خبر
مردم نشان دادند مشکل موجود در
کشور ارتباطی با انقالب ندارد

نماینده ســابق مردم تهران در مجلس
شــورای اســامی گفــت :مــردم با
حضورشــان در راهپیمایــی  22بهمن
نشان دادند ،مشــکل موجود در کشور،
هیچ ارتباطی با انقالب ندارد و بستگی
به نوع عملکرد مســئوالن است و این
موضوع نباید اصل انقالب را مخدوش
کند .بیــژن نوباوهوطــن در گفتوگو
با فارس با اشــاره به حضور پرشــکوه
ملت ایــران در راهپیمایــی  22بهمن
اظهار کرد :این حضور پرشــکوه نشان
میدهــد که مهمتریــن ویژگی مردم،
توسعهیافتگی فکری است؛ اگر مروری
بر دیگر انقالبها همچون انقالب کبیر
فرانسه داشــته باشیم ،متوجه میشویم
که این انقالبها نهایت ًا تا  20سال دوام
میآورند و حتی پس از گذشت  20سال،
با تغییر منش انقالب مواجه میشــوند.
وی افزود :حضور پرشــکوه ملت ایران
در راهپیمایی  22بهمن نشــان میدهد
که نگاهشــان به انقالب اسالمی صد
در صد ایدئولوژیکی و سیاسی آگاه بوده
و چیزی فراتر از مسائل معیشتی پیش
پا افتاده اجتماعی اســت .این موضوع
حســن بزرگی برای کشــور به شمار
میپــرود .وی ادامه داد :این نگاه مردم
نســبت به انقالب بزرگترین دستاورد
برای کشــورمان محســوب میشود و
تضمینکننده آینده انقالب است .ملت
ایران خط انقالب را به خوبی شــناختند
و متوجه هستند که اساس انقالب ما از
روز اول تشکیل تا به امروز تغییر نیافته
است .نوباوهوطن اظهار کرد :مردم ایران
با اصول انقالب آشنا هستند و از ابتدا تا
انتها بهطور ثابت پای انقالب به خوبی
ایســتادهاند .این موضــوع بزرگترین
پیــام راهپیمایی  22بهمن امســال و
جشن  40ســالگی انقالب به دیگران
بود .نماینده ســابق تهران تصریح کرد:
ملت ایران با حضورشــان در جشن 40
ســالگی انقالب نشان دادند که از همه
مشــکالت اقتصادی ،اجرایی کشور و
مســائل اختالس گذر کردند .البته این
مشکالت باید اصالح و برطرف شود اما
هیچ یک از اینها ربطی به اصل انقالب
ندارد و اساس انقالب تغییرناپذیراست.
این موضوع پیام امروز شهداســت و در
نگاه بینالمللی تأثیر بســزایی دارد .این
کارشناس رســانه یادآور شد :شعارهای
امــام راحــل از روز اول و منویات مقام
معظم رهبــری تاکنون تغییــر نیافته
و این حضور پرشــکوه ملــت ایران در
چهلسالگی انقالب نشاندهنده رسیدن
ملت به بلوغ کامل و قابل اتکای سیاسی
است .نوباوه با اشاره به پیام حضور ملت
ایــران در راهپیمایی پرشــکوه انقالب
اسالمی به مســئوالن گفت :این پیام
صریح اســت و با عرض تأســف برای
مسئوالن مثبت نیست .البته مسئوالن
انقالبی با مشــاهده این حضور با قوت
بیشــتری مســیر را ادامه میدهند اما
مســئوالن غیرانقالبــی از این حضور
مردم سوءاســتفاده میکنند .وی افزود:
مســئوالن باید به موضوع قانونگرایی
در قوای سهگانه اهمیت بیشتری بدهند
و با کســانی که همراه منویات انقالب
نیســتند ،برخورد کننــد ،چراکه تحمل
مردم کم شده است .نماینده سابق مردم
تهران در مجلس شــورای اســامی با
اشاره به مؤلفههای ورود به دهه پنجم
انقالب اســامی گفت :انقالب در دهه
پنجم تثبیت شــده اســت و در اصول
انقالب مشکلی نداریم .مردم ایران بارها
نشان دادهاند که جلوتر از پیش حرکت
میکنند ،اما امروز باید ثابت کنیم اساس
انقالب ،کارآمد اســت و سبب تغییر و
تحول در زندگی ملت میشود .وی ادامه
داد :اولین اقدام اجرای عدالت به شکل
کامل در جامعه و مقابله و پیگیری با سوء
مدیریتها و اختالسهاست .همچنین
باید در دهه پنجم انقالب اسالمی در هر
زمینهای رشد و پیشرفت داشته باشیم.
نوباوهوطن در پایان خاطرنشان کرد :ما
باید مشــکالت اقتصادی را حل کنیم؛
چراکه این نوع از مشکالت سبب ناامنی
روحی و روانی در میان مردم میشود.

