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وزهای قابل تامل بدون سخنگو ر
سوشیانت آسمانی

حس��اب روز ماهی که دولت با استعفای تریبون موافقت 
کرد اما خواس��ت عملک��رد صاحب تریب��ون را حفظ کند از 
دستمان خارج شده است، به نوعی دولت انگار از نحوه سخن 
گفتن سخنگو ناراضی بود نه عملکردش در سازمان مدیریت 
برنام��ه، اما از آن زمان تاکنون با وجودی که در بس��یاری از 

اتفاقات جای اظهارنظر دولتی ها خالی بوده اس��ت اما نداشتن 
سخنگو هم انگار خیلی برای دولت و دولتی ها بد نبوده از این 
جهت که آرامش و هماهنگی خاصی را به وجود آورده و کمتر 

مردم را حرص داده است.
شاید نبود س��خنگو کمتر باعث شود که اتفاقی رخ داده 
عادی جلوه داده ش��وند، شاید در این مدت کمتر شاهد اخبار 
ضد و نقیض و انتشار اخبار ناهماهنگ از سوی دولت بوده ایم. 
دیگر کس��ی نمی گوی��د یارانه برخی حذف می ش��ود و کس 
دیگری در لحظه خبر را تکذیب کند. دیگر کسی از دولتی ها 
از برنامه و طرحی نمی گوید که فرد دیگری در دولت خالفش 

را اظهار کند!

سخنگو داش��تن در هر دستگاهی ش��اید نخستین و در 
اولویت های مهم باش��د اما داشتن س��خنگویی هماهنگ که 
بدنه آن دس��تگاه قبولش داشته باشند نیز جای تامل و تفکر 
دارد. ه��ر چند که رس��انه  های بس��یاری و آنهایی که به قول 
دفتر س��خگویی در نشست های جناب سخنگو جا می شدند!! 
از اینکه او رفته ناراحت هس��تند که این ناراحتی هم در جای 
خود قابل بررس��ی اس��ت، اما رس��انه هایی هم ک��ه به دالیل 
نامشخص و گاها عجیب و غریب مانند کمبود فضا! یک سال 
و اندی در پشت درب های بسته مانده  اند نیز امید دارند تا نفر 
بعدی کسی باش��د که به سخن رئیس جمهور در روز نخست 
تحلی��ف عمل کرده و یادش مانده باش��د که رئیس دولت از 

بستن دهان منتقد به خدا پناه برد.
در عین حال یادآوری این نکته نیز ضروری است که همه 
رسانه های خودی و منتقد قطعا نیازمند سخنگویی هستند که 
واقعیت را بنا بر مصلحت کش��ور و ب��دون غرض و نگاه حزبی 
گفته و اجازه پرس��یدن و اقناع ش��دن را به آنها دهد، قطعا هر 
رسانه  آزاده ای می خواهد با پاسخ شنیدن و گرفتن پاسخ پرسش 
مردمی که نماینده ش��ان است راهی شود نه دیدن لبخندهایی 

که تنها در صورت خوشایند سخنگو می توان آنها را دید.
بر همین اس��اس است که امروز در نبود سخنگو آرامشی 
را می بینی��م که امی��د داریم در بودن س��خنگوی جدید این 

آرامش را هم دوباره مشاهده کنیم.

یادداشت

ایراد بار مالی به طرح مفاسد اقتصادی نابجا بود
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ایراد داشتن بار مالی به طرح مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی توسط نائب رئیس مجلس ایراد نابجایی بود و وی در ارتباط با 

خارج کردن این طرح از دستور کار مجلس،  مرتکب اشتباه شد.
حجت االسالم مجید ناصری نژاد با اشاره به خارج شدن طرح مبارزه با مفاسد 

اقتصادی از دستور کار مجلس گفت: خارج کردن طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از 
دستور کار مجلس کار بسیار اشتباهی بود و این طرح نباید از دستور کار مجلس خارج 

می شد. وی افزود: ایراد اصل 75 قانون اساسی )داشتن بار مالی( به طرح مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ایراد نابجایی بود و اگر هم این ایراد به طرح وارد بود نمایندگان می توانستند آن 
را اصالح کنند و این ایراد اساسی به شمار نمی رفت و نباید طرح از دستور خارج می شد.

