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امیدواری ایران به اجرای موافقتنامه پادمان هسته ای 
نماین��ده ای��ران در آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی ابراز 
امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد اجرای موافقتنامه پادمان 

هسته ای در کلیه سرزمین های اشغالی فلسطین باشیم.
به گ��زارش فارس، رض��ا نجفی گفت: این تحول مس��یر 
جهانش��مولی معاه��ده ع��دم اش��اعه  بوی��ژه در خاورمیانه و 
همچنین ایجاد منطقه عاری از س��اح های هس��ته ای در این 

منطقه را هموار ساخته است.
نجفی همچنین گفت: با نهایی شدن این موافقتنامه همه 
س��رزمین های این منطقه به جز س��رزمین های تحت اشغال 
رژیم اس��رائیل تحت پوشش موافقتنامه پادمان و مفاد معاهده 

عدم اش��اعه ق��رار می گیرد. وی تاکید ک��رد: تنها مانع در این 
مس��یر تاسیسات هسته ای خارج از پادمان رژیم اسرائیل است 
که با برنامه س��اح های هس��ته ای خود تهدیدی واقعی برای 

صلح و امنیت مردم این منطقه و جهان به شمار می رود.

یسم مبارزه  ور هیچ کشوری به اندازه ایران با تر
نکرده است

رئیس س��ازمان اجتماعی »امت جهانی اس��امی« 
گفت: هیچ کش��وری مانند ای��ران در منطقه خاورمیانه 
با تروریس��ت ها مب��ارزه نمی کند و این کش��ور ضربات 

سنگینی بر بدنه تروریسم وارد کرده است.
محم��د امین ماجومدر  در مصاحب��ه با ایرنا گفت: 
ای��ران در راه مبارزه با تروریس��م ش��هدای زیادی داده 
اس��ت و ه��زاران نفر از اف��راد این کش��ور در مبارزه با 
گروه های تروریستی به شهادت رسیده یا سامتی خود 

را ازدست داده اند.
ماجومدر گفت: ایران از چهار دهه پیش و با پیروزی 
انقاب اسامی، هدف توطئه های غربی و آمریکایی قرار 
گرفت و تروریست ها یکی از ابزار علیه ایران بودند که با 

حمایت از خارج به این کشور حمله می کردند.
مق��ام اجتماعی مس��لمان روس با انتق��اد از رویکرد 
کش��ورهای عربی منطقه خاورمیانه در مس��اله مبارزه با 
تروریس��م و افراط گرایی ادامه داد: اگر کش��ورهای دیگر 
منطقه مانند ایران با گروه های تروریستی مبارزه می کردند، 
امروز داعش و س��ایر گروه های تروریستی نمی توانستند 

کشورهای اسامی را مورد حمله قرار دهند.
ماجوم��در تاکید ک��رد: برخی کش��ورهای منطقه 
ازجمله عربس��تان س��عودی بجای مبارزه با تروریس��م 
ب��ه حمای��ت از آنها پرداخته و تروریس��ت ها را مبارزان 

اسامی می خوانند.
مقام مس��لمان روس��یه افزود: اما همین گروه ها در 
س��وریه ثابت کردند که برای رس��یدن ب��ه هدف خود 
آماده ان��د خون اف��راد بیگناه را به زمی��ن بریزند و اکثر 

مسلمانان قربانیان این گروه ها را تشکیل می دهند.
وی اف��زود: تا زمانی که ای��ن گروه ها مورد حمایت 
برخی کش��ورهای غربی و عربی قرار می گیرند، منطقه 

خاورمیانه روی آرامش نخواهد دید.
ماجوم��در تاکید کرد: ائت��اف بین المللی مبارزه با 
تروریس��م تحت سرپرس��تی آمریکا نیز فقط تظاهر به 

مبارزه با گروه های تروریستی می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: آمریکا و متحدانش در واقع 
در س��وریه از تروریس��ت ها حمای��ت می کنن��د و هیچ 
مبارزه ای از طرف این کش��ورها با گروه های تروریستی 
انجام نمی گیرد و آنه��ا در واقع افکار عمومی جهانی را 

فریب می دهند.
کارش��ناس مس��لمان روس گفت: ب��ا توجه به این 
مسائل، خاورمیانه در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد 
و تنه��ا راه بهب��ودی این وضعیت همکاری کش��ورهای 
منطق��ه اس��ت و باید در این راس��تا اقدامات خود علیه 
گروه های تروریس��تی را هماهنگ کنن��د. وی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: کشورهای منطقه باید اختافات خود 
را کنار گذاش��ته و برای تامین امنیت، ثبات و سرکوبی 
گروه های تروریس��تی با یکدیگر در ارتباط دائم باشند و 

اطاعات عملیاتی را با یکدیگر مبادله کنند.