موج مخالفت اعضای مجمع با لوایح « »FATFشدت یافت

تاریخسازترینتصمیممجمعتشخیصمصلحتنظام

سرویس سیاسی :اعضــای مجمع تشخیص مصلحت در
شنبه هفته آینده دو الیحه از لوایح مرتبط با کارگروه ویژه
مالی « »FATFرا تعیین تکلیف خواهند کرد ،موضوعی که
به تاریخسازترین تصمیم مجمع تشخیص مصلحت تبدیل
شده است .پیوستن ایران به نهاد (FATFگروه ویژه اقدام
مالی) چند وقتی است که موضوع داغ در کشور شده است.
جنبش دانشجویی ،برخی از علما و مراجع تقلید و بعضی از
سیاستمداران با الیحه  CFTو پالرمو که جزئی از کانال
پیوستن کشورمان به این نهاد است ،مخالفت کردهاند .بیشتر
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مربوط
به  FATFاظهار نظر کردهاند .بررسی این لوایح که پالرمو
و  CFTهم شامل آن میشــود ،روز شنبه در دستور کار
مجمع تشــخیص مصلحت نظام قرار میگیرد .دولتمردان
اعالم کردهاند موافق پیوســتن ایران به نهاد  FATFهستند و بارها
نیز تأکید داشتهاند ایران برای عادیسازی فعالیتهای خود باید به این
نهاد اضافه شــود .آیتاهلل آملی الریجانی که بهتازگی ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام را برعهده گرفت ه است در جلسه شورای عالی
قضائی بهصراحت اعالم کرده که ایران به لوایحی که منافع ملی کشور
را به خطر بیندازد ،نخواهد پیوست .آیتاهلل جنتی هم به صورت شفاف
اعالم کرده مخالف حضور ایران در  FATFاست.
زیادهخواهی اروپا عامل مخالف برخی اعضای مجمع

احمد توکلی که تا چندی پیش موافق پیوستن ایران به این نهاد بود ،با
راهاندازی کانال مالی مشکوک اروپا تحت عنوان اینستکس ،مخالفت
خود را با پیوســتن ایران به  FATFاعالم کرد .سرلشکر فیروزآبادی
هم  FATFرا متناقض با منافع ملی دانســته و محسن رضایی نیز
به کرات اعالم کرده اســت که مخالف قبول شرایط این نهاد است
و با اشاره به فشارهای موجود به اعضای مجمع تشخیص مصلحت
اظهار کرد :ما در پی این هســتیم که آنچه به منافع ملی مربوط و در
بهبود زندگی مردم مؤثر اســت و نیز آنچه بهنفع نظام و انقالب است
مدنظر قرار دهیم و در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع
جمهوری اسالمی است و ما در اینجا نمیتوانیم تحت تأثیر فشارها قرار
بگیریم .باید آنچه بهنفع ملت و کشور است پیش ببریم.
« »FATFقدرت دفاعی کشور را کاهش میدهد

