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رزمایش قاهره
رئیس سازمان برنامه ریزی عملیات صلح بانی نیروی 
هوابرد روسیه گفته است که مصر قرار است میزبان مانور 
نظامی مش��ترک نیروهای چترباز روسیه و مصر در سال 

2018 میالدی باشد.
الکسی سگیبنوف در گفت وگو با شبکه ایخو مسکوی 
گفت: »آنها قبال از ما دعوت کرده بودند و این مانورهای 
نظامی قرار اس��ت در خاک مصر برگزار شود«. مانورهای 
نظامی مشترک نیروهای هوابرد روسیه و نیروهای چترباز 
نیروهای مس��لح مصر در سال 2017 میالدی در منطقه 

کراسنودار روسیه برگزار شده بود.

درگیری ارتش تونس 
ارتش تونس از درگیری بین نیروهای ارتش با یک گروه 
تروریس��تی در منطقه کوهستانی القصرین واقع در جنوب 

تونس و دستگیری یک »تروریست خطرناک« خبر داد.
به گ��زارش فارس، وزارت دفاع تون��س در بیانیه ای 
اعالم کرد یگان ارتش با یک گروه تروریستی درگیر شد 
و طی آن یک تروریست خطرناک به نام »برهان بلعابی« 
که از سال 201۳ تحت تعقیب دستگاه های امنیتی بود، 
دستگیر شد. بلعابی یکی از خطرناک ترین تروریست هایی 

است که گردان »عقبه ابن نافع« را تأسیس کرد.

 انفجار در استکهلم
منابع خبری از انفجار در پایتخت س��وئد و زخمی 

شدن دست کم یک تن خبر می دهند.
نخستین گزارش ها حاکی از این است که این انفجار 
ساعت 11:7 به وقت محلی در نزدیکی ایستگاه مترو در 
منطق��ه هودینگ در جنوب پایتخ��ت رخ داده که باعث 

شده یک نفر به شدت زخمی شود. 

یران انگلیس  تغییرات کابینه وز
تغیی��رات کابین��ه وزی��ران انگلیس امروز از س��وی 

نخست وزیر بریتانیا اعالم می شود.
ب��ه گزارش ایرنا، این تغیی��رات با هدف اضافه کردن 
چند وزیر زن جوان و همچنین چند غیرسفیدپوس��ت به 
کابینه وزیران است. کابینه خانم می که پس از رای مثبت 
مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، نخس��ت وزیر این 
کشور شد، درپی برگزاری انتخابات زودهنگام سال 2017 

و از دست دادن اکثریت پارلمان، دچار آسیب شده بود.

مذاکره برای تشکیل دولت ائتالفی آلمان 
اح��زاب آلمانی از دیروز به م��دت 5 روز، مذاکرات 

برای تشکیل دولت ائتالفی را آغاز شد.
بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بر طبق بیانیه ای 
که احزاب دموکرات مس��یحی و سوسیال مس��یحی روز 
چهارش��نبه منتشر کردند، مذاکرات از دیروز آغاز  شد و 

تا 11 ژانویه )21 دی ماه( ادامه خواهد داشت. 

افزایش مخالفان عضویت سوئد در ناتو 
نتیجه یک نظرس��نجی در س��وئد حاکی از رشد مخالفان 

عضویت این کشور در سازمان ناتو است.

بنابر گزارش ش��بکه خبری ریانووستی، نتیجه نظرسنجی 
موسس��ه اف��کار س��نجی Ipsos در اوایل دس��امبر گذش��ته 
حاکی از این اس��ت که ش��مار مخالفان عضویت سوئد در ناتو 
در مقایس��ه با سال گذشته، رش��د 4 درصدی داشته و به 44 

درصد رس��یده است. با این حال 46 درصد از مردم این کشور 
همچن��ان عضوی��ت کشورش��ان در ناتو را برای س��وئد مفید 
می دانند. پرسش ش��وندگان به این پرس��ش پاسخ داده بودند: 
»اگر تهدید نظامی خارجی متوجه سوئد باشد، آیا از دید شما، 

ناتو به سوئد کمک خواهد کرد یا خیر؟« بسیاری هم معتقدند 
که نیازی به عضویت در ناتو نیست چرا که این سازمان در هر 
صورت درموارد ضروری وارد عمل خواهد ش��د. مردم بسیاری 

از کشورهای اروپایی خواستار عدم همکاری با تاتو هستند. 

آواره کردن بی خانمان ها به خاطر نوه ملکه
چهار ماه مانده به مراس��م ازدواج شاهزاده هری، تصمیم 

مقامات محلی برای پاکسازی اطراف قصر از بی خانمان ها حق�وق بش�ر
با انتقادات زیادی روبرو شده است.