 دادنامه پرونده كالسه 9309982914200215 شعبه 1077 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايى مدرس تهران (1104 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
ليال شاهرخي فرزند نورعلي  متهمان: حميدرضا سيدعزيزاله فرزندداريوش شاكي و مهم به نشاني مجهول المكان و آرزو محمدي فرزند سردار شاكي اتهام: 
سرقت خودرو نيسان و رابطه نامشروع راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي حميدرضا عزيزي فرزند داريوش مبني بر سرقت خودرو وانت نيسان شاكي خانم 
ليال شاهرخي و بعالوه رابطه نامشروع با متهم آرزو محمدي موضوع گزارش ارسالي در خصوص سرقت با توجه به توضيحات خانم آرزو گزارش 110اعالم 
شكايت شاكي تحقيقات بعمل آمده وعدم دسترسي به آقاي عزيزي وقوع بزه را ثابت تشخيص و به استناد ماده 661 قانون تعزيرات به يك سال حبس و 74 
ضربه شالق محكوم مي شود و با توجه به استرداد خودرو رد مال منتفي مي باشد درخصوص اتهام وي و خانم آرزو راجع به رابطه نامشروع كه در آن قسمت 
با قرار عدم صالحيت به اين دادگاه ارجاع گرديده است با عنايت به اينكه دليل كافي بر رابطه نامشروع موجود نمي باشد به استناد اصل 37 قانون اساسي حكم 
برائت صادر مي شود.  راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز از ابالغ از سوي متهم آقاي عزيزي قابل واخواهى در اين دادگاه و در قسمت اخير ظرف 20 

روز از ابالغ  قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران خواهد بود.
تهران استان  دو  كيفري  دادگاه   1077 شعبه  رئيس  الف                            76092/م   

 دادنامه پرونده كالسه 9609982120700246 شعبه 1027 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايى شهيد قدوسي تهران (1027 جزايي سابق) تصميم نهايي 
شماره  متهم: علي دريانيان به نشاني مجهول المكان  اتهام: مداخله در اموال توقيفي گردشكار: دادگاه با استعانت از خداوند تبارك و تعالي و باتوجه 
به مستندات و مدارك پرونده مبادرت به صدور راى مى نمايد.  راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي علي دريانيان داير بر دخالت و تصرف در  اموال 
توقيف شده با عنايت به محتويات پرونده اعالم جرم دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 19 تهران بررسي موضوع و مالحظه مدارك و مستندات ابرازي 
انباردار ميگردد و طي دادنامه  اينكه بموجب صورتجلسه مورخ 1388/7/13 حسب دستور قضايي كاالي غيربهداشتي توقيف و تحويل متهم بعنوان  و 
شماره 8909972191800468 مورخ 1389/3/26 شعبه 1043 دادگاه عمومي حكم بر محكوميت نامبرده صادر ميگردد كه در تاريخ1395/2/11 جهت 
اجراي دادنامه مبني بر معدوم نمودن كاالي توقيف شده به محل انبار مراجعه كه مطابق گزارش نماينده حقوقي سازمان استاندارد كاال موجود نبوده 
قانون   663 ماده  استناد  به  دانسته  مسلم  و  محرز  را  نامبرده  بزهكاري  دادگاه  لذا  دارد  قانني  مقامات  اجازه  بدون  امور  در  دخالت  بر  داللت  كه  است 
تعزيرات حكم محكوميت مشاراليه به تحمل 4 ماه حبس صادر و اعالم مي نمايد.  راى صادره غيابى ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى سپس 

ظرف مدت مذكور قابل تجديدنظرخواهى مي باشد.
تهران استان  دو  كيفري  دادگاه   1027 شعبه  رئيس  الف                            76093/م   

 دادنامه پرونده كالسه 9609982120700388 شعبه 1027 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايى شهيد قدوسي تهران (1027 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره 
متهم: محمد زارعي  اتهام: بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه كار گردشكار: دادگاه با استعانت از خداوند تبارك و تعالي و باتوجه به مستندات و مدارك پرونده 
مبادرت به صدور راى مى نمايد.  راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي محمد زارعي داير بر بكارگيري اتباع بيگانه بدون پروانه كاربا عنايت به محتويات پرونده 
شكايت اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعلي استان تهران گزارش بازرسي كار مبني بر اينكه سه نفر كارگر تبعه كشور افغانستان فاقد پروانه فعاليت كار در 
كارگاه ساختماني متعلق به مشاراليه بكارگرفته شده اند و متهم نيز حضور نيافته و دفاعي بعمل نياورده است لذا دادگاه بزهكاري وي را محرز و مسلم دانسته  
به استناد ماده 181 قانون كار به تحمل چهار ماه حبس محكوم و برابر مواد 64-66 و بندهاي ب مواد 83-86 قانون مجازات اسالمي حكم به پرداخت مبلغ 
ده ميليون ريال جزاي نقدي بعنوان جايگزين حبس صادر و اعالم مي گردد.  راى صادره غيابى ظرف 20 روز قابل واخواهى سپس ظرف مدت مذكور قابل 

تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران استان  دو  كيفري  دادگاه   1027 شعبه  رئيس  الف                            76094/م   