سعید جلیلی هم  FATFرا رد کرده و گفته که کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تأمین مالی تروریســم ( )CFTبهعنوان بخشی از انتظارات
گــروه ویژه اقدام مالی ( )FATFاز ایران ،تعریفی از تروریســم دارد
که طبق تفسیر شــورای نگهبان با قانون اساسی جمهوری اسالمی
در تضاد اســت ،وی در این باره تصریح کرد :عقبنشینی ،راه بستن

بهانهگیری دشمن نیست .چراکه او جلوتر خواهد آمد .باید بهانهگیری
را برای دشمن پرهزینه و او را از این حرکت پشیمان و منصرف کرد.
مبتنی بر آموزههای فاطمی نگاه انقالب به قلههاست و به حداقلها
اکتفا نمیکند .ادعا میشــود این لوایح تصویب شــوند تا بهانههای
دشمن بیشتر نشــود؛ خب ح ّد آنچه خواهد بود؟! بهانههای دیگر چه
میشــود؟! این ادعاها در حالی است که خود آن نهاد هیچ تضمینی
در این خصوص نمیدهد و میگوید این کارها را انجام بدهید تا قدم
بعدی خود را اعالم کنیم.
دخالت در امور داخلی ایران

سید ابراهیم رئیسی هم با اشاره به زیادهخواهیهای اروپا خاطرنشان
کرد :میگویند ما تضمین نمیکنیم با امضای این کنوانسیون مشکل
اقتصادی حل شود ،سؤال ما این است در خصوص  FATFما قانون
داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود
از مشــکالت به پاخیزند ،از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را
مجلس پذیرفت ،اما  FATFبیانیه صادر کرد و گفت ،نباید هیچ قید و
شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی
ما بیانیه صادر میکنند؟ صفارهرندی نیز در این راســتا گفت :اعالم
میکنم که نه تنها معتقدم پیوســتن ایران به  FATFفایدهای برای
مردم ایران ندارد بلکه مضراتی برای زندگی و اقتصاد آنها خواهد داشت.
غالمرضا مصباحیمقدم که تا چندی قبل موافق لوایح پالرمو و CFT
بود ،اعالم کرد :نباید به هر آنچه در  FATFیا  CFTآمده و مغایر با
قانون اساسی ماست ،تن دهیم و اسرار مالی مهم خود را فاش کنیم،
بهویژه آنهایی که استقالل ما را زیر سؤال میبرند.
پالرمو خود تحریمی است

علیاکبــر والیتی درباره این ماجرا گفت FATF :به صالح کشــور
نیست ،زیرا آن کسی پیروز نهایی است که بتواند مقاومت را ادامه دهد؛
بنابراین اگر کسی در مقابل این نوع تحریمها ایستادگی نکند و ضعف
نشان دهد ،بازنده خواهد بود و طرف مقابل پیروز میشود .محمدجواد
ایروانی نیز با اشاره به خطرات پذیرفتن قراردادهای استعماری گفت:
در اصل موضوع یعنی پالرمو اص ً
ال شفافیتی نیست .کشوری که مورد
تحریمهای زیادی قرار گرفته و ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا برخالف
قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل ،نفت ما را تحریم کرده آیا
ما هم باید بایستیم و نفتمان را نفروشیم؟ آیا باید تسلیم اینها شویم؟...
قبلی اصالح قانون پولشویی
همینجا این نکته را بگویم که در مصوبه ِ
تصریح شده بود هرگونه فروش نفت و خرید دارو ،خارج از شبکه ،جرم

