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دوشنبه 27دی1395

سال دوازدهم شماره3292 :

ناطق نوری:

خبر

هاشمی از دورویی نفرت داشت

روزنامهشرقمجرمشناختهشد
سخنگوی هیاتمنصفه مطبوعات استان تهران از رسیدگی به اتهامات ۴رسانه خبر داد و گفت :روزنامه شرق به اتهام نشر
مطالبخالفواقع،بااکثریتآرامجرمشناختهشد.
علیاکبرکساییاندرگفتوگوباایلنا،بااشارهبهجلسهدادگاهمطبوعاتاستانتهرانعنوانکرد:دراینجلسهسایتصراطنیوز
سهاتهامداشت؛یکینشر مطالبمحرمانهکهدراینموردبااکثریتآرامجرمشناختهشد.دومیناتهامانتشارمطالبخالفواقع
بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد در مورد اتهام سوم که توهین بود با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد و ضمنا هیات منصفه
مطبوعاتاستانتهرانبهاتفاقآرامتهمرامستحقتخفیفندانست.
اوافزود:همچنینسایتشهدایایرانبهاتهامنشرمطالبخالفواقع،بااکثریتآرامجرمشناختهنشد.
سخنگوی هیاتمنصفه مطبوعات استان تهران یادآور شد :روزنامه شرق دو اتهام داشت؛ یکی افترا بود که در این مورد با
اکثریتآرامجرمشناختهنشدودراتهامبعدیکهنشرمطالبخالفواقعبود،بااکثریتآرامجرمشناختهشد.ضمناهیاتمنصفه
مطبوعاتاستانتهرانبااکثریتآرامتهمرامستحقتخفیفدانست.
کساییان گفت :همه پرونده ها در شعبه ۹دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار
گرفت.

تاحزابوتشکلهایسیاسیشد
دولتموظفبهگسترشفعالی 
نمایندگان در مصوبهای در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند که برنامهریزیهای الزم را برای توسعه سیاسی و
گسترشفعالیتهایاحزابوتشکلهایسیاسیانجامدهند.
بهگزارشخبرآنالیندرادامهبررسیالیحهبرنامهششمتوسعه،نمایندگانمجلسواردبررسیپیشنهاداتبرایالحاقموادی
بهبرنامهششمتوسعهشدند.
در همین راستا کواکبیان نماینده تهران پیشنهادی که به امضای احسان و امیرحسین قاضیزاده و کاظم دلخوش رسیده بود
تاله فالحت پیشه
را مطرح کرد که این پیشنهاد بعد از بیان اظهار نظر محسن کوهکن نماینده لنجان به عنوان مخالف و حشم 
نماینده کرمانشاه به عنوان موافق با 111رأی موافق 75،رأی مخالف و 3رأی ممتنع از مجموع 214نماینده حاضر در مجلس به
تصویبرسید.
براین اساس دولت موظف است برنامهریزیهای الزم جهت توسعه سیاسی را با توجه به تمهیدات الزم برای گسترش
فعالیتهایاجراییوتشکلهایسیاسیرافراهمکندودراینزمینهآییننامهمربوطهرامتناسببابودجهسنواتیتنظیمنماید.

علیاصغراحمدیبهخانهاحزابمیرود
رئیسخانهاحزابایرانازحضوروسخنرانی«معاونسیاسیوزیرکشور»درجلسهشورایمرکزیخانهاحزابخبرداد.
قدرتعلیحشمیتانرئیسخانهاحزابایراندرگفتوگوباباشگاهخبرنگارانتسنیم«پویا»بااشارهبهبرگزاریجلسهشورای
مرکزیخانهاحزابایران،اظهارکرد:جلسهشورایمرکزیخانهاحزابایراندوشنبه(امروز)طبقروالهرهفتهدردفترمرکزی
اینخانهبرگزارمیشود.
به گفته وی،در جلسه روز دوشنبه «علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور» به عنوان میهمان و سخنران ویژه حضور
داردوقراراستپیرامونبرنامههایستادانتخاباتکشورومعاونتسیاسیدرانتخاباتسال 96سخنرانیکند.