 در ش��هر کوچ��ک ویندس��ور، در چند قدم��ی قصری که ملک��ه الیزابت 
تعطیالت آخر هفته را در آن می گذراند، حدود 10 بی خانمان با پیچاندن بدن 

خود البالی چند پتو و کارتن، خود را از سرمای زمستان حفظ می کنند.
اما اکنون چهار ماه مانده به مراسم ازدواج شاهزاده هری نوه ملکه انگلیس با 
نامزد آمریکایی اش در کلیسای این قصر، تصمیم مقامات محلی برای پاکسازی 
اطراف قصر از بی خانمان ها با انتقادات زیادی روبرو شده است. سیمون دادلی 
شهردار ویندسور در نامه ای از رییس پلیس خواسته است که زودتر وارد عمل 
شود. وی از اینکه در آستانه برگزاری مراسم ازدواج سلطنتی پیاده رو ها مملو 
از کیسه و زباله شده اند، ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین گفته است که 
بی خانمان ها حق حضور در این مراس��م را ندارند. این در حالیست که خانواده 
سلطنتی انگلیس همواره خود را حامی بی خانمان ها معرفی می کنند. استفانی، 
یک��ی از بی خانمان هایی که به این محله پناه آورده اند به خبرگزاری فرانس��ه 
می گوید که حضور او در این محله به انتخاب خودش نبوده اس��ت بلکه برای 

فرار از باد و سرمای زمستانی به اینجا آمده است. 
اس��تفانی اضافه می کند که به جای مجرم تلقی کردن بی خانمان ها، باید 
مشکالت آن ها ریشه یابی شوند. به گفته او اماکنی که شهرداری به آن ها برای 
اقامت پیش��نهاد می کند، تمیز نیس��تند و موش ها در آنج��ا جوالن می دهند. 
پیش بینی می ش��ود هزاران گردشگر همزمان با مراسم ازدواج سلطنتی به این 
شهر کوچک در 40 کیلومتری غرب لندن بیایند. این در حالیست که اختالف 
بین پلیس محلی و شهرداری بر سر چگونگی ساماندهی وضعیت بی خانمان ها 

همچنان باقی است.
الزم به ذکر است سیاس��ت  های ریاضت اقتصادی دولتمردان انگلیس در 
سال های اخیر زمینه س��از تشدید بحران های اقتصادی و افزایش بی خانمان ها 
در انگلیس شده در حالی که به بهانه برگزیت و شرایط بحرانی اروپا و ناامنی 
س��ران این کشور از پرداختن به این مسائل خودداری می کنند. روندی که بر 

تشدید بحران بی خانمان ها در این کشورها افزوده است. 

ح جدید اسرائیل و عربستان برای بعثی ها طر
منابع رس��انه ای از تالش بعثی های عراق برای بازگشت 

به عرصه سیاسی قدرت با حمایت اسرائیل و عربستان و غ�رب آس�يا
جذب ش��ماری از مقامات سیاس��ی تندروی اهل سنت 

خبر دادند که اغلب دارای پرونده های قضایی هستند.
برخی رس��انه های عراقی به نقل از روزنامه »القدس العربی« مدعی شدند 
ک��ه اخیرا ش��ماری از رهبران ائتالف س��نی »تحالف القوی« عراق با س��فیر 
اس��رائیل در »امان« پایتخت اردن دیدار کرده اند. »اس��کای پرس« و »المنار 
پرس« عراق، نوشتند که القدس العربی به نقل از یکی از اعضای تحالف القوی 
نوش��ته که »این نشس��ت از چند ماه پیش برنامه ریزی شده بود که اخیرا در 
اردن برگزار شد و شماری از اعضای این ائتالف با سفیر اسرائیل و معاونش در 

امان تحت تدابیر امنیتی شدید دیدار کردند«. 
در این گزارش هویت برخی افرادی که در این نشس��ت حضور داش��تند 
اعالم ش��ده ک��ه عبارتن��د از »احمد المس��اری«، »ظافر العان��ی«، »خمیس 
الخنج��ر«، »صالح المطلق«، »عتاب الدوری«، »لق��اء وردی«، »عبداهلل یاور« 
و »مثنی الضاری«. دس��تاوردهای این نشست برای طرف عراقی بسیار مثبت 
ارزیابی ش��ده و قرار است نشست مش��ابه دیگری در اوایل سال جاری میالدی 
در ی��ک پایتخت دیگر که احتماال قبرس اس��ت، برگزار ش��ود و افراد دیگری 
از جمله اعضای گروهی موس��وم به »فصائل المقاومة الس��نیة« که شاخه های 
نظامی القاعده در عراق بودند، به این جمع افزوده ش��ود. »رافع العیساوی« و 
»طارق الهاش��می« که هر دو تحت پیگرد قضایی بغداد هس��تند، از مهمترین 
افراد س��ازمان دهنده نشست آتی هستند و احتمال می رود که پس از نشست 
قبرس، این مقامات به تل آویو نیز س��فری داش��ته باشند تا به طور مستقیم با 

تصمیم گیرندگان سیاست اسرائیل در این شهر رایزنی کنند.
از س��وی دیگر، پایگاه خبری »صدی الخلیج« با بازنش��ر گزارش القدس 
العربی از تالش حزب بعث برای بازگشت به عرصه سیاسی عراق پرده برداشت 
و نوشت: منابع عالی رتبه سیاسی از ورود »عامر عبدالمجید السعدون« مسئول 
س��ازمان جوانان در حزب منحب��ه بعث به بغداد برای مش��ارکت در همایش 
تأس��یس حزبی موسوم به »تجمع ملی عزت« خبر دادند که »وصاح الصدید« 

