
تعویق اعالم نتایج انتخابات پارلمان کردستان عراق تا 
اطالع ثانوی

در حالیکه قرار بود کمیسیون عالی مستقل انتخابات اقلیم کردستان عراق 
امروز )چهارشنبه( نتایج انتخابات پارلمان این منطقه را اعالم کند اما اعالم 

نتایج را تا اطالع ثانوی به تعویق انداخت.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، هندرین محمد، رئیس 
کمیسیون انتخابات مستقل اقلیم کردستان عراق در کنفرانس خبری در استان اربیل 

اعالم کرد، کادر کمیسیون شبانه روز برای شمارش دقیق آرا کار می کنند.
وی افزود: کمیسیون انتخابات کردستان ۴۲۵ شکایت را ثبت کرده و نیاز به روشن 
شدن وضعیت آنها داریم و تا رسیدگی نکردن به این شکایات نتایج را اعالم نمی کنیم.
وی تاکید کرد: عجله ای برای اعالم نتایج نداریم و کمیسیون انتخابات کردستان 

هیچ گونه سازشی با هیچ کارمندی که نقضی را مرتکب شده باشد، ندارد.
این در حالی است که اخبار حکایت از سیطره حزب دموکرات کردستان عراق به 
ریاست مسعود بارزانی بر پارلمان اقلیم دارد در حالی که گفته می شود ۴۵ کرسی 

پارلمان اقلیم از مجموع ۱۱۱ کرسی را به دست آورده  است.

سفیر جدید فلسطین در انگلیس:

لندن باید کم کاری آمریکا در روند صلح خاورمیانه را 
جبران کند

سفیر جدید دوفاکتوی فلسطین در انگلیس اظهار کرد، این کشور باید خأل 
به وجود آمده بر سر کم کاری آمریکا در روند صلح خاورمیانه را جبران کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، سفیر جدید دوفاکتوی فلسطین در انگلیس 
به این شبکه گفته است، انگلیس باید اقدامات خود را گسترش داده و روند صلح 
خاورمیانه را رهبری کند زیرا تالش دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به 

بن بست رسیده است.
مصاحبه ای  در  انگلیس  در  فلسطین  دوفاکتوی  جدید  سفیر  زملط،  حسام 
اختصاصی که در نخستین روز فعالیتش در این سمت انجام داد، گفت، انگلیس باید 
به بزرگ ترین میانجی گر میان اسرائیلی ها و فلسطینیان تبدیل شود و این هم به نفع 

انگلیس است و هم آمریکا.
او در این مصاحبه اظهار کرد: اگر این خأل برای دوست قدیمی شما یعنی آمریکا 
خطرناک است پس آن را پر کنید. اکنون در لحظه  حساسی قرار داریم که مساله 

رهبری در آن مطرح است.
زملط تا ماه پیش که دولت ترامپ  ماموریت دیپلماتیک فلسطین در آمریکا را 
تعطیل و ویزای او و خانواده اش را لغو کرد، نماینده فلسطین در آمریکا بود. این 

اقدامی بی سابقه علیه خانواده یک دیپلمات بود.
زملط اما اکنون فرصتی مناسب را برای انگلیس می بیند که رهبری را در روند صلح 

خاورمیانه در دست گیرد و آن را احیا کند.
او در این باره گفت: اکنون نقشی وجود دارد که به دنبال بازیگر می گردد. من 
شدیدا معتقدم که انگلیس می تواند در این برهه از زمان جلوی هرج ومرجی را که 
دولت ترامپ ایجاد می کند، بگیرد. زملط به رغم شرایط موجود و تاثیرات آن بر 

خانواده اش نسبت به روند صلح خوش بین است.
به گفته زملط، انگلیس باید چهار سال پس از آنکه پارلمانش در حمایت از به 

رسمیت شناختن کشور فلسطین رای داد، آن را به رسمیت بشناسد.
او همچنین تصریح کرد: اگر دو کشور را به رسمیت نمی شناسید، نمی توانید مدعی 

راهکار دو کشوری شوید.

