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 البی گری گروهک کومله علیه ایران
 در واشنگتن
ی��ک رس��انه آمریکای��ی از تالش ی��ک گروهک 
تروریستی برای جلب حمایت های دولت آمریکا علیه 

ایران خبر داده است.
پایگاه خب��ری �� تحلیل��ی المانیتورتصریح کرده 
گروهک کومله در س��ال های گذشته در کنگره آمریکا 

به فعالیت های البی گری اشتغال داشته است.
طب��ق این گ��زارش، صالح بایزیدی که ش��هروند 
کانادا است و خودش را روزنامه نگار معرفی می کند به 
 صورت داوطلبانه فعالیت هایی مانند نوشتن یادداشت 
در رسانه ها، مالقات با مقام های آمریکایی و حضور در 

اندیشکده های آمریکایی انجام داده است.
او ک��ه خ��ودش را نماین��ده آمریکا ب��رای کومله 
معرف��ی می کند گف��ت که به این دلی��ل فعالیت های 
البی گ��ری اش را ثبت ک��رده که اطمین��ان پیدا کند 
دیدارهای��ش ب��ا مقام ه��ای دولتی، قانونی محس��وب 

می شوند.  فارس

 دیدار نماینده ویژه سوئد در امور یمن
 با جابری انصاری

در دیدار نماینده ویژه س��وئد در امور یمن و لیبی 
با معاون ظری��ف آخرین تحوالت یمن بررس��ی و در 
خصوص زمینه های همکاری مش��ترک دو کش��ور به 
منظ��ور کمک به حل بحران و پایان هر چه س��ریعتر 

این فاجعه انسانی گفت وگو شد.
حسین جابری انصاری با پیتر سمنی بای نماینده 
ویژه س��وئد در امور یمن و لیبی در محل وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار که س��فیر س��وئد در ته��ران نیز حضور  

داشت.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

باید در برجام می ماندیم تا ایران را پاسخگو کنیم
وزیر خارجه س��ابق آمریکا در مصاحبه ای از تصمیم رئیس جمهور کشورش 
برای خروج از توافق هسته ای با ایران انتقاد کرد و استفاده از این توافق به عنوان 
اهرم فشار علیه ایران را بهترین راهبردی توصیف کرد واشنگتن می توانسته آن 

را دنبال کند.
جان کری در مصاحبه با ش��بکه خبری س��ی . ان .ان گفته این تصمیم ترامپ 

بهترین راهکار در قبال ایران و توافق هس��ته ای را سوزانده است. از نظر کری، ماندن 
در توافق برجام و همزمان تالش برای پاس��خگو کردن ایران در مس��ائل غیرهس��ته ای 

سیاستی بوده که واشنگتن بایستی دنبال می کرده.
وی گفت: بنابراین، ما می توانستیم از آن برای رسیدن به نتایج دیگر استفاده کنیم. اما 
قکر نمی کنم خروج از برجام  از آن و عصبانی کردن آن، در راستای منافعمان باشد.دولت 
آمریکا بعد از خروج از برجام کارزاری همه جانبه علیه ایران به راه انداخته است.  ایسنا

دوردست 
به اقدام علیه ایران ادامه می دهیم

نخس��ت  وزی��ر رژیم صهیونیس��تی با اع��الم اینکه با رئیس جمهور روس��یه 
گفت وگو کرده، گفت: به زودی برای رایزنی های امنیتی با پوتین دیدار می کند.
بنیامین نتانیاهو گفت: اس��رائیل همواره برای جلوگیری از اس��تقرار نظامی 
ایران در س��وریه و ممانعت از انتقال تس��لیحات مرگبار به حزب اهلل در لبنان، به 

اقدامات خود ادامه خواهد داد.
در حدود هش��ت سالی که از بحران در سوریه می گذرد، رژیم صهیونیستی ده ها 

بار به بهانه مقابله با حضور نظامی ایران در س��وریه، مناطق مختلف این کش��ور را هدف 
قرار داده اس��ت. با وجود ابراز مخالفت مس��کو با این اقدامات، تل آویو گفته به حمله به 
س��وریه ادامه خواهد داد.گفتنی است، رژیم غاصب صهیونیستی  همچنان برای اقدامات 
ضد ایرانی با آمریکا همراهی می کند و خواس��تار حذف ته��ران از معادالت منطقه ای و 