وی اظهار داش��ت: خارج شدن طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس 
به خاطر اشتباه آقای پزشکیان بود، ایراد صحیحی به شمار نمی رود.  فارس

دیدگاه
بی منطقی است بگوییم، رای دادید تحمل کنند

دبیرکل حزب جمعیت رهپویان با بیان اینکه بیش��تر وعده های رئیس جمهور در 
برهه انتخابات اقتصادی بود، گفت: روحانی وعده داد وضعیت معیشتی مردم به مراتب 

هر روز بهتر از دیروز شود، اما اکنون وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می شود.
پرویز سروری گفت: مردم مبتنی با امید به تحقق وعده ها رای دادند و آقای 

روحانی در شعارهایش رسما اعالم کرد که با برجام مشکالتی را رفع کردم و بقیه 
معضالت را هم حل خواهم کرد.

وی با بیان اینکه بیش��تر وعده های رئیس جمهور در بره��ه انتخابات اقتصادی بود، 
افزود: روحانی وعده داد وضعیت معیش��تی مردم به مراتب هر روز بهتر از دیروز ش��ود، 
همچنین حل مش��کالت تولید و ایجاد اش��تغال از وعده های وی ب��ود. روحانی مردم را 
امیدوار کرد که با انتخابش از س��وی مردم وضعیت معیش��تی آنان بهبود یابد، اما اکنون 

وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می شود.  باشگاه خبرنگاران

احزاب
شکایت یک نماینده مجلس از الریجانی

یک نماینده مجلس ش��ورای اس��المی از رئیس مجلس به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان شکایت کرد.

حسن کامران گفت: در جریان بررسی الیحه بودجه سال 97 که سال گذشته 
در مجلس صورت گرفت، شاهد برخی بی مباالتی ها از سوی بعضی از نمایندگان 

مجلس بودیم. وی افزود: بنده طبق وظیفه ای که به عهده   نمایندگان مجلس قرار 
داده شده، در جریان بررسی الیحه بودجه سال 97 در مجلس، بر چگونگی تخصیص 

منابع و صرفه جویی هایی که باید صورت گیرد، نظارت کردم اما در جاهایی کوتاهی هایی 
صورت گرفت که شکایت  هایی را به هیئت  نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع دادیم.

وی گفت: اخیرا ش��کایتی را از آقای الریجانی رئیس مجلس به هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان ارائه کردم. چون او در جریان بررس��ی الیحه بودجه س��ال 97، 39 هزار میلیارد 
تومان را در تخصیص منابع به استان ها و بخش های مخالف کشور تحمیل کرد.  تسنیم

پارلمان

برجام اصاًل برای برداشتن تحریم ها بود
برجام اصاًل برای برداش��تن تحریم ه��ا بود؛ برای 
اینکه تحریم های ظالمانه برداش��ته بشود. مگر غیر از 
این است؟ خب برداشته نشده؛ حاال میگویند بتدریج، 
یواش یواش دارد درست میشود! مگر بحث سِر یواش 
یواش بود؟ آن روز مسئولین، هم به ما میگفتند، هم به 
مردم میگفتند که در این مذاکرات، قرار بر این اس��ت 
که وقتی ایران تعّه��دات خود را انجام میدهد، یکباره 
همه ی تحریم ها برداش��ته بشود؛ یعنی این مانعی که 
آمری��کا س��ر راه ملّت ایران ظالمان��ه و خباثت آمیز به 
وجود آورده بود، برداش��ته بشود؛ خب حاال شش ماه 
از این موعد گذش��ته اس��ت، برداشته نشده؛ شش ماه 
برای یک مملکت هش��تاد میلیونی زمان کمی است؟ 
در این شش ماه دولت محترم کم میتوانست کار بکند 
اگ��ر چنانچه این خباثت آمریکایی ها نبود؟ این برجام 