حسین مظفر نیز بیان کرد :تنها استدالل موافقان این است
که با عدم عضویت در کنوانسیونهای مربوط به FATF
بهانه به دست آمریکاییها و اسرائیلیها میافتد که علیه ما
برنامهریزی کنند و دوم اینکه دوستان خود را همچون چین
و روسیه از دست میدهیم ،به آن علت که چین و روسیه به ما گفتهاند
عضو این کنوانسیونها بشوید ،در حالی که آمریکاییها هر چیزی را
هر زمانی میتوانند برای افزایش فشار بر ایران بهانه کنند و نیازی به
بهانه عدم عضویت ایران در کنوانسیونهای مربوط به  FATFندارد
و درباره چین و روسیه و ترکیه هم اشتباه میگویند .برای تصویب لوایح
ن پالرمو و  CFTسرباالیی جدی وجود دارد
الحاق ایران به کنوانسیو 
و به این سادگی قابل تصویب نیست و در خوشبینانهترین حالت ،تعداد
آرا موافقان و مخالفان نصف به نصف است و نکته مهم این است که
برای تصویب ،دوسوم رأی اعضا مجمع را نیاز دارد.
ســید مصطفی میرســلیم هم در این باره تصریح کرد :با توجه به
اینکه وزارت دادگســتری آمریکا مث ً
ال حــزباهلل لبنان را به عنوان
گروه سازمان یافته جرائم فراملی اعالم کرده ،نگرانی درباره موضوع
یکسان دانســتن گروههای آزادیبخش با گروههای جرائم سازمان
یافته ،با پذیرش پالرمو بســیار جدی اســت ،زیرا مــا را موظف به
معاضدت قضائی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی
یا تجاری میکند که نقطه مقابل آن متهم شدن است .آمریکا ما را
تحریم کرده و دیگران را وادار به تحریم ما میکند و اگر با پیوستن
بــه این معاهده ما روشهای خود را علنی کنیم ،آمریکا از آن برای
محاصره بیشتر ما استفاده خواهد کرد و این خالف احتیاط و درایت
است.آیتاهلل موحدیکرمانی ،رئیس جامعه روحانیت و عضو مجمع
تشخیص مصلحت از مخالفان لوایح پالرمو و  CFTاست و درباره
آن گفته است :این معاهده باعث میشود بهطورمثال اگر ما بخواهیم
به حزباهلل ،انصاراهلل و امثال آنها کمک کنیم ،جلوی ما گرفته شود
و غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت .قالیباف،
حدادعادل ،پرویز داوودی و آیتاهلل محمد یزدی نیز از مخالفان دیگر
این لوایح به شمار میروند.
نه راهپیمایان  22بهمن به قراردادهای استعماری

منطق اصلی مخالفان پیوستن ایران به  FATFمالحظات سیاسی
و امنیتی و مهمتر فنی است .موافقان  FATFبر این عقیدهاند که در
صورت عدم پذیرفتن لوایح  ،FATFمشــکالت اقتصادی دوچندان
خواهد شــد .از نظر این گروه عدم پیوســتن ایران به  FATFحتی
میتواند روابط اقتصادی ایران با کشــورهای دوســت را هم محدود
کند .به نظر میرســد با عملکرد اروپا در برجــام و تنزل کانال مالی
 SPVبه اینستکس و زیادهخواهی آنها در کنار حضور باشکوه ملت
ایران در راهپیمایی  22بهمن که نشــاندهنده اســتقالل و مقابله با
زیادهخواهیهاســت سبب شد برخی از موافقان این لوایح به مخالف
تبدیل شده و ترازوی مخالفان  FATFسنگینتر شود.