بین المللی است. تسنیم 

معادله 
برای توافقی ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد به ایران دادیم

رئیس جمهور آمریکا در جمع هوادارانش مدعی ش��د؛ دولت قبلی این کشور 
برای حصول توافق هس��ته ای برج��ام ۱.۸ میلیارد دالر پول نق��د به ایران داده 

است.
دونالد ترامپ گفت: من ایاالت متحده را از توافق هس��ته ای وحش��تناک و 

یکجانب��ه ایران خارج کردم. قبل از اینکه من رئیس جمهور ش��وم، ایران داش��ت 
خاورمیانه را می گرفت. داشتند سوریه را می گرفتند، یمن را می گرفتند، داخل عراق 

س��رک می کشیدند، داشتند همه چیز را می گرفتند. حاال فقط می خواهند دوام بیاورند. 
در تمام شهرهایشان شورش است.

ترامپ، در ادعای تأیید نش��ده ای دیگر، همانند گذش��ته پرداخت این مبلغ پول به 
ایران را با توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا که سال ۱۳۹۴ اعالم شد هم مرتبط 

دانست.  صداوسیما 

دیپلمات 
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دادنامه
پرونده كالســه 9609982657200757 شــعبه 117 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان كرج تصميم نهايى شــماره ، شاكى: آقاى بانك سپه با نمايندگى آقاى 
ســيد حميد عبادى فرزند سيد سميع اله به نشانى استان البرز شهرستان كرج 
شهر كرج چهارراه دانشــكده جنب اداره پست مديريت بانك سپه منطقه البرز 
، متهميــن: 1- آقــاى حميد فريد چافى فرزند رضا به نشــانى مالرد انديشــه خ 
غذبى ك زيبادشــت پ 19-2- آقاى على صالحى فرزند محمد به نشــانى مالرد 
ميدان گلها خيابان پرنيان باالى پيتزا فروشــى و ساندويچى 176 ، اتهام: شروع 
به كالهبردارى ، گردشكار: به تاريخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 117 دادگاه 
كيفرى 2 كرج به تصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر است دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى 
حميد فريد چافى فرزند رضا دائر بر شروع به كالهبردارى موضوع شكايت بانك 
ســپه كرج با نمايندگى خانم ســعيده خسروى به اين شــرح كه اظهار داشت در 
تاريخ 94/12/2 شخصى با سيم كارت به شماره 09337911960 طى تماس 
با بانك شــعبه مركزى كرج در چهارراه دانشــكده اظهار داشت من دكتر يعقوبى 
رئيس بيمارســتان تخت جمشيد كرج هستم و تقاضا نمود مبلغ 509000000 
ريال وجه را از حســاب بيمارســتان فوق الذكر به شــماره 548/00285606 
خارج و به نام كارگزار بيمارســتان آقاى حميد فريد چافى واريز كنيد به شــماره 
2101600000000004182144374 و معاونت بانك آقاى نهاوندى پس از 
بررســى موضوع جهت اطمينان از اظهارات شــخص تماس گيرنده مبلغ پنج (5) 
ريال را به حساب اعالمى واريز و مشخص شد شماره حساب مربوط به بيمارستان 
نبــوده و متعلق به شــخصى بــه نام حميد فريــد چافى بوده و پس از اســتعالم 
مشــخص شــد ســيم كارت متعلق به  آقاى على صالحى ميباشد به شرح صفحه 
11 پرونده آقاى خسرو نهاوندى معاونت بانك سپه اظهار داشت شخصى به نام 
يعقوبى زنگ و اظهار داشــت رئيس بيمارستان تخت جمشيد كرج است و از من 
خواست تا مبلغ 509000000 ريال را جهت ترخيص دو عدد كانتينر از حساب 
بيمارستان خارج و به حساب كارگزار بيمارستان آقاى حميد فريد چافى واريز كند 
و شــماره موبايل مربوط به آقاى على صالحى بوده و بنده به عملكرد ايشان شك 
كردم و مبلغ 5 ريال را به حســاب واريز كردم و مشــخص شد حساب مربوط به 
بيمارستان نيست و طى تماس با بيمارستان اظهار داشته اند شخصى به نام حميد 
فريد چافى كارگزار بيمارستان نيست لذا صرفنظر از عدم حضور متهم در جلسه 
دادگاه و عــدم معرفى وكيل و عدم ارائه اليحه دفاعيه دادگاه به همين كيفيت 
بزهكارى متهم را با عنايت به محتويات پرونده و شــكايت شاكى و كيفرخواست 
اصدارى و اســتعالمات انجام شــده محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 1 از 
قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى با رعايت ماده 
122 از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 دادگاه مشــاراليه را به تحمل 2 
سال حبس تعزيرى محكوم مينمايد و در خصوص اتهام آقاى على صالحى دائر بر 
شروع به كالهبردارى توجها به محتويات پرونده صرف بكارگيرى سيم كارت نمى 
تواند مصداق تحقق بزه باشد ضمن اينكه در بزه كالهبردارى كه ازجمله جرائم 
مهم بوده و شخص مجرم در انجام عمليات متقلبانه بسيار هوشيارانه اقدام مى 
نمايد و بكارگيرى سيم كارت به نام خود متهم در بزه كالهبردارى كه به سهولت 
قابل رديابى و شناســائى است محل تامل مى باشد و بزهكار سعى در آن است 
تا از خود ردى به جاى نگذارد و بكارگيرى ســيم كارت ديگران جهت به بيراههه 
كشــاندن مراجع رسيدگى و گمراهى آنان مى باشــد فلذا به لحاظ عدم انتساب 
بزه مســتندا به اصل 37 از قانون اساســى حكم به برائت متهم صادر و اعالم 
مى گردد راى در قسمت محكوميت غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در اين 
دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان البرز 