یکی از شیوخ قبیله »شمر« مقیم در امان، در راس آن قرار دارد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست :9610462520400075 شــماره بايگانى: 960473 خواهان:مصطفى شيرى خوانده: 
احمد شــيرى خواسته : مطالبه وجه درتاريخ 96/9/29 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق 
به شــرح خواسته فوق به شعبه 4 تقديم كه به شــماره 9609982520400473 ثبت و براى روز 96/12/12 
ساعت 16:30عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهــان و موافقــت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند 

بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دبير شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- ابوذر شكرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9610462520400077 شماره بايگانى:960485 خواهان: حميد ذوالفقارى خوانده: 
مجيد كج كاله فرد خواسته : درتاريخ 96/10/4 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح 
خواســته فوق به شــعبه 4 تقديم كه به شــماره 9609982520400485 ثبت و براى روز 96/12/20 ساعت 
17:30 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت 
خواهــان و موافقــت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند 

بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
 دبير شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- ابوذر شكرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سروش معزز فرزند محمد
شــماره ابالغنامــه:9610102521201808 شــماره بايگانــى 960377 خواهــان آقــاى ماشــااله وليــى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9609982521200377 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/11/24 ساعت 18:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضر گردد. قم - خيابان جواداالئمه – انتهاى كوچه 

24 – مجتمع شوراى حل اختالف – طبقه زير زمين شعبه 12
مسئول دفتر شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محمد حسين صفدرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9610462520400057 شماره بايگانى:960402 خواهان:سعيد محمدى خوانده:سيد 
محمد رخشــنده خواســته : درتاريخ 96/8/21 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح 
خواســته فوق به شــعبه 4 تقديم كه به شــماره  9609982520400402 ثبت و براى روز 96/11/21 ساعت 
17 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است 

در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- ابوذر شكرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت : 9610462520200115 شــماره بايگانى: 960386 خواهان: حســين حســن زاده 
خوانده: رضا امير آبادى فراهانى خواســته :مطالبه وجه  درتاريخ 96/8/24 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 2 تقديم كه به شماره  960998252020386 ثبت و براى 
روز 96/11/23 ســاعت 17 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى افشين جعفر فرزند اصغر
شــماره ابالغنامــه:9610102520502572 شــماره بايگانــى 960464 خواهــان آقــاى علــى جيرانــى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609982520500464 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/12/15 ساعت 18عصر تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار 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 دروقت مقرر جهت رسيدگى دردادگاه حاضر گردد. قم - خيابان جواداالئمه – انتهاى كوچه 

24 – مجتمع شوراى حل اختالف
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حميد خبازيان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004003489 -96/08/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات زهرا حاتمى فرزند على 
در : 1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 378/26 مترمربع به شــماره پالك فرعى 2430 مجزى از 
768 واقع در كلشتر سنگ اصلى 2 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در رودبار كلشتر  محرز گرديده   است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

دادنامه
پرونده:9509982010400257 شاكى: جهانگير رودگر ف محرمعلى با وكالت احمد جهاندار الشكى ف امير 
رأى دادگاه:درخصوص اتهام ســيد مرتضى حســينى ف سيدعلى متوارى و مجهول المكان داير بر نرساندن كاال به 
مقصد موضوع شــكايت احمد جهاندار الشــكى به وكالت از جهانگير رودگر ف محرمعلى البته و كيل شاكى موضوع 
اتهــام را خيانــت در امانت مطرح كرده ولى عنوان صحيح و قانونى نرســاندن كاال به مقصد اســت دادگاه با عنايت 
به شــكايت شاكى –مشــاهده فاكتورهاى تنظيم شده كه به نام مشتكى عنه تنظيم شــده و ساير اسناد و مدارك 
ديگرموجود در پرونده كه همگى حكايت از بارگيرى در اين شهر بوده لكن به مقصد نرسيده و با عنايت به مجهول 
المكان بودن متهم و عدم حضور در اين دادگاه على رغم نشــر آگهى بزه انتســابى به مشاراليه محرز و مسلم و به 
اســتناد ماده 10 ق مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كاال به دو ســال حبس تعزيرى محكوم – رأى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم 

تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
كاظم هادى نژاد-رييس شعبه اول دادگاه كيفرى دو بخش نشتارود

دادنامه 
ش پ:5/453/95 دادنامــه:365-96/5/31 خواهان:محمدرضــا لطفى تبــار با وكالت نوراله معصوم پور 
خوانده:طاهــره طالبان دارابى رأى قاضى شــورا:درخصوص دادخواســت محمدرضا لطفعلى تبار بــا وكالت نوراله 
معصوم پور به طرفيت طاهره طالبان دارابى به خواســته1-مطالبه وجه يك فقره چك مورخ 94/7/26 به ميزان 
50,000,000 ريــال به شــمراه 445808467 عهــده بانك صادرات2-مطالبه خســارت تاخيــر تاديه3-هزينه 
دادرسى4-حق الوكاله وكيل به شرح الشه چك استنادى كه منجر به صدور گواهى عدم پرداخت شده مع الوصف 
دادگاه باتوجه به اين كه اوال اصل دين ناشى از صدور يك فقره چك به شماره مذكور محرز مى باشد و ثانيا اشتغال 
ذمــه يقينــى فراغت ذمه يقينى را مى طلبد كه فى الحال باتوجه به بالمحل بودن چك صادره فراغت يقينى از ذمه 
يقينى حاصل نگشته و ثالثا هرگاه حق يا دينى برعهده  كسى باشد اصل بر بقاى آن است مگر اين كه  خالف آن اثبات 
شود كه در اين مورد دليل خالف مفقود است و خوانده نيز دفاع موثرى كه ادعاى خواهان را رد نمايد ارائه نكرده 
لذا استصحاب بقاى دين كرده و مستندا به ماده 3 و تبصره ماده 2 ق صدور چك و ماده واحده قانون استفساريه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك و مواد 310و313 ق تجارت و مواد 515و519 
ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 50,000,000 ريال اصل دين ناشى از صدور يك فقره چك و مبلغ 
685,000 ريال هزينه دادرســى و 1,800,000 ريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه با شــاخص تغييير 
نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از تاريخ صدور چك لغايت اجراى حكم كه توسط واحد اجراى احكام محاسبه 
خواهد شد صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در شورا 

سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى بابلسر مى باشد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف بابلسر-على جعفرزاده

دادنامه 
ش پ:5/452/95 دادنامــه:129-96/3/7 خواهان:محمدرضا لطفعلى تبــار با وكالت نوراله معصوم پور 
خوانده:فاطمه قضاوى رأى قاضى شورا:درخصوص دادخواست محمدرضا لطفعلى تبار با وكالت نوراله معصوم پور 
بــه طرفيت فاطمه قضاوى به خواســته1-مطالبه وجــه دو فقره چك به ميزان 60,000,000 ريال به شــماره هاى 
28021649614845-1550مــورخ94/9/20 عهه بانك ملت و 49615022-1550 مورخ 94/7/10 عهده 
بانك ملت2--مطالبه خسارت تاخير تاديه3-هزينه دادرسى4-حق الوكاله وكيل به شرح الشه چك هاى استنادى 
كه منجر به صدور گواهى عدم پرداخت شــده مع الوصف دادگاه باتوجه به اين كه اوال اصل دين ناشــى از صدور 
دو فقره چك به شماره هاى مذكور محرز مى باشد و ثانيا اشتغال ذمه يقينى فراغت ذمه يقينى را مى طلبد كه فى 
الحال باتوجه به بالمحل بودن چك هاى صادره فراغت يقينى از ذمه يقينى حاصل نگشته و ثالثا هرگاه حق يا دينى 
برعهده  كســى باشــد اصل بر بقاى آن اســت مگر اين كه  خالف آن اثبات شود كه در اين مورد دليل خالف مفقود 
است و خوانده نيز دفاع موثرى كه ادعاى خواهان را رد نمايد ارائه نكرده لذا استصحاب بقاى دين كرده و مستندا 
بــه مــاده 3 و تبصره ماده 2 ق صدور چك و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
مــوادى از قانون صدور چــك و مواد 310و313 ق تجارت و مــواد 515و519 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت 60,000,000 ريال اصل دين ناشى از صدور دو فقره چك و مبلغ 810,000 ريال هزينه دادرسى و 
2,160,000ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه با شاخص تغييير نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از 
تاريخ صدور چك ها لغايت اجراى حكم كه توسط واحد اجراى احكام محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى است ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

در محاكم عمومى حقوقى بابلسر مى باشد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف بابلسر-على جعفرزاده

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:940534 محكوم له: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نشــانى مازندران سارى بلوار طالقانى 
روبه روى بيمه آســيا سرپرســتى تعاونى اعتبار ثامن االئمه ط2 دفتر حقوقى محكوم عليهم:1-محمد شــفيعى ف 
بهمن2-ســميرا قنبرى لنگرى ف سعداله3-حجت اله على دخت ف على گدا-مجهول المكان4-ابوالحسن شفيعى 
ف بهمن5-محمدهــادى زاهدى ف محمدتقى6-على اكبر حســن پور ف قربانعلى-مجهول المكان7-ويدا حســن 
پور ف على اكبر-مجهول المكان محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9409971511201412 محكوم عليهم متضامنا محكوم هستند به پرداخت 135,000,000 ريال اصل خواسته 
و مبلغ 4,780,000ريال هزينه دادرســى و 4,440,000 ريال حق الوكاله و خســارت تاخير تاديه برمبناى شاخص 
تورم بانك مركزى از تاريخ تقديم دادخواست 94/7/26 لغايت اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه خواهد 

شد .هزينه اجرايى به مبلغ 5درصد محكوم به برعهده محكوم عليهم است.م/الف
رييس شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى سارى-رجبعلى زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى كامبيز دراج ف نورا... به شــرح درخواســتى كه به شــماره 750/96/ش ح اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محرم بانو ا...بداشتى ف مختار متولد 
1300 ش ش 246 صادره ساوجبالغ در تاريخ 85/7/1 در شهرستان عباس آباد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-فهميه دراج ش ش 944 ت ت 1333/1/10   2-كامبيز ش ش 226 ت ت 
38/4/1   3-فاطمه ش ش 668 ت ت 29/9/6   4-فرح ش ش 283 ت ت 40/8/24  همگى دراج  نام پدر: 
نورا... –فرزندان 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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012001327 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم 
زهرا زلفى فرزند حســين به شــماره شناسنامه 18صادره از در ششدانگ يك باب ساختمان دامدارى به مساحت  
415/63 متــر مربــع پــالك 41 فرعى از 49- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك41 فرعــى از 49- اصلى قطعه  
واقع در محمد آباد خريدارى مع الواسطه از تقى اكبرى مالك رسمى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم 
نماينــد. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 927
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/10/18 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/11/2                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