نامه توکلی خطاب به نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و نماینــده ادوار مجلس شــورای اســامی درباره
سازوکار مالی جدید اروپا موسوم به اینستکس نامه
سرگشادهای را خطاب به اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام و نمایندگان مجلس نوشــته است.
متن این نامه به این شرح است :این روزها اروپا دو
موضعگیری رسمی در ارتباط با ایران داشته است.
این مواضع و واکنــش وزارت خارجه نگرانکننده
و مغایر منافع ملی اســت .چون مجمع تشــخیص
مصلحت نظام و مجلس شــورای اسالمی در حال
تصمیمگیــری پیرامون لوایح مربــوط به FATF
اســت ،همه تحرکات در غــرب در این ارتباط باید
لحاظ شود تا تصمیم نهایی به نفع ملت ایران گرفته
شود -۱ .بعد از  9ماه گفتگوی ما با اروپا ،پنجشنبه
 ،1397 /11/11وزرای خارجــه آلمان ،فرانســه و
انگلیس در بیانیه مشترکی سازوکاری را اعالم کردند
موسوم به اینســتکس ،سازوکار حمایت از تبادالت
تجــاری (INSTEX=INstrument for
 )Supporting Trade EXchangesکــه
در این بیانیه چنین تعریف شده است« :سازوکاری
اســت که اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران و دور
زدن تحریمهای آمریکا»[ ]1و «نهادی است که از
تجارت مشروع اروپا با ایران حمایت میکند ،با تمرکز
ابتدایی بر بخشهایی که برای مردم ایران اساسی
است ،مانند دارو ،تجهیزات پزشکی و اقالم غذایی
کشــاورزی» این شرکت خصوصی است و تجارت

ابالغ وقت رســیدگی/پرونده کالسه  1789/7/97آگهی پیوست برابر مقررات در یکی
از جراید کثیراالنتشــار منتشــر و نســخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به
این شعبه ارسال گردد.وقت رسیدگی مورخ  98/1/28ساعت  12:15خواهان :شهروز
صادق اقدم
خوانده :حسین رجایی اربابی /خواسته  :مطالبه وجه مدیر دفتر شعبه اول شورای
حل اختالف مالرد  1342الف م
ابالغ وقت رســیدگی/پرونده کالسه  1558/7/97آگهی پیوست برابر مقررات در یکی
از جراید کثیراالنتشــار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این
شعبه ارسال گردد.وقت رسیدگی مورخ  98/1/19ساعت  11:00خواهان :مریم عربلو
خوانده  :عفیفه حق پرست /خواسته  :مطالبه سفته مدیر دفتر شعبه اول شورای حل
اختالف مالرد  1343الف م
برگ اجرائیه /مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی  :رقیه سلمانی نام پدر:علی
نشــانی محل اقامت  :سرآسیاب خیابان امام  12متری طالقانی کوچه  25پالک /300
محکوم به بموجب دادنامه شماره  987مورخ  97/9/11حوزه  /2محکوم علیه محکوم
اســت به پرداخت مبلــغ  60/000/000ریال به انضمام جمیع هزینه های دادرســی
( 850/000ریال)و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  97/3/30لغایت اجرای حکم و پرداخت
 5درصد نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می گردد.مشخصات محکوم
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اخبار
توطئههای دشمن تاثیری در
اراده ملت ندارد

« »FATFجلوی بهانههای آمریکا را نمیگیرد

نباید اسرار مالی مهم خود را فاش کنیم

سردار احمد وحیدی هم گفت :در موضوع  FATFشاهد هستیم که
آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکلدهنده
امنیتی را بهوجود آوردهاند و در حقیقت  FATFیک سازمان اقتصادی
نیست بلکه یک سازمان امنیتی است .آنها با شکل دادن به FATF
میخواهند قدرت علمی هستهای ما را کاهش دهند ،لذا دشمن وقتی
مشــاهده کرد نمیتواند با قطعنامه مانع پیشرفت هستهای ما شود،
مسائل هستهای را هم جزئی از  FATFقرار دادند تا بهوسیله اجبار در
پذیرش آن ،مانع پیشــرفت ما شوند و در این مسیر دیگر هیچ وتویی
مطرح نیست و بهراحتی میتوانند قدرت دفاعی کشورمان را کاهش
دهند.
« »FATFهیچ تضمینی برای بهبود شرایط نمیدهد

منشأ اســت؛ در صورتی که این گزاره خود تحریمی است.
چه کنوانسیونی میتواند بگوید کشوری که خالف قوانین
بینالمللی مورد تحریم اســت نباید خارج از شبکه ،خرید و
فروش دارو و نفت داشته باشد؟ اینها بر ضد بدیهیات حقوق
بینالملل است و ما نباید هیچ تصریح و مصوبهای حاکی از
این موضوع در شرایط تحریمهای غیرقانونی و غیرسازمان
مللی برقرار کنیم.