امیری:

برجامگشایشهایزیادیدرزندگیمردمخواهدداشت
معاونپارلمانیرئیسجمهورگفت:برجامدرزندگیمردمتاثیرخودرانشانخواهدداد..
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگو با فارس ،با اشاره به یک ساله شدن اجرای برجام و اینکه چه
نالمللیبودهوتوافقدوجانبهوچند
نتایجیداشتهاست،اظهارداشت:برجامازنظربندهکهدانشآموختهحقوقهستم،یکسندبی 
نالمللیمثلسازمانمللرسیدهاست.
نالمللیاستکهبهتأییدمراجعبی 
جانبهنیست،بنابراینیکسندبی 
معاونپارلمانیرئیسجمهورباتأکیدبراینکهبرجامگشایشهایزیادیایجادکرده،اضافهکرد:بااجراییشدنبرجامبخشی
از داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور آزاد شد ،حمل کاال به مقصد ایران تسهیل شد ،در مراوادات بانکی و صادرات و
فروش نفت و افزایش صادرات غیرنفتی و بازیافتن بازارهای جهانی برای فروش کاالهای ایرانی و تهیه مواد اولیه موردنیاز برای
نالمللبسیاری
کارخانجاتوواحدهایتولیدیوآزمایشگاههایپزشکی،تأمینقطعاتهواپیماوحلمباحثبیمهایدرعرصهبی 
دیگرازموارداینچنینیدرحوزههایمختلفصنعتی،پزشکی،مالیو...گشایشهایخوبیبعدازبرجامداشتهایم.
امیریتأکیدکرد:اساس ًابرجامبرایگشایشاقتصادیبودکهمیبینیماینگشایشهاایجادشده،همچنینحقانرژیهستهای
ایران بهرسمیت شناخته شده و داریم دانش هستهای را بومی میکنیم و جامعه جهان این حق را پذیرفته است و اینها ازجمله
گشایشهاییاستکهبعدازبرجامایجادشدهاست.
ویادامهداد:همچنینبرداشتهشدنسایهحقوقیتحریمهاولغوقطعنامههاعلیهایرانازدیگرپیامدهایاجرایبرجامبهشمار
میرود ،هرچند کماکان با بدعهدیهای آمریکا مواجه بودهایم ،اما آنچه مهم بوده این است که ما باید با مراقبت کافی و کامل و با
خوشبینینسبتبهتیممذاکرهکنندهومسئوالنمربوطهونگاهبدبینانهبهدشمنانادامهبرجامرابرایاجرایکاملپیگیریکنیم.
معاونپارلمانیرئیسجمهوردرپاسخبهاینسوالکهآیابهنظرشمادرطولاینیکسالاخیربرجامدرزندگیومعیشت
مردمورکوداقتصادیتأثیریداشتهیاخیر،گفت:همهمواردیکهاشارهکردمبهگونهایدرزندگیمردمتأثیرگذاراستودرزندگی
آنهاتأثیرمیگذاردورونقاقتصادیایجادمیکند.