نهايي  تصميم  سابق)  جزايي   1087) تهران  مدرس  قضايى  مجتمع  دو  كيفري  دادگاه   1087 شعبه   9509982149500200 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره9609972167001400 شاكي: پرستو بخشي فرزند شهريار متهم: بهروز تاجيك به نشاني مجهول المكان   اتهام ها: تخريب و تهديد و توهين راى 
دادگاه  بموجب كيفرخواست دادسراي ناحيه 4 تهران بشماره 7522-95 مورخ 95/10/19 آقاي بهروز تاجيك متهم است به توهين (فحاشي) درمورخه 95/2/17 
موضوع شكايت خانم پرستو بخشي بدين شرح كه شاكي بيان نموده است متهم از اقوام من مي باشد براي اخاذي با چوپ بيليارد شيشه درب ورودي را 
شكسته و وارد ساختمان شد اقدام به تهديد نمود و خواسته بود خودرو را به وي تحويل بدهيم دادگاه با توجه به محتويات پرونده- تحقيقات انجام شده نظر به 
اينكه برگ گزارش مرجع انتظامي بنام آقاي سحاب طيبي مي باشد و شاكي نيز عليرغم ابالغ اخطاريه در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر نشده است بنظر دادگاه 
بلحاظ فقد ادله وقوع بزه محرز نيست و مستندا به ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر ميگردد درخصوص ساير عناوين اتهامي كه در 
كيفرخواست ذكر شده نظر به اينكه در قرار جلب به دادرسي1131-95 مورخ 95/7/11 شعبه محترم پنجم بازپرسي درخصوص آنها قرار منع تعقيب صادر شده 
و داديار محترم اظهار نظر نيز قرار صادره را تائيد نموده است كيفرخواست در اين خصوص اشتباهًا صادر شده و موجبي براي رسيدگي به آن وجود ندارد.

 راى صادره غيابى و ظرف مدت10 روز پس از ابالغ به شاكي قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 76095/م الف                            رئيس شعبه 1087 دادگاه كيفري دو استان تهران

آگهي  راي دادگاه  با استعانت از خداوند متعال درخصوص اتهام آقاي آيت اله جهان شاهلو فرزند التفات علي (فعال متواري و مجهول المكان) داير بر تصرف 
عدواني قسمتي از پالك ثبتي5-اصلي بخش12 تهران نسبت به قطعات 91و 92 موضوع شكايت 1-خانم قيزقيد نيرومند علي بابالو فرزند ساالر 2-آقاي منصور 
اميري قلج قشالق فرزند مشهدي آقا با اين توضيح كه بموجب قرارداد اجاره شماره536 مورخ 95/3/12 شكايت قطعات فوق را از اداره اوقاف تحت اجاره 
داشته اند كه متهم اقدام به تصرف عدواني در اين پالك ثبتي نموده و عليرغم ابالغ از طريق نشرآگهي متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده واليحه اي نيز ارسال 
ننموده است علي ايحال با توجه به دليل مالكيت اداره اوقاف (صفحه95) سند اجاره متعلق به شكات صفحه96 صورتجلسه مورخ 95/2/26 مامورين در صفحه 
26 پرونده و آثار تصرفات متهم در محل به شرح صفحات 27-28-29 پرونده و ساير محتويات پرونده بزهكاري متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده 
690 قانون مجازات اسالمي- تعزيرات ضمن قلع و قمع مستحدثات ايجاد شده از سوي متهم در پالك مذكور متهم به يكسال حبس تعزيري نيز محكوم ميگردد.

 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاء اين مدت ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 
تجديدنظر استان تهران مى باشد.

  76096/م الف     رئيس شعبه 1059 محاكم كيفري 2 تهران

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / سيد مجتبى علوى دهكردى مالك / مالكين 1/3 بيست و 
ســه سهم مشاع از 67 سهم ششــدانگ مشاع پالك ثبتى 71/391 واقع در جيالرد به نشانى 
جنب رودخانه موضوع ســند / اســناد مالكيت شــماره 40910 صادره به تاريخ 1365/1/9 
متقاضــى تعيين بســتر و حريم رودخانه/ مســيل / نهر مريز در داخل و مجــاورت پالك ثبتى 
فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين 
بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا 
از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 
ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گيالونــد بلوار آيت اله خامنه اى 
روبروى باشــگاه وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت 
مقــرر فــوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهــران (امور آب -) نبوده و بســتر و حريم 
اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/4978- تاريخ انتشار نوبت 

اول:96/12/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/19
اداره امور آب تهران – دماوند

مفقودى
كليه مدارك اعم از برگ سبز،ســند كمپانى ســوارى پژو206 مدل 83 رنگ دلفينى ش 
موتور PSS14769078 شاســى 83639221 پالك ايــران77-643ل39 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم- سارى

دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه نهم شــوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها 
:شــركت تعاونى روســتايى انقالب شهريار با وكالت فكور سيار – خوانده/ خواندگان:  1- ثريا 
چناقچى 2- ســيد محمدرضــا كالنترزاده به نشــانى مجهول المكان - خواســته مطالبه وجه - 
گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى قاضى 
شــورا بررسى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شــرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت تعاونى روستايى انقالب شهريار 
بــا وكالــت فكور و مديرعامل بهزاد درخشــان بطرفيــت 1- ثريا چناقچى 2- ســيد محمدرضا 
كالنترزاده به خواسته مطالبه مبلغ شصت ميليون ريال بابت چك به شماره 686127 در عهده 
بانك ســپه شــعبه شهريار بانضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات 
پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان 
شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك/ چك ها در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از 
بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده/ خواندگان 
حســب درخواســت خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست 
و وقت رســيدگى از طريق نشــرآگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن در شــورا 
حاضر نگرديده و دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شــورا 
با اســتصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه 
دعــوى مطروحــه را محمــول به صحت تلقى و با اختيــار حاصله از ماده 9قانون شــوراهاى حل 
اختــالف مصوب 94/8/10 مســتندا به مــواد 310و313 قانون تجــارت و مواد 198و 519 
قانــون آيين دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و تبصــره الحاقى به ماده 
2قانــون صدور چك حكم به محكوميت خوانده / تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ شــصت 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ نهصد هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت 
تاخيــر تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غيابى و ظرف 20روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد م الف/ 20041
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
شــماره پرونده:820/1/96- مرجع رسيدگى: حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان 
شــهريار ، خواهان: شركت تعاونى روستايى انقالب شهريار با وكالت خانم اشرف فكور فاز يك 
انديشه پاساژ كسرى طبقه 3 واحد 11 ، خواندگان: آقاى حسام رهگذر به نشانى كرشته كوچه 
ليلســتانى فرعى گلســار پالك 43 و ســعادت محمدزاده مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه 
چك ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى 
، قاضى شــورا بررســى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت تعاونى روســتايى انقالب 
شــهريار با وكالت خانم اشــرف فكور بطرفيت حسام رهگذر و ســعادت محمدزاده به خواسته 
مطالبه مبلغ دويســت ميليون ريــال بابت يك فقره چك به شــماره 052724/9062 مورخه 
1396/2/13 در عهده بانك ملى شعبه كرشته به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال 
تســليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات 
بعمل آمده از ســوى آن شــورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى 
عدم پرداخت از بانك محال عليه ، حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشتغال ذمه 
خوانــدگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه بــه اينكه خوانده رديف اول با 
وصف ابالغ قانونى درجلســه حاضر نگرديده ليكن دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه 
و اقامه ننموده و خوانده رديف دوم نيز با توجه به مجهول المكان بودن و ابالغ از طريق نشــر 
آگهى در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و دفاعى به عمل نياورده لهذا قاضى شورا با استصحاب 
بقاى دين و ضمن مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه ، دعوى 
مطروحــه را محمول بــه صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف 
مصوب 94/8/10 ، مستنداً به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آئين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امــور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چك حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به مبلغ دويســت ميليون ريال بابت اصل خواســته 
و مبلغ دو ميليون و ششــصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريــخ صدور چك لغايت وصول ان و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعــالم مــى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهــى در همين حوزه و ظرف 20 
روز پــس از انقضاى مهلت واخواهى قابــل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى 

دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/20042
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يكقطعه زمين مشجر به مساحت 991/60 مترمربع به پالك 990 
فرعى از 703  فرعى از ســنگ 92 اصلى قريه جابان كه بنام خانم منيره رفيعى فرزند محمد 
ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از طرفى مطابق 
مــاده 15 قانــون ثبت نيز نميتــوان عمل نمود لذا بنا بــه تقاضاى كتبى نامبــرده تحديد پالك 
مذكور در روز يكشنبه مورخ 1397/2/16 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد 
بدينوســيله بــه اطالع اهالى و خصوصاً بمالكيــن مجاور و يا نماينده قانونــى آنها اعالم ميدارد 
كــه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرســانند مهلت اعتــراض از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته 

و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1396/12/19 روز شنبه- م الف/4910
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / داود قدم على وكالتا از طرف على كردارى مالك 2 ســهم 
مشاع از 8 سهم يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ مشاع پالك ثبتى 60/310 واقع در قريه 
اوره به نشــانى امام زاده قاســم موضوع ســند / اسناد مالكيت شــماره 101487 صادره به 
تاريخ 86/5/29 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه/ مسيل / نهر - در داخل و مجاورت 
پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده 
مى باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود 
ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گيالوند بلوار آيت اله 
خامنه اى روبروى باشــگاه وليعصر مراجعه نمايند. بديهى اســت عدم مراجعه مالكين مشــاعى 
ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر 
و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4980- تاريخ انتشار 

نوبت اول:96/12/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/19
اداره امور آب تهران – دماوند

