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مراقب ایران در خلیج فارس هستیم
مق��ام وزارت دفاع انگلیس در حالی از پایش ایران در خلیج 
فارس خبر داده که این کش��ور اینک چش��م به حضور پررنگ تر 

هوایی در آسمان منطقه دارد.
به گزارش ایرنا،  در حالی که انگلیس به تقویت حضور نظامی 
خود در خلیج فارس مبادرت می نماید، مقام ارش��د وزارت دفاع 
انگلیس در سخنانی ضمن بیان اهمیت خلیج فارس و خاورمیانه 

برای این کشور مدعی »پایش ایران« شد.
»سرلشگر تام بکت« مشاور ارشد امور خاورمیانه وزارت دفاع 
انگلیس در س��خنانی گفت: »تهدیدی از جانب افراط گرایی در 
منطقه وجود دارد عراق و س��وریه از جمله  مکان هایی است که 

تهدید افراط گرایی وجود داد. ما با کش��ورهای منطقه برای مهار 
تهدیده��ا همکاری می نماییم.« وی در ادامه با خطاب قراردادن 
»ایران« گفت: »با هشیاری  مراقب تهدید از جانب ایران هستیم 

و یک خلیج فارس با ثبات برایمان مهم است.«

حقوقى  عمومى  دادگاه   39 شعبه   9509982160400472 كالسه  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى شهيد صدر تهران تصميم نهايى شماره  خواهان ها:1.  آقاى اسمعيل 
جاللى فراهانى فرزند باقر 2.  آقاى عباس زند فرزند على با وكالت خانم بهاره نادرى 
والشجردى فرزند محمد حسن و آقا محمد طاهر كنعانى فرزند جعفربگ     خواندگان:1.  
ابطال  ها:1.   خواسته  صفرزادگان  غالمرضا  آقاى    .2 صفرزادگان  عبدالحسين  آقاى 
سند رسمى (موضوع سند ملك است)2.   ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) 
گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه 
پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر 
ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  و  است  تشكيل  زير  كننده  امضا  تصدى  به  دادگاه 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.   راى دادگاه درباره 
دادخواست آقايان 1.  اسمعيل جاللى فراهانى 2.  عباس زند با وكالت 1.  خانم بهاره 
نادرى والشجردى 2.  محمود طاهر كنعانى بطرفيت خواندگان آقايان 1.  عبدالحسين 
2.  غالمرضا هر دو صفر زادگان بخواسته ابطال قولنامه هاى مورخ 87/5/17 نسبت 
به پالك ثبتى 22053 فرعى از 70 اصلى بخش 11 تهران مالحظه مى گردد خواهانها 
  .1 اند  نموده  عنوان  آن  اثبات  مقام  در  و  بوده  مذكور  هاى  نامه  مبايعه  بطالن  مدعى 
برابر بند ب ه هردو قولنامه مقرر شده چنانچه فروشنده از اجراى تعهدات استنكاف 
به  نسبت  حقى  نمايد  استنكاف  خريدار  اگر  و  نمايد  مسترد  وديعه  با  را  بيعانه  نمايد 
بيعانه نداشته باشد بنابراين هدف طرفين بيع نبوده و اگر هم رابطه قراردادى بيع 
توصيف شود اين شرط خالف مقتضاى ذات عقد بيع است چرا كه در هر حال انتقال 
ماليكت صورت نپذيرفته و بيعانه نيز در مالكيت فروشنده مستقر نشده است و اين 
نوع معامله از نظر فقهى و حقوقى بيع عربون و نوعى بيعانه است كه هدف طرفين بيع 
قطعى نيست 2.  خواندگان با پرداخت بخشى اندكى از ثمن در 17 سال قبل 9 باب 
و  خريدار  ميان  توازن  معارضى  ضمان  ديدگاه  از  كه  اند  نموده  تصاحب  را  آپارتمان 
فروشنده برقرار نيست3.   برابر ماده 64 كنوانسيون بيع بين المللى 1980 و اصول 
يك نواخت سازى حقوقى خصوصى امتناع خريدار از پرداخت ثمن معامله نقض فاحش 
با صدور حكم به فسخ قضايى قرارداد از اجحاف خريدار  قرارداد محسوب و دادگاه 
پيمان شكن جلو گيرى مى كند 4.  خاصيت تمليكى بيع در نظام حقوقى ايران مربوط 
دوران هاى قديم و مربوط به معامالت نقدى با معوض كاال و طال و نقره بودن لكن در 
براى فروشنده  مطلوبيت  ثمن 27 سال قبل  پرداخت  تورم  عامل  با وجود  حال حاضر 
از  مطروحه  دعوى  چه  اگر  پرونده  محتويات  و  اوراق  جميع  به  عنايت  با  دادگاه  ندارد 
ناحيه خواندگان بدليل عدم حضور در جلسه دادرسى مصون از ايراد باقى مانده لكن 
با موازين حقوقى منطبق نبوده و شرايط ماهوى الزم جهت پذيرش ندارد آنچه مسلم 
به عنوان محور ومبناى تفسير قرارداد  اراده طرفين  است مطابق عقد مستند دعوى 
تحقق بيع به معناى انتقال مالكيت مال مشخص به عوض معلوم بوده است به تبع آن با 
استعانت از اصل صحت و لزوم قراردادها بايد در تفسير شروط قرارداد هم راستا با 
هدف و اراده طرفين عمل شود و در قرارداد حاضر طرفين بدون اسقاط خيارات كلى 
حاكم بر عقد ضمانت اجراى ديگرى نيز بر آن افزوده اند لكن فروشنده اراده اى جهت 
اعمال حقوق متصوره ننموده وبعيد ترى فرض در قرارداد يعنى بطالن آنرا درخواست 
قانون  مواد 190 و361و353 و349  چارچوب  در  بطالن  اين  حاليكه  در  نموده است 
مدنى بداليل پيش گفته قابليت تحليل و طرح ندارد در خصوص ماده 64 و كنواسيون 
به قراردادهاى  به كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع  ايران  اگرچه  المللى  بين  بيع 
بيع بين الملل كاال مصوب 1980 ملحق نگرديده لكن آنچه از مواد كنوانسيون و هدف 
متعدد  حقوقى  هاى  سيستم  كردن  نزديك  جهت  قواعدى  ارائه  آيد  مى  بر  آن  نهايى 
كشورها جهت گسترش روابط اقتصادى و متحدالشكل كردن تكاليف متقابل فروشنده 
بايستى بر اساس قانون  و خريدار است طبعا مفاهيم بكار گرفته در كنوانسيون مى 
داخلى كشورهاى عضو مورد تفسير قرار گيرد در خصوص ماده 64 استنادى خواهان 
نيز قانونگذار داخلى جايگزينى براى مفهوم بطالن در مواردى كه طرف مقابل از ايفاى 
لذا  كرده  بينى  پيش  خيارات  ساير  يا  فسخ  حق  قالب  در  ميزند  سرباز  خود  تعهدات 
رابطه  و  نشده  آن  عضو  كشور  كه  المللى  بين  كنوانسيون  به  تمسك  براى  ضرورتى 
قراردادى را هم كامال داخلى و با اطراف داخلى است وجود ندارد النهايه دادگاه حكم 
به بطالن دعوى خواهان ها صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران است. 
تهران  عمومى  دادگاه   39 شعبه  رئيس           110/139805  