سخنران مراســم هفتمین روز درگذشت آیت اهلل
هاشمی رفســنجانی با استناد به حضور باشکوه مردم
در مراسمهایی که در گرامیداشت رییس فقید مجمع
تشــخیص مصلحت نظام برگزار شد  ،آن را نشانگر
عزیز بودن آن مرحوم در نزد مردم دانست .
به گزارش ایســنا ،حجتاالسالم والمسلمین ناطق
نوری که در حرم امام خمینی (ره) به مناســبت هفتمین
روز درگذشــت آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی سخن
میگفت ،با تســلیت به عفت مرعشی (همسر آیت اهلل
هاشــمی) اظهارکرد :به شما ملت وفادار هوشیار و بیدار
ایران نیز تســلیت عرض میکنم از خداوند بزرگ برای
آن شــخصیت کم نظیر اگر نگویم بی نظیر علو درجات
را خواستارم.
رییس دفتر بازرســی مقام معظم رهبری تاکید کرد:
آیت اهلل هاشــمی از ریا ،دوچهــره و چند چهره بودن و
دوگانه سخن گفتن تنفر داشت ،اما در جامعه االن ما هزار
چهره هم وجود دارد ،هر طرف باد بیاد می چرخند و اینها
بد آدمهایی هستند.
ناطق نوری همچنین یادآورشــد:درس دیگر آیت اهلل
هاشمی رفســنجانی درس مقاومت و صبوری است ،من
گاهی می ماندم که علــی رغم تهمت ها ،نامالیمات و در
حالی که کوهی از مشکالت وجود داشت صبح میامد و در
جلسه مجمع تشخیص آرام و با لبخند حضور پیدا میکرد
و این را دوستانی که در مجمع بودند نیز تصدیق میکنند.
وی در ادامه به ماجرای رد صالحت آیت اهلل هاشمی
رفســنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال
 92اشاره کرد و گفت :زمانیکه صالحیت ایشان را برای
انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیلی رد کردند که البته
به مخیله ما هــم خطور نمی کرد که این اتفاق بیفتد ،در
حال آماده شدن برای رفتن به سفر بودم که با شنیدن این
خبر ،سفرم را لغو کردم و بازگشتم  ،دیدم این بی معرفتی
است که به سفر بروم .به دیدار ایشان به خانه اش رفتم و
دیدم که او با خنده به استقبال من آمد .به من گفت وقتی
برای ثبت نام به وزارت کشــور رفتم و استقبال و اشک
شــوق مردم را دیدم احساس کردم بار سنگینی بر دوش

من است ،اما وقتی خبر رد صالحیتم اعالم شد ،آرام ترین
شــب زندگی ام بود؛ چرا که باری از دوش من برداشته
شد و وظیفه ام را هم انجام دادم .من از آیت اهلل هاشمی
پرسیدم حاال می خواهی چه کنی و ایشان پاسخ داد مردم
را به پای صندوق رای دعوت می کنم زیرا انقالب و نظام
است که اهمیت دارد.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان
اینکه مراســم تشــییع پیکر مرحوم هاشمی درس های
زیادی داشت یادآور شــد:من وقتی برای مراسم تشییع
رفتم نزدیک سردار بزرگمان حاج قاسم سلیمانی نشسته
بودم و گوش می دادم که گفت هاشــمی تا پایان همان
بود که از اول بود .او تا آخر بر اصول پایبند بود حتی اگر
بعضی اوقات تاکتیک ها را تغییر می د اد .تاکتیک هاشمی
تغییر می کرد اما استراتژی اش همان بود.
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در ادامه عنوان
کرد :من از برادران وخواهران ایرانی ام به عنوان یک طلبه
کوچک خواهش می کنم از چپ و راست تا اصالح طلب

امانی:

دادن حق کاندیداتوری به زنان
لطف نیست

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :لطفی نکردهاند که به زنان حق نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری
را دادهاند آنان طبق قانون اساسی در گذشته هم میتوانستند کاندیدا شوند.
توگو با ایلنا درباره ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری
شهربانو امانی فعال سیاسی اصالح طلب در گف 
گفت :در قانون اساسی در خصوص ثبت نام زنان و انتخاب شدن آنان هیچ گونه منع قانونی و محدودیتی وجود ندارد.
او خاطرنشــان کرد :زنان میتوانند برای انتخابات مجلس خبرگان ،مجلس شــورای اسالمی ،شوراها و ریاست
جمهوری نامزد شوند ،در قانون اساسی گفته شده است رجل سیاسی و قیدی از زن و مرد به میان نیامده است.
او یاد آور شــد :طبق اصل  ۱۱۵رییسجمهور باید از میان رجل مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب

 ،اصولگرا و اعتدال گرا این اجتماعی که کردید را همچنان
داشــته باشید و این اجتماع با تفکرات  ،عقیدهها و گروه
های متفاوت منافات ندارد .در مشترکات با هم باشید و
در جایی که اختالف نظر وجود دارد بنشینید و اختالفات
را حل کنید .اگر هم قانع نشدید تهمت نزنید .همه باید از
این وحدت به وجود آمده استفاده کنیم
وی در ادامه بیان کرد :این خیلی بد است که ملتی با
داشتن فرهنگ و تمدن دیرینه در این تاریخ معاصر وقتی
نام هر شــخصیت بزرگ اش را مــی آوری می بینی در
کنارش ظلم بزرگی به او شده است .به امیر کبیر جفا شد
 ،شــیخ فضل اهلل در زمانی که کالسکه اش را ه می رفت
و مردم برای تبرک به چرخ هایش دست می کشیدند در
عصر تولد حضرت علی (ع) در میــدان توپخانه به دار
کشــیده شد و عده ای کف زدند .یا خود من یادم هست
که چه جســارت هایی به مرحوم کاشانی می کردند و یا
مرحوم مصدق را ببینید که چگونه با او برخورد می شد.
ناطــق نــوری افزود:خیلی بد اســت کــه تا وقتی