مى باشد. م الف:15333
رئيس شعبه 117 دادگاه كيفرى 2 كرج

دادنامه
دادگاه   103 شــعبه   9609982313100346 كالســه  پرونــده 
كيفــرى دو شهرســتان ســمنان (103 جزايــى ســابق) تصميــم نهايى شــماره 
9709972311300594- شاكى: آقاى قدرت اله گنجى فرزند رضا به نشانى 
 A اســتان سمنان شهرستان سمنان شهر ســمنان آپارتمان هاى دهه فجر بلوك
پالك A.33 متهم: آقاى پرويز عادل نيا فرزند حســن به نشــانى سمنان خ امام 
كوچه مســجد ، اتهام: ســرقت مســتوجب تعزير ، در ادامه دادگاه با عنايت به 
محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال بشرح 
ذيــل مبــادرت به صــدور راى مى نمايــد (راى دادگاه) در خصــوص اتهام آقاى 
پرويز عادل نيا فرزند حسن داير بر سرقت تعزيرى دستگاه گوشى تلفن همراه 
هــوآوى و يك عدد كارت عابــر بانك رفاه به ارزش چهار ميليــون ريال موضوع 
شــكايت آقــاى قدرت اهللا گنجــى فرزند رضا و موضوع كيفرخواســت شــماره 
9710432312701051 مورخــه 1397/4/23 دادســراى عمومى و انقالب 
سمنان دادگاه ضمن بررسى و مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده و مشروح 
شــكايت شــاكى خصوصى و اظهارات ايشــان در مرجع انتظامى در بيان جزئيات 
مربوط به چگونگى وقوع بزه و گزارش مرجع انتظامى و كشــف گوشــى مسروقه 
از متهــم و دفاعيات بالوجه ايشــان در مرجع انتظامى بشــرح صفحات 39 و 40 
پرونده و عدم حضور متهم در مرجع تحقيق دادسرا و جلسه رسيدگى اين دادگاه 
جهت ارائه دفاعيات و التفات به قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست اصدارى 
دادگاه اتهــام متهم موصوف را مطابق ماده 656 قانون مجازات اســالمى 1375 
محرز و مسلم تشخيص داده لذا مستندا به ماده مزبور و مواد 406و427 قانون 
آئين دادرســى كيفرى 1392 حكم بر محكوميت متهم موصوف به تحمل شــش 
ماه حبس تعزيرى و ده ضربه شالق تعزيرى و رد عين مال مسروقه اى كه كشف 
نشــده و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت آن در حق شاكى صادر مى نمايد 
راى صادره غيابى و در مهلت بيســت روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در 
اين دادگاه و در مهلت بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان سمنان است.
رئيس شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى دو سمنان- ناصر ذكريايى