خواهان سيف اله امرايى با وكالت ااز حسين ادهمى دادخواستى به طرفيت خوانده رحيم 
راهب به خواسته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 614 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران واقع 
در تهران ميدان دروازه شميران خيابان فخرآباد جنب مسجد فخرآباد شهردارى منطقه 
آن  كه وقت رسيدگى  گرديده  ثبت  به كالسه 9509980916300637  و  ارجاع   13
1395/12/25 ساعت 12:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  و درخواست خواهان 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/140307          دبير شعبه 614 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران

آقاى رحمت اله شيدايى قره شيران به شماره شناسنامه 293 مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه پرونده 593 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ليلى خانم شيدايى قره شيران به شماره شناسنامه 514 در  داده شده كه شادروان 
تاريخ 1370/5/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1.  رحمت اله شيدايى قره شيران شماره شناسنامه 293 تاريخ 
تولد 1331/1/10 صادره از تهران فرزند ذكور متوفى 2.  احمد شيدايى قره شيران 
شماره شناسنامه 3339 تاريخ تولد 1325/1/1 صادره از تهران فرزند ذكور متوفى  
3.  دختر شيدايى قره شيران شماره شناسنامه 515 تاريخ تولد 1306/7/1 صادره 
از نير فرزند اناث متوفى 4.  نرگس شيدايى قره شيران شماره شناسنامه 28 تاريخ 
تولد 1317/10/9 صادره از نير فرزند اناث متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد. 
 110/139811        رئيس شعبه 505 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 11 تهران

 خواهان شهريار بصيرى دادخواستى به طرفيت خوانده امير محمد پارساجو به خواسته 
مطالبه طلب تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
505 مجتمع شماره يازده شوراى حل اختالف شهر تهران واقع در تهران چهار راه وليعصر 
كوچه پشن پالك 22 مجتمع شماره 11 شوراى حل اختالف استان تهران ارجاع و به كالسه 
ساعت   1396/1/21 آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   9509981050500323
16:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/139809          دبير شعبه 505 مجتمع شماره يازده شوراى حل اختالف شهر تهران  

خواسته  به  خانى  حمزه  نادر  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  درويش  عليرضا  خواهان   
مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 505 مجتمع شماره يازده شوراى حل اختالف شهر تهران واقع در تهران چهار راه 
وليعصر كوچه پشن پالك 22 مجتمع شماره 11 شوراى حل اختالف استان تهران ارجاع و 
به كالسه 9509981050500259 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/1/23 
درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  است  شده  تعيين   15:30 ساعت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
 110/139808          دبير شعبه 505 مجتمع شماره يازده شوراى حل اختالف شهر تهران  

