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کريمي قدوسي مطرح کرد؛

 ۲۴پرونده دعاوي آمريکا عليه ايران
و درخواست مصادره  ۱۰۰ميليارد
دالر بابت خسارت
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به
درخواست مصادره  ۱۰۰ميليارد دالر از اموال ايران توسط آمريکا
گفت :تاکنون در محاکم قضائي آمريکا  ۲۴پرونده ظالمانه عليه ايران
تشکيل و درخواست مصادره  ۱۰۰ميليارد دالر از اموال ايران شده
است .جواد کريمي قدوسي ،نماينده مشهد در مجلس در گفتگو
با داد(ديدبان شفافيت و عدالت) با بيان اينکه دعاوي گسترده عليه
اشخاص ،نهاد ها ،موسسات و سازمان هاي ايران و دولت جمهوري
اسالمي ( ۲۴پرونده( توسط دولت ظالم و ديکتاتور آمريکا در محاکمه
قضائي آمريکا در دست اقدام است گفت :چند روز قبل نيز بيش از 6
ميليارد دالر طلب خسارت از جمهوري اسالمي در موضوع پرونده ۱۱
سپتامبر که متهمين اصلي آن پرونده ،اتباع سعودي بودند ،انجام شده
است.وي افزود :تاکنون اين پرونده ها در محاکم ظالمانه قضائي آمريکا
به ثبت رسيده که مرجع قريب به  ۱۰۰ميليارد دالر مصادره اموال و
دارايي هاي جمهوري اسالمي ايران درخواست شده است.

»

وزير خارجه انگليس در يادداشتي در نيويورکتايمز ضمن اعالم اينکه نبايد دستبندهاي ايران را
باز کرد ،از رئيسجمهور آمريکا خواست که توافق هستهاي ايران و گروه ( ۵+۱برجام) را لغو نکند.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،بوريس جانسون» ،وزير خارجه انگليس در يادداشتي از «دونالد
ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا خواست توافق هستهاي ايران و گروه  5+1را باطل نکند .وزير
خارجه انگليس در اين يادداشت در نيويورکتايمز نوشته است« :هنگام مواجهه با مجموعهاي
از گزينههاي نامطبوع ،عقل سليم در اين است که گزينهاي با کمترين تبعات منفي انتخاب شده
و بعدا ً کاستيهاي آن اصالح شود».او در ادامه مينويسد« :اين موضوع درباره توافق هستهاي
ايران هم صادق است؛ توافقي که رئيسجمهور ترامپ هماکنون در حال بررسي آن است و
 12مي -يعني همين شنبه -ضرباالجل ديگري است که او ميخواهد آمريکا را از برجام خارج
کند ».جانسون ادعا کرده است« :اين توافق ،کاستيهايي دارد اما مطمئنم که ميتوان آن را

توئيت ترامپ در حمايت از نامزد
پيشنهادياش براي رياست سازمان سيا
رئيسجمهور آمريکا از عملکرد جينا هاسپل ،نامزد پيشنهادي خود
براي رياست سازمان سيا ،که به علت شکنجه مظنونان با انتقاداتي
روبه رو شده است ،دفاع کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
دونالد ترامپ ،رئيس جمهور آمريکا ،از عملکرد نامزد پيشنهادي
خود براي رياست سازمان سيا که به علت شکنجه مظنونان با
انتقاداتي روبه رو شده است ،دفاع کرد.دونالد ترامپ با ارسال پيامي
در صفحه توئيتر خود نوشت« :جينا هاسپل ،نامزد پيشنهادي من
براي مديريت سازمان سيا (آژانس اطالعات مرکزي) ،به اين علت
که بيش از حد به تروريستها سخت گرفته ،با انتقاد روبه رو شده
است .فکرش را بکنيد ،در اين دوره بسيار خطرناک ،ما باکفايتترين
شخص را داريم که يک زن است و دموکراتها ميخواهند او را
کنار بگذارند ،چون بيش از اندازه در برخورد با تروريسم سختگيري
ميکند .پيروز شو ،جينا!»