شد برای ما یک نمونه، یک تجربه.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
11 مرداد 95

مخاطب شمایید

پاسخی به وجود تلگرام های داخلی
عبدالصم��د خرم آب��ادی دبیر کارگ��روه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه درباره تمدید مهلت 
فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی نوشت: با توجه به وعده 
رئیس مرکز مل��ی فضای مجازی دائر ب��ر قطع ارتباط 
تلگ��رام با »هاتگرام و تلگرام طالیی« تا 15 ش��هریور و 
عملی نش��دن به این وعده، تعداد زیادی از خبرنگاران و 
فع��االن فضای مج��ازی س��واالت و انتق��ادات زیادی 
درخصوص علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترش��کن 
مذک��ور مطرح ک��رده و نظر اینجانب را جویا ش��ده اند. 
مطالب ذیل در پاس��خ به این سواالت اعالم می گردد: با 
توجه به اینکه در دس��تور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا 
قید شده اس��ت: »اعمال مسدودس��ازی تلگرام باید به 
نحوی اجرا ش��ود که محتوای ش��بکه مذک��ور با هیچ 
نرم افزاری )اعم از فیلترشکن و نظایر آن( در کشور قابل 
دسترس نباشد«، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی از 
ابتدا غیرقانونی و بر خالف دستور قضایی بوده و ناقضان 
دس��تور قضایی مس��توجب مجازات م��اده 576 قانون 

مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( هستند.
یک��ی از اه��داف فیلتر تلگرام، پیش��گیری از وقوع 
جرم از طریق مهاجرت مردم به پیام رس��ان های داخلی 
و جایگزینی آنها بجای تلگرام بوده است بنابراین تمدید 
مهلت فعالیت نس��خه های فارس��ی تلگ��رام در واقع به 
تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی 
در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام رسان های داخلی و 
دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای 
مجازی کشور می باشد.ممکن اس��ت گفته شود که در 
این موقعیت که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را 
علیه امت انقالبی و نظام جمهوری اس��المی برپا کرده 
است، جای پرداختن به این مسائل نیست. ولی با عنایت 
به اینکه رهبر معظم انق��الب فرمودند »در کنار جنگ 
اقتصادی، یک جنگ مهم رس��انه ای و تبلیغاتی نیز در 
جریان اس��ت که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود« وبا 
توج��ه به اینکه تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای جنگ 
رسانه ای دشمن است، تمدید مهلت فعالیت غیرقانونی 
نس��خه های فارس��ی تلگرام در این موقعیت جای تأمل 
دارد.  اخب��ار واصله حاکی از آن اس��ت که اخیرا تلگرام 
ضم��ن راه ان��دازی درگاه های پرداخت، مدی��ران ایرانی 
برخی از کانال های پربازدید را به کشور امارات فراخوانده 
و با آنها هماهنگی هایی را درخصوص اس��تفاده و توزیع 
پ��ول مجازی تلگرام )موس��وم به "گ��رام"( بعمل آورده 
اس��ت. با این وصف ادامه فعالیت نس��خه های فارس��ی 
تلگرام، خواس��ته یا ناخواسته، کمک به جنگ اقتصادی 
دشمن و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت 

بیگانگان در امور اقتصادی کشور است.

انتقاد از مناطق آزاد
احمد توکلی رئیس پیش��ین مرکز پژوهش های 
مجلس و نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
در دوره های هفتم، هش��تم و نهم، ب��ه اختصاص عنوان 
منطقه آزاد و ویژه به مناطق مختلف کشور واکنش نشان 
داد و نوشت: مجلس به 20 منطقه آزاد و ویژه پیشنهادی 
دولت، 81 منطقه وی��ژه دیگر افزود. جمعا بیش از 100 
تا!! این رفتار غیرعقالنی و ترجیح منافع محلی بر منافع 

ملی و عمدتا متأثر از تمایالت انتخاباتی است.

