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جواب رد روسیه به درخواست آمریکا 
وزیر انرژی روس��یه تاکید کرد، این کشور دارای 
ق��رارداد خرید نفت از جمهوری اس��امی اس��ت و به 
درخواس��ت آمریکا درباره ع��دم واردات نفت از ایران، 

تنها از لحاظ حقوقی نگاه می کند.
"الکساندر نوواک" بعد از مذاکرات خود با "ریچارد 
پری" وزیر انرژی و "استیون منوچین" وزیر خزانه داری 
آمریکا در واش��نگتن، در پاسخ به سوال خبرنگاران در 
این باره گفت: م��ا دارای قرارداد خری��د نفت از ایران 
هس��تیم که در سال 2014 امضاء ش��ده که در حال 
اجراست و به همین دلیل وضعیت را در وهله نخست 

براساس ضوابط حقوقی ارزیابی کنیم.
وزیر انرژی روس��یه اعام ک��رد در دیدار با همتای 
آمریکایی خود مسئله فعالیت شرکت های آمریکایی در 
روسیه و تاثیر تحریم ها در فعالیت آنها را مورد بررسی 

قرار داده است.  باشگاه خبرنگاران

  اعمال تحریم ها باید به فشار داخلی
در ایران بیانجامد

یک مقام ارش��د وزارت دف��اع آمریکا می گوید که 
خ��روج دولت ترامپ از توافق هس��ته ای امکان اجرای 
کارزاری برای اعمال فش��اری گس��ترده تر بر تهران را 

فراهم کرده است.
مری بث النگ، که پیشتر یکی از افسران سازمان 
سیا نیز بوده است در گفت وگو با نشریه جروزالم پست، 
می گوید که خروج آمریکا از توافق هس��ته ای، از یک 
سو »بخش��ی از یک راهبرد گسترده تر برای به میدان 
آوردن ذی نفعان در راس��تای اقدام علیه ایران اس��ت، 
همانگونه که ضد داعش انجام ش��د.« مسئله ای که به 
گفته وی تشخیص نفع مش��ترک در آن پیچیده تر از 

موضوع داعش است.  تسنیم

اخبار

ایران و افغانستان در موضوع آب به توافق کلی رسیده اند
س��فیر افغانس��تان در تهران با بیان این ک��ه توافق های کلی می��ان ایران و 
افغانس��تان در مس��اله آب انجام ش��ده اس��ت، گفت:مباحث مربوط به رودخانه 
هیرمند، خشک شدن ها مون و تاالب ها و نیز هریرود از جمله مسائلی است که 

در مورد آن ها تفاهم کلی صورت گفته و مورد قبول طرفین است.
نصیر احمد نور تاکید کرد: اش��کال و مس��اله ای در مورد حقآبه هیرمند وجود 

ندارد و دو کشور بر مفاد معاهده آبی هیرمند پایبند هستند. وی با تاکید براینکه مشکل 
امنیتی در افغانستان منشاء داخلی ندارد بلکه منشا آن بیرونی است به ارائه توضیحاتی در 

مورد روند مذاکرات صلح، آتش بس با طالبان، مقابله با گروه داعش و ... پرداخت.
این دیپلمات افغانستانی گفت: رئیس جمهور افغانستان از زمانی که مسئولیت را به 
عهده گرفته س��ه بار به ایران س��فر کرده و در مناسبت های بین المللی با حسن روحانی 

نیز دیدار داشته است.  ایسنا

در حاشیه 
مالزی سیاست متوازنی در قبال تحوالت منطقه دنبال کند

دس��تیار ارش��د وزیر خارجه ایران در دیدار با معاون دبیرکل وزارت خارجه 
مالزی گفت: جمهوری اس��امی انتظار دارد ش��اهد سیاس��ت متوازنی از سوی 

مالزی نسبت به تحوالت و بحران های منطقه ای باشد.
در این دیدار روند تحوالت منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و سیاست های 