وزير خارجه انگليس:

نبايد دستبندهاي
ايران را باز کرد

سخنگوي وزارت خارجه:

ايران در رديف قدرت هاي نظامي
آماده جهان است

آمريكا از برجام خارج شود ،تصميمات غيرقابل تصور ميگيريم

سخنگوي وزارت خارجه اعالم کرد با خروج آمريکا
از برجام،تصميمات غيرقابل تصوري ميگيريم.بهرام
قاسمي اين مطلب را ديروز در جلسه مطبوعاتي در
محل وزارت امور خارجه اعالم کرد .وي با بيان اينکه
آمريکا اگر تصميم بگيرد که از برجام خارج شود بايد
تاوان سنگيني را در اين ارتباط بپردازد ،افزود :در همين
چارچوب نگاه جهانيان نيز به آمريکا تغيير ميکند گرچه
بدعهدي و پيمانشکني آمريکاييها مسئله جديدي

نيست ولي در صورتي که آمريکا از برجام خارج شود
اين موضوع تصوير روشنتري را از آمريکا ارائه ميکند
و اعتماد ديگر کشورها به آمريکا کمتر از گذشته خواهد
شد چرا که آنها متوجه ميشوند که هيچ تضميني وجود
ندارد که آمريکا به تفاهمها و توافقاتي که کرده پايبند
باشد و آن را ادامه دهد.سخنگوي وزارت خارجه با بيان
اينکه ايران تدابير الزم در ارتباط با بحث برجام انديشيده
است ،گفت :در صورت خروج آمريکا از برجام ،تصميماتي
که غيرقابل تصور براي آمريکا خواهد بود اتخاذ ميکنيم
و همانطور که گفتم در اين زمينه تدابير الزم در نظر
گرفته شده است.قاسمي تاکيد کرد :ايران نخستين
کشوري نخواهد بود که از برجام خارج ميشود .ما با
درايت روند تحوالت را دنبال ميکنيم و اگر برجام
براي مردم ايران سودي نداشته باشد و نتواند منافع
مردم ايران را تامين کند ،ما قطعا تصميمات الزم در
اين زمينه را اتخاذ ميکنيم.

نشريه آمريکايي با استناد به دادههاي آماري ،پرسنل
نظامي ايران را بين آمادهترين نفرات در انجام عمليات
نظامي قرار داد .به گزارش خبرگزاري فارس ،نشريه
آمريکايي «بيزينس اينسايدر» در سلسله گزارشهاي
خود درباره توان نظامي نيروهاي مسلح جهان،
ايران را بين پانزده کشور از حيث «ميزان آمادگي
نيروهاي نظامي براي عمليات رزمي» قرار داد.اين
نشريه که دادههاي آماري اين گزارش را با استناد
بر گزارش سال  2017وبگاه «گلوبال فاير پاور »
تهيه کرده  ،عنوان داشت که قياس نيروهاي مسلح
جهان با توجه به تنوع و قابليتهاي مختلف موردي
دشوار است.با اين حال اين نشريه شمار نيروها و
پرسنل در دسترس براي رزم را نقطه محوري قدرت
نظامي يک کشور برشمرد.در اين فهرست کشورهاي
چين ،هند ،آمريکا ،روسيه ،کره شمالي ،پاکستان،
کره جنوبي ،ايران ،الجزاير ،مصر ،ويتنام ،اندونزي،