شفاف سازی
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نوشت: ریشه مشکالت اقتصادی 
امروز کش��ور در دو محور فش��ارهای آمریکا و مشکالت 
داخلی اس��ت. راه عبور از مشکالت داخلی شفاف سازی و 
اج��رای دولت الکترونیکی اس��ت. چرا باید ارز ناش��ی از 
صادرات دولتی ها و خصولتی ها دیر به دست واردکنندگان 
برسد؟ صحبت های امروزRouhani_ir@ حّجت را بر 

همه دستگاه ها تمام کرد".

سیاست مجازی

ماهورا کیهانی

برجام قرار بود همه تحریم ها  را در لحظ��ه بردارد. هدفمان دست بـه نقد
از امضای برجام به عقیده رهبری همین برداش��ته 
ش��دن تحریم ها بود که همان روزهای نخست تیم 
مذاکره کنن��ده بارها و بارها ب��ر این موضوع تاکید 
کردند که همزمان با انجام تعهدات همه تحریم ها 
رفع می ش��ود اما با گذش��ت س��ه س��ال ن��ه تنها 
تحریم ها رفع نشده بلکه امریکا که برخی از آن به 
عن��وان کدخدا یاد کرده و می گفتند نمی تواند زیر 
برجام بزند چون امضای کری پای تعهد اس��ت! از 
برج��ام خارج ش��ده اس��ت تا مج��ددا تحریم های 
ظالمانه و غیرحقوق بشری سخت تری به جمهوری 
اسالمی تحمیل ش��ود! عده ای هم مدام می گفتند 
ح��ق غنی س��ازی با برجام تثبیت ش��ده اس��ت و 

همین را دستاورد می دانستند. 
نکته مهم ماجرا اما از جایی شروع می شود که 
میبینیم کری و اوباما بعد از برجام یکبار صراحتا از 
فروریختن دیواره تحریم ها در صورت امضا نشدن 
برج��ام گفت��ه و حاال در کتاب خاط��رات کری، او 
افش��ا می کند که حق غنی س��ازی را نیز بوش به 
ایرانی ها داده بود اس��ت!!! چی��زی که اگر واقعیت 
داش��ته باشد تیم هسته ای باید توضیح دهد دقیقا 
چه چیزی را در تعهد برجام برای مردم به دس��ت 
آورده اس��ت و اگر اظهارات کری را بر حس��ب دو 
به هم زنی مرس��وم امریکایی ها بگذاریم باید انتظار 
داشته باش��یم که تیم هس��ته ای و وزارت خارجه 

پاسخ اظهارات او را سریع و صریح بدهند.

اعتراف کری
وزی��ر خارجه اس��بق آمریکا در کت��اب خود 
در بخ��ش مربوط ب��ه مذاکرات هس��ته ای با ایران 
نوش��ت دولت »جورج بوش« در محافل خصوصی 
غنی س��ازی ای��ران را پذیرفته بود. وزی��ر خارجه 
پیش��ین و س��ناتور اس��بق آمریکایی کتابی 7۴3 
صفحه ای با عنوان »هر روز فرصتی دیگر اس��ت« 
)،Every Day Is Extra( منتش��ر ک��رده و در 
یک��ی از فصول آن به موضوع مذاکرات هس��ته ای 

ایران و برجام پرداخته است.
جان کری در بخش��ی از این فصل به موضوع 
حق غنی س��ازی اورانیوم و استدالل های ایران در 
زمین��ه این حق پرداخت. او نوش��ت: »ایران برای 
س��ال های زیادی اس��تدالل می کرد که به عنوان 
عضو معاهده منع گسترش سالح  اتمی )ان پی تی( 
و تا زمانی که کام��ال در چارچوب محدودیت های 
ان پی ت��ی ق��رار دارد، از حق غنی س��ازی اورانیوم 
برخوردار اس��ت. م��ا مرتب تاکی��د می کردیم که 
ان پی ت��ی فقط حق داش��تن نیروی هس��ته ای را 
تعیی��ن کرده و بر می ش��مارد و ب��رای هیچ یک از 

اعضا حق غنی س��ازی توسط خودش��ان را تعریف 
نکرده و این حق را اعطا نکرده است«.