ای��ران درخصوص حل بحران های این منطقه را تش��ریح و بر آمادگی ایران برای 
تقویت همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف از جمله حل و فصل بحران های 

منطقه ای تاکید شد. حسین جابری انصاری با اشاره به جایگاه مالزی و شخصیت برجسته 
ماهاتیر محمد خاطرنشان کرد: ایران انتظار دارد شاهد سیاست متوازنی از سوی مالزی 

نسبت به تحوالت و بحران های منطقه ای باشد. 
نوش��یروان زین العابدین نیز در این دیدار به ضرورت تقویت روابط و همکاری های 

دو کشور در حوزه های مختلف تاکید کرد.  فارس

دیپلمات
ایران برابر دانستن مبارزه با اشغالگری با تروریسم را رد می کند

معاون نمایندگی کش��ورمان در سازمان ملل متحد تصریح می کند جمهوری 
اس��امی ایران هرگونه تاش برای برابر شمردن مبارزه مردم تحت اشغال برای 

تعیین سرنوشت با تروریسم را رد می کند.
اسحاق آل حبیب طی س��خنانی در جلسه مجمع عمومی پیرامون استراتژی 

جهانی سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم، گفت: قطعنامه استراتژی ملل متحد 
در مبارزه با تروریسم دارای ابعاد مثبتی است که از آن جمله می توان به شرایط و علل 

ایجاد تروریسم و افراط گرایی خشونت گرا از قبیل اشغالگری خارجی اشاره کرد. همچنین 
این استراتژی بر لزوم استقرار حاکمیت قانون در سطح بین المللی تصریح می کند و نقض 

حقوق بین الملل به هنگام مبارزه با تروریسم را موجد خشونت های بیشتر می داند.
وی گفت: استراتژی مبارزه با تروریسم ملل متحد از جامعه بین المللی می خواهد که 

با تقویت همکاری بین المللی مبتنی بر شفافیت با تروریسم مبارزه کنند.  تسنیم

راهبرد

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / فريده كرباليى حســنى مالك / قسمتى از دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع 
پالك ثبتى 106/331 واقع در حصار باال به نشــانى حصار باال جنب شــكالت ســازى موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره 10602 مالكيت 3/049258 شــماره ثبت 23739 صادره به تاريخ 54/12/15 متقاضى تعيين بستر و 
حريم / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس 
ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده 
مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر (عج) 
مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى 
تهران (امور آب -) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5235- 

تاريخ انتشار نوبت اول:97/3/28- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/7
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760301058000460 مورخ 1397/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا كوچكى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1345 كدملى 0439253632 صادره 
از دماوند در ششدانگ يك قطعه باغ مشجر به مساحت 25008/61 مترمربع پالك 2001 فرعى مفروز و مجزى 
شده از پالك 703 فرعى از 92 اصلى واقع در قريه جابان خريدارى برابر مبايعه عادى مع الواسطه از مالكيت رسمى 
آقاى محمود مقصودى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5220– تاريخ انتشار نوبت 

اول: 97/3/23 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760301058000442 مورخ 1397/3/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر رحيمى زاده فرزند حســين بشــماره شناســنامه 5 كدملى 3934224172 
صادره از مالير در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 354/25 مترمربع با حق استفاده 
آب طبق قانون و نحوه ملى شــدن آبهاى كشــور پالك 16497 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 640 فرعى از 
71 اصلى واقع در قريه جيالرد خريدارى برابر مبايعه عادى مع الواســطه از مالكيت رســمى خانم شــوكت بابابيك 
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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5219– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/23 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/4/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760301058000439 مورخ 1397/3/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم آزاده محمد زاده فرزند طاهر بشــماره شناسنامه 4117 كدملى 0067057179 
صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 1055/73 مترمربع با حق 
اســتفاده از مقررات نحوه ملى شــدن آبهاى كشور پالك 5973 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 1375 فرعى از 
2 اصلى واقع در شــهر دماوند به اســتثناء بهاى ثمن اعيان سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1375 فرعى از 
تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5218– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/3/23 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى /خانم  حمزه عليمردانى گوجانى فرزند مراد 
خواهان خانم طاهره مرادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حمزه عليمردانى به خواسته طالق مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709983841100030شعبه اول دادگاه خانواده دادگسترى 
شهرستان فارسان ثبت ووقت رسيدگى مورخ 97/5/7ساعت 11تعين كه حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 
73قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گرددتا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهى به دفتر شعبه شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در شورا حاضر گردد.
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فارسان –كورش فاضلى