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم:  نســرين جمشــيدى فرزند طيارى به نشــانى ايالم ايالم ميدان شــهدا 
خيابــان شــهيد مفتح جنــب كتابخانه آيت اله حيدرى ، مشــخصات محكــوم عليه/ محكوم عليهــم: ابراهيم اصغرى 
فرزند اكبر مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609970848701167 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 14/977/498 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/535/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 60000 ريال بابت صدور . محكوم عليه مكلف است از تاريخ 
ابالغ اجرائيه: 1- اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) . 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از 
زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست 
محكوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى 
به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محكوميت مالى 1394).
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه هفت شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

دادنامه
پرونده كالســه 9709985477100091 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان زابل 
تصميــم نهايــى شــماره 9709975477100757- خواهان: خانم راضيه صفوى فرزند محمد حســن به نشــانى 
سيســتان و بلوچستان زابل روســتاى دهكول منزل پدرى ، خوانده: آقاى هوشنگ ســاالرزهى فرزند عباسعلى به 
نشانى سيستان و بلوچستان زابل مجهول المكان، خواسته: ثبت واقعه ازدواج ، بتاريخ 1397/6/25 دادگاه با توجه 
به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواست خانم راضيه صفوى فرزند محمد حسن به طرفيت هوشنگ ساالرزهى فرزند عباسعلى بخواسته صدور 
حكم به ثبت واقعه ازدواج بدين توضيح كه خواهان اظهار داشته در تاريخ 1383/1/8 با مهريه پنج ميليون تومان 
با خوانده ازدواج دائمى نموده ام كه عقد ما بصورت محلى انجام گرديده خوانده مجهول المكان ميباشــد آدرسى از 
وى ندارم از طريق نشر آگهى اقدام نموده ام دادگاه با بررسى محتويات پرونده اظهارات خواهان استشهاديه محلى 
و اظهارات گواهان و عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى رابطه زوجيت بين طرفين را محرز 
دانســته و به اســتناد ماده واحده يك اصالحى قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى 
خوانــده را مكلــف به ثبت ازدواج با مهريه مذكور در يكى از دفاتر رســمى ثبت ازدواج بتاريخ مندرج مى نمايد راى 
صادره غيابى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن قابل اعتراض در محاكم 

تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان مى باشد. م الف/1157
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى موضوع ماده 149 قانون ثبت
نظــر به اينكه آقاى ســعيد صادق نيا و خانم فرزانه كيازايى مالكين مشــاعى ششــدانگ يكبــاب منزل پالك 
11297/1- اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان خيابان قدس قدس 4 درخواست اصالح مساحت 
ملك خويش را نموده و ملك مذكور داراى اضافه مســاحت در محدوده ســند به ميزان3,76 مى باشد و از آنجاييكه 
مورد معامله طبق سند قطعى شماره 17906 مورخه ى 1364/8/22 دفترخانه 1 زاهدان از سوى مالك اوليه آقاى 
ملك براهويى به ميزان 238,80 مترمربع مورد انتقال قرار گرفته اســت لذا باســتناد ماده 149 قانون ثبت بهاى 
اضافه مســاحت به حساب ســپرده اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان زاهدان توديع گرديده است لذا از تاريخ 
انتشار اين آگهى تا مدت ده سال فروشنده اوليه (آقاى ملك براهويى) مى تواند جهت دريافت وجه مذكور به اداره 
ثبت اســناد و امالك شــهر زاهدان مراجعه و نســبت به دريافت آن اقدام نمايد بديهى است پس از انقضاى مدت 
مذكور و عدم مراجعه ذينفع اعراض محســوب و  وجه توديع شــده به حســاب درآمد اختصاصى ثبت منظور خواهد 