وزیر خارجه دولت »باراک اوباما« تصریح کرد: 
»جدای از اینکه آیا ایران "حق" غنی س��ازی دارد 
ی��ا ندارد، من این را متوج��ه بودم که تا زمانی که 
ما آماده صحبت درباره احتمال تداوم غنی س��ازی 
ایران تح��ت محدودیتهای به دقت تعریف ش��ده 
نباش��یم، هی��چ راه��ی ب��رای تحقق دسترس��ی، 
شفاف سازی و محدودیت مورد نیاز برای اطمینان 
از ع��دم پیگیری برنامه اتمی نظامی توس��ط ایران 
وج��ود نخواهد داش��ت. ش��اید اصال راه��ی برای 
آوردن ایران به میز مذاکره هم وجود نمی داش��ت. 
ی��ک فرد عادی در ایران از این ایده که کش��ورش 

نمی تواند کاری که دیگر کشورهای مستقل انجام 
می دهند)غنی سازی(، به خاطر اینکه آمریکا از آن 
می خواهد، عصبانی می شود. از نظر ایرانی ها چنین 
چیزی تسلیم ش��دن محض در برابر آمریکا است؛ 
آمریکایی ک��ه از نظر آنها برای مدت های بس��یار 
طوالنی در زمان )محمدرضا(ش��اه در اس��تقالل و 

حاکمیت آنها دخالت می کرد«.
دیپلمات ارشد پیش��ین آمریکا در این کتاب، 
از پذیرش حق غنی س��ازی اورانیوم ایران در دولت 
»ج��ورج بوش پس��ر« خب��ر داد. به گفت��ه کری، 
دولت بوش در محافل خصوصی و خفا غنی سازی 
اورانیوم توس��ط ایران را پذیرفته بود اما در محافل 

عمومی چنین چیزی را بیان نمی کرد.
کری در کتابش نوش��ت: »موضع آمریکا برای 
م��دت طوالنی این بود که هرگونه غنی س��ازی هر 
چند هم غنی س��ازی خیلی مح��دود، برهم زننده 
هرگونه توافقی اس��ت اما شرکای ما در گروه 5+1 
به اجماع از ای��ن موضع کنار رفتند و آنها تصمیم 
گرفتند که به طور خاص به ایران چیزی که دیگر 
کشورها داشتند انجام می دادند، داده شود. از نظر 
آنها )شرکای آمریکا در 1+5( باید درباره غنی سازی 
در آینده صحبت شود تا ایرانی ها مذاکرات را جدی 

بگیرند. من همچنین از گفت و گوهای خصوصی ام 
فهمی��دم که به رغم موضع علنی دولت بوش، این 
دول��ت در خفا و به صورت خصوص��ی موافق ایده 
)غنی س��ازی ایران( بود هر چند آنها هرگز درباره 
اینکه ساختار یا سطوح )غنی سازی( چگونه باشد، 

