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 برگزاری نشست سه جانبه تهران
موفقیتی برای ایران
هانی برهانی استاد دانش��گاه تهران در یادداشتی 
در اس��پوتینک نوشت: اجالس سران کشورهای ایران، 
روسیه و ترکیه در تهران یک موفقیت برای ایران بود، 
که نش��ان داد با توجه به فش��ارهای سنگینی که علیه 
اقتصاد ایران، جایگاه ایران در منطقه و به طور کلی ایران 
وجود دارد، ایران همواره قادر است تا حدود زیادی در 
منطقه و تحوالت آن نقش آفرینی کند. حضور رؤسای 
جمهور روسیه و ترکیه در تهران و تصمیمات و توافقات 
صورت گرفته، همگی برای دیپلماسی جمهوری اسالمی 

موفقیت محسوب می شود.
نقش آمری��کا در مصالحه س��وریه را در تخریب و 
خرابکاری می توان توصیف کرد، در حالی که روند اوضاع 
در منطقه و س��وریه روند دیگری است، تروریست ها و 
گروه های تروریستی در حال شکست خوردن هستند، 
دولت س��وریه و متحدانش در حال در دس��ت گرفتن 
کنترل اوضاع هس��تند و تقریباً کل خاک سوریه به جز 
نقاط بسیار کوچکی تحت کنترل دولت مرکزی درآمده 
و آمری��کا تنها س��عی در خراب��کاری دارد که این روند 
روبه رش��د را ب��ا تأخیر مواج��ه کند که تاکن��ون تأثیر 
چندانی هم در این مصالحه نداش��ته اس��ت و موفق به 
توقف این روند نخواهد شد. موضوع حمالت شیمیایی 
برای افرادی که تحوالت بین المللی و س��وریه را دنبال 
می کنند، تقریباً به صورت یک سناریوی تکراری درآمده 
اس��ت. هرگاه نیروهای دولتی س��وریه در معرض یک 
پیروزی و تروریست ها در حال شکست هستند، آمریکا 
بحث اس��تفاده از سالح و بمب های شیمیایی را مطرح 
می کند که روند پیروزی نیروهای سوری را تحت الشعاع 
قرار دهند برای اینکه واقعیت تلخ شکست های خود را 

از دید افکار عمومی تا حدودی پنهان کنند.

اخبار

تغییر موگرینی اتفاق غیرمترقبه ای نیست
رئی��س گروه روابط مجلس با پارلمان اروپ��ا در واکنش به آمادگی موگرینی 
برای ترک سمت خود از اتحادیه اروپا، این اتفاق را جزئی از روال عادی و معمولی 

این اتحادیه دانست و تاکید کرد قرار نیست اتفاق غیرمترقبه ای رخ دهد.
کاظم جاللی با اش��اره به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
افتتاحیه اجالس سفرای اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه کارها را باید پیش ببرم تا نفر 

بعدی که کارها را از من تحویل می گیرد بتواند تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد، گفت 
این صحبت ها درباره  انتخابات سال آینده اتحادیه اروپا است. ترکیب پارلمان و کمیسیون 

اروپا هر ۵ سال یکبار تغییر می کند لذا انتخابات سال آینده روند عادی و معمولی است.
وی درخصوص تغییر رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت: این تغییر هم اتفاق غیرمترقبه ای 
نیس��ت. البته ممکن است شورای اروپا بخواهد بار دیگر خانم موگرینی را انتخاب کند که 

این بحث دیگری است.  ایسنا

نظرگاه
واکنش قاسمی به ادعای بحرین 
س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران در واکنش به ادعای وزارت کش��ور بحرین 
مبنی بر بازداش��ت 14 تبعه ایرانی با گذرنامه جعلی، گفت: تاکنون هیچ سند و 

مدرکی در این زمینه به مقامات ذیصالح ایرانی ارائه نشده است.
بهرام قاس��می افزود: صرف اینکه ادعا شده افراد مزبور اصالتا ایرانی هستند 

و با گذرنامه جعلی وارد بحرین ش��ده اند، قابل اثبات نیست و تا دریافت اطالعات 
کامل در این زمینه نمی توان اظهارنظر بیشتری کرد. وی یادآور شد که تاکنون هیچ 

س��ند و مدرکی توس��ط هیچ منبع و کانالی در مورد ایرانی بودن ای��ن افراد به مقامات 
ذیصالح ایرانی ارائه نشده است.