دادنامه
شــماره پرونده:815/1/96- مرجع رسيدگى: حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان 
شــهريار ، خواهان: شركت تعاونى روستايى انقالب شهريار با وكالت خانم اشرف فكور شهريار 
ابتداى فاز يك انديشــه پاساژ كســرى طبقه 3 واحد 11 ، خواندگان: 1- سيده فاطمه تاجيك 
به نشانى شهريار ميدان معلم فروشگاه فرش ثامن 2- بهزاد فراين مجهول المكان 3- حسن 
حاجبــى مجهــول المكان ، خواســته: مطالبه وجه چك ، گردشــكار: پس از وصــول پرونده و با 
توجه به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى ، قاضى شــورا بررســى را كافى دانسته و 
ضمن اعالم ختم رســيدگى به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) 
در خصوص دعوى شــركت تعاونى روســتايى انقالب شــهريار با وكالت خانم اشــرف فكر سيار 
بطرفيت خانم ســيده فاطمه تاجيك و آقايان بهزاد فراين و حســن حاجبى به خواســته مطالبه 
مبلغ يكصد و هشــتاد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شــماره 12883 مورخه 96/7/1 
در عهده بانك ســپه شــعبه تهران به انضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و 
مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده 
از سوى آن شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
از بانك محال عليه ، حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشــتغال ذمه خواندگان و 
اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه دارد و با توجه به اينكه خوانده رديــف اول عليرغم ابالغ 
قانونى در جلســه شــورا حاضر نگرديده  دفاعى از خود به عمل نيــاورده و با توجه به مجهول 
المكان بودن خواندگان رديف دوم و ســوم حســب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه 
كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر نگرديده لهذا قاضى شورا با استصحاب 
بقاى دين و ضمن مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه ، دعوى 
مطروحــه را محمول بــه صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف 
مصــوب 94/8/10 ، مســتنداً به مــواد 310و313 قانون تجارت و مــواد 198و519 قانون 
آئيــن دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقــالب در امور مدنى حكم و تبصــره الحاقى به ماده 2 
قانــون صدور چــك حكم به محكوميت خوانــده/ تضامنى خواندگان به مبلغ يكصد و هشــتاد 
ميليــون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ دو ميليون و پانصــد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول ان و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره نســبت به خوانده رديف اول غيابى 
و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و ســپس نســبت به هر دو ظرف 20 روز قابل 
تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى دادگســترى شهرســتان شهريار مى باشد. 

م الف/20040
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك شــماره 3130 اصلى بخش يك ثبتى 
شــاهرود در صفحه 76 دفتر 271 ذيل شماره 37209 به نام غنچه اميرى ثبت و سند صادر 
و تسليم گرديده و سپس ايشان با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند 
مالكيت به علت جابجايى مفقود گرديده و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى نموده است 
لــذا برابر تبصره يك مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يكبــار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نسبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت 
در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز 
پس از انتشــار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس 
از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره 

چاپى سند 491252 مى باشد. تاريخ انتشار: 96/12/19
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

گهــى ابالغ  اجرائيــه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصوب 
تيرماه 1355- سند رهنى

بدينوســيله بــه آقــاى عليرضــا ابراهيمى فرزنــد غالمرضــا بــه ش ش 133 و ش ملى 
4569726682 به نشــانى ســرخه شــهرك امــام (ره) مجتمع سورســامان چمــران 3 اولين 
آپارتمان طبقه 1 واحد غربى ابالغ مى گردد كه بستانكار بانك مسكن سرخه براى وصول على 
الحســاب مبلغ 243/733/596 ريال به موجب ســند رهنى شــماره 1388/6/31-2982 
مســتند پرونده اجرائى كالســه 9600518 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان اجرائيه 
صادر گرديده و برابر گزارش مامور انتظامى شهر سرخه مبنى بر عدم شناسايى آدرس مذكور 
و بستانكار نيز نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد لذا برابر تقاضاى 
متعهد له به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشــار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و 

آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 1396/12/19
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان- داود دهباشى

ثبت نام واحدهاى فاقد متقاضى مسكن مهر پروژه خودمالكى مرتضى فيلى شهرستان رامسر
باتوجــه به اطالعيه پروژه هاى مســكن مهر فاقد متقاضى،در پايگاه اطالع رسانى(ســايت 
www.mazrud. اينترنتى)اداره كل راه و شهرســازى استان مازندران به نشانى الكترونيكى
ir، متقاضيان مى توانند براى آگاهى از شرايط و فرايند ثبت نام به پايگاه اطالع رسانى(سايت 
اينترنتى)مذكــور مراجعه نمايند.متقاضيانى كه تمايل به ثبت نام در پروژه خودمالكى مرتضى 
فيلى در شهرســتان رامســر كه داراى 10 واحد فاقد متقاضى مى باشند را دارند مى توانند 
حداكثر تا تاريخ 1397/1/15 با تكميل و تســليم فرم تقاضاى ثبت نام و ساير مدارك مورد 
نياز اعالمى به اداره راه و شهرســازى شهرســتان رامســر مراجعه نمايند.تاريخ انتشــار نوبت 

اول:96/12/3 نوبت دوم 96/12/19 .م/الف
مرتضى فيلى شماره تماس:09113918091              

آمری��کا دیگ��ر بعن��وان یک 
ابرقدرت جهانی مطرح نبوده پرونـــــده

و نفوذ خود حت��ی در میان 
متحدی��ن نزدیک��ش را از دس��ت داده و تواف��ق 
هس��ته ای با ایران، نمونه خوب��ی در اثبات منزوی 

شدن آمریکا در مقابل سایر جهان است.
ب��ه گزارش تس��نیم، خبرگزاری »نووس��تی« 
روس��یه در تحلیلی نوش��ته اس��ت: وخامت اوضاع 
پیرامون توافق هس��ته ای با ایران نه تنها به خودی 
خود دارای اهمیت اس��ت، بلکه نمونه شاخصی از 
این واقعیت اس��ت که ایاالت متحده آمریکا دیگر 
وضعیت ی��ک ابرقدرت جهانی را ن��دارد. آنچه در 