كرسيهاي پارلمان لبنان رنگ مقاومت گرفت

برگ سبز خودرو سواري ريو  1500CCبه رنگ نقرهاي متاليك مدل  1388به شماره شهرباني 944-96ب 12و شماره
موتور  1063714و شماره شاسي  NAS61002291165572متعلق به خانم فرحناز ربيعي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب محمدمهدي عسكري ماياني مالك خودرو وانت سيستم پيكان به رنگ سفيد روغني مدل  1388و شماره بدنه
 NAAA36AA9AG889653و شماره موتور  11488082800و شماره پالك 473-55ل 68به علت فقدان اسناد فروش
و سند كمپاني از كارخانه تقاضاي رونوشت المثني سند خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص
فوق دارد ظرف مدت  10روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند خودروي سواري پژو  405به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1389و شماره موتور  12489047609و شماره شاسي 618100
و شماره پالك 367-24س 62مربوط به علياكبر عابدنژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري  405به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1390و شماره شاسي  NAAM11CA3BE083520و شماره
موتور  12490055077و شماره پالك انتظامي 199-52ب 26به مالكيت سيده ندي حسيني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حسين پهلوان فرزند محمدكاظم به شماره شناسنامه  10644و شماره ملي 0054490731
صادره از تهران در مقطع كارشناسي در رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي سمنان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .لذا از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان به نشاني سمنان ،كيلومتر پنج
جاده سمنان ،دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ارسال نمايد.
كارت ماشين ،برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت يككابين نيسان مدل 1381به رنگ آبي به شماره پالك489س -25ايران
 22و شماره موتور  00188178و شماره شاسي  00C89055مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني وس ند محضري خودرو وانت پيكان مدل  1393به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پالك 159ق -14ايران
 79و شماره موتور  118P0061250و شماره شاسي  NAAA36AA6EG662927مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگسبزخودرويسواريسمندمدل 1395بهرنگسفيدوشمارهانتظامي958ص-18ايران 75وشمارهموتور124K0852107
به نام محمدرضا صادقي گوغري به شش  889فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به نام بدير بدرزاده به شماره  1311178به تاريخ صدور  96/8/15تاريخ پايان  97/8/15شماره بيمه
 437749532526مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) نوع ون سيستم نيسان تيپ  2400مدل  1385به رنگ آبي روغني و
شماره موتور  317121و شماره شاسي PL140EE09568و شماره پالك انتظامي ايران 962-34ص 99و به نام مالك مهدي
سواري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم سايپا تيپ 131EXبه رنگ سفيد روغني مدل 1392و شماره موتور4858432
و شماره شاسي NAS411100D1239856و شماره پالك انتظامي ايران851-34ص 49و به نام مالك مسعود سورمه مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري سايپا تيپ  132SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1393و شماره موتور  5219388و شماره شاسي
 NAS421100E1165830و شماره پالك429-14ط 61به نام عبدالرضا ربيع به شماره شناسنامه 27و شماره ملي1881626997
فرزند علي صادره از شوشتر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو پارس مدل  85رنگ خاكستري شش ايران 791-75س 37و شم  12484233338و ش شاسي
 19339770مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سمند مدل  82رنگ بژ شش ايران 284-65ي 42و شم  12482011854و ش شاسي  82246260مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم مزدا تيپ بي  2000آي به رنگ آبي نفتي متاليك به مدل
 1390و شماره موتور  FEA04487و شماره شاسي NAGPXPE11B2070613و شماره پالك انتظامي ايران621-24د69
و به نام مالك محمد لطفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم پيكان  OHV 1600به رنگ سفيد روغني مدل  1387و
شماره موتور  11487045006و شماره شاسي  NAAA46AA29G043888و شماره پالك انتظامي ايران 382-24و32
و به نام مالك محمد بيت اسماعيل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتخودرو،سندوبرگسبزخودرواتوكارمينيبوسهيوندا 19نفرهمدل 1390بهرنگسفيدوشمارهموتورD4DBA442788
و شماره شاسي  NAB37901789915310و پالك ايران 115-24ع 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل  1389به رنگ سفيد و شماره انتظامي 976ب -23ايران  75و شماره موتور
 12489309669به نام يدا ...پويان به شماره ملي  3179277912مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به وانت پيكان مدل  1388به رنگ سفيد و شماره انتظامي 317ب -74ايران  59و