جشنبه  25بهمن  8 1397جمادیالثانی1440
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فرمول تحقیرکننده «اینستکس» حتی نفت در برابر غذا هم نیست
را با شــرکت خصوصی مشــابه ای در ایران انجام
میدهد .این شــرکت فقط ثبت شده و هنوز روش
و ضوابط کار مشخص نیست! و به دلیل مشکالت
فنی تبیین طرز کارش ماهها زمان خواهد برد .البته
ایــن نهاد یــک انحصارگر فروش اســت؛ چرا که
کشورهای دیگر ،اگر بخواهند ،از طریق اینستکس
به این تجارت وارد میشوند .گرچه اینستکس لفظ
تجارت را به غذا و دارو محدود نمیکند ،ولی آغاز از
این کاالها که به طور رســمی و بینالمللی تحریم
پذیر نیســت ،به معنی این است که اروپا قصد هیچ
مقاومتی در قبال آمریکا را ندارد و اگر بتواند حداکثر
به همین بسنده میکند -۲ .این فرمول تحقیرکننده
حتی «نفت در برابر غذا» نیست که برای عراق زمان
صدام حســین وضع کرده بودند .چــون اروپاییها
نفت مــا را نمیخرند فقط به عنوان یک منجی به
ما اجازه میدهند با پول نفتی که آنها اجازه فروشش
را دادهاند ،از آنها غذا و دارو را به قیمتی که فروشنده
انحصارگر تعیین میکند بخریم تا از گرســنگی و
بیماری نجاتمان بدهند! فقط به این تحقیر بســنده
نشده است .بیانیه همچنین برای ایران تکلیف تعیین
میکند که شــرکتی شفاف تشکیل دهد که طرف
معامله باشد .تازه این سازوکار که معلوم نیست چه
وقت اعمال میشود مشــروط است بر اینکه ایران
به ســرعت  FATFرا بپذیرد!  -۳ســه روز پیش
 4فوریه  ،2019شــورای اروپا در جمعبندی خود از
وضعیت بین اروپــا و ایران ،در حالی که با صراحت

«از اجــرای تمام و کمــال و مؤثر تعهدات برجامی
ایران» یاد میکند ،از خیانت و عهدشکنی همپیمان
اصلیاش تنها اظهار تأسف مینماید؛ و در حالی که
مکرراً تکالیفی بر ایران بار میکند ،بار دیگر وقیحانه
منت بر ســر ایران میگذارد که اینستکس را برای
تجــارت به ویژه در حوزه «مربــوط به حیات مردم
ایران» عملیاتی میکند .فعالیت این ســازوکار نیز
تابع قوانین اروپا و قطعنامههای شورای امنیت است!
 -۴شورای اروپا همچنین نسبت به نقش ایران در
تنشهای منطقه از طریق حمایت نظامی و سیاسی
از بازیگران غیردولتی در سوریه و لبنان اظهار نگرانی
میکند و مؤکداً از ایران میخواهد که در ســوریه و
یمن کام ً
ال از نقشه و برنامه سازمان ملل تبعیت کند.
 -۵شــورای اروپا همچنین نگرانی جدی خود را از
فعالیتهای موشکی بالستیک ابراز میدارد و ایران
را به تــرک این فعالیتها فرامیخواند .فعالیتهایی
که به زعم آنان بیاعتمادی و بیثباتی را در منطقه
افزون میســازد -۶ .در این جمعبندی ایران متهم
به حمایت از عملیات تروریســتی در کشــورهای
اروپایی میشود و از ایران مؤکداً خواسته میشود که
حقوق بشر را رعایت کند و از اعدام قاچاقچیان مواد
مخدر دست بکشد ،رعایت حقوق کودکان و زنان و
دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی و آزادیهای
بنیادی از دیگر خواســتههای اروپا از ایران اســت.
 -۷در قبال این همه تحقیر و توهین و اســتکبار و
زیادهخواهی و عهدشــکنی و حق به جانبی اروپا و