حال رخ دادن است، کاما واضح است.
چن��د روز قبل "مایکل پن��س" معاون رئیس 
جمهوری آمریکا با اعام اینکه واش��نگتن با شدت 
عمل هر چه بیشتر مسئله تجدیدنظر در خصوص 
توافق هس��ته ای با ایران را ادامه می دهد، باردیگر 
در م��ورد خارج ش��دن یکجانب��ه آمری��کا از این 

توافقنامه هشدار داد.
در همین جا باید یادآور شویم که برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( در زمینه برنامه هسته ای 
ایران، نخس��تین توافقنامه بین المللی نیس��ت که 
مقامات واش��نگتن تهدی��د کرده اند ک��ه آن را به 
س��طل اش��غال خواهند انداخت. همانطور که همه 
می دانند پیمان مش��ارکت بازرگان��ی فراآتانتیکی 
و توافقنام��ه پاریس در ب��اره آب و هوا هم توافقات 
بین المللی دیگری هس��تند که سرنوشت مشابهی 
داش��ته و دولت جدید آمریکا به ریاس��ت "دونالد 
ترامپ" بط��ور یکجانبه از آنها خارج ش��ده. عاوه 
ب��ر این، آمریکایی ها مواضع خویش در مورد برخی 

توافق��ات مهم دیگر جهان��ی را نیز تغیی��ر داده و 
خواستار شرایطی ش��ده اند که منافع آنها را بیشتر 

تامین کند.
بدی��ن ترتیب این یک سیاس��ت مرس��وم در 
آمریکاس��ت که رئیس جمهوری جدید این کشور، 
نسبت به هر آنچه که رئیس جمهوری قبلی امضاء 
کرده و در خصوص آن توافق نموده، عاقه ای ندارد 
و اینبار این سیاست آنقدر آشکار اجرا شده که حتی 

شرکای نزدیک واشنگتن نیز مایوس شده اند.
از س��وی دیگر، چنی��ن برخ��وردی، هرچند 
در ش��کل بس��یار ناپخته و بر اس��اس این فرمول 
کاس��یک: »یک مرد نجیب بر اساس قواعد بازی 
کرده و زمانی که دیگر برنده نشد، قوانین را تغییر 
می ده��د«، واقعا پدیدار ش��ده اس��ت. البته طبق 
معمول ش��یطان در جزییات النه کرده اس��ت. در 
نتیجه پدیده خن��ده دار، ولی کاما طبیعی پیش 
می آی��د: تا زمانی که این آقایان »نجیب« در راس 
قدرت قرار دارند، ضرورتی وجود ندارد که شرایط 
خاصی را به نفع خویش تغییر دهند. ولی همینکه 
قدرت خود را از دس��ت می دهند، شروع به تقلب 
کرده و قوانین را دس��تکاری می کنند. از آنجا که 
این آقایان همچن��ان بازیگرانی قدرتمند و با نفوذ 
هس��تند،  کاهبرداری آنها بیش از همه، بازیگران 
ضعی��ف و کم ارزش تر را تح��ت تاثیر قرار می دهد، 

بدین ترتیب این اقدام انزجار سایر بازیگران را نیز 
برمی انگی��زد. البته در اینجا مرحله بعدی اقدامات 
آغاز می ش��ود که تغییرات ن��ه چندان مهم قوانین 
کمکی به برنده ش��دن ای��ن آقایان نمی کند و آنها 
ب��ه جنب و جوش افتاده و دیگر اصا هیچ قانون و 

قاعده ای را در بازی رعایت نمی کنند.
در اینجا دو نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی 
اس��ت: اوال، چنین رفتاری نه تنها به طرفهای کم 
نفوذ آسیب می رساند، بلکه دیگر شرکت کنندگان 
در ب��ازی ه��م ک��ه تاکنون چش��مان خ��ود را به 
روی این هنرنمایی بس��ته بودند ه��م تحت تاثیر 
ق��رار می گیرند. ضمن اینکه ای��ن اوضاع برای این 
بازیگران اصلی هم ضررهای مس��تقیم و جدی به 

دنبال دارد.
نکته دوم هم اینکه، در جلوی چش��مان سایر 
شرکت کنندگان در این بازی، این »آقایان نجیب« 
دیگر موقعیت قبلی خویش را از دس��ت داده و به 
طرف هایی تبدیل ش��ده اند که دیگر وجهه قانونی 
ندارند، ولی به خاطر خطری که برای همه شرکت 
کنندگان دیگر دارند، همچنان در بازی نگه داشته 

می شوند.
دقیق��ا ای��ن وضعیتی اس��ت که می ت��وان در 
ش��رایط کنونی در رابطه با روابط آمریکا با س��ایر 
کش��ورهای جهان مش��اهده ک��رد. برترین قدرت 

جهان��ی اکن��ون در رواب��ط خویش حت��ی با قابل 
اعتمادترین متحدانش، از جمله ژاپن و کشورهای 