گرديد. تاريخ انتشار دوشنبه 1397/7/16- م الف/1588
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم حكيمه رستمى پور فرزند اسمعيل به استناد دو برگ استشهاديه گواهى امضا شده منظم 
به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است اسناد مالكيت به پالك 
1502/684 شماره سريال 0142535الف-89/16 واقع در روستاى پهلوان كشى قطعه 2 بخش 4 بوشهر كه در 
صفحه 392 دفتر 146 ذيل ثبت 20565 تحت پالك 1502/684 به عنوان شش دانگ يكباب خانه بنام اسداهللا 
پژمان فرزند على صادر و تســليم گرديده است و طى سند رسمى به شــماره 32374 مورخه 1392/4/23 دفتر 
اســناد رسمى شماره 23 بوشــهر به خانم حكيمه رستمى پور فرزند اسمعيل انتقال يافته كه بعلت جابجايى مفقود 
گرديده است لذا به استناد ماده 120 آئين قانون ثبت و تبصره 1 اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كســى نســبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســند 
مالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ســند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تســليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1397/7/16- م الف/94
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تنگستان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 310 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/1
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 413 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 406 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/3
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 520 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/4
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 404 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/5
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت دفترچه اى ششدانگ يك قطعه باغ بمساحت 315/5 مترمربع بشماره 6004 فرعى از 2 اصلى 
قطعه سوم تفكيكى شهر دماوند داراى سند مالكيت چاپى بشماره 2/123138 صادر و تسليم گرديده است. سپس 
مورد ثبت برابر سند قطعى شماره 56809-1359/4/10 دفتر يك دماوند به آقاى كاظم فاتحى انتقال يافته است. 
ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 14894-1397/7/8 بگواهى 
دفترخانه 2 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا ســند معامله باين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و 

تسليم خواهد شد. م الف/5614
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 373 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/6
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 380 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/7
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 286 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/8
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 282 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/9
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 383 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/10
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 536 فرعى از سنگ 106 اصلى قريه حصار كه بنام 
موقوفه حاج مال رضا قلى (حاجى آخوند) فرزند ... ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك 
مذكور در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/9 ســاعت 9/30 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/7/16-م الف/5615/11
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه هاى اصالحى ثبت
نظــر به اينكه آقاى عليرضا گلســتانى طبق وكالتنامــه شــماره 43448-1391/9/22 دفترخانه 12 دماوند 
خواهــان حذف بهاى ثمن اعيان پالك 56/4027 ميباشــد و مراتب بهاى ثمن اعيان پــالك مذكور با لحاظ ماده 947 
قانون مدنى را طى نامه شماره 1703-1397/6/19 توسط كارشناس محترم دادگسترى به اين اداره اعالم و بهاى 
مذكور به حســاب ســپرده اداره ثبت توديع نمايد. لذا مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا 
ذينفع جهت اخذ سپرده به اين اداره مراجعه نمايد و در صورتى كه مدعى تضييع حقى باشد ظرف مدت يك ماه پس 

از رؤيت اخطار و يا آگهى مى تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى ارائه دهد. م الف/5611
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ خانه فاقد مساحت مترمربع بشماره 502 فرعى از 128 اصلى واقع در لومان كه ذيل 
ثبت و صفحه 449 دفتر جلد 105 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 30557 بنام خانم آسيه نوران صادر و تسليم 
گرديده اســت. ســپس على رضا اعظميان با وكالت از خانم آسيه نوران به شــماره وكالت 1397/6/20-18585 
دفترخانه 966 تهران با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشماره 1397/6/24-4642 
بگواهى دفترخانه 1082 تهران رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلت جابه جايى مفقود گرديده است و 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
سند 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 تسليم و رسيد 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/5610
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت على محمد محمدى بر عليه رامين شكرى و اكبر شكرى به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى با چاقو و غيره 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409988323801006 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/26 ساعت 08/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهمان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه 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/1343
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

گروه دیپلماسی  از بررسی تبعات الیحه بازتـــــاب فراتر 
تصویب ش��ده پیوس��تن ای��ران ب��ه  cft در خانه 
ملت، این اتفاق مورد توجه و اس��تقبال رسانه های 
بین الملل��ی و حتی معاند قرار گرفت، اس��تقبال از 
این جهت که غرب  توانس��ته خواس��ته های خود 
را به مل��ت ایران تحمیل کن��د و برخی در داخل 
موجب ذوق زدگی دش��منان جمهوری اس��المی 
ای��ران ش��وند. این رس��انه ها حتی ب��ا جزئیات به 