وی در عین حال با اش��اره به اینکه ایران و بحرین چندین س��ال است که هیچگونه 
رابطه  ای ندارند، خاطرنشان کرد: به همین خاطر هیچ روادیدی توسط دولت منامه برای 

شهروندان ایرانی صادر نمی شود. فارس

سخنگو
ایران شوی ترامپ را به فرصتی تاریخی تبدیل کند

یک کارش��ناس مسائل بین الملل تاکید کرد: جلس��ه شورای امنیت و طرح 
مس��اله ایران در پی تصمیم ترامپ فرصت مغتنمی اس��ت تا جمهوری اسالمی 

ایران بتواند از مواضع و حقوق خود دفاع کند.
حسن بهش��تی پور در ارزیابی خود از تصمیم ترامپ برای حضور در شورای 

امنیت سازمان ملل و مطرح کردن مساله ایران گفت: به نظر می رسد در واکنش 
به این تصمیم، رفتار ایران باید یک رفتار ایجابی باشد، یعنی ایران به دنبال صندلی 

خالی نباش��د و طبق روال حقوقی س��ازمان ملل عمل کند که وقتی یک کشور موضوع 
بررسی شورای امنیت قرار می گیرد، نماینده آن کشور این حق را دارد که در آن جلسه 
حضور پیدا کرده و دفاع کند و در این ش��رایط بهترین فردی که می تواند سیاست ایران 
را ب��رای دنیا خوب توضیح دهد و تهدیدی که ترامپ به راه انداخته را به فرصت تبدیل 

کند آقای ظریف است.  ایسنا

معادله 

وقت رسيدگى به متهم مهدى طهرانى مهر فرزند على  بدينوسيله باستناد ماده 
115-180    ق آدك به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از وي در 
دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 961111  
در اين شعبه ثبت و باتهام معامله معارض  براي مورخ 97/8/6 ساعت 10  وقت 
از روزنامه هاي  يكي   نوبت در  براي يك  تعيين شده است مراتب  رسيدگي 
كثيراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه 1033 مستقر 
در مجتمع قضايي قدوسي به آدرس تهران  ميدان هفت تير خ مفتح روبروى 
مجموعه ورزشى شيرودى انتهاى خ شيرودى  معرفي و از خود دفاع نمايد و اال 

دادگاه غيابا به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
 49620/م الف      منشى شعبه 1033 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

دادنامه  پرونده كالسه 9609980282400537 شعبه 1166 دادگاه كيفرى 2 
با  فرزند جعفر  قربانى  بهرام   : دادنامه 9709972180600732 شاكى  تهران 
نمايندگى خديجه رضائى  فرزند سلطانعلى و روح اله سالم فرزند خليل  متهم 
: بهمن محتاجى فرزند محمد  اتهام ها : 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 
3- كالهبردارى  راى دادگاه  در خصوص اتهام بهمن محتاجى كه بلحاظ عدم 
دسترسى به ايشان مشخصات بيشترى در اختيار نمى باشد داير بر جعل و 
استفاده از سند مجعول و كالهبردارى بميزان 162/500/000 تومان موضوع 
شكايت بهرام قربانى خيره با وكالت خديجه رضايى و روح اله سالم كه منجر 
به صدور كيفرخواست 9610430280004360 مورخه 96/9/28 در پرونده 
انقالب ناحيه 5 تهران گرديده است  از دادسراى عمومى و  كالسه 960572 
با اين توضيح كه حسب شكايت شاكى متهم نسبت به فروش امتياز تعاونى 
مسكن  و راه و شهرسازى اقدام نموده ست و تصوير امتياز اعالمى و كارت 
عضويت متهم در صفحات 37-38 پرونده منعكس مى باشد و با تنظيم قرارداد 
عادى كه تصوير آن در صفحه 7 پرونده منعكس است متهم مبلغ يك ميليارد 
و ششصد و بيست و پنج هزار ريال از ايشان دريافت نموده است و متعاقبا 
مشخص شده است كه برگه امتياز و كارت عضويت جعلى است و متهم هيچ 
عضويت در تعاونى ندارد و وكالت رسمى اعطايى متهم به شاكى در صفحه 
14 پرونده منعكس است و پاسخ استعالم اداره كل و راه و شهرسازى استان 
از  يك  هيچ  در  متهم  دارد  اداره  آن  در  متهم  فقدان سابقه  از  تهران حكايت 
جلسات تحقيق دادسرا و رسيدگى دادگاه حضور نيافته و دفاعى بعمل نياورده 
است فلذا دادگاه با عنايت به مجموع اوراق پرونده شكايت شاكى تصوير حق 
امتياز و كارت عضويت جعل تصوير قرارداد واگذارى امتياز فى مابين شاكى 
و متهم پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازى كيفرخواست دادسرا اظهارات 
مطلع و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و 
مستندا بماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختالس و كالهبردارى 
مصوب 1367 مواد 2-3-12-13-14-19-134-141-214 ق م ا مصوب 92 
ا مصوب 75 و راى وحدت رويه شماره 1188 هيئت  م  مواد 523-536 ق 
عمومى ديوان عالى كشور با توجه باينكه استفاده از سند مجعول جزو اركان 
مادى بزه كالهبردارى محسوب مى گردد متهم را از بابت اتهام جعل بتحمل 
دو سال حبس و از بابت اتهام كالهبردارى بتحمل هفت سال حبس و پرداخت 
مبلغ يك ميليارد و ششصد و بيست و پنج هزار ريال بعنوان مال ماخوذه 
به شاكى و پرداخت معادل مبلغ مذكور بعنوان جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت محكوم مى نمايد و در راستاى اجراى مقررات مربوط به تعدد جرم 
مجازات اشد در خصوص متهم به  اجرا گذاشته خواهدشد راي صادره غيابي  
و مستندا بمواد 406-427-431-433 ق آدك ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
واقعى  قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده راى  و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
تهران قدس  مجتمع    2 كيفري   1166 رييس شعبه  الف     49621/م   