روسیه وقوع جنگ میان اسرائیل و لبنان را بعید دانست

سفیر روسیه در لبنان وقوع جنگ جدید میان اسرائیل و لبنان را بعید 
دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، الکساندر زاسپکین، سفیر روسیه در لبنان تاکید 
کرد، مسکو خواهان برقراری ثبات در اوضاع داخلی لبنان است. اسرائیل دشمن 
شناخته شده لبنان است و باید در برابر تهدیدهای این رژیم یک انسجام داخلی وجود 
داشته باشد. وی در گفت وگوی تلویزیونی به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت و گفت، اظهارنظر 
درباره آنچه در ذهن نتانیاهو می چرخد، دشوار است، بهتر است یک انسجام داخلی 
در برابر سخنان وی وجود داشته باشد. به نظر نمی رسد سخنان نتانیاهو مقدمه ای 
برای تشدید تنش نظامی اسرائیل در برابر لبنان باشد، اظهارات او تنها برای بازی با 

افکار عمومی بین المللی و داخلی است.
این مقام مسؤول افزود، اطالعاتی درباره تمهیدات اسرائیل برای حمله به فرودگاه 
بین المللی بیروت وجود ندارد، البته این رژیم همواره خودش را برای احتمال وقوع 
جنگ جدید آماده کرده و به همین دلیل زمینه را برای انجام اقداماتی فراهم می کند.
زاسپکین تصریح کرد، اما وقوع جنگ جدید میان لبنان و اسرائیل را بعید می داند.

اینکه  اعالم  با  اتفاق  به  روز چهارشنبه  دیوان الهه  قضات 
صالحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض 
سال  کنسولی  حقوق  و  اقتصادی  روابط  و  مودت  عهدنامه 
1955بین دو کشور را دارند، رای به لغو تحریم های دارویی، 
غذایی،بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند. محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 25 تیرماه 
'نقض  دلیل  به  آمریکا  از  ایران  که  کرد  اعالم  جاری  سال 
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو 
کشور در سال 1955' شکایت کرده است و جمهوری اسالمی 
ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان الهه 

تسلیم کرده بود.
دیوان بین المللی دادگستری با بررسی درخواست قرار موقت ایران، 
آمریکا را به رفع تحریم های اقالم انسان دوستانه، دارویی، کشاورزی 
و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین خواست از اقدامی که مناقشه را 

تشدید کند، خودداری کنند.
به گزارش آفتاب نیوز؛ دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه 
برای اعالم رأی موقت خود درباره درخواست های ایران در ارتباط با 
پیمان مودت با آمریکا، تشکیل جلسه داد و نهایتا بخشی از تدابیر 
محدودیت های  رفع  به  را  آمریکا  و  پذیرفته  را  ایران  درخواستی 
انسان دوستانه، کشاورزی و هوانوردی ملزم و طرفین را از اقداماتی که 

می تواند به تشدید مناقشه منجر شوند، منع کرد.
در ابتدای این جلسه »عبدالقوی یوسف« رئیس دیوان به بازخوانی 
روند دستیابی به توافق هسته ای و نهایتا خروج آمریکا از این توافق به 
دستور ۸ می ۲۰۱۸ »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور و احیای 

تحریم های یکجانبه علیه ایران پرداخت.
او سپس به این موضوع پرداخت که آیا بر اساس پیمان مودت 
۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا، دیوان الهه از صالحیت برای صدور رأی 
برخودار است یا نه. وی گفت بر اساس مفاد این پیمان، در صورتی که 
بین طرفین اختالف نظری وجود داشته باشد و این مناقشه از طریق 
دیپلماتیک حل نشود، طرفین می توانند به دیوان الهه مراجعه کنند.