علیه :نام و نام خانوادگی :سیدمحمدباقر رئیسی نام پدر ناصرالدین به نشانی مجهول
المکان /محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :پس از ابالغ اجرائیه ظرف
ده روز مفــاد آن را بموقــع اجرا بگذارد  -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به بده -3
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه
خود قادر به اجر ای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه
سال بعد ار انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم
به بوده اید  .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قســمتی از مفاد اجرائیه متعسر
باشــد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد  -4.عالوه بر موارد
باال که قسمتی از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجر
ای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه
اجــرای محکومیتهای مالی مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده
است  .توجه نموده و به آن عمل نماید .شعبه دوم حل اختالف مالرد  1346الف م
برگ اجرائیه /مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی  :اکرم قصابی نشانی محل
اقامت  :سرآســیاب خیابان صدوقی خیابان آزادگان ساختمان تک ستاره واحد یک/
محکوم به بموجب دادنامه شماره  667/1/97مورخ  97/6/12شورای حل اختالف اول
حوزه مالرد  /محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  50/000/000ریال بابت یک

دخالتهای ناروا در مســائل داخلی ما ،سخنگوی
وزارت خارجه از اینستکس ،سازوکار ضد منافع ملی
ایران ،استقبال میکند و آن را «بیشک گامی مهم
و مثبت» تلقی میکند و گلهمندی نسبت به اروپا را
به خاطر تأخیر از دست نمیدهد .در بیانیهای ،وزارت
خارجه نیز از «مواضع مثبت اعالمی اروپا» استقبال
میکند -۸ .حتی سخنگوی محترم در مقام وکیل
مدافع سه کشور اروپایی تأخیر را نیز مدلل میسازد.
 -۹آقای رئیسجمهور! و آقایان وزرا! کسر شأنشان
نیســت این رفتار متکبرانه ،مزورانه و عهدشکنانه
را مثبــت مینامند؟ خواری و زبونــی در قبال اروپا
جواب نمیدهد ،ماجرای خروج دستهجمعی سفرای
کشــورهای اروپایی در جریان میکونوس و برخورد
قاطع رهبری که در خور شــأن ملــت ایران بود و
بازگشت بالشرط و همراه با سرافکندگی همه آنان
را به یاد داشته باشید .در این باره گفتنیها زیاد است.
بنده ان شــاء اهلل به زودی نشان خواهم داد که چرا
خواری و زبونی در این عرصه معیشــت را بر مردم
تنگتر میسازد؛ و عزت ملت را نیز بر باد میدهد.
 -۱۰برادران و خواهران ارجمند! همه در تالشــیم
که گره از کار و معیشت مردم باز کنیم .تردیدی در
این امر نه در دولــت ،نه در مجلس و نه در مجمع
نســبت به تعارض این فرایند با استقالل و عزت و
آزادی ملت ایران ندارد .در این بحثی نیست .بحث
تنها بر سر این اســت که کدام انتخاب ،پذیرش یا
رد خواستههای مســتکبران در گرهگشایی از کار و