احضار متهم   در پرونده كالسه 970688/1166 براى متهمين نگين ربيعى 
نوگورابى – حسين ربيعى نوگورابى باتهام مشاركت در كالهبردارى از طريق 
انتقال مالغير از ناحيه دادسرا و با توجه به شكايت مهدى آرايشى و اسماعيل 
صداقتى تقاضاى كيفر گرديده  كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه 1166 
كيفرى 2 تهران واقع در جنت آباد شمالى خ انصار المهدى روبروى دانشگاه 
آزاد اسالمى سما  ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 97/7/29 ساعت 9/00 
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 49615/م الف                 منشي  شعبه 1166 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   
احضار متهم   در پرونده كالسه 970675/1166 براى متهم  ميثم كريم باتهام 
تهديد و توهين تلفنى  از ناحيه دادسرا و با توجه به شكايت  عليرضا يعقوبيان 
اين شعبه 1166 كيفرى  به  به موضوع  كيفر گرديده  كه رسيدگى  تقاضاى 
2 تهران واقع در جنت آباد شمالى خ انصار المهدى روبروى دانشگاه آزاد 
 8/00 97/7/29 ساعت  مورخه  براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  اسالمى سما  
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 49616/م الف                 منشي  شعبه 1166 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   
شاكى محسن جسيم زاده شكايتى عليه متهم عباس نظرى روزبهانى فرزند 
داراب داير بر ضرب و جرح عمدى    تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1030 دادگاه كيفرى 2  
تير خ مفتح روبروى مجموعه ورزشى  تهران واقع در تهران-  ميدان هفت 
شيرودى انتهاى خ شيرودى   مجتمع قضايى شهيد قدوسى ارجاع و به كالسه 
9409982138400427  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/8/6 و ساعت 
المكان بودن خوانده و درخواست  11/00 تعيين شده است به علت مجهول 
دادگاه هاى عمومى و  دادرسى  آيين  قانون  ماده 344  تجويز  به  و  خواهان 
از جرايد  امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى  انقالب در 
كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 2 كيفرى  دادگاه  الف                     49617/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع   1030 شعبه 

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به مصطفى صمدى فرزند اسمعيل   
سرقت  باتهام  صمدى  مصطفى  عليه  طهرانى  محمديان  گل  سعيد  شاكى 
مستوجب تعزير  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده 
تهران  در  واقع  تهران    2 كيفرى  دادگاه   1131 به شعبه  رسيدگى  جهت  كه 
 )  9609980234401400 كالسه  به  و  ارجاع  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
970445 )  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/7/28 و ساعت 9/00 تعيين 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به  شده است به علت مجهول 
تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده ظرف يك ماه  پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     49618/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1131 شعبه    2