رئیس دیوان با بیان اینکه دو شرط مراجعه به این نهاد بر اساس 
پیمان مودت برقرار است، گفت دیوان معتقد است که صالحیت 

رسیدگی به این پرونده را داراست.
یوسف در ادامه گفت بر اساس چند بند پیمان، طرفین از اعمال 
محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده اند. بر این اساس، برخی 
از اقدامات ایاالت متحده از جمله لغو مجوز مبادالت تجاری با ایران 
و اعمال محدودیت بر انتقال اقالم به ایران، می تواند در تناقض برخی 

از مفاد پیمان باشد.
وی گفت تصمیم ایاالت متحده برای خروج از توافق هسته ای و 
احیای بخشی از محدودیت ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و 
مبادالت مالی با این کشور، می تواند برخی از حقوق ایران در پیمان 

مودت را محدود کند.
به گفته یوسف، دیوان معتقد است که میان بخشی از حقوق مورد 
درخواست ایران بر اساس پیمان مودت و اقدامات موقت درخواستی 
ایران از ایاالت متحده، به خصوص در ارتباط با آزادی تجارت و اقالم 

انسانی و هوانوردی، ارتباط وجود دارد.
رئیس دیوان در بررسی اینکه آیا آنطور که ایران استدالل کرده 
تحریمها میتواند به »خسارت غیرقابل جبران« منجر شود و باید 
اقدامات موقتی را در دستور کار قرار داد، گفت دیوان معتقد است که 
این تحریم ها در بخش اقالم دارویی، غذایی و هوانوردی و کشاورزی 

می تواند به خسارت غیرقابل جبران منجر شود.
هیأت ایرانی حاضر در جلسه دیوان

یوسف اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تالش 
می کند تحریم ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را »ناکافی« 

دانست و گفت به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد.
وی در ادامه گفت: »دیوان معتقد است که بر اساس تعهدات مصرح 
در پیمان مودت، ایاالت متحده باید به نحو مقتضی محدودیت های 
اعمال شده در زمینه اقالم دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی 
بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ )برای خروج برجام( علیه ایران را 

رفع کند.«
به سه تصمیم موقت  آرا  اتفاق  به  او گفت قضات دیوان  نهایتا 

رسیده اند که تا زمان صدور رأی نهایی برای دو طرف الزام آور است:
۱. ایاالت متحده آمریکا، منطبق با تعهداتش ذیل پیمان ۱۹۵۵ 
مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، باید به نحو مورد انتخاب 
خود، هر مانع برآمده از تدابیر اعالمی ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد این 

اقالم به اراضی جمهوری اسالمی ایران را رفع کند:
دارو و تجهیزات پزشکی؛

مواد غذایی و اقالم زراعی؛
قطعات یدکی، تجهیزات، خدمات مربوطه )شامل خدمات پس 
نیاز ایمنی  از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی( مورد 

هوانوردی مسافری.
۲. ایاالت متحده آمریکا باید اطمینان یابد که در ارتباط با اقالم 
و خدمات فوق الذکر، مجوزها و تاییدیه های مورد نیاز صادر شده و 

پرداخت ها و دیگر انتقال های منابع تحت هیچ محدودیتی نباشند؛
۳. هر دو طرف باید از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائه شده 
در دیوان را تشدید کرده یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را 

دشوارتر کند، خودداری کنند.
بر این اساس، هرچند دیوان تمام تدابیر مورد درخواست ایران را 
نپذیرفت، اما واشنگتن را به رفع بخش قابل توجهی از تحریم های ایران 
ملزم کرده است. همچنین بند سوم تصمیمات دیوان عمال آمریکا را از 
اعمال تحریم های بیشتر از جمله احیای تحریم های یکجانبه نفتی که 

می تواند دامنه مناقشه را گسترش دهد، منع می کند.
خواسته های ایران چه بود؟

جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹7 دو سند تقدیم 
دیوان مزبور کرد، یکی »دادخواست« تنظیم شده علیه ایاالت متحده 
امریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین المللی این دولت و نقض پیمان 
مودت )۱۳۳۴( است و دیگری »درخواست« از دیوان برای صدور 
دستور موقت که در صورت تحقق، امریکا موظف خواهد بود از اجرای 

تحریم ها تا زمان صدور رای نهایی خودداری کند.
در این شکایت، مستدال تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ 
آمریکا در اعمال مجدد تحریم های هسته ای با تعهدات بین المللی 
ایاالت متحده به ویژه مواد ۴، 7، ۸ ، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ 
نیز مغایرت دارد و ایاالت متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال 