به جمع بندی و نتیجه نرسیدند«.
افشای پذیرش غنی سازی ایران توسط دولت 
بوش در ش��رایطی صورت گرفته که دولت اس��بق 
و جمهوری خ��واه آمری��کا در محافل عمومی بارها 
مدعی شده بود که شرط توافق با ایران، ممنوعیت 
حق غنی س��ازی توسط این کشور است. حال باید 
براس��اس اینکه بس��یاری از دوره بوش همزمان با 
برگ��زاری مذاک��رات س��عدآباد بوده اس��ت دولت 
اصالح��ات توضیح دهد که اگر بوش غنی س��ازی 
را پذیرفت��ه بود چرا علنی نش��د و اگر نه چرا تیم 
هس��ته ای دولت تدبی��ر که هم��ان ترکیب دولت 
اصالح��ات اس��ت روی حق پذیرفته ش��ده دوباره 
مذاکره کرده و آن را مورد ابهام قرار داده اس��ت و 

به عنوان دستاوردی جدید معرفی می کند! 
در نهای��ت نیاز مبرم وجود دارد که طرفداران 
برجام به این پرس��ش ها پاسخ دهند که دقیقا چه 
چیزی از مذاکرات هس��ته ای عاید کشور شد و اگر 
برج��ام امضا نمی ش��د آیا تحریم ها خ��ود به خود 
فرو می ریخت و حق غنی س��ازمان محفوظ مانده 
بود؟! اگر همه این اخبار که از س��وی امریکایی ها 
مخابره می شود دروغ است چرا مسئولین سیاست 
خارجی کش��ورمان به این ماجراها واکنش نش��ان 
نمی دهن��د و چرا پاس��خ طرف مقاب��ل را صریح و 

سریع نمی دهند؟!

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدامين چاالكى ف مرتضى
خواهــان  دادخواســتى بــه طرفيــت خوانــده بــه خواســته مطــرح كــه به ايــن شــعبه ارجاع و به كالســه 
9709982056300135 شــعبه سوم شــوراى حل اختالف محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/23 ساعت 
9:45 تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم 
دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف97/140/45
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف محمودآباد-على رضا خوش خو

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهان سيد على گوهرى با وكالت اميد بهروزى دادخواستى به طرفيت خوانده ايران خانم منصورى-آذيتا 
بنايى-آذين بنايى به خواســته مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9509982010301146  شعبه اول 
دادگاه عمومى بخش نشــتارود ثبت و وقت رســيدگى 97/9/13 ســاعت 9:30 تعيين گرديد،لذا حسب دستور 
دادگاه،طبــق موضوع مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يــك ماه پس از تاريخ 
انتشــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/ال
                                                          فمدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود- محمد سنايى

    
آگهى ابالغ وقت دادرسى به اكبرزاده گلپايگان ف اصغر

خواهــان محرمعلى حيدريان و غيره با وكالت مجيد فرد دادخواســتى بــه طرفيت خوانده اكبرزاده گلپايگان 
ف اصغر به خواسته ابطال فروشنامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982010300705  شعبه 
اول دادگاه عمومى بخش نشــتارود ثبت و وقت رســيدگى 97/9/14 ســاعت 10:30 تعيين گرديد،لذا حســب 
دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يــك ماه پس از تاريخ 
انتشــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
                                                          مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود- محمد سنايى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بابك يزدانى چراتى ف سعيد
ش ابالغيــه:9710101227103872 خواهــان شــهردارى محمودآبــاد دادخواســتى به 
طرفيــت خوانــده بابك يزدانى چراتى به خواســته مطالبــه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و 
به كالســه 9609981227100730 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت 
رســيدگى 97/7/23 ســاعت 9  تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق 
آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده بابك يزدانى چراتى و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
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 اول دادگاه حقوقى محمودآباد-آصف يعقوبى جويبارى

آگهى ابالغ اجراييه 
محكوم له:مازيار آقاجانى محكوم عليه:سعيد يادگارى پيروآگهى هاى منتشره در جرايد بدين 
وســيله به ســعيد يادگارى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجراييه صادره از اين 
دادگاه در پرونده كالســه 960494/2 به موجب دادنامه شــماره 9609971953200840-