دادنامه
پرونده:9709982062500212 دادنامه:9709972062500428 خواهان:سهيل شرافتى طبرستانى 
ف احمــد خوانده:فاطمه غفارى-مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)): درخصوص دادخواســت ســهيل شــرافتى 
طبرســتانى ف احمد به طرفيت فاطمه غفارى به خواســته مطالبه خسارت به مبلغ 200,000,000 ريال به انضمام 
خسارات دادرسى و تامين خواسته بدين شرح كه خواهان بيان داشت خوانده با خودروى وى تصادف كرده و حسب 
گزارش پليس مقصر بوده بنابراين شورا نظر به اين كه حسب استعالم واصله از اداره راهنمايى و رانندگى مالك 
خودروى ســوزوكى خانم مليكا طالبيان اســت و خواهان نيز دليل نمايندگى از ســوى وى را ارائه نكرده لذا ذينفع 
محســوب نمــى گردد. على هذا مســتندا به بند 10 ماده 84 و مــاده 89 ق آ د م قرار رد دعــوى صادر واعالم مى 

نمايدقرار صادره بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى بابلسر مى باشد.م/اتلف
شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر-على جعفرزاده شاهى

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
اجــراى احــكام مدنى بابل در نظــر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى نســبت به فروش يك 
قطعه زمين واقع در بابل روســتاى نخ كال متعلق به مجتبى حاجى تبار به مســاحت حدود 2850 مترمربع در تاريخ 
97/6/31 ساعت 10 از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشناس با لحاظ مراتب ارزش كل 
آن را 1425000000 ريال برآورد نموده است.مزايده از قيمت پايه كارشناسى شده شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى واگذار مى شود .برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ خريد را فى المجلس و مابقى را ظرف يك ماه پرداخت 
نمايــد و در صــورت انصراف و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد شــد.ضمنا 

هرگونه هزينه بعدى برعهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-عابدى

دادنامه
پرونده:3/96/97 دادنامه:224-97/3/30 خواهان:مهران كفشــگر جلودار ف حســين به وكالت راضيه 
فالح خورشــيدى به نشــانى بابل- م اوقاف روبه روى درب روغن نباتى شكوفه ساختمان مهندسين پارس ط سوم 
دفتر وكالت خواندگان:1-كاظم طاهرنژاد گتابى ف شعبانعلى به نشانى بابل ج شهيد صالحى درزيكال سنگ فروشى 
طاهرنژاد 2 –وحيدعلى زاده ملك خيرى ف خيراله-مجهول المكان3-على رضا فطن ف حسن به نشانى بابل م حمزه 
كال جنب بانك سپه دومين منزل سمت چپ منزل حسن فطن ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى خواهان مهران 
كفشگر به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 100,000,000 ريال به شرح مندرج در پرونده نظر به 
اين كه مســتند دعوى خواهان فتوكپى مصدق يك فقره چك به شــماره 975117-96/3/15 برعهده بانك ملى 
و گواهينامه عدم پرداخت مربوطه به آن مى باشــد كه داللت بر اشــتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلســه 
دادرسى شورا هيچ گونه دليل موجه و محكمه پسندى در رد ادعاى خواهان مبنى بر برائت ذمه خويش يا پرداخت 
دين ارائه ننموده لذا به لحاظ مصون مانده دعوى و مســتندات آن از خدشــه و تعرض دعوى مطروحه را محمول بر 
صحت تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين بر ذمه خوانده و مســتندا به مواد 198 ق آ د م و 313و310و315 ق 
تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 100,000,000 ريال اصل خواسته مستندا به مواد 515و519 ق آ 
د م و 1,330,000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان مهران كفشگر صادر واعالم مى نمايد ضمنا در مرحله 
اجــراى حكم اجراى احكام مدنى نســبت به برآورد خســارت تاخير و تاديه از تاريخ  دريافــت آن از خوانده به نفع 
خواهان اقدام نمايد.رأى صادره غيابى و از تاريخ ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين شــورا سپس ظرف 
بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى دادگسترى بابل مى باشد.باتوجه به حضور خوانده رديف 

اول در جلسه رأى نسبت به ايشان آقاى كاظم طاهرنژاد ف شعبانعلى حضورى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابل-حسن پور