متخلفانه بین المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.
در الیحه دادخواستی ایران، از دیوان خواسته شده بود تا زمان 

صدور رأی نهایی، ایاالت متحده را به اقدامات ذیل ملزم کند:
اعمال  خصوص  در  آمریکا  اردیبهشت(   ۱۸( ِمی   ۸ بیانیه   -
تحریم های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت 

)منعقده در سال ۱۹۵۵( است؛
- آمریکا باید بدون هیچ گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ می 

را متوقف کند؛
- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم های جدید علیه 

ایران، دست بردارد؛
- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه 

در خصوص این پرونده بر نمی دارد؛
بر اساس  را  ایرانی  به شرکت های  باید خسارات وارده  - آمریکا 

تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.
دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد و 
عالی ترین مرجع حل اختالف میان دولت ها است. این نهاد مستقر 
در الهه هلند، برای اجرای تصمیماتش از پشتیبانی شورای امنیت 

سازمان ملل متحد برخودار است و تمام اعضای ملل متحد به اجرای 
تصمیمات دیوان ملزم هستند. با این وجود، از آنجا که آمریکا خود 
یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است و از حق وتو 
برخودار است، پیش از این در مواردی از اجرای تصمیمات دیوان 

خودداری کرده است.
سابقه شکایت ایران از آمریکا

در پی شکایت ایران، دیوان بین المللی دادگستری ۲ مرداد طی 
نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، به 
دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه 
اجتناب کند، و 'توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب 
کرد که باید در زمینه مورد دعوا )بازگشت تحریم ها( طوری عمل کند 
که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه ۲7 اگوست )پنجم شهریور( 

صادر خواهد کرد، بال اثر نشود.'
به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه 
اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و 
اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.

دیوان دادگستری بین المللی نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل 
است که برای حل و فصل اختالف های بین المللی تشکیل شده و 

آراء آن الزام آور است.
سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرده بود: در 
صورتی که رأی به نفع جمهوری اسالمی صادر شود، شورای امنیت 
سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می  تواند آمریکا را مجاب 
به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو 

شود، از طریق افکار عمومی می توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.
عهدنامه مودت

بین دول  و حقوق کنسولی  اقتصادی  'عهدنامه مودت و روابط 
متحده آمریکا و ایران' که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، 
در ۲۳ مرداد ۱۳۵۴ هجری شمسی میان نمایندگان دو کشور امضا 
شد و در جلسه سه  شنبه بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۵۵به تصویب 

مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند ۲ ماده ۲۱، 'هر اختالفی بین طرفین معظمین 
طریق  از  که  فعلی  عهدنامه  یااجرای  تفسیر  درمورد  متعاهدین 
دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری 
بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت کنند که 

اختالف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
بند ۲ ماده ۲۳ تصریح می کند: این عهدنامه مدت ۱۰ سال معتبر 
خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه 

خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند ۳ ماده ۲۳ نیز آمده است: هر یک از طرفین می تواند با 
دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف معظم متعاهد دیگر در 
انقضاء مدت ۱۰سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه 

ده. )فسخ کند(.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری ایران اعتقاد دارد که 
این معاهده گرچه در سال ۱۹۵۵ بین دو کشور به امضا رسیده و 
اکنون نزدیک به ۴۰ سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه 
ندارند اما چون هیچ یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از 
این پیمان اعالم نکرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود 

باقی است.
وی همچنین در این باره تاکید کرده بود: 'پیمان مودت مکرراً 
در دیوان داوری ایران و آمریکا مورد استناد قرار گرفته و حتی در 

دادگاه های آمریکا نیز به آن استناد شده است.'
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پامپئو به کره شمالی می رود
دستگاه دیپلماسی آمریکا اعالم کرد، وزیر امور خارجه این کشور روز شنبه سفری به پیونگ یانگ خواهد داشت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که مایک پامپئو، رییس دستگاه 

دیپلماسی این کشور روز شنبه راهی  پیونگ یانگ می شود تا درباره موضوع خلع سالح مذاکرات بیشتری با کیم جون اون، رهبر کره شمالی داشته باشد. بر اساس اعالم وزارت امور خارجه آمریکا، پامپئو از ششم تا هشتم اکتبر سفرهایی به ژاپن، 
کره شمالی، کره جنوبی و چین خواهد داشت. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در جریان سفر خود به توکیو، با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و همچنین وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد داشت.