 خواهان طاهره ركنى دادخواستى به طرفيت خوانده عيسى رجبى چلكدانى به خواسته 
مطالبه وجه چك و تامين خواسته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 608 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران واقع 
در تهران ميدان دروازه شميران خيابان فخرآباد جنب مسجد فخرآباد شهردارى منطقه 
آن  كه وقت رسيدگى  گرديده  ثبت  به كالسه 9509980915702962  و  ارجاع   13
المكان بودن خوانده  1396/1/19 ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  و درخواست خواهان 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/139807          دبير شعبه 608 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران  

به  هشتجين  رحمانى  اسكندر  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  خرداد  بهرام  خواهان 
كه جهت  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى  دادگاه  تقديم  وجه چك  مطالبه  خواسته 
رسيدگى به شعبه 608 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران واقع در 
منطقه  شهردارى  فخرآباد  مسجد  جنب  فخرآباد  خيابان  شميران  دروازه  ميدان  تهران 
آن  كه وقت رسيدگى  گرديده  ثبت  به كالسه 9509980915702959  و  ارجاع   13
1396/1/19 ساعت 9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
 110/139806          دبير شعبه 608 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران  

 خواهان اسما زارعى با وكالت از مهدى محدث دادخواستى به طرفيت خوانده خدامراد 
جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  خواسته  به  زاده  صادقى 
رسيدگى به شعبه 614 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران واقع در 
منطقه  شهردارى  فخرآباد  مسجد  جنب  فخرآباد  خيابان  شميران  دروازه  ميدان  تهران 
آن  كه وقت رسيدگى  گرديده  ثبت  به كالسه 9509980916301073  و  ارجاع   13
المكان بودن خوانده  1396/1/28 ساعت 10:45 تعيين شده است به علت مجهول 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  و درخواست خواهان 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/140304          دبير شعبه 614 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به كالسه پرونده:950922/659 وقت 
رسيدگى:96/1/26 ساعت 15:30 خواهان:اعظم ملك عالئى    خوانده:حسن حسنى   
: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده كه جهت  خواسته 
مجهول  علت  به  شده  تعيين  رسيدگى  وقت  و  گرديده  ارجاع   659 حوزه  به  رسيدگى 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور حوزه و بتجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ميشود تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه بدفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر يك نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود. 
 110/140301          مدير دفتر شعبه 659 شوراى حل اختالف مجتمع 14 تهران

مرجع   3987/626/95 پرونده  كالسه   1395/11/4 تاريخ  به  خواسته   قرارتامين 
حبيبى  سعيد  خواهان:آقاى  تهران  و13  اختالف 12  حل  شوراى  شعبه 626  رسيدگى 
خوانده:امير كاشانى خواسته:صدور قرار تامين خواسته   گردشكار:خواهان بشرح باال 
بطرفيت خوانده دادخواستى به خواسته فوق اقامه و درخواست رسيدگى و صدور قرار 
تامين خواسته به استناد (مدارك موجود در پرونده ) را نموده است كه پس از قبول 
دادخواست وثبت به كالسه فوق شعبه در وقت فوق العاده بتصدى امضا كنندگان زير 
با بررسى اوراق پرونده به شرح زير  و در حضور و غياب خواهان و خوانده تشكيل و 
تقديم  با  خواهان  اينكه  به  نظر  خواسته  تامين  قرار  ميشود.    راى  به صدور  مبادرت 
درخواست تقاضاى صدور قرار تامين خواسته به استناد چك 392918-95/8/30 و 
قبض سپرده نموده است چون اركان شرايط و درخواست فراهم ميباشد لذا شورا مطابق 
مواد 249 و 292 قانون تجارت و 108 قانون آئين دادرسى مدنى قرار تامين خواسته 
با  بالمناصفه  متضامنا  خوانده  بالمعارض  اموال  از  ريال  مبلغ 190/000/000  معادل 
رعايت مستثنيات دين تا پايان رسيدگى صادر و اعالم ميدارد اين قرار پس از ابالغ قابل 

اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين شعبه مى باشد. 
 110/140300        قاضى شعبه 626 مجتمع شوراى حل اختالف شماره 12 و13 تهران 
دادنامه پرونده كالسه 9509982163600030 شعبه 211 دادگاه عمومى حقوقى 
  9509972163600712 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان :آقاى على قاسم لوئى فرزند حسين با وكالت خانم مهسا شهبازوند كلخوران  
فرزند سخاوت  خواندگان:1.  آقاى امير عبداالن 2.  آقاى اميد محمودى 3.  شركت 
طلوع تدبير مدائن   خواسته ها :1.  مطالبه وجه چك2.  مطالبه خسارت تاخيرتاديه 
به  دادخواستى  گردشكار:خواهان  خواسته   تامين    .4 دادرسى  خسارت  مطالبه    .3
و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه  داشته  تقديم  باال  خوانده  بطرفيت  فوق  خواسته 
امضا  تصدى  به  دادگاه  مقرر  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت 
و  اعالم  را  رسيدگى  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  و  است  تشكيل  زير  كننده 
آقاى  دعوى  خصوص  در  دادگاه  راى  مينمايد.    راى  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به 
على قاسم لوئى با وكالت خانم مهسا شهبازوند كلخوران بطرفيت شركت طلوع تدبير 
محكوميت  بخواسته  ضامن  محمودى  واميد  حساب)  صاحب  و  كنندگان  (صادر  مدائن 
خواندگان به پرداخت مبلغ يك ميليارد و چهار صد ميليون ريال  بابت يك فقره چك 
حق  و  دادرسى  هزينه  ومطالبه  سامان  بان  عهده   94/4/6-18586556 شماره  به 
الوكاله وكيل و خسارت تاخيرتاديه مفاد دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى كپى 
اشتغال  دعوى  صحت  از  حاكى  عليه  محال  بانك  پرداخت  عدم  گواهى  و  چك  مصدق 
ذمه خوانده واستحقاق خواهان وبقا اصول مستندات در يد خواهان دال بر بقا دين 
عهده خوانده است و چون عليرغم ابالغ قانونى در قبال دعوى مطروحه دفاعى بعمل 
و313   310 مواد  به  مستندا  و  تلقى  صحت  به  مقرون  را  دعوى  دادگاه  لذا  نيامده 
قانون   519 و  قانون صدور چك   2 ماده  ذيل  الحاقى  تبصره  و  تجارت  قانون  و315 
آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ يك ميليارد 
و چهارصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
است  مكلف  اجرا  دايره  مينمايد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  قانونى  تعرفه  طبق 
خسارت تاخيرتاديه را از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم بر اساس تغيير تناسب 
شاخص ساالنه بانك مركزى محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نمايد 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه  از  راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس 
و پس از آن تا بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران 

ميباشد. 
تهران حقوقى   دادگاه   211 شعبه  رئيس              110/140298   

 دادنامه پرونده كالسه 9409980201500427 شعبه 245 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى خانواده يك تهران تصميم نهايى شماره  خواهان:خانم بتول طاهرى فرزند على 
صفر خوانده:آقاى خليل على شاهى  خواسته ها:1.  مطالبه خسارت دادرسى 2.  طالق 
به درخواست زوجه  راى دادگاه در خصوص دادخواست خانم بتول طاهرى فرزند على 
صفر به طرفيت آقاى خليل على شاهى به خواسته طالق و خسارت دادرسى خواهان در 
تشريح خواسته خويش چنين اظهار داشته است همسر دائمى خوانده مى باشد حاصل 
زندگى آنان چهار فرزند مى باشد شوهرش زندگى مشترك را ترك نموده است وبراين 
اساس در عسر و حرج قرار گرفته ولذا اجابت خواسته خويش را خواستار شده است 
دادگاه ضمن احراز علقه زوجيت دائم بين طرفين به موجب تصوير مصدق سند نكاحيه 
با  از دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 385 حوزه ثبت تهران  به شماره 3431 صادره 
عنايت به دادخواست تقديمى خواهان و اظهارات شهادت شهود تعرفه شده از ناحيه وى 
كه من الجمله حكايت از اين دارد كه خوانده بدون دليل شرعى و قانونى حداقل شش 
سال است كه زندگى مشترك را ترك نموده كه اين امر حاكى از عدم احساس مسئوليت 
نامبرده در قبال زندگى مشترك مى باشد كه نوعا تحمل چنين وضعى همراه با مشكالت 
عديده و طاقت فرسايى است و از طرفى تالش دادگاه و داوران در حصول سازش و 
اصالح ذات البين موثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طالق دارد لذا با عسر و 
حرج زوجه خواسته وى را وارد تشخيص دانسته و به استناد ماده 1130 قانون مدنى 
و قاعده فقهى ال ضرر و ال ضرار فى االسالم و اينكه شارع حكيم تكليف بما ال يطاق نمى 
فرمايد خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محكوم مى نمايد طرفين مى توانند 
با حضور در يكى از دفاتر رسمى ثبت طالق پس از اجراى صيغه طالق واقع مزبور را به 
ثبت برسانند نوع طالق با توجه به اينكه زوجه در سن يائسگى مى باشند بائن فاقد عده 
است رعايت وجود شرايط صحت اجراى صيغه طالق حسب مورد به عهده مجرى صيغه 
خانواده مجلس شوراى اسالمى مدت  از  قانون حمايت  ماده 33  به استناد  بود  خواهد 
اعتبار حكم شش ماه پس از تاريخ ابالغ راى فرجامى يا انقضاى مهلت فرجامخواهى مى 
باشد به استناد تبصره ذيل همان ماده در صورت امتناع زوج از حضور در يكى از دفاتر 
رسمى ثبت طالق به سردفتر مربوطه نمايندگى در اجراى صيغه طالق تفويض مى گردد 
در راستاى اعمال ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 زوج مكلف به 
باشد همچنين  نرخ روز در حق زوجه مى  به  از محاسبه آن  پرداخت مهريه زوجه پس 
از باب قاعده تسبيب و ماده 519 قانون آئين دادرسى مدنى زوج مكلف به پرداخت 
خسارت دادرسى (هزينه دادرسى طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل به مبلغ سيصد هزار 
ريال) در حق زوجه مى باشد زوجه در اين پرونده ادعاى مالى ديگرى مطرح ننموده است 
لذا دادگاه مواجه با تكليفى نمى باشد راى صادره غيابى محسوب وظرف بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 
فرجام  قابل  روز  بيست  ظرف  آن  از  پس  و  تهران  تجديدنظراستان  محترم  محاكم  در 