هاشمی اجازه نداد ،دعواها به مجمع راه یابد
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام تاکید کرد:
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فردی باشد که مورد
تأیید همه جناحهای سیاسی باشد و در دعواهای سیاسی نباید
برچسب داشته باشد.
حجتاالسالم والمســلمین هادی غفاری در گفتوگو با ایلنا
دربــاره گزینههایی که این روزها بعد از رحلت آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی برای ریاست مجمع تشــخیص مصلحت نظام مطرح
میشوند ،گفت :حجتاالسالم والمسلمین ناطق نوری برای ریاست
مجمع تشخیص مصلحت نظام مناســب است .او شخصی است
معتدل و از همه مهمتر متهم به باندبازی و گروهگرایی نیست.
او در ادامه افزود :ناطق نوری دارای ســوابق انقالبی است .او
مورد توجه امام بود و رهبــری نیز به وی اعتماد دارد .ناطق نوری
شــخص شایسته و با سوادی است که میتوان گفت بهترین گزینه
اســت .رییس موسسهٔ الهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا
ایــن احتمال وجود دارد که رهبری تا اســفند ماه که موعد قانونی
انتخاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است فردی را انتخاب
نکنند؟ اظهار داشت :فکر نمیکنم چنین چیزی اتفاق بیفتد و رهبری

آگهی احضار وقت دادرسی
بموجــب پرونــده کالســه  951314شــعبه  106کیفــری دو ســنندج شــکایت خانــم نگیــن مرادیــان فرزنــد
جبــار بــه اتهــام انتشــار داده محتویــات مبتــذل بوســیله ســامانه مخابراتی تحت تعقیــب میباشــد و نامبرده
در آدرس اعالمــی شــناخته نشــده اســت بنaابرایــن بــه اســتناد مــاده  344ق .آ .د .ک مصــوب  1392بــه
مشــارالیه ابــاغ میگــردد کــه به منظــور رســیدگی بــه اتهامــات وارده در مورخــه  1395/12/14در ســاعت
 10/30صبــح در جلســه ایــن دادگاه حضــور یابنــد  .انتشــار ایــن آگهــی بمنزلــه ابــاغ وقــت دادرســی
محســوب مــی شــود در صــورت عــدم حضــور دادگاه بصــورت غیابــی رای مقتضــی را صــادر خواهــد
نمــود .
یاراحمدی – مدیر دفتر شعبه  106دادگاه کیفری دو سنندج
 4035م الف
آگهی احضار وقت دادرسی
بموجــب پرونــده کالســه  951310شــعبه  106کیفــری دو ســنندج شــکایت مهنــاز کفیلــی فرزنــد حســن
علیــه آقــای علیرضــا صبــوری مشــهور بــه عمــر فرزنــد نــادر بــه اتهــام کالهبــرداری تحــت تعقیــب
میباشــد و نامبــرده در آدرس اعالمــی شــناخته نشــده اســت بنابرایــن بــه اســتناد مــاده  344ق .آ .د .ک
مصــوب  1392بــه مشــارالیه ابــاغ مــی گــردد کــه بــه منظــور رســیدگی بــه اتهامــات وارده در مورخــه
 1395/12/16در ســاعت  9صبــح در جلســه ایــن دادگاه حضــور یابنــد  .انتشــار ایــن آگهــی بمنزلــه ابــاغ
وقــت دادرســی محســوب مــی شــود در صــورت عــدم حضــور دادگاه بصــورت غیابــی رای مقتضــی را
صــادر خواهــد نمــود .
یاراحمدی – مدیر دفتر شعبه  106دادگاه کیفری دو سنندج
 4036م الف
ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شــاکی ام شــهرداری منطقــه یــک قزویــن دادخواســتی بــه طرفیــت خوانده /متهم افســانه دوســتی
بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی و مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه و مطالبــه خســارت
دادرســی و مطالبــه وجــه چــک تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان قزویــن نمــوده که جهت رســیدگی
بــه شــعبه 3دادگاه عمومــی حقوقــی قزویــن واقــع در قزویــن -خیابــان دانشــگاه -جنــب پــارک الغدیــر-
دادگســتری کل اســتان قزویــن ارجــاع و بــه کالســه  9509982810300508ثبــت گردیــده کــه وقــت
رســیدگی آن تاریــخ 1395/12/04و ســاعت  10:00تعییــن شــده اســت .بــه علــت مجهــول المــکان بــودن
خوانده/متهــم و در خواســت خواهان/شــاکی و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار
آگهــی مــی شــود تــا خوانده/متهــم پــس از نشــرآگهی و اطــاع از مفــادآن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن
اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت
رســیدگی حاضــر گــردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی قزوین-
الهام راسخی حویق