اخبار دردیوان الهه:

پیروزی حقوقی ایران مقابل آمریکا

ظریف:

 تعهدات اروپا بهتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت
وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای با رسانه دولتی انگلیس گفت که تعهداتی که 
کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته ای برجام ابراز کردند بهتر از آن چیزی 

بود که انتظار می رفت. 
به گزارش فارس، »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای با رسانه 
دولتی »بی.بی.سی« گفته تعهداتی که کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته ای 
این  در  او  است.  می رفته  انتظار  که  بوده  آن چیزی  از  بهتر  کرده اند  مطرح  »برجام« 
مصاحبه درباره تالش ها برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از آن گفت: »کار دشواری 
بود، چون دالر آمریکا نقش فراگیری در نظام مالی بین المللی دارد و ]حفظ  خواهد 
برجام[ کار دشواری است، اما گزینه ها هم بسیار روشن هستند: آیا جامعه بین المللی به 
ایاالت متحده اجازه خواهد داد حکمرانی کند... در گذشته این کشور این کار را انجام 
داده اما آن موقع بر اساس مجموعه ای قوانین بوده نه بر اساس حکم هایی که روز به روز 
تغییر می کنند.« ظریف در پاسخ به سوالی درباره مواضع دولت انگلیس در خصوص 
برجام به حمایت های »ترزا می«، نخست وزیر انگلیس از این توافق اشاره کرد و در ادامه 
گفت: »اروپایی ها شاید نسبت به آنچه همه از آنها انتظار داشتند، تعهدات بهتری را ]برای 
حفظ برجام[ ابراز کردند. بعدش اروپا باید این تعهدات سیاسی را به ساز و کار تبدیل 
کند.« وزیر خارجه ایران گفت معتقد است که این ساز و کارها به کار گرفته خواهند شد. 
او در ادامه گفت: »وظیفه بعدی که مهم ترین و دشوارترین آنها است این است که ببینیم 
آیا این ساز و کارها کارآمد هستند یا خیر.« ۱۱ ماده غذایی فوق العاده ضدپیری امکان 
خرید کاالهای اصل از آمازون آمریکا فراهم شد پسندیدم۱ آیا کابوس لیبرالیست بدبین، 
تعبیر شده است؟ چرخه  قاعدگی چگونه مغز زنان را هر ماه تغییر می کند؟ آیا شخصیت 
شناس های بالفطره وجود دارند؟ میخوای تو کانادا هم کار کنی هم درس بخونی؟ رهن 
و اجاره خانه و آپارتمان در تهران برچسب ها: ظریف تعهدات اروپا توافق هسته ای بازدید 
از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه گزارش خطا این خبر را به اشتراک 
کنید!  تجربه  آنالین  را  ساختمان  نقاشی  از  وباختصاصی  مطالب  جدیدترین  بگذارید 
علی بابا ۲۴ ساعته پشتیبان شماست، رزرو اینترنتی بلیط هواپیما سخت نگیرید! رزرو 
اینترنتی هتل با پشتیبانی ۲۴ ساعته از جاباما مطالب پیشنهادی به جای رنگ کردن مو 
مطالب  چالوس  های  هتل  بهترین  کنید!  استفاده  روش  این  از  سفیدی  رفع  برای 
پیشنهادیپیشنهاد توسط آنالین بچاپید! چاپ آقا، چاپخانه آنالین شما مخابرات شما را به 
نمایشگاه تلکام دعوت می کند بهترین قیمت بلیط هواپیما مشهد، کیش، شیراز، اصفهان 
و ... دالر چند تومنه؟، رایگان بازی کن ۲۵۰هزار دالر ببر خرید رب گوجه فرنگی با 
قیمت قبل از گرانی در حراج آتشین بامیلو میخوای تو کانادا هم کار کنی هم درس 
بخونی؟ مجله خواندنی ها تصاویر/ قدیمی ترین عکس ها از برگزاری حج چگونه مغز زنان 
هر ماه تغییر می کند؟ خاطرات ناصرالدین شاه: توی کارخانه های فرنگ یک زن خوشگل 
پیدا نکردم! تصاویر/ ۴۸ حقیقت جالب از بدن که نمی دانید ۲۰ فیلتر ذهنی که باعث 
تخریب شما می شوند تصاویر/ ۱۰ مکان منحصر به فرد جهان برای ماجراجویی مطالب 
پیشنهادی با "جاب ویژن" در اسنپ، ایرانسل و بهروز استخدام شوید ! تخفیف ویژه ۱۰۰ 
هزار تومنی ثبت نام آزمون های برنامه ای قلم چی تنوعی از جدیدترین محصوالت سرفیس 
با گارانتی اصالت کاال سرانجام امکان خرید ایرانی ها از آمازون میسر شد. دالر چند 
تومنه؟، رایگان بازی کن ۲۵۰هزار دالر ببر اوبار رو نصب کن ارسال بار برون شهری ات 