شماره موتور 11488088473و شماره شاسي NAAA46AA1AG094867متعلق به اينجانب ابراهيم صمدي حيدرآبادي
فرزند سيدجعفر به شماره شناسنامه  701مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت لوگان ال 90مدل  89رنگ سفيد شش ايران 961-65ب 85و شم  033474و ش شاسي
 91067519مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سواري پژو  SLX-TU5-405مدل  1394به رنگ سفيد روغني و شماره موتور  139B0104024و شماره شاسي
 NAAM31FE5FK722216و شماره پالك ايران 651-48د 39به نام خانم حكيمه دريانورد فرزند عباس مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز خودرو وانت يخچالدار مدل زامياد  1391به رنگ آبي و شماره پالك ايران 363-18س 89و
شماره موتور  629864و شماره شاسي  NAZPL140TBP344705به نام امراله رمضاني جمالي فرزند رمضان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژوپارس مدل  1395به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 968-13و 14و شماره موتور
 164B0084600و شماره شاسي  NAAN11SE8GH719304به مالكيت محمود قناعتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل  1387به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران 768-13هـ 11و شماره
موتور  2343975و شماره شاسي  S1412287725818به مالكيت روزبه طالبي اسكندري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو كاميون كشنده ولوو تيپ  10مدل  1370به شماره موتور  9514و شماره شاسي  611به
رنگ زرد روغني و شماره انتظامي661ع -44ايران 91به همراه كارت هوشمند و كارت ماشين خودرو مزبور متعلق به شهروز
روحي قوجه بيگلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامهمالكيت(برگسبز)تراكتوركشاورزياماف 285بهرنگقرمزروغنيمدل 1389وشمارهموتور LFW04576Wوشماره
شاسي  J02464و شماره پالك 371-63ك 12به نام ابوطالب امامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميونت يخچالدار هيونداي مدل  1383به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 37912004220944و شماره شاسي  37911783002731و شماره پالك ايران 275-85ع 71به نام خانم حنانه برزگر
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و فاكتور فروش كمپاني سواري سايپا تيپ  131SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1390و شماره پالك انتظامي ايران
812-24ص 46و شماره موتور  4435595و شماره شاسي  S3412290382528مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگسبزاتومبيلپژوجيالايكسبهشمارهانتظامي776د-97ايران 23مدل 1388وشمارهشاسيNAAMO1CA69CA943733
و شماره موتور  12488031507مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه حمل سالح شكاري ساچمهزني تكلول تهپر به شماره سريال  1607697متعلق به آقاي ناصر داودي فرزند اسداله
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب زهرا نويديان به شماره دانشجويي  9631553رشته علوم تربيتي از دانشگاه سيستان و بلوچستان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و بيمه خودروي سواري پرايد مدل 1396به شماره پالك581ج -79ايران 85و شماره موتور
 5881064و شماره شاسي  NAS411100N3354773مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند و برگ سبز پرايد مدل  1388به شماره انتظامي 191ج -65ايران  53و شماره موتور  3046777و شماره شاسي
 S1412288303161به رنگ سفيد روغني به نام زهرا حدادان خورابي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد  111مدل 1393به رنگ سفيد و شماره انتظامي 995ص -44ايران  75و شماره موتور
 5122763به نام بتول امرك به شماره ملي  3071120461مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کشور و ساير گروهها و اشخاصي ميباشند که سالح مقاومت را
سرمايه لبنان براي دفاع از خود ميدانند.
چنانچه اين نتايج در شمارش نهايي آرا تاييد شود ،جنبش مقاومت
لبنان و حاميان آن اکثريت پارلمان را در اختيار خواهند گرفت.
انتخابات روز يک شنبه لبنان اولين انتخاباتي بود که طي  9سال
گذشته در اين کشور برگزار ميشد .آخرين انتخابات پارلماني
لبنان در سال  2009برگزار شده بود و از آن زمان ،برگزاري دور
جديد انتخابات به دليل اختالف جريانهاي سياسي بر سر نحوه
برگزاري آن بارها به تعويق افتاده بود.نتايج غيررسمي انتخابات
لبنان همچنين نشان ميدهد جريان مورد حمايت عربستان و
غرب به رهبري سعد حريري نخستوزير اين کشور تعدادي
از کرسيهاي خود را نسبت به انتخابات قبلي از دست داده
است .با اين حال ،طبق پيشبينيها ،حريري همچنان بخت اول
کسب کرسي نخستوزيري لبنان است.گفتني است طبق قانون
اساسي لبنان ،سه جايگاه ارشد اين کشور (شامل رياستجمهوري،
نخستوزيري و رياست مجلس) براي گروههاي مذهبي عمده در
نظر گرفته شده است؛ به اين معنا که رئيسجمهور بايد مسيحي
ماروني باشد ،نخستوزير بايد مسلمان ُسني باشد و رئيس مجلس
نيز بايد مسلمان شيعه باشد.طبق گزارش رويترز ،نامزدهاي ُسني
حامي حزباهلل نيز در شهرهايي چون بيروت ،طرابلس و صيدون