خواهى در ديوان عالى محترم كشور مى باشد. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   245 شعبه  رئيس              110/139804  

 خواهان ليزينگ افق اقتصاد دادخواستى به طرفيت خوانده مهدى فيروزان به خواسته 
مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران واقع در تهران خيابان شهيد مطهرى خيابان ميرعماد مجتمع قضايى شهيد صدر 
و ساعت  آن 96/1/16  كه وقت رسيدگى  گرديده  ثبت  به كالسه 95/916  و  ارجاع 
11:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 42 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/ 139802  
تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

در خصوص دعوى ندا ورزنده به طرفيت بهرام شجاع اردالن – سامان بيرقى خواسته 
مطالبه وجه چك به شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 
واقع در ابتداى خيابان سپهبد قرنى ارجاع و به كالسه پرونده 9509980227600668 
علت  به  است  شده  مقرر   10:30 ساعت   96/1/27 رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/140312           شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

در خصوص دعوى محمد قاسمى بطرفيت احمد قاسمى فركوش خواسته مطالبه وجه چك 
به شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران واقع در ابتداى 
خيابان سپهبد قرنى ارجاع و به كالسه پرونده 9509980227600319 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى 96/1/27 ساعت 10:00 مقرر شده است به علت مجهول المكان 
دادگاه  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
به دادگاه  مفاد آن  از  اطالع  و  آگهى  از نشر  تا خوانده پس  آگهى ميشود  كثيراالنتشار 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
110/140309           شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

ظریف: 
 رفتار دولتمردان آمریکایی نماد دشمنی
آنها با مردم ایران

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به موضوع محدودیت 
ورود ایرانیان ب��ه آمریکا، رفتار دولتم��ردان آمریکایی را 
موجب بط��ان ادعاهای آمریکا و نماد دش��منی با مردم 

ایران دانست.
به گزارش مهر، محمدجواد ظریف که برای ش��رکت 
در پنجاه و س��ومین کنفرانس امنیت مونیخ در این شهر 
به س��ر می برد، در نشس��تی صمیم با جمعی از ایرانیان و 
فرهیختگان ایرانی مقیم دو ایالت بایرن و بادن وورتمبرگ، 
حضور ایرانیان در خارج از کشور را ظرفیتی برای معرفی 
فرهنگ و تمدن ایرانی دانس��ت و تصری��ح کرد: ایرانیان 
نماد فرهیختگی، کوشش، صداقت و قانونمداری هستند. 
ظریف با اش��اره ب��ه موضوع محدودی��ت ورود ایرانیان به 
آمری��کا، رفت��ار دولتم��ردان آمریکای��ی را موجب بطان 

ادعاهای آمریکا و نماد دشمنی با مردم ایران دانست.
وزیر خارجه در ادامه با تحسین مقاومت و ایستادگی 
مردم کش��ورمان، نظام جمهوری اسامی ایران را برآمده 
از آرا و حمایت مردم دانست و با اشاره به حضور گسترده 
م��ردم در راهپیمایی ٢٢بهمن تاکی��د کرد: مردم ایران با 
ایس��تادگی و مقاومت خود نش��ان داده اند ک��ه تهدید را 

برنمی تابند.
ظری��ف با اش��اره به جایگاه و اهمی��ت ایرانیان مقیم 
آلم��ان تصریح کرد: وظیفه کلیه نمایندگی های جمهوری 
اس��امی ایران در خارج از کش��ور دفاع از حقوق ایرانیان 
و حمایت از کارآفرینان و متخصصان ایرانی در راس��تای 

توسعه همکاری های اقتصادی و علمی است.
وزیر امور خارجه تاکی��د کرد: تاش ها باید در حوزه 
جذب س��رمایه گذاری، انتقال فناوری و در راستای کمک 

به اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد.

توصیه  موگرینی به معاون رئیس جمهور آمریکا 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با 
معاون رئیس جمه��ور آمریکا در مقر این اتحادیه، بر لزوم 

»اجرای کامل توافق هسته ای ایران« تاکید کرده است.
 به گزارش فارس، فدریکا موگرینی در ادامه اظهارات 
اخیرش درباره لزوم ادامه اجرای برجام، در دیدار با معاون 

دونالد ترامپ باز هم این موضوع را تکرار کرده است.
دفتر فدریکا موگرینی بیانیه ای درباره دیدار دیروز او 
با »مایک پنس« و محورهای گفت وگوی این دو منتش��ر 

کرده است.
 در بیانی��ه ای آمده که آنها »موگرینی و پنس درباره 
اهمیت مش��ارکت قوی بین اتحادیه اروپا که برای هر دو 

طرف آتانتیک، اساسی است، صحبت کردند«.
در ادام��ه بیانیه تاکید ش��د: »موگرینی در یک گفت 
وگ��وی باز و گرم، ب��ر آمادگی باالی اتحادی��ه اروپا برای 
تداوم مش��ارکت ق��وی اتحادی��ه اروپا-آمریکا بر اس��اس 
ارزشها و منافع و همکاری نزدیک در موضوعات دوجانبه 

و همچنین بین المللی تاکید کرد«.  