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت دوم
ش بايگانــى شــعبه:963002 اجراى مدنــى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى 
نسبت به فروش سرقفلى شش دانگ يك باب مغازه از پالك ثبتى 3177 بخش دو غرب بابل متعلق به محكوم عليه 
احمدرضا نعمت زاده افروزى در حق محمد شــفيعى روز دوشــنبه 97/7/16 ساعت 10 صبح از  طريق مزايده در 
دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد .كارشناس ارزش پالك فوق داراى پروانه قديمى به شماره 91/11/28-410 
جهت احداث يك واحد تجارى به مساحت 28 مترمربع و انبارى تجارى به مساحت 24 مترمربع كه متصرف پنج واحد 
تجارى ديگر به مساحت 79 مترمربع و بالكن تجارى به مساحت 15/5 مترمربع را به بنا اضافه كرده كه براساس 
رأى شــماره 94026045 حكم تخريب بناى احداثى خالف صادر گرديد و كل پالك كامال در مســير تعريض خيابان 
35مترى و قوس ميدان قرار دارد و داراى اعيانى احداثى داراى فعاليت فروشگاه و نمايشگاه اتومبيل به مساحت 
156/50 مترمربع در شش دهانه و قسمت ادارى و دفترى در قسمت جنوبى دوطبقه شامل همكف و بالكن بوده و 
داراى اسكلت فلزى و سقف شيروانى ايرانيت را 2,600,000,000 ريال تعيين نموده است.مزايده از همين قيمت  
پايه شروع شده و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و 
باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت 

ضبط خواهدشد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

آگهى حصر وراثت
خانــم فريبــا تيمورى ف فريدون ش ش 601 صادره آمل به اســتناد استشــهاديه محلــى و گواهى فوت و 
تصوير شناســنامه ورثه درخواســتى به شماره 959 ساكن محمودآباد تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته 
كه فريدون تيمورى ش ش 22 در تاريخ 87/3/23 در اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-فريبا ش ش336   2-فرامرز ش ش 165   3-فردوس ش ش 26   
4-فريبرز ش ش 108   5-فرشــته ش ش 54   6-فهيمه ش ش 53   7-فرزاد ش ش 3382 همگى تيمورى 
ف فريدون-فرزندان متوفى8-زهرا ابراهيم پور ف عباس ش ش 495 همسر متوفى 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 باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى سعيد رحمت آبادى داراى شناسنامه شماره 614 بشرح دادخواست به كالسه 1/39/97 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عيسى رحمت آبادى بشناسنامه 1 در تاريخ 
1394/8/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : وراث ذيل: 
1- ســعيد رحمت آبادى فرزند عيسى به ش ش 614 پسر متوفى 2- شهربانو رحمت آبادى فرزند عيسى به ش 
ش 5 دختر متوفى 3- مهناز رحمت آبادى فرزند عيسى به ش ش 477 دختر متوفى 4- بيتا رحمت آبادى فرزند 
عيسى به ش ش 679 دختر متوفى 5- اسفنديار رحمت آبادى فرزند عيسى به ش ش 518 پسر متوفى 6- نازبانو 
رستم آبادى فرزند نادعلى به ش ش 166 همسر دائمى متوفى 7- سهراب رستم آبادى فرزند عيسى به ش ش 
476 پسر متوفى ، طبق اظهارات خواهان متوفى ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. طبق اظهارات خواهان متوفى ورثه 

ديگرى ندارد. م الف/7/356
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كنگاور

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد شادالوئى به شماره ملى 0070060878 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 97/4/421 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان حسن شادالوئى 
به شــماره ملى 0439799112 در تاريخ 1397/05/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- محمد شادالوئى فرزند حسن به ش ملى 0070060878 صادره از تهران پسر متوفى 
2- مرتضى شادالوئى فرزند حسن به ش ملى 0080063731 صادره از تهران پسر متوفى 3- مصطفى شادالوئى 
فرزند حسن به ش ملى 0079979092 صادره از تهران پسر متوفى 4- زهرا محمد خانى فرزند كريم به ش ملى 
0439846064 صادره از دماوند همسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5546
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت 
آقاى شــعبان فاضلى لجى داراى شناســنامه شــماره 853 بشــرح دادخواست به كالســه 970315 از اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان داوود فاضلى لجى بشناســنامه 
3690488151 در تاريخ 97/5/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- فاطمه فاضلى فرزند عبدالغفار به ش ملى 3690512808 متولد 1378 همسر متوفى 2- فريده 
دلدارى لجى فرزند عيســى به ش ملى 3700722362 متولد 1354 مادر متوفى 3- شــعبان فاضلى لجى فرزند 
رضا به ش ملى 3700719752 متولد 1344 پدر متوفى ، بجز از افراد ياد شده فوق وارث ديگرى ندارد، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مينمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد . 
 رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف سراوان