سندكمپانيخودرويوانتپيكانمدل 93بهشمارهپالكانتظامي773ق-15ايران 16وشمارهشاسيNAAA36AA7EG680255
و شماره موتور  118P0084768مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل  90به شماره پالك انتظامي 657ط -56ايران  16و شماره شاسي
 NAANDCA4BK102214و شماره موتور  12490118353مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودرويسواريپرايدمدل 95بهشمارهپالكانتظامي841م-58ايران 78وشمارهشاسيNAS411100G3460420
و شماره موتور  5526368/M13مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اينجانب فرزاد باجالن به شماره كارت  3186038مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون ولوو  FHبه شماره  4161637و شماره انتظامي 648-25ع 88مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب محمد محمدي مالك پژو 206به شماره موتور 10FSM84633479و شماره شاسي 83606920به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد مختارزاده مالك سمند تاكسي به شماره موتور 12485240768و شماره شاسي 12507925به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين دوستي مالك پژو  405به شماره موتور  22527806469و شماره شاسي  78306557به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عزيز راثي فقيهي مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0370857و شماره شاسي EH137160به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب هستي زيارتي مالك پژو 206به شماره موتور 13386000864و شماره شاسي 18915676به علت فقدان اسناد فروش
و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اشرف مشهدي مالك پژو 405به شماره موتور 12484038084و شماره شاسي 16206141به علت فقدان اسناد فروش
و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد ربيعي مالك پژو 405به شماره انتظامي858ل69ايران 68و شماره شاسي  AR507034به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دانشنامهفارغالتحصيلىاينجانبآزادهخمانفرزندحشمتا...بهشمارهشناسنامه٦٥٣وشمارهملى٤٠٧٢٢٦٤٨٩١صادرهازخرم
آباددرمقطع كارشناسى رشته مهندسى منابع طبيعى-محيط زيست صادره ازواحددانشگاهى تهران شمال مورخ٣١/٤/١٣٧٧
مفقودگرديده و فاقد اعتبارمى باشد از يابنده تقاضا مى شوددانشنامه رابه دانشگاه آزاداسالمى واحدتهران شمال به نشانى
:تهران بزرگراه شهيدبابايى (غرب به شرق)خروجى حكيميه خيابان شهيد صدوقى بلواروفادار دانشگاه آزاداسالمى واحدتهران
شمال ارسال نماييد

آگهي حصر وراثت
متقاضي آقاي سيامك كيانيپور اجيرلو فرزند علي دادخواستي مبني بر گواهي حصر وراثت تقديم نموده كه پس از
ارجاع به اين شعبه به كالسه  970145حقوقي ثبت گرديده و چنين توضيح داده كه شادروان علي كيانيپور اجيرلو
فرزند فرخ به شماره ملي  1620060949صادره از مغان در تاريخ  91/05/04در محل اقامتگاه دائمي خود از دنيا
رفته و وراث حينالفوت عبارتند از:
جميله فرماني فرزند :حاتم شش 1670188981 :صادره :مشكينشهر متولد 1344 :نسبت( :همسر متوفي)
شهين كياني پوراجيرلو فرزند :علي شش 5049820634 :صادره :پارسآباد متولد 1364 :نسبت( :دختر
متوفي)
راضيه كياني پوراجيرلو فرزند :علي شش 5048901592 :صادره :پارسآباد متولد 1361 :نسبت( :دختر متوفي)
سيامك كياني پوراجيرلو فرزند :علي شش 5040024622 :صادره :پارسآباد متولد 1369 :نسبت( :پسر متوفي)
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كس اعتراض و يا وصيتنامهاي از
متوفي دارد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهي صادر و هر وصيتنام هاي غيرسري
و رسمي كه بعد از اين موعد ابراز ميگردد از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
تاريخ انتشار97/02/18 :
رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول
مالف7533 :
خ ش97/02/18 :