ترکیه مس��ت از ائتافی است 
که ب��ا اس��رائیل و عربس��تان چـــــالش

 س��عودی بسته اس��ت،  گمان  
می رود دولتمردان این کشور که با سیاست های خود 
کشورشان را به لبه پرتگاه کشانده اند، لطمات بسیاری 
ب��ر پیکر مردم ترکیه وارد س��اخته اما هنوز برای آنها 
درس عبرت نشده است. کافی است این مستی از سر 

دولتمردان آنکارا برود آنگاه دیگر دیر است.
ضرب المث��ل پا را از گلیم خ��ود درازتر کردن  
حکایت این روزهای ترکیه اس��ت ک��ه مقامات این 
کش��ور با گس��تاخی هرچه تمام مواضعی تند علیه 

جمهوری اسامی اتخاذ کرده اند.
چ��اووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشس��ت 
امنیتی مونیخ مدعی ش��ده: سیاس��ت فرقه گرایانه 
ایران صلح را در بسیاری از کشورها تضعیف می کند؛ 
ایران در تاش اس��ت که س��وریه و ع��راق را به دو 
دولت ش��یعه تبدیل کند؛ ای��ران با دخالت در یمن، 

بحرین و عربستان ثبات را تضعیف می کند.
اظهارات گس��تاخانه  این وزیرخارجه در حالی 
مطرح ش��ده که با مواضع و اصول سیاست خارجی 

جمهوری اسامی بطور کامل منافات دارد.
این کش��ور از سوی ایران برای  مشارکت و هم 
اندیش��ی در نشس��تی  که جز صل��ح، ثبات و حفظ 
تمامیت ارضی ملت و دولت س��وریه  دعوت ش��ده 
اما گویا ظرفیت  حس��ن نیت و روی خوش نش��ان 

دادن را ندارد.
مقامات ترکیه از این فضا بیش��تر به دنبال بهره 
برداری های سیاس��ی خود هستند و هم رنگ شدن 
با مواضع س��عودی- آمریکایی نی��ز بطورحتم برای 
آنها  امتیازاتی دارد که زبان گزاف و گس��تاخی علیه 

جمهوری اسامی ایران  را برگزیدند.
حتی خود آنکارا می داند سیاست ایران بر اساس 
حسن همجواری، توجه به استقال کشورها و پرهیز 

از هرگونه تفرقه و جدای��ی میان مذاهب در منطقه 
اس��ت ب��ه همین دلی��ل در مبارزه ب��ا گروهک های 

تروریستی ایران پیش قراول است.  
البت��ه در کنار اظهارات اوغلو همتای س��عودی 
وی نیز اتهامات بی اساس��ی را علی��ه ملت ایران روا 
داش��ت  چنانچ��ه عادل الجبیر مدعی ش��د: " ایران 
بزرگترین کشور حامی تروریسم است؛ حمایت های 
ایران از تروریس��م افزایش پیدا کرده اس��ت؛ ایران و 
ش��به نظامیان تح��ت حمایت این کش��ور از ناامنی 
در چندین کش��ور حمایت می کنند؛ ایران با ارسال 
س��اح برای نیروهای یمنی قطعنامه شورای امنیت 

را نقض کرده است."
این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که همه 
افکار جهانی می داند که ترکیه و عربستان و متحدان 
غربی آنها پول های فراوانی خرج تجهیز تروریست ها 
کرده ان��د تا با ایجاد تفرقه و آش��وب و جنگ، ثبات 
و آرامش را از منطقه بگیرند و بتوانند طرح خاورمیانه 

جدید را به سهولت پیاده کنند.
البت��ه پاس��خ ای��ن گزاف��ه گویی ه��ا را دیروز 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست 
خب��ری با خبرنگاران داد چنانچه وی مطرح کرد در 
مورد ترکیه صبوری خواهیم کرد ولی صبوری حدی 

دارد.
وی اف��زود: بعد از کودتای نافرج��ام در ترکیه، 
ایران حمایت های الزم را در مواقع حساس از ترکیه 
انج��ام داد و ما نمی دانیم که باید به آنها بابت برخی 

مواضعی که اتخاذ می کنند، حق بدهیم یا نه؛ اما به 
ه��ر حال به دلیل وضعیت بی ثبات و نگران کننده ای 
که در آن کش��ور حاکم اس��ت، برخی سیاسیون آن 
کش��ور، رفتارهای��ی را از روی عصبانیت و فرافکنی 
انج��ام می دهند، چ��را که می خواهند بر مش��کات 

داخلی و خارجی خود سرپوش بگذارند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: باید 
آرزو ک��رد که ترکیه به عنوان کش��وری قدرتمند و 
همسایه خوبی برای ما باقی بماند و به صلح و ثبات 
منطق��ه کمک کن��د و دعا کنیم که آنه��ا بتوانند از 
این مرحله حساس خارج ش��وند و نهایتاً امیدواریم 
همکاری های خوبی را که از گذش��ته با آن کش��ور 

داشتیم را بتوانیم همچنان ادامه دهیم.
قاس��می دو ش��ب پیش نیز گفته بود: کس��انی 
که در س��ودای خام بازگش��ت به امپراطوری اند و به 
اقدام��ات مداخله گرایانه، غیرقانونی و غیرمش��روع و 
حمایت از گروه های تروریس��تی دست زده و موجب 
خونری��زی و افزایش تن��ش و بی ثبات��ی در منطقه 
می ش��وند، نمی توانند با فرافکنی از زیربار مسئولیت 

چنین اقداماتی شانه خالی کنند. 