متن آگهى ابالغ 
شــماره ابالغنامه: 9610102512408813 شــماره پرونده: 9509982512400853 محكوم له: آقاى 
عبــاس بحرينى فرزند باقر محكــوم عليه: آقاى روح اله خادم شــاهزاده طاهر پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد 
بدينوســيله به محكوم عليه كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى شود بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 
شــماره فوق و شــماره دادنامه مربوطــه 9609972512400517 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
987500000 ريال به انضمام 58630000 ريال خســارت دادرســى و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست تا يوم الوصول بر اساس شاخص قيمت ساالنه كه توسط واحد اجراى احكام مدنى محاسبه مى شود در 
حق خواهان و همچنين حق اجرا طبق تعرفه در حق دولت. بديهى اســت با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم 
غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى 
باشــد لــذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبــت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانــون اجراى احكام مدنى دريكى از 
جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد. 
در غير اينصورت واحد اجراى احاكم طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام 
خواهد نمود.قم، خيابان ســاحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه اول، شعبه چهارم 
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بح��ران مس��لمانان میانماری 
گ�زارش ويژه

گروهبينالملل
همچن��ان ادام��ه دارد چنانکه 
سازمان ملل اعالم کرد تحقیقات 
نش��ان می دهد ۹0 درصد از آوارگان روهینگیایی که از 
میانم��ار به بنگالدش ف��رار کرده اند با وج��ود دریافت 

کمک های غذایی دچار سوء تغذیه هستند.
 »فرح��ان حق« مع��اون س��خنگوی دبیرکل 
س��ازمان ملل اعالم ک��رد در ای��ن تحقیق که در 
ماه های نوامبر و دس��امبر سال 2017 انجام شده، 
از نبود دسترسی آوارگان با مواد غذایی متنوع ابراز 
نگرانی ش��ده است. وی گفت برنامه جهانی غذا در 
س��ال جدید میالدی کمک های خود را به آوارگان 
میانماری در بنگالدش افزایش خواهد داد. گفتنی 
اس��ت بیش از 600 هزار مس��لمان روهینگیایی از 
آگوست سال گذش��ته و درپی آغاز حمالت ارتش 

میانمار علیه آنها، از این کشور گریخته اند. 
وي گف��ت برنام��ه جهان��ي غذا س��ال 2018 
کمک های خود را به آوارگان میانماري در بنگالدش 
افزایش خواهد داد.اِوان ش��ورمن، مدیر رس��انه ای 
منطقه ای س��ازمان خیریه »نجات کودکان« گفت: 
از آنجایي که داروها و وسایل جلوگیري از بارداري 
در اردوگاه ه��ای آوارگان روهینگیایي وجود ندارد 
و مش��اوره ی خانوادگ��ي اندکي ب��ه آوارگان داده 
می شود، تخمین زده می شود که نزدیک به پنجاه 
هزار کودک در سال 2018 که اکنون در اوایل آن 

قرار داریم در این اردوگاه ها به دنیا بیایند.
وي گف��ت: با توج��ه به ش��لوغي بیش از حد 

اردوگاه ه��ای روهینگی��ا در بن��گالد ش و س��طح 
بس��یار پایی��ن معیارهاي بهداش��تي و نظافتي در 
این اردوگاه ها، یکي از نگراني های اصلِي ما ش��یوع 
بیماري ه��ای خطرناک میان م��ردم روهینگیا در 
این مراکز است. خطر احتمال شیوع بیماري ها به 
علت کمبود مواد غذایِي مغذي، داروها و همچنین 
تجهیزات پزشکي دو چندان شده است. ما تاکنون 
ش��اهد بیم��اري دیفتیري بوده ای��م و همچنین از 
احتمال انش��ار بیماري های وبا و سرخک در میان 
آوارگان ب��ه ش��دت بیمناکیم. بیماري اس��هال در 
میان کودکان نیز بسیار شایع شده است. اکثر این 
کودکان در همان چادرهایي که خانواده های ش��ان 
در آن زندگي می کنند ب��ه دنیا خواهند آمد، زیرا 
خدمات زایمان در بیمارستان ها یا کلینیک ها براي 

والدین روهینگیایي در بنگالدش فراهم نیست. 
آسوش��یتدپرس افزود: هنوز توافق مش��خصي 
میان دولت های بنگالدش و میانمار براي بازگشت 
اقوام مس��لمان روهینگیا به روستاهاي سابق خود 
در اس��تان ش��مالي راخین و منازل و مزارع ش��ان 
- ک��ه اکثراً آت��ش گرفته و تخریب ش��ده اند - به 
امضا نرس��یده است. حتي اگر این افراد به میانمار 

بازگردند، نگراني ها درباره امنیت و سالمت شان در 
استان راخین همچنان پابرجا خواهد بود.