پارسآباد

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  1396/05/16-139660301045000718هيات اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رودكي تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
احمد نادري فرزند عشقعلي به شماره شناسنامه  1485صادره از تاكستان نسبت
به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت  250مترمربع در
قسمتي از پالك  603فرعي از  2اصلي واقع در بخش ده تهران نسبت به سهم
مشاعي خود محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضائي تقديم
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
عبدالرضا شاكري  -رئيس ثبت اسناد وامالك غرب تهران
تاريخ انتشار نوبت اول96/2/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/2/18 :
مالف10488 :
د ت96/2/18 :

نتانياهو و ليبرمن زانو زدند!

»

وحشت صهيونيستها از مقابله با ايران

ميانمار ،کلمبيا و سرانجام ترکيه قرار دارند.در اين
فهرست درباره «ايران» آمده است « :اين کشور با
دارا بودن  82ميليون جمعيت ،داراي 47ميليون
نفر نيروي انساني مشمول است».در اين گزارش
آمده است ،مجموع پرسنل نظامي ايران  934هزار
نفر ،پرسنل فعال نظامي  534هزار نفر 400 ،هزار
نيروي ذخيره و داراي يک ميليون و  400هزار نفر
سن مناسب خدمت مي باشد.

پولپاشي سعوديها جواب نداد

ادامه از صفحه اول
عربستان با پول پاشي سعي داشت تا آراي مردم را به نفع جناح
مورد حمايتش خريداري کند هم نتوانست نتايج مورد نظر قبيله
سعودي را حاکم کند .اين انتخابات به خوبي نشان داد که چرا
کشورهايي چون عربستان سعودي و امارات حاضر به برگزاري
انتخابات در کشورهاي خود نيستند و حتي از ايده انتخابات مردم
فلسطين که در دنيا پراکنده هستند براي تعيين سرنوشت کشور
فلسطين حمايت نمي کنند.
طبق گزارش خبرگزاري رويترز ،آمارهاي اوليه و نتايج غيررسمي
شمارش آراي انتخابات پارلماني لبنان نشان ميدهد جنبش
مقاومت حزباهلل و احزاب سياسي متحد آن دست کم  67کرسي
از مجموع  128کرسي پارلمان را به دست آوردهاند.
سرهنگ «نفتالي بنت» وزير آموزش رژيم صهيونيستي در
اولين واکنش مقامات اين رژيم به نتايج اوليه انتخابات پارلماني
لبنان گفت انتظار اين نتيجه را داشتند.بنت ديروز در يک پيام
توئيتري با بيان اينکه حزباهلل مساوي لبنان است ،نوشت« :نتيجه
انتخابات لبنان ،بر پايه محاسباتي که براي مدتها داشتيم ،رقم
خورده است .حزباهلل = لبنان».احزاب متحد حزباهلل شامل
جنبش امل به رهبري «نبيه بري» رئيس مجلس لبنان ،جنبش
مسيحي ميهني آزاد به رهبري «ميشل عون» رئيسجمهور اين
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آلمان و فرانسه برحفظ برجام تاکيد کردند
وزراي امور خارجه آلمان و فرانسه در يک کنفرانس مشترک خبري
در برلين بر پايبندي اتحاديه اروپا و کشورهايشان به برجام به رغم
اتخاذ هر گونه تصميمي توسط آمريکا تاکيد کردند.به گزارش رويترز
ازبرلين« ،ژان ايو لودريان» وزير امور خارجه فرانسه روز گذشته در
اين کنفرانس خبري گفت که کشورش به همراه انگليس و آلمان،
توافق هسته اي را به رغم تصميم احتمالي آمريکا براي خروج از
آن ،حفظ مي کنند ،زيرا اين بهترين راه براي جلوگيري از تکثير
هسته اي است.وي افزود :ما مصمم به نجات اين توافق هستيم ،زيرا
اين توافق از تکثير هسته اي جلوگيري مي کند و روشي براي بازداشتن
ايران از دستيابي به سالح هسته اي است.آژانس بين المللي انرژي
اتمي تاکنون در  10گزارش خود بعد از توافق هسته اي بر پايبندي
کامل ايران به اين توافق تاکيد کرده است.مسئوالن جمهوري اسالمي
ايران نيز بارها تاکيد کرده اند که تمامي ابعاد برنامه هسته اي اين
کشور صلح آميز است.مقام معظم رهبري نيز در فتوايي استفاده از
سالح هاي هسته اي را حرام اعالم کرده اند.