 اتهامات مقامات ترکیه نسبت به ایران
قابل فراموشی نیست

وابسته نظامی سابق ایران در عربستان سعودی 
ب��ا بیان اینکه همه می دانند که الگوی ترکیه کنونی 
"جمهوری اس��امی ایران" بوده اس��ت، خاطرنشان 

کرد: آنها در چند سال اخیر به اشتباه فکر می کردند 
مجددا می توانند امپراطوری عثمانی را ش��کل دهند 
غافل از آنکه شرایط جهانی و منطقه ای به هیچ وجه 

اجازه این کار را به آنها نخواهد داد.
عباسعلی منصوری آرانی عضو سابق کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ، با اش��اره 
به صحبت های ضدایرانی مطرح ش��ده در نشس��ت 
امنیت��ی مونیخ توس��ط مولود چ��اووش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه اظهار کرد: ما طی س��الیان گذش��ته 
شاهد اشتباهات اس��تراتژیک فراوانی در تصمیمات 
ترکیه ای ها بوده ایم که این تصمیمات اشتباه هم در 
درون ترکیه، هم در منطقه، هم در میان کشورهای 
مس��لمان و هم در س��طح بین المل��ل، تبعات منفی 

فراوانی را به دنبال داشته است.
وی ب��ا بیان اینکه اته��ام زنی های اخیر مقامات 
ترکیه علیه ایران در نشس��ت امنیتی مونیخ نش��ان 
دهنده اش��تباه آنها در محاسباتش��ان اس��ت، افزود: 
"اش��تباه در محاس��بات"، زوایه گرفتن های طوالنی 
م��دت را به دنب��ال دارد؛ این اش��تباهات می تواند 
تاثی��رات منفی فراوانی را در روابط ایران و ترکیه در 
س��الهای آتی ایجاد کند که جبران آن بسیار سخت 
خواه��د بود. منصوری آران��ی در ادامه با بیان اینکه 
گزافه گویی های مقامات ترکیه مبنی بر اینکه "ایران 
می خواه��د حکومتهای ش��یعه در عراق و س��وریه 
مستقر کند"، صرفا برای منحرف کردن اذهان مردم 
سوریه و عراق است، تاکید کرد: این اتهامات مقامات 
ترکیه نس��بت به ایران به این س��ادگی ها قابل پاک 

شدن و فراموشی نیست.
اس��تاد دانش��گاه نظامی داف��وس در ادامه این 
سوال را مطرح کرد: جمهوری اسامی ایران به رای 
مردم دو کش��ور عراق و سوریه احترام می گذارد اما 
آی��ا واقع��ا ترکیه نیز برای رای مردم این دو کش��ور 

بحران زده احترامی قائل است؟

وابسته نظامی سابق ایران در عربستان سعودی 
در پای��ان با بیان اینک��ه همه می دانن��د که الگوی 
ترکیه کنونی "جمهوری اس��امی ایران" بوده است، 
خاطرنش��ان کرد: آنها در چند س��ال اخیر به اشتباه 
فکر می کردند مجددا می توانند امپراطوری عثمانی را 
شکل دهند غافل از آنکه شرایط جهانی و منطقه ای 
به هی��چ وجه اجازه این کار را ب��ه آنها نخواهد داد. 
گفتنی است مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
یکشنبه در نشست امنیتی مونیخ اتهاماتی بی اساس 
و نخ نما ش��ده را با هدف فرافکنی و منحرف کردن 

افکار عمومی مطرح کرد.
او مدعی ش��د: "سیاست فرقه گرایانه ایران صلح 
را در بس��یاری از کش��ورها تضعی��ف می کند؛ ایران 
در تاش اس��ت که س��وریه و ع��راق را به دو دولت 
شیعه تبدیل کند؛ ایران با دخالت در یمن، بحرین و 

عربستان ثبات را تضعیف می کند".

 رجزخوانی  های ضدایرانی ترکیه
به پشتوانه ترامپ است

گف��ت:  آس��یا  غ��رب  مس��ائل  کارش��ناس 
رجزخوانی ه��ای اخیر "عادل الجبیر و مولود چاووش 
اوغلو" وزرای خارجه آل س��عود و ترکیه در نشس��ت 
امنیتی مونیخ و مواضع و صحبتهای ضدایرانی آنها، 
نشان از تکیه دادن عربس��تان و ترکیه به ترامپ به 

عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا داشت.
رض��ا س��راج در گفت وگو با میزان، با اش��اره به 
صحبت ه��ای ضدایران��ی مطرح ش��ده در نشس��ت 
امنیت��ی مونیخ اظه��ار ک��رد: رجزخوانی های اخیر 
"عادل الجبی��ر و مولود چاووش اوغلو" وزرای خارجه 
آل سعود و ترکیه در نشست امنیتی مونیخ و مواضع 
و صحبته��ای ضدایران��ی آنها، نش��ان از تکیه دادن 
عربستان و ترکیه به ترامپ به عنوان رئیس جمهور 

جدید آمریکا داشت.