اِوان ش��ورمن افزود: آنچه ما هم اکنون به آن 
نیاز داریم، منابع مالِي بیش��تر براي امدادرس��اني 
و ارائ��ه خدم��ات انس��ان دوس��تانه )ب��ه آوارگان 
روهینگیا( اس��ت. البته جامع��ه  بین المللي در این 
زمینه س��خاوتمند بوده اس��ت، ولي ما نیاز داریم 

ک��ه اعضاي این جامعه بار دیگر کوش��ش کنند تا 
منابع مالي کمک های بشردوستانه را به طور کامل 
تأمی��ن کنند، زیرا تاکنون فقط 60 درصد از منابع 
مال��ِي الزم براي ارائه خدمات ب��ه آوارگان و دادن 

کمک های انساني به آن ها مهیا شده است. 
در این می��ان ارتش آزادی بخ��ش روهینگیای 
آراکان در بیانی��ه ای گف��ت: گزین��ه ای ج��ز مبارزه 

با تروریس��م تح��ت حمایت میانم��ار نداریم. ارتش 
آزادی بخش روهینگیای آراکان دیروز یکشنبه اعالم 
کرد که هیچ گزینه ای جز مبارزه با تروریس��م تحت 
حمایت دولت میانمار که علیه مردم روهینگیا است، 
ندارد و مشورت روهینگیایی ها در تمامی تصمیماتی 
که برای آینده آنها گرفته می شود را خواستار شدند.

این گ��روه در بیانی��ه ای گفت: ه��دف  از این 
مبارزه دفاع و محافظت از جامعه روهینگیا اس��ت. 
مردم روهینگی��ا باید در تم��ام تصمیماتی که در 
مورد نیازهای بشردوس��تانه و آینده سیاس��ی آنها 

گرفته می شود، حضور داشته باشند.
م��وج  آن ک��ه  از  پ��س  آگوس��ت  روز 25  از 
جدید خش��ونت ها علیه مس��لمانان روهینگیا آغاز 
ش��د، خانه هایش��ان به آتش کشیده ش��د و زنان و 
کودکانش��ان مورد تجاوز ارتش میانمار قرار گرفت 
که در نتیجه آن بیش از 646 هزار نفر از این افراد 
آواره ش��ده و به بنگالدش گریخته اند. مس��لمانان 
میانم��اری س��اکن ایالت راخین در غ��رب میانمار 
ب��ه نام مس��لمانان روهینگیا ش��ناخته می ش��وند. 
آنان دس��ت کم از سال 2012 مورد حمله بوداییان 
هس��تند و آنچه بر ش��دت این وضعی��ت می افزاید 
س��کوت مقام��ات دولتی اس��ت تا جای��ی که گاه 
نظامیان دولتی نیز در اقدامات خش��ونت بار سهیم 
می شوند. تاکنون قتل های فجیعی علیه مسلمانان 
این منطقه که شمارشان یک میلیون و صدهزار نفر 
برآورد ش��ده بود، اتفاق افتاده و هزاران نفر )140 

هزار حداقل( از محل زندگی خود آواره شده اند.

سازمان ملل درباره فاجعه انسانی جديد هشدار داد

تغذیه نامناسب 9۰ درصد آوارگان روهینگیایی

همزمان با تش��دید تنش ها میان پاکستان 
خط و آمریکا، »خواجه محمد آصف« وزیر امور س����ر

خارجه پاکس��تان گفت: با توجه به تعلیق 
کمک مالی و امنیتی واش��نگتن به اسالم آباد اتحاد و همکاری با 

آمریکا را تمام شده می دانیم.
وی در مصاحبه با »وال استریت ژورنال« افزود: پاکستان دیگر 
متحد آمریکا نیست زیرا با متحدان چنین رفتاری نمی شود. آصف 
تأکی��د کرد: اتحاد با آمریکا در س��ال 2001 و ش��رکت در جنگ 
افغانس��تان اش��تباه بزرگی بود که سبب گس��ترش تروریسم در 
پاکستان شد.این خبر در حالی منتشر می شود که سخنگوی ارتش 
پاکستان گفت: تصمیم یک جانبه آمریکا برای قطع کامل کمک های 

مالی و نظامی پاکستان به خود این کشور آسیب می زند.
وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا اعالم ک��رد کمک های مالی و 
نظامی پاکس��تان به حالت تعلیق درآمده اس��ت و تا زمانی که 
اس��الم آباد خواسته های واش��نگتن را برآورده نکند هیچ کمک 
مالی به این کش��ور تعلق نخواهد گرف��ت. نیکی هیلی نماینده 
آمریکا در س��ازمان ملل متحد اعالم کرد: تصمیم دونالد ترامپ 
درباره قطع کمک مالی پاکس��تان نه ب��ه خاطر رأی مثبت این 
کش��ور برای فلسطین بلکه به دلیل فراهم کردن مخفی گاه امن 
برای تروریست ها اس��ت. وی افزود: پاکستان بازی دوگانه علیه 
آمریکا به راه انداخته و از تروریست هایی که در افغانستان علیه 
واشنگتن وارد عمل می شوند، حمایت می کند. وزیر امور خارجه 
پاکستان گفت: اینکه آمریکا نام پاکستان را به لیست کشورهای 

تحت نظر اضافه کرده به این معناست که از تمام ابزارهای خود 
علیه این کشور استفاده می کند.