96/9/13 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقى عباس آباد محكوم عليه محكوم به حضور در يكى 
از دفترخانه هاى اسناد رسمى و انتقال سند يك دستگاه اتومبيل به شماره 23د159ايران72 
به نام خواهان مى باشــد.پرداخت نيم عشر 1000005 ريال حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى 
برعهده محكوم عليه مى باشد.بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط 
به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه 
مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام  
مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت 
به اجراى مفاد اجرايى اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

اجراى مدلول اجراييه  و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمودم/الف
مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

برجامی که حق تثبیت شده مان را هم به باد داد!
افشاگری جان کری: دولت بوش، غنی سازی ایران را پذیرفته بود

نماینده رهبر معظم انقالب در عراق:
تا وقتی امریکا در عراق باشد سعی در ایجاد فتنه دارد

نماینده رهبر معظم انقالب در عراق  در واکنش به شایعات در فضای دیـــــدگاه
مجازی علیه زوار عراقی گفت: این اخبار کذب توطئه  
اس��تکبار جهانی است که در تالش بودند تا دیواری 

آهنین بین دو ملت ایران و عراق ایجاد کنند.
آیت اهلل س��یدمجتبی حسینی درباره شروع به 

کار پارلمان عراق اظهار داش��ت: ما نس��بت به آینده 
عراق امیدواریم البته تا وقتی آمریکا در عراق باش��د سعی 

در ایج��اد فتنه و اختالف میان اقش��ار مختلف مردم دارد و 
ام��ور را به گونه ای هدایت می کند که نظام بر احزاب متکی 
باش��د و از یکپارچگی ملت جلوگی��ری می کند با این حال 

عامه مردم روز به روز در حال روشن تر شدن هستند.
وی افزود: تصور من این اس��ت که مس��ئوالن عراق باید 
مردمی تر عمل کنند و تمام هم و غم شان این باشد که عراق 
را از چنگ اس��تعمار خارجی رهایی ببخش��ند و در راستای 

تامین استقالل و آزادی مردم عراق با جدیت قدم بردارند. 
آیت اهلل حسینی درباره ش��ایعه هایی که اخیرا پیرامون 
زوار عراقی در مش��هد ایجاد شد، اظهار داشت: این اقدامات 
نوعی شیطنت است که قطعا به دست ایادی آمریکا طراحی 
می ش��ود. پیش از این نیز همین شایعه ها درخصوص زائران 
ایرانی که برای پیاده روی اربعین به عراق می رفتند س��اخته 
ش��ده بود که کذب بودن آن مش��خص ش��د. ممکن است 

در بی��ن میلیون ه��ا آدم ی��ک فردی هم پیدا ش��ود 
که خطای��ی کند ولی به طور کل��ی زمینه چنین 
اقدامات ناشایس��تی در بین م��ردم ایران و عراق 

وجود ندارد. 
نماینده رهبر معظم انقالب در عراق در ادامه 
با بیان اینکه م��ردم هر دو ملت ایران و عراق ملتی 
متدین، غیور و انقالبی هستند و این اخبار کذب توطئه  
اس��تکبار جهانی و در راس آنها آمریکا اس��ت که از ابتدای 
پیروزی انقالب در تالش بودند تا دیواری آهنین بین دو ملت 
ایران و عراق ایجاد کنند، گفت: نمونه این اقدامات نیز تحریک 
صدام برای آغاز جنگ نظامی علیه کشورمان بود که در نهایت 
ب��ا وجود تمام حمایت هایی که از س��وی آمریکایی ها و دیگر 
کشورهای مستکبر دنیا از ارتش صدام صورت گرفت، باز هم 

پایان جنگ به نفع ملت ایران و عراق به پایان رسید. 
وی افزود: پیش از سقوط صدام نیز آمریکایی ها با ایجاد 
اختالف سنی و شیعه میان مردم عراق موجب کشته شدن 
بس��یاری از مردم بی گناه در این کش��ور ش��دند، به طوری 
که عوامل آمریکا برای کش��تن مردم مظلوم عراق به تعداد 