بامیلو  از گرانی در حراج آتشین  با قیمت قبل  انجام بده خرید رب گوجه فرنگی  رو 
کارهایی که نباید در سن پترزبورگ انجام دهید| الفبای سفر شرایط اخذ ویزای اقامتی 
بیشتر  پیشنهاد چهار زن شگفت انگیز  بگیریم؟  ویزای شینگن  راحتی  به  اروپا چطور 
بخوانید... آیا قهوه خورها بیشتر عمر می کنند؟ ... اگر از زمان و نحوه مرگمان خبر داشتیم 
چه می شد؟ ... چرا فضانوردان زبان چینی می آموزند؟ بیشتر بخوانید... مرد ها آرزوی چه 
همسری را دارند؟ بیشتر بخوانید... ارسال نظرات نام: ایمیل: * نظر: پر بحث ترین ۱ 
واکنش والیتی به موج انتقادات درباره اظهارت اخیرش )۱7۸ نظر( ۲ پسر عارف در 
کمیته ملی المپیک حکم گرفت )۸۰ نظر( ۳ سه شنبه ۱۰ مهر ۹7| در بازار دالر چه خبر 
است؟ )۶۰ نظر( ۴ دیوان الهه آمریکا را به رفع تحریم های بشردوستانه و هوانوردی ایران 
ملزم کرد )۳۱ نظر( ۵ )تصاویر( درگیری دالل ها در چهار راه استانبول )۲۶ نظر( ۶ 
)تصاویر( عکس های ماکرون، فرانسوی ها را خشمگین کرد )۲۴ نظر( 7 "قیمت دالر" چرا 
پایین آمد و تا کجا پایین می آید؟ )۲۱ نظر( ۸ رحمانی فضلی: شاهد سیر نزولی قیمت 
ارز و سکه خواهیم بود )۲۱ نظر( ۹ )تصویر( نگاه ویژه کیهان به کاهش نرخ دالر )۱۹ 
نظر( ۱۰ ظریف: مذاکره با آمریکا را غیرمحتمل نمی دانم )۱7 نظر( نظرات بینندگان در 
انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۴ غیر قابل انتشار: ۰ ناشناس ۱۲:۴۰ - ۱۱/۰7/۱۳۹7 ۱۹ 
۱۸ پاسخ باش تا صبح دولتت بدمد آقای ظریف. فکر نمی کردم اینقدر ساده لوح باشید. 
برای چه اروپایی ها به متحد و همراه و همقدم خودشان امریکا نه بگویند بخاطر شما؟ 
ناشناس ۱۴:۲۱ - ۱۱/۰7/۱۳۹7 چیه؟ دالر ۲۰ تومانی خریده بودی به امید فروش ۴۰ 
در  نظامیان  دخالت  کنترل  با  پاسخ   ۳۱ ۵ ۱۱/۰7/۱۳۹7 - ناشناس ۱۳:۲۴  تومان؟ 