رئیس جمهور آمریکا در نخس��تین پی��ام توئیتری خود در 
س��ال 2018 میالدی از قط��ع کمک های واش��نگتن به دولت 
پاکس��تان خبر داد و اعالم کرد که واشنگتن در اقدامی احمقانه 
در طی 15 س��ال گذش��ته ۳۳ میلیارد دالر به این کشور کمک 
کرده اس��ت که این روند ادام��ه نخواهد یاف��ت. وی ادامه داد: 
پاکس��تان جز دروغ و فریبکاری چی��زی تحویل آمریکا نداده و 

رهبران این کشور ما را احمق فرض کرده اند.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکس��تان با انتقاد مجدد از نواز 
شریف تاکید کرد: اگر ما در سال های قبل از آمریکا وام و قرض 
دریافت نمی کردیم، اینک مجبور نبودیم پیش روی واش��نگتن 

سر خم کرده و با ذلت برخورد کنیم.
 عمران خان در جلس��ه همگانی خود مردم ش��هر چکوال را 
مخاطب قرار داده و اوضاع سیاسی و اقتصادی پاکستان را فاجعه 
بار دانست. رهبر حزب تحریک انصاف تصریح کرد: مردم پاکستان 
دیگر فریب حیله و فریب نواز شریف را نخواهند خورد و وی باید 
برای ۳00 میلیارد روپیه ای که اختالس کرده حساب پس دهد.

وی با انتقاد از شیوه برخورد نواز شریف پس از رد صالحیت 
توسط دادگاه عالی پاکس��تان گفت: وی به جای اینکه از رفتار 
زش��ت خود شرمنده باشد شروع به متهم کردن ارتش و دادگاه 
عال��ی پاکس��تان کرده اس��ت. وی گفت: س��فر نواز ش��ریف به 
عربس��تان ب��رای این بود که او به آل س��عود التماس کرده و از 
آن��ان کمک بگیرد. عمران خان افزود: اگر ما در س��ال های قبل 
از آمری��کا وام و قرض دریافت نمی کردیم، اینک مجبور نبودیم 
پیش روی واشنگتن سر خم کرده و با ذلت برخورد کنیم، اینک 
من تنها با 200 سیاس��تمدار با ایمان پاکس��تانی جدید خواهم 
ساخت. کاپیتان سال های دور تیم ملی کریکت پاکستان افزود: 
ت��ا زمانی که یاد نگیریم مش��کالت را نباید با گرفتن قرض های 

خارجی حل کرد، بحران در کشور ادامه خواهد یافت.
درپی ایجاد تنش میان اسالم آباد و واشنگتن روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز« اعالم کرد: ارتباط بد با پاکس��تان به ضرر منافع 
مل��ی آمریکا اس��ت. روزنامه نیویورک تایمز زنگ هش��دار را برای 
سیاس��تمداران آمریکای��ی به صدا در آورد و اع��الم کرد: روابط بد 
با پاکستان سبب ایجاد خس��ارت برای آمریکا خواهد شد. در این 
گزارش آمده اس��ت: لغو کمک های مالی به پاکستان سودی برای 

آمریکا ندارد و ترامپ نباید با این اقدام به منافع آمریکا ضربه بزند.
این رس��انه اعتراف کرده است آمریکا بدون کمک پاکستان 
نمی تواند با تروریس��م موجود در منطقه مب��ارزه کند، بنابراین 
نبای��د ب��ه تنش ها با اس��الم آباد دامن بزند. عالوه ب��ر این تمام 
نظامی��ان آمریکایی ک��ه قصد اعزام به افغانس��تان را دارند باید 
از آس��مان پاکس��تان عبور کنند و حتی وسایل و تجهیزات نیز 
وارد بندر کراچی شده و از طریق خاک پاکستان وارد افغانستان 
می شود، قطع همکاری با پاکستان می تواند خسارت های فراوانی 
در زمینه اقتصادی برای آمریکا به دنبال داش��ته باش��د. در این 
می��ان چین در نظر دارد دومین پایگاه دریایی خارجی اش را در 
نزدیکی بندر گوادر پاکس��تان بسازد. پکن سال گذشته میالدی 

اولین تاسیسات نظامی خود را در جیبوتی افتتاح کرد.
براس��اس گزارش "سوث چاینا مورنینگ پست"، بندر گوادر 
بخ��ش کلی��دی کوریدور اقتصادی چین پاکس��تان اس��ت. این 
روزنامه به نقل از منابع آگاه در ارتش آزادی بخش خلق گزارش 
داد، نیروی دریایی پایگاهی در نزدیکی گوادر ش��بیه پایگاهش 
در جیبوتی برقرار می کند. این منابع تردیدهایی را درباره امکان 
اج��رای این تصمیم مط��رح کرده و به این نش��ریه گفتند بندر 
گوادر نمی تواند خدمات مش��خص برای کش��تی های جنگی را 
تامین کند. به گفته این منابع، بندر مذکور مکان مناسبی برای 
حمایت لجستیکی نظامی نیست. کارشناسان هم می گویند این 
بن��در واقع در دریای عرب به عنوان لنگ��رگاه و محل نگهداری 

کشتی ها و همچنین حمایت لجستیکی استفاده خواهد شد.