تکلیف را روشن خواهند کرد.
غفاری با اشــاره به اینکه آیتاهلل هاشــمی با مدیریت خود
هیچگاه اجاز نداد دعواهای سیاســی به مجمع تشخیص مصلحت
کشیده شود ،گفت :جریان حقوقی باید در مجمع تشخیص مصلحت
نظام وجود داشــته باشد زیرا خطوط کلی کشور را ترسیم میکند.
نفس این مجمع برای مواردی است که بین مجلس و شورای نگهبان
اختالف نظر وجود دارد.
او در پاســخ به احتمال ریاســت حداد عادل بر مجمع گفت:
حداد عادل هیچ سابقهای در انقالب ندارد و به هیچ وجه مورد قبول
احزاب و جریانهای موجود در کشور نیست ،دیدیم که در انتخابات
مجلس با تمامی امکاناتی که داشت رأی نیاورد و قطعا رهبری او را
انتخاب نخواهند کرد.
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام خاطرنشان کرد:
آیتاهلل هاشــمی شخصی آزاده بود و شاهد بودیم که چگونه عمل
کرد ،رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام باید فردی باشــد که
مورد تأیید همه جناحهای سیاسی باشد و در دعواهای سیاسی نباید
برچسب داشته باشد.

آگهی حصروراثت
آقــای ســید کمــال آهنــی فرزنــد ســیدرضا دارای شناســنامه شــماره  2156بــه شــرح دادخواســت بــه
کالســه  950692از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان ســیدرضا آهنــی فرزنــد ســید باقــر بــه شناســنامه  53791در تاریــخ  95/10/15اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه
.1سید کمال آهنی ش ش  2156پسر
.2سید جواد آهنی ش ش  863پسر
.3انسیه سادات آهنی ش ش  65دختر
 .4فاطمه مافی فرد ش ش  48همسر
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد و یــا وصیتنامــه
ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال
گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهر قزوین
اجرائیه