پوشش خبری مصوبه دیروز مجلس پرداختند.
مجلس شورای اس��المی ایران دیروز با الیحه 
الحاق ایران به کنوانس��یون مقابل��ه با تامین مالی 
تروریسم )CFT( موافقت کرد. مصوبه ای که پیش 
از تصویب مخالفانی را داش��ت که قاطعانه معتقد 
بودند که این الیحه هرگز نباید تصویب ش��ود چرا 

که این اتفاق یک خود تحریمی است.
حت��ی می ت��وان گفت با این مصوب��ه؛ عمال از 
بخش امنیتی کش��ورتا دفاعی و حتی فرهنگی که 
در لیس��ت SDN آمریکا قرار دارند، امکان معامله 

مستقیم یا غیر مستقیم وجود نخواهد داشت.
گ��روه وی��ژه اق��دام مالی در س��ال ۱۹۸۹ در 
نشس��ت س��ران جی ۷ در پاریس ب��رای مبارزه با 
پول ش��ویی تأس��یس ش��د. نیروی ویژه موظف به 
مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای 
قوانین مالی در سطوح ملی و بین المللی است. بعد 
از آن با گسترده شدن فعالیت های این گروه مقابله 
با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای در سال ۲۰۱۲ 
به مأموریت این گروه اضافه ش��د و در همین سال 
آخری��ن ویرایش توصیه های خود را برای مقابله با 
جرایم مال��ی تأمین مالی تروریس��م، تأمین مالی 
فعالیت های اش��اعه ای، پولش��ویی و … با عنوان 
اس��تانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و 

تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری منتشر کرد.
FATF دارای یک دس��تورالعمل ۴۰ ماده ای 
اس��ت که تمامی جنبه های مبارزه با پول شویی را 

دربرمی گیرد. از س��ال ۲۰۱۵ س��ازمان بین المللی 
مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد 
و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان های 
ناظر هستند. از سال FATF ،۲۰۱۶ از ۳۵ کشور 
و دو س��ازمان منطقه ای عضو ک��ه اتحادیه اروپا و 
ش��ورای همکاری کش��ورهای ع��رب خلیج فارس 
هستند، تش��کیل ش��د که در همکاری نزدیک با 
شماری از س��ازمان های بین المللی و منطقه ای در 

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر 
اقدام ه��ای مالی ایران بعد از امضای برجام اس��ت. 
این گروه همواره یک لیس��ت س��یاه از کشورهایی 
که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده ای دارند 
را منتشر می کند. در لیس��ت منتشر شده تا سال 

۲۰۱۵ کش��ورهای ایران و کره ش��مالی به عنوان 
کش��ورهای خطرناک ش��ناخته ش��دند اما  بعد از 
امض��ا و اج��رای برج��ام و با تعهد ایران قرار ش��د 
اقدام��ات متقابل علیه ایران برای مدت یک س��ال 
به تعلیق درآید. در س��ال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز 
این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا 
اینکه بعد از مس��کوت ماندن الیحه الحاق ایران به 
 CFT( کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
( در مجلس، FATF مهلت س��ه ماهه ای به ایران 
برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که 
از ۸ تیر ش��روع ش��ده و مهر ماه سال جاری یعنی 

اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد. 
حاال فراتر از بررسی تبعات این الیحه تصویب 
ش��ده برای مل��ت ایران، ای��ن اتفاق بازت��اب قابل 

توجهی در رسانه های بین المللی داشته است.
خبرگزاری آسوش��یتدپرس در این باره نوشت: 
ایران برای پیوس��تن به کنوانسیون جهانی مقابله با 
تامین مالی تروریس��م الیحه مربوطه را در پارلمان 
این کشور به تصویب رس��اند و امیدوار است با این 
کار از تحریم های بین المللی بیشتر جلوگیری کند.

آمری��گا و غرب مدعی اند؛ ای��ران از حزب هلل و 
گروه های فلس��طینی حمای��ت می کند که به زعم 
آنها تروریس��تی هس��تند، از این رو از پیوستن به 

این کنوانسیون سرباز می زده است.
همچنی��ن خبرگزاری رویترز با اعالم این خبر 
گ��زارش داد: نماین��دگان پارلمان ای��ران معاهده 
مقابل��ه با تامین مالی تروریس��م را تصویب کردند 
که مقامات امیدوارند این کنوانس��یون ایران را به 
سمت اس��تاندارد جهانی س��وق دهد و این کشور 
را از فهرس��ت سیاه س��رمایه گذاری درحالی که با 
تجدید تحریم های آمریکا روبرو است، حذف کند.