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 1453/18 مترمربع بشماره 1962 فرعى از 71 اصلى 
واقــع در جيالرد كــه ذيل ثبت و صفحه 240 دفتر جلد 627 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 370603 بنام 
شــركت تعاونى مسكن پژوهشــگران علوم و توسعه صادر و تسليم گرديده اســت. سپس حسن واعظى وكالتا از 
جانب مالك مذكور بموجب وكالــت 29833-1395/12/25 و 33305-1397/5/21 دفترخانه 876 تهران با 
ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 7674-1397/6/6 بگواهى دفترخانه 4 دماوند 
رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت سهل انگارى مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود 
ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله باين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه 
عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم 

خواهد شد. م الف/5547
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم سناء حسين زاده فرزند سعيد 
خواهان آقاى ســمير دريس فرزند لطيف با وكالت آقاى مجتبى نجفى دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم 
ســناء حسين زاده فرزند سعيد به خواســته تجويز ازدواج مجدد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609986310800156 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/18 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به  
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1/404
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى رضا موميوند فرزند نورالدين
خواهان آقاى على اشــرف دشــت پوران شــكايتى به طرفيت خوانده آقاى رضا موميوند فرزند نورالدين به  
اتهام سرقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988374300264 شعبه 101 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كنگاور (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/17 ساعت 10/00 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت 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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم فاطمه نجفى اهور فرزند
خواهان شهرزلد حيدرى دادخواستى به طرفيت خوانده فاطمه نجفى به خواسته مزاحمت تلفنى مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988316300228 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/28 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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 ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/629
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ميالد دژكام فرزند احمد
خواهان آقاى  دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم   به خواســته   مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609988322400695 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/28 ســاعت 9/30 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/628
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم گودرز نورى فرزند شاهمراد
خواهان آقاى مسلم رستمى منش دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى گودرز نورى به خواسته ضرب و جرح 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988321400716 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو 
شــهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/28 ساعت 09/00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/627
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى ســيد عبداهللا محســنيان فر داراى شناسنامه شماره 597 به شرح دادخواست به كالسه 
1/97/455از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كوكب محسنيان 
فربه شناســنامه 445 در تاريخ 1386/6/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-سيد ابوالقاسم محسنيان فر فرزند ميرزاابراهيم ش ش24 متولد 1314/02/22 
ســبزوار همسر2-سيد عبداهللا محسنيان فر فرزند سيدابوالقاســم  ش ش 597 متولد 1337/1/10 سبزوار 
فرزند 3-عزت محســنيان فر فرزند سيدابوالقاســم ش ش 1متولد 1352/3/1 سبزوار فرزند4-سيدمحمود 
محســنيان فر فرزند سيدابوالقاســم ش ش 806 متولد 1349/12/20 سبزوار فرزند5-سيدمحمد محسنيان 
فر فرزند سيدابوالقاســم ش ش 668 متولد 1342/8/1 سبزوار فرزند6-سيد محمدعلى محسنيان فر فرزند 
سيدابوالقاسم ش ش 598 متولد 1335/1/3 سبزوار فرزند7-فاطمه سادات محسنيان فر فرزند سيدابوالقاسم 
ش ش 712 متولد 1344/9/3 سبزوار فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/197
قاضى شعبه 1شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

نمایندگان مردم در مجلس با  ایس��تادگی دیـــــدگاه اینکه  به  اش��اره 
کشورمان در برابر زیاده خواهی  های آمریکا موجب 
ش��کل گیری محور مقاومت در منطقه شده است، 
تاکی��د کردند ایران اس��المی هیچ��گاه در مقابل 

اقدامات ایاالت متحده عقب نشینی نخواهد کرد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای فرمان��ده کل قوا 
دی��روز در مراس��م دانش آموختگی دانش��گاه های 
ارتش در دانش��گاه علوم دریایی نوشهر با اشاره به 
سیاست های شرارت بار استکبار برای ایجاد ناامنی 
و بی ثبات��ی در منطق��ه تأکید کردن��د: جمهوری 
اسالمی و ملت ایران با ایستادگی در مقابل امریکا 
ثابت کرده است اگر ملتی از اخم و تشر زورگویان 
نترس��د و به توانایی های خ��ود اعتماد و اتکا کند، 