سياست  خارجی واشنگتن شکستی ديگر را ثبت کرد:

تاکيد پاکستان بر پايان اتحاد با آمريکا

رئیس جمه��ور اتح��اد جماهیر 
شوروی سابق از رهبران روسیه چ�����الش

و آمریکا خواس��ت تا شخصا در 
ح��ل و فصل اختالف��ات مربوط به پیم��ان نیروهای 
هس��ته ای میان برد موس��وم به "آی ان اف" مشارکت 

کنند.
میخائیل گورباچف رئیس جمهور اتحاد جماهیر 
ش��وروی س��ابق از روسای جمهور روس��یه و آمریکا 
خواست تا شخصا برای حل و فصل اختالفات موجود 
بر سر پیمان نیروهای هس��ته ای میان برد، تعامل و 

همکاری کنند.
ای��ن پیمان در دس��امبر 1۹8 میالدی توس��ط 
گورباچف و رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا 
ب��ه امضا رس��یده و از ابتدای ژوئ��ن 1۹88 میالدی 
رسما اجرایی شده است. این پیمان توسعه و استقرار 
و آزمایش موشک های بالس��تیک میان برد 1000 تا 
5500 کیلومتری و همین طور موشک های کوتاه برد 
500 تا 1000 کیلومتری و موشک های کروز زمینی 
را ممنوع اعالم کرده است. دو طرف همچنین متعهد 
شده اند تا کلیه موش��ک اندازها با برد 500 تا 5500 
کیلومتر را نابود کنند. آمریکا و روسیه بارها یکدیگر 

را به نقض این پیمان متهم کرده اند.

گورباچ��ف در مصاحب��ه ب��ا خبرگ��زاری کیودو 
نی��وز ژاپ��ن تاکید ک��رد: اکنون ماموری��ت حفاظت 
از توافقنامه ه��ای خل��ع س��الح یک��ی از مهمترین 
ماموریت ها اس��ت... من از روس��ای جمهور روسیه و 
آمریکا می خواهم تا شخصا با این مشکل مقابله کنند، 
و بار دیگر بر پایبندی خود به تعهدات مندرج در این 
پیمان تاکید کنند، و به دیپلمات ها و ارتش های خود 
دستور دهند تا مشکالت را حل و فصل کنند. وی در 
ادامه تصریح کرد: پیمان های بین المللی خلع س��الح 
هسته ای ش��امل پیمان نیروهای هسته ای میان برد، 
کاهش تس��لیحات راهبردی موس��وم به نیو استارت 
و پیمان منع اش��اعه تس��لیحات هسته ای موسوم به 
ان پی تی، همه و همه بخش��ی از یک س��اختار ساده 
است که می تواند در صورت از بین رفتن یکی از این 
اجزاء ، کال س��اختار آن با فروپاش��ی روبرو شود. در 
این میان »الکسی پوشکوف« رئیس کمیته سیاست 
اطالعاتی پارلمان روس��یه، سیاس��ت خارجی دولت 
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهوری آمری��کا را نوعی 
هرج و مرج خواند.این س��ناتور ارش��د پارلمان روسیه 
تأکید کرد، سیاست خارجی دونالد ترامپ، »به جای 

استراتژی، نوعی هرج و مرج است«.
وی درپیام��ی که در صفحه توئیتر خود منتش��ر 

کرد، نوش��ت: »سیاست خارجی دولت ترامپ عبارت 
اس��ت از: تن��ش با اتحادی��ه اروپا، انزوا در اورش��لیم 
)قدس(، شکس��ت شورای امنیت سازمان ملل درباره 
ایران، س��ختی با چین«.پوشکوف ادامه داد: »هرج و 
مرج به جای اس��تراتژی، از قابلیت های رئیس دولت 

آمریکا است«.
دونالد ترامپ در تاریخ 6 دس��امبر، رسما قدس 
را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد و 
به وزارت خارجه آمریکا دس��تور داد تا اقدامات الزم 
برای جابه جایی سفارت آمریکا از تل آویو به قدس را 
فراهم آورد که این اقدام موجی از خش��م و ناراحتی 
را در میان جهان اس��الم و برخی کش��ورهای غربی 

برانگیخت.
 ب��ا آغاز برخ��ی ناآرامی ها در بعضی ش��هرهای 
ایران، ترامپ که پیش از این ملت ایران را تروریست 
خط��اب کرده ب��ود، و با صدور فرمان��ی اجرایی مانع 
از ورود اتب��اع ایران��ی به خاک آمریکا ش��ده بود در 
توئیت ه��ای پیاپی به حمایت از آش��وب ها در ایران 
پرداخت و مقامات این کشور از جمله »نیکی هیلی« 
سفیر واشنگتن در س��ازمان ملل، خواستار برگزاری 
نشس��ت فوری شورای امنیت و ش��ورای حقوق بشر 
سازمان ملل علیه ایران شد. نشست شورای امنیت به 
پیشنهاد واشنگتن برگزار شد اما با مخالفت اکثریت 

اعضای این شورا مواجه شد.

درخواست گورباچف از آمريکا و روسيه 