اصالح کرد».جانسون همچنين نوشته است« :به عالوه ،به بازرسان آژانس بينالمللي انرژي
اتمي اختيارات بيشتري براي نظارت بر تأسيسات هستهاي ايران داده شده و احتمال اينکه آنها
هر گونه تالش براي ساخت سالح را کشف کنند ،باالتر رفته است».وزير خارجه انگليس در ادامه
اين يادداشت از محدوديتهاي در نظر گرفته شده در برجام عليه ايران به عنوان «دستبند»
نام برده و نوشته که کنار گذاشتن آنها هيچ فايدهاي ندارد .وي نوشت« :حاال که اين دستبندها
در جايشان قرار گرفتهاند من فايدهاي در کنار گذاشتن آنها نميبينم .تنها ايران است که از
کنار گذاشتن محدوديتها عليه برنامه هستهاي اش ،منتفع خواهد شد».جانسون نوشته دولت
انگليس با ترامپ که ايران را «علت محوري بيثباتي در سراسر خاورميانه» ميداند همنظر است.
او سپس هشدار داده است« :در اين دو راهي حساس ،کنار رفتن از توافق هستهاي و برداشتن
محدوديتهاي آن عليه ايران اشتباه خواهد بود».

که جزء پايگاههاي اجتماعي اصلي جنبش المستقبل سعد حريري
به شمار ميروند ،عملکرد خوبي از خود به نمايش گذاشتهاند.يکي
از نامزدهاي پيروز مورد حمايت حزباهلل ،جميل السيد  -رئيس
سابق دستگاه اطالعاتي لبنان  -است که روابط نزديکي با بشار
اسد  ،رئيسجمهور سوريه دارد.انتخابات پارلماني روز يک شنبه
لبنان تحت قانون انتخاباتي جديد اين کشور برگزار شد .در نظام
انتخاباتي قبلي لبنان ،حزبي که بيشترين آرا را در يک حوزه انتخابي
به دست ميآورد صاحب تمام کرسيهاي آن حوزه ميشد ،اما طبق
قانون جديد لبنان ،کرسيها در هر حوزه به نسبت آراي احزاب
توزيع خواهند شد.همچنين طبق قانون انتخاباتي جديد لبنان،
لبنانيهاي مقيم خارج از کشور نيز براي اولين بار توانستند در
انتخابات شرکت کنند که همين مسئله پيشبيني نتيجه نهايي
اين انتخابات را کمي دشوارتر کرده بود.پيش از اين ،کارشناسان و
تحليلگران سياسي پيشبيني کرده بودند که حزباهلل و متحدانش
(جريان  ۸مارس) با تعداد کرسيهايي بيشتر از گذشته از انتخابات
پارلماني لبنان بيرون خواهند آمد .در مقابل ،کاهش آراي جنبش
المستقبل سعد حريري نيز تقريبا قطعي به نظر ميرسيد و به
گفته ناظران ،تمام تالش او در ايام انتخابات اين بود که ريزش
آرا را تا حدودي کمتر کند.
منبع :رجا نيوز