ابرقدرتها را به عقب نشینی و شکست می کشاند.
همچنین ایشان با اشاره به ناامنی و بی ثباتی در 
مناطق مختلف جهان بویژه منطقه غرب آسیا افزودند: 
استکبار و در رأس آن آمریکای ظالم و ستمگر، منافع 
خ��ود را در گرو ایجاد جنگ ه��ای خانگی، افزایش و 
توسعه فجیع فعالیت های تروریستی و درگیری های 
منطقه ای می بینند و متأس��فانه برخی کش��ورهای 

منطقه به آنها کمک می کنند.
بر این اساس نمایندگان ملت نیز با اشاره به اینکه 
ایستادگی کشورمان در برابر زیاده خواهی  های آمریکا 
موجب ش��کل گیری محور مقاومت در منطقه شده 
است، تاکید کردند؛ ایران اسالمی هیچ گاه در مقابل 

اقدامات ایاالت متحده عقب نشینی نخواهد کرد.

 ایستادگی ملت ایران
در برابر زورگویی های آمریکا

عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون اصل 
نودم قانون اساس��ی مجلسش��ورای 
اس��المی اعتقاد دارد مقاومت ایران 
در برابر زیاده خواهی های آمریکایی ها 
موجب شده کشورمان به عنوان محور مقاومت در 

برابر استکبار معرفی شود.
امیر خجسته با اش��اره به اینکه ایران اسالمی 
ط��ی چه��ل س��ال گذش��ته در مقابل اس��تکبار 
جهانی ایس��تاده اس��ت، گفت: مقاوم��ت در برابر 
زیاده خواهی های آمریکایی ها موجب ش��ده امروزه 
ای��ران به محور مقاومت در منطقه تبدیل ش��ود و 

این امر شاخص مهمی به حساب می آید.
نماینده م��ردم همدان و فامنی��ن در مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: آمریکایی ها با همراهی 
رژیم صهیونیس��تی زمینه ایجاد ناامنی در منطقه 
غرب آس��یا را فراهم کردند و بر این اساس شاهد 
فعالی��ت گروه تکفی��ری - تروریس��تی داعش در 

کشورهایی مانند عراق و سوریه بوده ایم.
وی با اش��اره به اینک��ه ایران با ایج��اد اتحاد 
بین کش��ورهای مختلف تروریست های داعشی در 
سوریه را ریشه کن کردند، ادامه داد: بر این اساس 
سیاس��ت ایجاد رعب و وحش��ت ایاالت متحده و 
همپیمانان منطقه اش با شکس��ت مواجه ش��د که 

نشانگر قدرت روزافزون ملت ایران است.
این نماین��ده مردم در مجلس ب��ا بیان اینکه 
منافع کش��ورهای مانند ایاالت متح��ده در ایجاد 
ناامنی در کش��ورهای مختلف است، تصریح کرد: 
آمریکایی ه��ا براس��اس چنین سیاس��تی اقدام به 
ف��روش تس��لیحات به کش��ورهای عرب��ی منطقه 

می کنند و درآمدهای کالنی به جیب می زنند.
خجسته افزود: می توان اذعان کرد مردم ایران 

تاکنون بدون هیچ هراس��ی در مقابل آمریکایی ها 
ایس��تاده و این امر را بدون هی��چ مخفی کاری به 
دنیا اعالم کرده است لذا همه کشورهای دنیا ایران 

اسالمی را آزاده و حامی آزادگان می دانند.
عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون اصل نودم قانون 
اساس��ی مجلس شورای اس��المی خاطرنشان کرد: 
امیدوارم مسئوالن با همدلی و هم افزایی زمینه رشد 
و توسعه کشور را فراهم کنند تا بتوانیم مانند گذشته 

از تحریم های ظالمانه آمریکایی ها عبور کنیم.

ایران موجب شکست آمریکا در منطقه است
عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی 
مجلس شورای اسالمی گفت: ایاالت 
متحده دوست دارد ملت ها را به بند 
بکش��د و ذلی��ل و خوار کن��د تا به 
اهدافش برسد اما ایران این کشور را به عقب نشینی 

و شکست کشانده است.
محمدج��واد ابطحی با اش��اره اینکه س��خنان 
رهبر انقالب بار دیگر سیاست های شیطانی آمریکا 
در منطق��ه را بر مال کرد، گفت: متاس��فانه برخی 
س��ران کش��ورهای منطقه فرام��وش می کنند که 

آمریکا ماهیت تروریستی دارد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آمریکایی ها به دنبال اهداف 
شیطانی و منافع خودشان به ویژه در منطقه پر از 
منابع و ثروتمند خاورمیانه هستند، اظهار کرد: در 

واقع ایاالت متحده دوس��ت دارد ملت ها را به بند 
بکشد و ذلیل و خوار کند تا به اهدافش برسد.