تصویب این الیحه ب��ه تهران اجازه می دهد به 
کنوانسیونی بپیوندد که با تامین مالی تروریسم در 
جهان مقابله می کند اما هنوز باید برای تبدیل شدن 

به قانون در شواری نگهبان ایران به تصویب برسد.
رویترز در ادامه گزارش داد: برخی قانونگذاران 
ای��ران با تصویب این الیحه ک��ه هدف آن حرکت 
به س��مت همکاری با اس��تانداردهای گروه اقدام 
مال��ی )FATF( اس��ت، مخالفت کردن��د چراکه 
می گوین��د این کار ممکن اس��ت ب��ه حمایت آنها 
از گروه های��ی همچون حزب هلل لبن��ان که از نظر 
آمریکا تروریستی هستند، آسیب بزند. خبرگزاری 
فرانسه نیز در گزارش��ی به اعالم جزئیات تصویب 
الیحه CFT در مجلس ش��ورای اسالمی پرداخت 
و نوش��ت: پارلمان ایران طرح��ی را برای مقابله با 
تامین مالی تروریس��م تصویب کرد که به شدت از 
سوی تندروهای داخلی مورد مخالفت قرار گرفته 
بود اما برای حفظ توافق هسته ای اش با اروپایی هاو 

متحدان آسیایی اش ضروری به نظر می آمد.

خبرگ��زاری ترند هم در گ��زارش خود با تیتر 
 CFT پارلم��ان ایران الیحه تاریخی پیوس��تن به
را تصوی��ب ک��رد نوش��ت: قانونگ��ذاران ایرانی در 
جلسه ای علنی کار خود را برای بررسی پیوستن به 
کنوانس��یون بین المللی مقابله با ترویسم در حالی 
آغاز کردن��د که برخی از آنها ب��ا الیحه مذکور به 

شدت مخالف بودند.
بی بی س��ی عربی ه��م در رابطه ب��ا تصویب 
CFT نوش��ت: علیرغ��م مخالف��ت اصولگرای��ان، 
پارلمان ای��ران با تصویب معاهده مقابله با حمایت 
مالی از تروریسم موافقت کرد و این الیحه را برای 
نجات توافق هسته ای با قدرت های بزرگ مهم و 

اساسی توصیف کرد.
بی بی س��ی عربی نوشت: الیحهCFT یکی از 
چهار لوایحی اس��ت که دولت ای��ران برای اجرای 

خواسته های FATF به مجلس ارائه داده بود.
همچنی��ن پایگاه خبری البواب��ه در این رابطه 
نوشت: مجلس ایران امروز با اجرای اقدامات جدید 
ب��رای مقابله با حمایت مالی از تروریس��م موافقت 
کرد و مس��ئوالن معتقدن��د که ای��ن تغییرات به 

استانداردهای جهانی نزدیک هستند.
روزنامه الیوم الس��ابع مصر نیز نوشت: مجلس 
شورای اسالمی ایران امروز با اقدامات جدید برای 
مقابله ب��ا حمایت مالی از تروریس��م موافقت کرد 
و مس��ئوالن ای��ران امیدوارند که با ای��ن اقدام به 

استانداردهای بین المللی نزدیک تر شوند.
این پای��گاه خبری در ادامه گ��زارش خود در 
رابط��ه با تصویب الیحه CFT نوش��ت: این الیحه 
یکی از چهار لوایحی اس��ت که دول��ت ایران برای 
اجرای خواس��ته های FATF به مجلس ارائه داده 
بود. عالوه براین، رس��انه های صهیونیس��تی شامل 
روزنام��ه هاآرت��ص و تایم��ز آو اس��رائیل، روزنامه 
واشنگتن پست، پایگاه خبری عرب نیوز، خبرگزاری 
ش��ینهوا از دیگر رسانه هایی هستند که این خبر را 

به طور مفصل و با جزئیات منتشر کرده اند.

وقتی رسانه های بین المللی پیوستن ایران به سی.اف.تی را پوشش پررنگ دادند

استقبال از »َتکرار« برجام

 