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز نیز
دشــمن یک جنگ اقتصادی ،تبلیغاتی و
روانی بر ملت ما تحمیل کرده است ،افزود:
این ملت بار دیگر برای عزت ،استقال ل و
ت خود میایستد و حاضر نیست در
حیثی 
برابر دشمن ،تسلیم شود چراکه تسلیم در
برابر دشمن پایان ندارد .اگر ملت ما در برابر
آمریکا تسلیم شد ،دیگر تا آخر باید تسلیم
شویم یعنی باید کشور ،عزت ،استقال ل و
هویتمان را واگذار کنیم .حجتاالســام
حســن روحانی در جلســه هیئت دولت
گفت :این بزرگترین حقیقت بود که در
انقالب مردم تصمیم گرفتند کشورشــان
را خودشــان اداره کنند ،پای صندوق آرا
بیایند و رأی بدهند .مردم همچنین درباره
هویتشان تصمیم گرفتند .وی با بیان اینکه
هویت ملی ما همیشه با فرهنگ اسالمی
گره خورده است ،افزود :هویت ملی مردم
ایران در طول  ۱۴۰۰ســال پیش تاکنون
با هویتدینــی و ایمانیاش ،گره خورده
و در انقــاب و دفاع مقدس همه جا این
غیرت دینی و عشق به وطن ،در کنار هم
قرار گرفت و باعث پیروزی شــد .رئیس
جمهور با بیان اینکه راه و مســیری که
ملت ما به درستی  ۴۰سال پیش انتخاب
کرد ،با قدرت ادامه مییابد ،اظهار داشت:
دومین پیام مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن
این بود که توطئههای قدرتهای بزرگ
بهویژه آمریکا ،نمیتواند در اراده مردم ما
تأثیرگذار باشد.
نشست ورشو حاصل تصمیمات هرج و
مرجآفرین و زیانآور آمریکاست

مقامهای فرانسه ،آلمان و انگلیس ضمن
مضر خواندن نشست لهستان تأکید کردند
وزیر خارجه آمریکا این نشســت را بدون
مشورت یا توجه به نظرات «شرکای سنتی
ایاالت متحده» پیش برده است .سه مقام
فرانسوی ،آلمانی و انگلیسی که نخواستند
نامشان فاش شود ،نشســت لهستان را
«یک موضوع فرعی و مضر» خواندند و از
مواضع دولت کنونی آمریکا در قبال ایران
و همچنین خروج واشــنگتن از سوریه به
شدت انتقاد کردند .یک مقام اروپایی که
در سازمان ملل کار میکند ،درباره تصمیم
آمریکا برای برگزاری نشست ضد ایرانی
در لهســتان به پایگاه اماراتی «نشنال»
گفت« :این تصمیمــات مجموعهای از
تصمیمات هرج و مرجآمیزی اســت که
به صورت تصادفی اتخاذ شــده است».
وی ادامــه داد« :آمریکا یک نشســت با
لهســتانیها برگزار کرد و تصمیم گرفت
که یک نشســت در سطح وزرای خارجه
برگزار کند .آنها از هیچ کس دیگری سؤال
نکردنــد که آیا آنها هم در این نشســت
حاضر میشوند .این یک نمونه کالسیک
از عدم سنجیدن آغاز تا پایان کارها است».
مقامهای فرانسه ،آلمان و انگلیس به این
رسانه اماراتی گفتند علیرغم اینکه آنها با
آمریکا درباره لــزوم محدود کردن برنامه
موشک بالســتیک ایران اتفاق نظر دارند
اما معتقدند که چنیــن کاری را میتوان
تنها با ابتکارهایی جدید انجام داد نه اینکه
واشنگتن به قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
سازمان ملل متوسل شود.

فقره سفته به شماره  384782و پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت یک فقره رسید
عادی (جمعا  7میلیون تومان) و پرداخت خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ
تقدیم دادخواست از مورخ  97/4/3الی اجرا تا حکم و پرداخت مبلغ  1/750/000ریال
بابت هزینه دادرســی و حق خواهان /مشــخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی
:اباســط اسماعیلی به نشانی مجهول المکان /محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ
اجرائیــه -1 :پــس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفــاد آن را بموقع اجرا بگذارد -2 .
ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بده  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفاء
محکوم به از آن میســر باشد و در صورتیکه خود قادر به اجر ای مفاد اجرائیه نداند
باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند اگر
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف ســه ســال بعد ار انقضاء مهلت مذکور
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید  .لیکن برای فرار در
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا
 6ماه محکوم خواهید شد  -4.عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34قانون اجرای
احکام مدنی میباشــد به مواردی از قانون اجر ای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی
مصــوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10
آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است  .توجه نموده و به آن عمل نماید.
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