این نماینده مردم در مجلس با اش��اره به اینکه 
ملت های مس��لمان به ویژه ملت ایران اسالمی باید 
مواظب ترفند های دش��منان به ویژه آمریکا باشند، 
تصریح کرد: به عبارت��ی خیلی از توطئه ها در قالب 
شایعه از طریق شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی 

پخش می شود تا وحدت در جامعه از بین برود.
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید 
با بصیرت نس��بت به تح��رکات و اقدامات غربی ها 
توجه کرد تا اهداف شوم دشمنان به نتیجه نرسد.

 ایران صورت آمریکا را به خاک مالیده است
عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی و 
سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای 
اسالمی اعتقاد دارد ایران تنها کشور 
مس��تقل منطقه اس��ت که در برابر 

تجاوزگری های آمریکا ایستاده است.
سیدحس��ین نقوی حسینی با اش��اره به اینکه 
اس��تکبار جهان��ی به س��رکردگی آمری��کا از همه 
ظرفیت های خودش برای تضعیف ایران اس��تفاده 
می کن��د و تردی��دی در این مهم نیس��ت، گفت: 
این مهم در حالیس��ت که ایران مس��تقل در برابر 
تهدیده��ا و توطئه ه��ای غربی ه��ا خصوصا ایاالت 
متحده می ایستد و چانه آن را به خاک می مالد که 

امر نیز بیانگر قدرت بزرگ ایرانیان است.
نماین��ده م��ردم ورامین و پیش��وا در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه قطعا ایران تنها کشور 
مستقل منطقه اس��ت که در برابر تجاوزگری های 
آمریکا ایس��تاده است، اظهار کرد: البته باید یادآور 
ش��د که ایران اس��المی هنوز از تمام ظرفیت های 
خود اس��تفاده نکرده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه 
در مقابل هیچ توطئه ای کوتاه نخواهیم آمد، ادامه 
داد: امروزه کش��ورمان در شرایط تحریم قرار دارد 

و ات��اق جنگ خزانه داری آمریکا در تالش اس��ت 
ب��ا اقدامات رس��انه ای اثر تحریم ه��ای ظالمانه را 

پررنگ تر از واقعیت نشان دهد.
این نماینده م��ردم در مجلس تصریح کرد: بر 
این اساس می توان اذعان کرد قدرت های غربی و 
برخی کشورهای منطقه دست به دست هم داده اند 
تا ایرانیان را نسبت به آینده ناامید کنند و مردم را 

درگیر مسائل مانند ارز، سکه و غیره کنند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ضرورت 
دارد همه تریبون های رسانه ای اقدام به پمپاژ امید 
و نشاط در جامعه کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
گاهی برخی مسائلی مطرح می شود که حتی رادیو 
اس��رائیل و رادیو آمریکا آنها را بیان نمی کنند لذا 
بجای بی��ان اظهارات ضد دین و انقالب، باید همه 

افراد منادی وحدت و مقاومت باشند.خانه ملت 

 آمریکا نمی خواهد مسلمانان
در غرب آسیا قدرت بگیرند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی 
مجلس ش��ورای اسالمی اعتقاد دارد 
عدالتخواهی و آزادی ایرانیان موجب 
شده هراسی از سیاست های ظالمانه 

و مستکبرانه آمریکا نداشته باشند.
علیرضا ابراهیمی با بیان اینکه امروزه بسیاری 
از کش��ورهای دنیا در برابر آمریکا َسر َخم می کنند 
که نشان دهنده ضعف و عزت نفس پایین آنها است، 
گفت: این مهم در حالیست که انقالب اسالمی ایران 
در چهل س��ال پیش به سیاست های زیاده خواهانه 

آمریکایی ها پاسخ منفی داد و سربلند شد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه بر هیچ ف��رد آزاده ای 
پوش��یده نیس��ت که ایاالت متحده صرفا به دنبال 
تامین منافع خودش است، اظهار کرد: بر این اساس 
با کش��ورهای دنیا اقدام به برقراری ارتباط می کند 
و مشاهده می شود که دارایی کشورهای مختلف بر 

اساس هراس از آمریکا به تاراج می رود.

نمایندگان ملت:

 ایران به محور مقاومت
در منطقه تبدیل شده است