صبوری تهران در برابر گستاخی  آنکارا حدی دارد!

بد مستی ترکیه!

قاسمی در نشست خبری:

 هیچ ارتباطی
با دولت جدید آمریکا نداریم

س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان با بیان 
اینکه رابطه بهتر و س��ازنده با همسایگان از سـخنگـــو

سیاست های جمهوری اسامی ایران است، 
گفت: هیچ ارتباطی با دولت جدید آمریکا نداریم

ب��ه گزارش مهر بهرام قاس��می در نشس��ت هفتگ��ی خود با 
خبرن��گاران پیرامون مذاکره ایران با عربس��تان در خصوص اعزام 
حج��اج اظهار داش��ت: بع��د از دریافت دعوتنامه از س��وی دولت 
عربستان برای حضور هیات ایرانی در آن کشور به منظور مذاکره 
پیرامون حج، دوباره این پرونده به جریان افتاد و هیاتی ۵ اسفند 
عازم عربس��تان خواهد ش��د و مذاکراتی را در مورد برگزاری حج 

سال آتی شروع خواهد کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه، در خصوص سفر آقای روحانی به 
کویت و عمان تصریح کرد: س��فر ایشان به آن دو کشور با دعوت 
پادش��اه عمان و امیر کویت صورت گرفت و بس��یار فشرده بود و 
علی رغم کوتاهی آن دو س��فر، کاما س��فر کیفی بود و در هر دو 
کش��ور هیات ایرانی توسط پادشاه عمان و امیر کویت استقبال و 

بدرقه شدند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه اف��زود: در کنفرانس مونیخ، 

برخی کش��ورها مواضعی را اتخاذ کردند ک��ه تکراری بود و بعضاً 
قابل اعتنا نبود، در یک کش��ور در خلیج فارس، ما با یک تناقضی 
مواج��ه هس��تیم و نمی دانیم که چه کس��ی آنجا حاکم اس��ت و 
هم زمان��ی که پیام های منفی از آنجا به ما مخابره می ش��ود، گاهاً 
پیام ه��ای مثبتی را ه��م دریافت می کنیم و باید دی��د نهایتاً چه 
کسی آنجا را هدایت می کند و سیاست آنها نسبت به ایران چگونه 

خواهد بود، چرا که ما از آنجا چند صدا را می شنویم.

اختالف نظری با روسیه درباره »آستانه۲« نداشتیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مذاکرات »آستانه 
٢« و ادامه رایزنی ها میان ایران و روس��یه در مسئله سوریه گفت: 
م��ا در بهترین ش��رایط همکاری و رایزنی با روس��یه قرار داریم و 
اختاف نظ��ری با آنها در مورد »آس��تانه٢« نداریم. اختاف هایی 
میان برخی گروه های معارض س��وری وجود داشت که منجر شد 
هیأت ترکیه در این نشست هم با تأخیر و هم با سطح پایین تری 

از حد معمول شرکت کند.
وی ادامه داد: نشس��ت »آس��تانه ٢«، اجاس موفقی بوده و 
این مسئله را ما علیرغم تبلیغات منفی که از جانب برخی محافل 

خاص مبنی بر شکس��ت آن نشس��ت صورت گرفته اس��ت، بدان 
معتقدیم و ارزیابی مثبتی از نشست »آستانه« داریم؛ این را بگویم 
که ما در خصوص آئین نامه اجاس س��ه جانبه و سه کشور ضامن 

در نشست »آستانه ٢« با یکدیگر تفاهم کردیم.
وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اهمی��ت برگزاری اجاس 
»حمای��ت از انتفاض��ه فلس��طین« گفت: بیش از ۵۰ کش��ور در 
اجاس »حمایت از انتفاضه فلس��طین« که قرار اس��ت در تهران 
برگزار ش��ود، حضور خواهند داشت و بیش از ۱۶ رئیس پارلمان، 
برخی رؤسای کمیس��یون های سیاست خارجی مجالس کشورها 
و تع��دادی از نمایندگان مجلس و گروه های فلس��طینی و متعلق 
به محور موس��وم به »مقاومت« در این همایش ش��رکت خواهند 

داشت.
قاس��می خاطرنش��ان کرد: این رژیم تاکنون ب��ه هیچ قانونی 
پایبن��د نب��وده و امروز تهدیدی جدی ب��رای کل منطقه و جهان 
اس��ت و یک زرادخانه بزرگ جهانی محسوب می شود. خلع ساح 
آن رژیم سال ها است که در دستور کار جمهوری اسامی ایران و 
دیگر کش��ورها در مجامع عمومی و بین المللی بوده و است؛ البته 

انجمن چنین کاری، نیاز به عزم و اراده جدی و عمومی دارد.