سیاست و اقتصاد، مردم به امید خدا خبرهای خوش خواهند شنید ناشناس ۱۴:۲۶ - 
۱۱/۰7/۱۳۹7 کنترل دخالت دولت مردان وصرافی داداشم اینا.... تازه های امروزپیشنهاد 
توسط آنالین بچاپید! چاپ آقا، چاپخانه آنالین شما چطور بازار آنالین را تسخیر کنیم؟ 
)فردا دیجیتال( نرخ دالر خوب + خرید از آمازون دالر چند تومنه؟، رایگان بازی کن 
۲۵۰هزار دالر ببر خرید رب گوجه فرنگی با قیمت قبل از گرانی در حراج آتشین بامیلو 
مرکز اسب و کره اسب ایران در چارپا مطالب پیشنهادی سخت نگیرید! رزرو آسان و 
مطمئن پروازهای خارجی از علی بابا رزرو بلیط هواپیما دبی از علی بابا با بهترین قیمت 
به جای رنگ کردن مو برای رفع سفیدی از این روش استفاده کنید! لیست هتل های 
لوکس مشهد با آدرس و قیمت وب گردیپیشنهاد توسط مخابرات شما را به نمایشگاه 
تلکام دعوت می کند تخفیف ویژه ۱۰۰ هزار تومنی ثبت نام آزمون های برنامه ای قلم چی 
زیباترین محصوالت طالکوب و دکوارتیو فقط در مارک گلد سرانجام امکان خرید ایرانی 
ها از آمازون میسر شد. دالر چند تومنه؟، رایگان بازی کن ۲۵۰هزار دالر ببر کارهایی 
که نباید در سن پترزبورگ انجام دهید| الفبای سفر گزارش میدانی فرارو از قیمت های 
لحظه ای و خیابانی دالالن دالر میدان فردوسی، اسکناس آبی و دالل بازی! اقتصاددانان 
بررسی کردند چه کسی وزیر اقتصاد می شود؟ مشاوره وزیر دفاع پیشین در گفتگو با 
فرارو بررسی کرد سه محمد علیه ایران؛ رویکرد ایران نسبت به امارات تغییر خواهد کرد؟ 
از میان خبرها )تصاویر( عکس های ماکرون، فرانسوی ها را خشمگین کرد راه شناخت 
ترامپ نامتعارف! سه محمد علیه ایران؛ رویکرد ایران نسبت به امارات تغییر خواهد کرد؟ 
قیمت دالر کاهش یافت / نخستین نشانه های ورود بانک مرکزی به بازار )تصاویر( در 
خیابان فردوسی چه خبر بود؟ بحران اقتصادی چگونه "هیتلر" را روی کار آورد؟ علی 