اروپایی هم دچار مشکات جدی شده است.
توافق هس��ته ای با ای��ران در وضعیت کنونی 
واقع��ا یک عامل ش��اخص و تعیین کننده اس��ت، 
از آنج��ا ک��ه اوضاع تنها به ایران بعنوان کش��وری 
ک��ه آمریکا تاش زیادی را برای منزوی کردن آن 
نموده، مربوط نیست. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
هم از لحاظ سیاس��ی و هم اقتصادی عاقه زیادی 
به مش��ارکت با ته��ران دارند. کش��ورهای بزرگ 
اروپایی فعاالنه در حال بازگش��ت به بازار پرس��ود 
ایران هس��تند که کش��وری بیش از اندازه مهم و 
قدرتمند اس��ت و نمی ت��وان آن را نادیده گرفت. و 
اروپایی ه��ا اصا نیازی ندارند ک��ه میله دیگری از 
جانب آمریکا در چرخ آنها وارد شود، بخصوص در 

مورد چنین مسئله پیچیده و مهمی مانند ایران.
دقیق��ا به همی��ن دلیل ی��ک تناقض جدی و 
آش��کار پیرامون توافق هس��ته ای با ای��ران بوجود 
آمده است که نش��ان می دهد ایاالت متحده واقعا 
در انزوا و در مقابل س��ایر جهان قرار گرفته است: 
اروپ��ا بش��دت مخالف صرف نظر ک��ردن از برجام 
هس��تند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بارها 
اج��رای کلیه تعهدات تهران در چارچوب برجام را 
تایید کرده اس��ت. در مورد مواضع روسیه، چین و 
سایر کش��ورهای حامی حل و فصل مسالمت آمیز 
این مشکل هم می توان اصا صحبتی نکرد. در این 
رابطه تنها اس��تثناء اسرائیل اس��ت که از اقدامات 
آمریکا بشدت حمایت کرده و حتی خواستار شدت 

عمل بیشتر واشنگتن در برخورد با تهران است.
این اوضاع در ش��رایطی اس��ت ک��ه آمریکا به 

تازگ��ی یک جنگ تجاری علیه اروپا، چین و حتی 
کانادا آغاز کرده و روابط بین واش��نگتن با شرکای 
نزدیکش هم بش��دت تیره شده اس��ت. همین دو 
سه سال پیش اکثر پیش بینی ها بدین صورت بود 
ک��ه آمریکا برتری جهانی خ��ود را همچنان حفظ 
ک��رده و حتی در بدترین ش��رایط هم قادر اس��ت 
اتحاده��ای مورد نظر خوی��ش را بوجود آورد. ولی 
اکنون دیگر کاما مش��خص ش��ده که حتی اروپا 
نیز بازی مس��تقل و جداگانه ای را در پیش گرفته 
و با موفقیت با تاش��های آمریکا در جهت آس��یب 

رساندن به منافع خویش مقابله می کند.  
در کل این قضیه یک نکته نیز بسیار آموزنده 
اس��ت و آن اینکه وضعیت توافق هسته ای با ایران 
به هر ش��کل که پیش ب��رود، بازهم  آمریکا بازنده 
خواه��د ب��ود و اگ��ر تهدیدات گوش خ��راش آنها 
»بل��وف« و توخال��ی بوده و هیچ اق��دام واقعی در 
پشت س��ر آنها قرار نداشته باش��د، یا واقعا دست 
به اقداماتی زده ش��ود و ب��ار دیگراوضاع پیرامون 
جمهوری اس��امی وخیم شود، س��ایر جهان و از 
جمل��ه اروپا با قاطعیت بیش��تری در مقابل آمریکا 
خواهد ایستاد. ضمن اینکه سناریوی دوم احتمال 
کمت��ری دارد و اکثر کارشناس��ان ب��ر این عقیده 
هس��تند که تهدیدات واشنگتن صرفا در حد کام 

باقی خواهند ماند.
ایاالت متحده بطور قطعی وارد مرحله ای شده 
اس��ت که هر اقدامی در جهت ص��رف نظر کردن 
از رعای��ت قوانین بین المللی وضعیت این کش��ور 
بعن��وان یک ابرقدرت جهان��ی را ضعیف تر از قبل 
کرده و آمریکا را یک قدم به از دست دادن برتری 

و سلطه خود در جهان نزدیکتر خواهد کرد.

ایران، آنقدر مهم است که نمی توان آن را نادیده گرفت

پایان هژمونی آمریکا

رئی��س جمه��ور فرانس��ه ب��ا بی��ان اینکه 
حـاشـیه اقدامات��ی را ب��رای متوق��ف ک��ردن برنامه در 

موش��کی بالس��تیک ایران انج��ام می دهد، 
گفت پاریس به دنبال گفت وگو با تهران است.

به گزارش فارس، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه 

ش��امگاه چهارش��نبه اعام کرد که این کش��ور اقداماتی را برای 
متوقف کردن توسعه موشک های بالستیک ایران انجام می دهد.