ادامه از صفحه اول
ليبرمن مدعي شد :نيروهاي ايراني به تالش خود براي استقرار توپخانه و
موشک انداز براي بستن حريم هوايي در برابر اسرائيل ادامه مي دهند .وزير جنگ
رژيم صهيونيستي تاکيد کرد ،ما منفعتي در افزايش تنش نداريم؛ اما آماده مواجهه
با هرگونه سناريوي احتمالي هستيم .وي درخصوص احتمال خروج آمريکا از
برجام نيز گفت :دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا طرف اسرائيلي را درخصوص
تصميم خود مطلع نکرده است.آويگدور ليبرمن در پايان گفت :بايد درک کرد
که هر بهايي که ما اکنون بپردازيم به مراتب کمتر از بهايي است که در آينده
پرداخت خواهيم کرد.رئيس جمهور آمريکا مطابق قانون مصوب کنگره اين کشور
تا تاريخ  12مه ( 22ارديبهشت) فرصت دارد تا در رابطه با تداوم تعليق تحريم ها
عليه ايران تصميم گيري کند .وي اين اقدام را منوط به تحقق خواسته هاي
گزافي همچون محدودکردن برنامه دفاع موشکي ايران و دائمي کردن محدوديت هاي
اعمال شده بر برنامه هسته اي کشورمان دانسته است.پيش تر نيز برخي از
کارشناسان نظامي رژيم صهيونيستي نسبت به هرگونه ماجراجويي اين رژيم عليه
ايران هشدار داده و گفته بودند :اسرائيل بي ترديد بازنده اين ماجراجويي خواهد
بود .نتانياهو ،نخست وزير رژيم صهيونيستي نيز که به تازگي شاهد شوي برجامي
وي بوديم ،اذعان کرد که رژيم تحت امرش نميخواهد با ايران مقابله کند اما
اگر نياز باشد ،اکنون بهتر از آينده است! برهمگان مسجل است که اظهارات
نتانياهو از يک سو نشان دهنده ترس از ايران و از سوي ديگر ،نشان دهنده
فرسايشي شدن توان نظامي صهيونيست ها با گذشت زمان است .اکثريت
قريب به اتفاق کارشناسان و تحليلگران مسائل نظامي و استراتژيک و منطقه اي
بر اين باورند که رژيم اشغالگر قدس بازنده هر گونه جنگي با تهران خواهد
بود .نکته جالب توجه اينکه اظهار عجز و ناتواني آشکار نخست وزير و وزير
جنگ رژيم اشغالگر قدس در مقابل ايران ،تنها چند روز پس از کسب اجازه
رسمي آنها از پارلمان براي اعالن وضعيت جنگي صورت مي گيرد! کنست از
اعطاي قدرت اعالن جنگ به نتانياهو پس از کسب موافقت تنها وزير دفاع و
در موارد ضروري خبر داد.روزنامه صهيونيستي « هاآرتص » اعالم کرد کنست
رژيم صهيونيستي به درخواست نتانياهو مبني بر اعطاي قدرت اعالن جنگ
به وي پس از کسب موافقت فقط وزير دفاع(جنگ) اسرائيل راي مثبت داد.
اين روزنامه افزود :کميسيون هاي دفاع ،امور خارجه ،تدوين قانون اساسي و
قضائي پيش نويس اين قانون را رد کرده بودند ولي کنست در جلسه عمومي
خود با آن موافقت کرد .به گزارش اسکاي نيوز ،روزنامه عبري زبان معاريو نيز
گزارش داد که موافقت با اين پيش نويس قانون در بررسي دوم و سوم و با تأييد
 ۶۲تن از اعضاي کنست و مخالفت  ۴۱نماينده صورت گرفت.در اين
پيش نويس قانون قيد شده است که کابينه ميتواند بدون رجوع به پارلمان،
درمورد آغاز عملياتي نظامي که به وقوع جنگي بينجامد ،تصميم گيري کند.
اما در «شرايط فوق العاده» وزير جنگ و نخست وزير نيز مي توانند به تنهايي
چنين تصميمي را اتخاذ کنند؛ بدون اينکه به کابينه رجوع کرده باشند.