اکبر والیتی، یمن و سیاستمدارانی که درس نمی گیرند! آخرین قیمت سکه ۴.۵ میلیون 
تومان گرانی ۱7۰ درصدی موز، ۱۲۰ درصدی پرتقال و ۸۸ درصدی سیب درختی 
تازه ترین عناوین روایت  با نظام مهندسی  او  افشاگری وزیر و سرشاخ شدن  جنجال 
متقاضیان مهاجرت؛ پشت در سفارت آلمان و ترکیه )ویدیو( طعنه  متفاوت ترامپ به 
عربستان )ویدیو( رونمایی از محصول جدید فِراری در پاریس واکنش موالوردی به رای 
دادگاه الهه افزایش قیمت آب برای مشترکان پرمصرف تصویب شد )تصاویر( تقویِم 
با  ایرانی  خواننده های  کدام  بازگشت  قدمی  کارت سوخت در یک  پوتین"  "والدیمیر 
موزیسین های بین المللی کار کرده اند؟ )ویدیو( سخنرانی تمسخرآمیز ترامپ در مورد 
پرونده تجاوز "برت کاوانا" ۳ پیشنهاد جذاب برای سفر های ماجراجویانه در پاییز ۹7 
جدیدترین قیمت انواع خودرو در بازار ١١ بیماری عجیب و نادر در ایران جریمه سنگین 
بازیگر زن برای قانون شکنی وزارت خارجه ایران: از تصمیم دادگاه الهه استقبال می کنیم 
صالح و عبدالمهدی؛ دستاورد دیگری برای ایران پربیننده ترین روزهفته ۱ )تصاویر( 
درگیری دالل ها در چهار راه استانبول ۲ چهارشنبه ۱۱ مهر ۹7| آخرین تحوالت بازار 
روزنامه نگار  روایت   ۴ شد  اجتماعی  شبکه های  سوژه  محافظ  خانم  )تصاویر(   ۳ ارز 
آمریکایی از دیدار با روحانی و ظریف ۵ عربستان و طعنه های توهین آمیز ترامپ ۶ ریزش 
قیمتی در بازار خودرو 7 انتشار اولین تصاویر از محل اصابت موشک های سپاه ۸ امروز 
به روایت تصویر// هیجان بازار شبانه ارز، دختران فوتبالیست، سلفی با مهتاب کرامتی و... 
۹ جزئیات بسته جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ۱۰ دیوان الهه آمریکا را به 
رفع تحریم های بشردوستانه و هوانوردی ایران ملزم کرد چند رسانه ای )بشنوید( مصیبت 
حضرت زینب )ویدئو( سقوط ناگهانی درخت روی یک زن نوحه قدیمی حضرت قاسم 
)ع( )بشنوید( نوحه قدیمی حضرت اباالفضل )بشنوید( مصیبت حضرت زینب )ویدئو( 
سقوط ناگهانی درخت روی یک زن نوحه قدیمی حضرت قاسم )ع( )بشنوید( نوحه 
قدیمی حضرت اباالفضل از سراسر وبپیشنهاد توسط با "جاب ویژن" در اسنپ، ایرانسل 
و بهروز استخدام شوید ! زیباترین محصوالت طالکوب و دکوارتیو فقط در مارک گلد دالر 
چند تومنه؟، رایگان بازی کن ۲۵۰هزار دالر ببر میخوای تو کانادا هم کار کنی هم درس 
بخونی؟ خرید رب گوجه فرنگی با قیمت قبل از گرانی در حراج آتشین بامیلو چطور به 
راحتی ویزای شینگن بگیریم؟ )ویدیو +۱۶( مبارزه طوفانی امیر علی اکبری با خرس 
راه شناخت  فروشنده!  و  الهام چرخنده؛ قصه خریدار  و  لهستانی خواهران منصوریان 
ترامپ نامتعارف! بحران اقتصادی چگونه "هیتلر" را روی کار آورد؟ )ویدیو( پژو با مدل 
۵۰۸ هوشمند بازار را به دست می گیرد )ویدئو( سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره 
مکتب امام حسین )ع( ۱۰ دلیل موفقیت مدارس فنالند رسوایی عجیب در شورای شهر 
بابل )ویدیو +۱۶( مبارزه طوفانی امیر علی اکبری با خرس لهستانی خواهران منصوریان 
و الهام چرخنده؛ قصه خریدار و فروشنده! راه شناخت ترامپ نامتعارف! بحران اقتصادی 
را روی کار آورد؟ گزارش تصویری )تصاویر( آغاز تور آفریقایی مالنیا  چگونه "هیتلر" 
ترامپ بدون همسر )تصاویر( آماده سازی قصر السالم برای رئیس جمهور عراق )تصاویر( 
رنگ کردن هواپیمای سوخو سوپرجت ۱۰۰ )تصاویر( سالگرد تیراندازی کنسرت خون 
در الس وگاس )تصاویر( سقوط جنگنده اف-۳۵ فوق پیشرفته آمریکا درباره ما | تماس 
با ما | آرشیو | پیوندها | عضویت در خبرنامه | نظرسنجی نقل و نشر مطالب با ذکر نام 
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