افرادی که سر می بریدند پول می گرفتند. 
آیت اهلل حس��ینی با اشاره به انتش��ار شایعه ای در عراق 
مبنی بر آتش زدن اتوبوس زوار عراقی توس��ط مردم ایران، 

گفت: بدون شک این مسائل واقعیت ندارد.  تسنیم

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای  مسلح کشورمان با بیان اینکه امنیت و اقتدار
کم��ک چین در صحنه بین الملل��ی در حمایت از 
دولت س��وریه بس��یار موثر بود، گف��ت: بحمداهلل 
امروز تروریس��ت ها به مرحله شکس��ت نهایی در 

سوریه نزدیک شده اند.
امیر س��رتیپ امیر حاتمی در ادامه سفر خود به 

چین، با معاون کمیس��یون مرک��زی نظامی چین در پکن 
دیدار و پیرامون مس��ائل منطق��ه و همکاری های دوجانبه 
گفت وگو کرد. وی در دیدار ارتشبد ژانگ یو شیا که هیئت 
همراه و مقامات عالی دفاعی چین حضور داش��تند با اشاره 
به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درخصوص 
جایگاه چین در سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داش��ت: بحمداهلل روابط دو کش��ور طی سالیان اخیر 
از رش��د و توسعه خوبی برخوردار بوده و این روند در حوزه 

دفاعی راهبردی است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با اش��اره به 
وضعیت پیچیده جهان افزود: در این اوضاع پیچیده منطقه 
غرب آس��یا به یک��ی از کانون های اصلی بح��ران در جهان 
تبدیل ش��د و تروریست ها با افراط گرایی و تجزیه طلبی و با 

حمایت فرامنطقه ای موجب تشدید این بحران شدند.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه وضعیت 

به گونه ای بود که گروه های تروریس��تی موفق شدند 
حدود 90 درصد خاک س��وریه را به اش��غال خود 
درآورند، تصری��ح کرد: ملت، دول��ت و نیروهای 
مسلح سوریه و دوستان آنها شامل ایران، روسیه 
و حزب اهلل در صحنه وارد ش��دند و با هماهنگی 

یکدیگر تروریست ها را سرکوب کردند. 
حاتم��ی با بی��ان اینکه کمک چی��ن در صحنه 
بین المللی در حمایت از دولت س��وریه بس��یار موثر بود، 
خاطرنش��ان کرد: بحم��داهلل امروز تروریس��ت ها به مرحله 
شکس��ت نهایی در س��وریه نزدیک ش��ده اند. وی ب��ا انتقاد 
از سیاس��ت های س��ردمداران آمریکا در منطق��ه ادامه داد: 
آنه��ا با نقض مقررات بین الملل��ی، راه اندازی جنگ تجاری، 
بی توجه��ی به معادالت از جمله خ��روج از برجام و معاهده 

پاریس برخالف نظم و امنیت عمومی رفتار می کنند.
در ادامه این دی��دار، همکاری های منطقه ای جمهوری 
اس��المی ایران و جمه��وری خلق چین ب��رای ایجاد صلح، 
ثبات و امنیت مورد بررس��ی قرار گرفت و بر ضرورت تالش 
نیروهای مسلح دو کش��ور برای اجرایی کردن بیانیه جامع 
ش��راکت راهبردی دو کش��ور در بخش دفاعی تاکید ش��د. 
دو ط��رف همچنی��ن در این دیدار پ��س از مرور محورهای 
هم��کاری نظامی و دفاعی، ب��ر توس��عه آن از طریق ادامه 

رایزنی ها تاکید کردند.  فارس

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
کمک چین در حمایت از دولت سوریه بسیار موثر بود

دقیقا چه چیزی از مذاکرات 
هسته ای عاید کشور شد 
و اگر برجام امضا نمی شد 
آیا تحریم ها خود به خود 
فرو می ریخت و حق غنی 
سازمان محفوظ مانده بود؟!