ماکرون ط��ی س��خنرانی در همایش یک س��ازمان یهودی 
در فرانس��ه گفت: »فرانس��ه به همراه متحدانش ش��امل آمریکا 
و انگلی��س در حال انجام اقداماتی علیه فعالیت های )موش��کی( 
بالس��تیک ایران در منطقه اس��ت. من )در این باره( گفت وگوی 
طوالنی ای با نخست وزیر )اسرائیل( "بنیامین نتانیاهو" داشتم.«

به نوش��ته وب��گاه »یدیع��وت آحرونوت« وی با بی��ان اینکه 
خواستار مذاکره با تمام طرف ها از جمله ایران است، افزود امنیت 

اسرائیل اما نباید موضوع مذاکره باشد.
کاخ س��فید از مدت ها پیش کشورهای اروپایی را برای رضایت 
دادن به اصاح توافق هس��ته ای و آغ��از دور جدیدی از مذاکرات با 
ایران در موضوعات دیگر، تحت فشار قرار داده است. مقامات اروپا نیز 
اعام کرده اند که درباره برجام، دوباره مذاکره  نخواهند کرد.انگلیس، 
فرانس��ه، آلمان اما از حدود یک ماه قبل کارگروه های مشترکی را 
با آمریکا برای مذاکره درباره بررس��ی نگرانی های این کشور درباره 
توافق هسته ای ایران تشکیل داده اند. البته مقامات مطلع به موضوع 

می گویند این اقدامات هنوز در مراحل اولیه قرار دارند.
مقامات ایران��ی نیز بارها اعام کرده اند که هیچ مذاکره ای با 

غرب در موضوعات برنامه موشکی و منطقه ای نخواهند داشت.

رئیس جمهور فرانس��ه همچنین درباره انتقال سفارتخانه از 
تل آویو به قدس نیز گفت: »روزی می رس��د که فرانس��ه در زمان 
مناس��ب اورش��لیم )قدس( را به پایتختی اس��رائیل به رسمیت 
می شناس��د.«  ماکرون در پاسخ به س��والی درباره اینکه فرانسه 
چه زمانی این تصمیم را درباره قدس خواهد گرفت، توضیح داد: 
»درس��ت نیس��ت که با این حرف ش��ما را فقط به مدت یک روز 

خوشحال کنم.«
وی مج��ددا تصمی��م رئیس جمهور آمری��کا در اعام قدس 
به پایتختی رژیم اس��رائیل را اش��تباه توصیف کرده و افزود: »به 
دوس��تم "دونال��د ترامپ" گفتم که با اعامیه ی��ک جانبه درباره 
قدس، مرتکب اش��تباه ش��د. زیرا این کمکی به حصول راهکاری 

برای مناقشات نمی کند.«
رئیس جمهور فرانس��ه اف��زود که پیروی ک��ردن از تصمیم 
آمری��کا درب��اره قدس، در زم��ان کنونی، باعث می ش��ود جایگاه 
فرانسه به عنوان میانجی منصف ازبین برود. به گفته وی، آمریکا 

دیگر نمی تواند ادعا کند که دارای این جایگاه است.
ماکرون با بیان اینکه فرانس��ه برای پایان دادن به مناقش��ات 
فلسطین-اس��رائیل، از راهکار دو دولت��ی حمایت می کند، گفت: 
»فقط مذاکره می تواند باعث دس��ت یابی به یک راهکار ش��ود نه 

تصمیمات در واشنگتن یا پاریس«.

ترام��پ 16 آذر طی س��خنرانی در کاخ س��فید، قدس را به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی به رس��میت شناخته و اعام 
ک��رد به زودی س��فارتخانه آمریکا را از تل آوی��و به قدس منتقل 
خواهن��د ک��رد. ای��ن اق��دام واکنش ه��ا و اقدام��ات بین المللی 
گس��ترده ای را درپی داشت. در اولین جمعه پس از این تصمیم، 
هزاران فلس��طینی در قدس، کران��ه باختری و نوار غزه تظاهرات 

کرده و با نظامیان صهیونیست درگیر شدند.
کش��ورهای مختلف اروپایی نی��ز تاکید کردند این مس��ئله 
چش��م انداز توافق صلح فلسطین-اس��رائیل و اج��رای راهکار دو 
دولتی را به خطر می اندازد. س��ران اروپ��ا اعام کردند از تصمیم 
ترامپ برای انتقال سفارتخانه هایش��ان از تل آویو به قدس تبعیت 

نمی کنند و این شهر را پایتخت دو دولت می دانند.
طبق قطعنامه 478 شورای امنیت هیچ کشوری اجازه ندارد 
نمایندگی دیپلماتیک )س��فارتخانه و کنسولگری( در شهر قدس 
تاس��یس کرده یا تصمیمی درباره وضعی��ت آن بگیرد. همچنین 
شورای امنیت در روزهای پایانی سال 2016 با تصویب قطعنامه 
2334 س��اخت هرگونه واحد یهودی نش��ین یا شهرک جدید در 
اراضی خصوصی فلسطینیان شامل قدس شرقی و کرانه باختری 
را ممن��وع اعام کرد. گفتنی اس��ت، فرانس��ه همچن��ان بر مدار 

سیاست ضد ایرانی است.

ماکرون در جمع گروه های یهودی فرانسه:
 اقداماتی را برای متوقف کردن

 برنامه موشکی ایران انجام می دهیم