شــخصیت ها هستند به آنها توهین کنیم و وقتی رفتند
بر سر خود بزنیم .بعد از انقالب هم که با بهشتی آنگونه
رفتار کردند به گونه ای به عنوان رئیس دیوان عالی کشور
از مشهد تا تهران هیچ جا به جز یک شهر راهش ندادند
تا سخنرانی کند ولی وقتی به شهادت رسید شهید مظلوم
شد .آخرین این شخصیت ها هم مرحوم هاشمی است و
حاال باید ببینید بعد از آن نوبت چه کسی می رسد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه
مقاومت و صبوری منش دیگر مرحوم هاشمی بود ،اظهار
کرد :من گاهی اوقات می ماندم که او چگونه فشــارها،
مشــکالت ،نامالیمات،برخوردها و تهمت ها را تحمل
میکند ،اما بعد از همه فشــارها صبح شــنبه با کوهی از
مشــکالت وارد مجمع می شــد و آرام و با خنده پشت
صندلی می نشســت و مدیریت می کرد .اعضای مجمع
می دانند که هر جا بحث می شد می گفت خدمت رهبری
بودم و ایشــان این گونه فرمودنــد و باید این طور پیش
برویم و حتی یک سانتیمتر آن طرف تر نمی رفت.
ناطق نوری با تاکید بر اینکه هاشمی ریسک پذیر بود
 ،گفت :در آن زمان نفت بشــکه ای  ۱۰،8و  ۱۲دالر بود
من رئیس مجلس بودم و وقتی آقای هاشمی الیحه بودجه
را به مجلس ارائه کرد به او زنگ زدم که این درآمدی که
نوشتید محقق نمی شود ما در آن زمان با هم دعوا نداشتیم
البته ممکن است تفاوت سلیقه باشد و استدالل ها فرق
کند اما این دعوا ندارد بلکه باید بنشینیم و با هم حل کنیم.
در آن زمان ما چهار جلســه از صبح تا ظهر نشســتیم و
سرانجام به جمع بندی رسیدیم و به قول معروف بازاری
معامله کردیم.
ناطق نوری در پایان گفت :هاشمی روی اصول اسالم
و انقالب پافشــاری داشت .او ضمن روشن ،آزاد و رک
بودن هنر این را داشــت که روی اصول انقالب با هیچ
کس معامله نمی کرد .متاسفانه بر اثر تبلیغات مسموم یک
عده نافهم برخی از مردم کمتر متوجه این امور شده اند.
در حالی که روی اصول انقالب ،اسالم،ایران تا زمانی که
زنده بود و بعد از امام (ره) روی رهبری حضرت آیتاهلل
خامنه ای ایستاد.

شوند.طبق قانون کاندیدای رییسجمهور باید ایرانیاالصل ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی،
مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.
امانی در ادامه با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان از رجل در واقع رجال شده و به اشتباه این امر صورت گرفته است،
عنوان کرد :این شورا بحث جنسیتی را مطرح میکند .در تفسیر آنان گفته میشود رجال یعنی مردان ،در صورتی در قانون
رجل سیاسی است نه رجال سیاسی.او در ادامه افزود :در بحث رجل سیاسی که در قانون آمده ،با توجه به این مساله
میتوان گفت زنان در همه انتخاباتها میتوانند شرکت کنند و بحث زن و مرد هم مطرح نیست.
این فعال اصالحطلب گفت :سخنگوی شورای نگهبان میگوید خانمها میتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری
شــوند ،باید گفت آنها در گذشته هم میتوانستند در انتخابات کاندیدا شــوند ولی به صرف زن بودن رد صالحیت
میشــدند .این عضو حزب کارگزاران در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد زنان تأئید صالحیت شوند و در کارزار
انتخابات شرکت کنند گفت :بله این امکان وجود دارد ،اما ذکر این نکته ضروری است که عدهای از روند به وجود آمده
در کشور و رأیی که مردم در سال  ۹۲به صندوق انداختند راضی نیستند ،میخواهند روحانی رئیس جمهور یک دورهای
در تاریخ ایران باشند.او تأکید کرد :کاسبان تحریم و کسانی که از رانتهای سیاسی استفاده میکنند شاید از این موقعیت
سوءاستفاده کنند.او در ادامه گفت :لطفی نکردهاند که به زنان اجازه دادهاند نامزد ریاست جمهوری شوند ،اگر آقایان در
چارچوب قانون برای حقوق نیمی از جمعیت کشور که زنان باشند مانع ایجاد نکنند و بسترهای الزم را به وجود بیاورند،
شــرایط توســعه پایه دار به خوبی پیش میرود و همه مشکالتی که در جامعه است با سهولت بیشتری رفع میشود.
امانی در پایان تاکید کرد :زنان توانایی ویژهای در طی این سالها کسب کردهاند و میتوان به حکمرانی آنان اعتماد کرد.

