيكى 70درصد احداث گرديده،مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و 
ارزش شش دانگ ملك پالك ثبتى 1/4238 اصلى بخش 12 ثبت بابلسر با احتساب اعيانات احداثى در شرايط حاضر 
مجموعا به مبلغ 13,000,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديد كه در تاريخ 97/6/13 روز ســه شنبه از ساعت 
10 الى 11 صبح در اجراى احكام مدنى بابلسر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه 
كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ 

را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر-بابازاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان سيد مهرى ميرحسينى دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج ميليون و هفتصد 
هزار ريال بابت سه فقره چك شماره هاى 89-88-9611/972490-12 و مطالبه هزينه دادرسى و تاخير تاديه به 
طرفيت 1- طوبى غياثوند تاركى 2- مصطفى جاللى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به 
شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف به كالســه 364/97 ثبت و براى تاريخ 97/6/31 ساعت 6/45 بعدازظهر وقت 
رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر 
شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلســه رسيدگى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ 

خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ دادنامه 
بدين وســيله پيرو آگهى هاى قبلى به موجب دادنامه شماره ى 9709975116000577 مورخ 1397/5/09 
در پرونده كالسه ى 970449/105 به آقاى على حسن زاده فاقد مشخصات ديگر فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در 
مورد اتهام مزاحمت براى بانوان توهين ضرب و جرح مراتب بدين وسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و 

از تاريخ درج  در روزنامه ظرف مهلت قانونى قابل اعتراض در اين شعبه است. م.الف 18584
تاريخ انتشار: 1397/05/16

 مدير دفتر شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان مشهد

گذشتــه  هفته 
گ���و تـــرامپ گفت و دونـالد 

رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری 
مشترک با نخست وزیر ایتالیا به خالف 
دفعات قبل که عمدتاً از زبان تهدید 
می گفت  سخت  ایران  مقام های  با 
این بار پیشنهاد دیدار با رئیس جمهور 
که  پیشنهادی  کرد،   مطرح  را  ایران 
به گفته او بدون پیش شرط است اما 
این  برای  بالفاصله  او  خارجه  وزیر 

دیدار پیش شرط تعیین می کند.
موضوع دیدار مقام های ایران و 
آمریکا یک ماه پیش از زبان محمود 
بود  گفته  او  شد،  مطرح  نیز  واعظی 
که ترامپ در حاشیه نشست مجمع 
برای  بار   8 ملل  سازمان  عمومی 
دیدار با حجت االسالم حسن روحانی 

درخواست مالقات کرده است.
حاال تسنیم با مجید تخت روانچی 
رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون 
برجام،  ترامپ،  اخیر  اظهارت  درباره 
رابطه دولت با سپاه،  و تعامل دولت 
از  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای  با 
جمله عربستان گفت و گو کرده  است.

نمای نزدیک معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

صریح می گویم، مذاکره با آمریکا فایده ای ندارد