هادی غفاری:

اطالعیهوزارتکشوردرواکنشبهخبرسازیبرخیرسانهها
مرکزاطالعرسانیواموربینالمللوزارتکشوردرواکنشبهخبرسازیبرخیرسانههااطالعیهایصادرکرد.
بهگزارشمرکزاطالعرسانیواموربینالمللوزارتکشوردرواکنشبهخبرسازیبرخیرسانههااطالعیهایصادرکرد.
متنکاملایناطالعیهبدینشرحاست:
در پی انتشار خبر خالف واقع در یک خبرگزاری و برخی رسانههای همسو با ادعای "بسیج امکانات دولت برای روحانی"
نکاتذیلجهتتنویرافکارعمومیومخاطبانرسانههایمذکوراعالممیشود؛
دولتیازدهمدولتمستقرودرحالانجاموظیفهقانونیخودمیباشدوطبیعت ًاگزارشعملکردهرسالهخصوص ًاپایاندوره
راامربدیهی،ضروری،وظیفهاداریویکتکلیفحکومتیمیداند.
دسترسیآساندوستانمنتقددولتبهاینابالغیه،حکایتازعدمطبقهبندیومحرمانهبودنآندارد؛همچونموارددیگری
که وزارت کشور طبق روال معمول در مناسبتهای مختلف از جمله هفته دولت و دهه فجر و نظائر آن ،به منظور ارائه گزارش و
روند پاسخگویی مناسب صادر می کند که جا داشت منتقدین به طور کامل به ابالغیه توجه میکردند ،نه اینکه به استناد برخی از
مطالب،آنهمبهصورتناقص،حکمکلیصادرکنندوجنجالرسانهایهدایتشدهایرابهراهبیندازندوتصریحبند ۱۳ابالغیه
بااینعبارتکه((:تاکیدمیشودکهاجرایطرحتعاملرسانهاینبایدتداعیکنندهرفتارسیاسیوانتخاباتیاستانداریهاتلقیگردد))
راب هدلیلمنافعسیاسیوحزبیبرعقالنیتوانصافمبتنیبرمصالحملیغلبهدادهونادیدهبگیرند.
بهمنظوربهرهگیریازاقداماتدولتوایجادروحامیددرجامعهونشاندادنتالشمسئوالندررشدوشکوفاییهمهجانبه
کشور،وزارتکشوروظیفهخودمیداندکهاطالعرسانیشفافوامیدآفرینکارکرداستانداریهاوفرمانداریهارادردستورکار
خودقراردهدوطبقروالهمهدولتهایگذشتهمعاونینسیاسیرابهعنوانمسؤولشورایاطالعرسانیبرایانجامهرچهبهتر
اینماموریتانتخابوبرگزیند؛لذاباقاطعیتوتاکیداجرایآنراازاستانداریهادرایامدههفجرمطالبهمینماید.
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مشخصات محکوم له /محکوم لهم :
شــهرداری منطقــه یــک قزویــن بــه نشــانی قزویــن – خیابــان نــواب جنوبــی -شــهرداری منطقــه یــک
قزویــن -شــماره تمــاس 09127806757
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
.1مهدی صفری پور نام پدر سعید به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه
مهــدی صالحــی نــام پــدر محمــد بــه نشــانی قزویــن -خیابــان نــواب جنوبــی – شــهرداری منطقــه یــک
قزویــن -شــماره تمــاس  09127806757نــوع رابطــه نماینــده حقوقــی محکــوم لــه شــهرداری منطقــه
یــک قزویــن
محکوم به :
بسمه تعالی
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه
 9509972810300618محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت وجــه  9فقــره چــک بــه شــماره
 9211/445655مــورخ  93/12/25و  9211/445661مــورخ 94/6/25و  9211/445660مــورخ 94/5/25
و 9211/445659مــورخ 94/4/25و  9211/445658مــورخ 94/3/25و  9211/445664مــورخ 94/6/25
و  9211/445665مــورخ  (94/6/25بــه مبلــغ  1290/000تومــان) و  9211445662مــورخ 94/6/26
و  9211/445663مــورخ  ( 94/6/26بقیــه چکهــا هــر کــدام  1500/000تومــان ) جمعــا بــه مبلــغ
 132900000ریــال خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید لغایــت اجــرای حکــم بــر مبنــای
آخریــن شــاخص نــرخ تــورم بانــک مرکــزی ایــران و خســارت دادرســی بــه مبلــغ  5134000ریــال در
حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی قزوین-
محمد رضا قاسمی