رونوشت آگهي حصر وراثت
ماه فرين كوزادى داراى شناســنامه شــماره 140 بشرح دادخواست به كالســه 116/4/97 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرهنگ خانلو ساوجبالغى به شناسنامه 861 
در تاريخ 97/3/24 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ماه 
فرين كوزادى فرزند حجت اله به ش ش 140 همسر متوفى 2- اميررضا خانلو ساوجبالغى فرزند فرهنگ به ش 
ش 0025449370 پسر متوفى 3- محمود خانلو ساوجبالغى فرزند كريم به ش ش 115 پدر متوفى 4- مصور 
ناصرخان تهرانى فرزند على اصغر به ش ش 278 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5261
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى سعيد امامى فرزند اسمعلى
خواهان آقاى محمد ابراهيم افشــارانى و خانم ســودابه حاجى آبادى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى سعيد 
امامــى فرزنــد اســمعلى به اتهام ضــرب و جرح عمدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988375400088 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/13 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
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 در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششــدانگ آپارتمان هم كف جنوبى بمساحت 66/96 مترمربع بشــماره 6304 فرعى از 71 
اصلى واقع در جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 67 دفتر جلد 445 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره ... بنام خانم 
زهرا اســفنديارى صادر و تســليم گرديده است. سپس آقاى عباس خسروجردى طبق وكالتنامه شماره 12237-

1391/1/6 دفترخانه 19 سبزوار از جانب مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشماره 6966-1397/3/17 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 
مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5260
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:317/4/97- وقت رســيدگى: در روز دوشنبه مورخ  97/6/5 ســاعت 16/30 حوزه 4 ، 
خواهان: حســين جهانگير ، خوانده: سجاد باداش ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/29334
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آقاى كرامت اله زاده باقرى فرزند تفرقه نظر به اينكه آقاى مهدى ساعدى شكايتى دائر بر جعل و استفاده 
از سند مجعول عليه شما مطرح كه به كالسه 970048 ثبت اين شعبه گرديده . نظر به مجهول المكان بودن شما و 
طبق ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به شما ابالغ ميگردد تا در مورخ 1397/5/17 ساعت 
10/30 جهت شــركت در جلسه رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد، اين آگهى بنا به درخواست شاكى و دستور 
دادگاه طبق ماده مذكور در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج ، در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو ياسوج

دادنامه
شماره پرونده: ... ، شماره دادنامه: 172 - تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ 97/3/9 در وقت فوق العاده جلسه 
شــعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 937/96 تحت نظر 
است قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم 
مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى محمد رئيسى كيا فرزند على به طرفيت آقايان 1- محمد حسن 
حسن زاده 2- عباس عصار به خواسته مطالبه وجه به ميزان 200/000/000 ريال بابت چك شماره 32982824 
به تاريخ 94/9/26 عهده بانك پارسيان با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته خوانده رديف اول مبادرت به صدور 
چكهاى مزبور در وجه ابوالفضل عصار نموده و خوانده رديف دوم نيز با امضاى ظهر چكها ضمانت نموده است فلذا 
خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گرديده است حاليه 
با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق چكهاى مزبور و نيز گواهى هاى عدم پرداخت صادره از بانك محال 
عليه و همچنين بقاء اصول مدارك ابرازى مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه خواندگان دليل و مدركى كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشتغال ذمه 
خود نمايد ارائه ننموده اســت خواندگان با وصف ابالغ قانونى و نشر آگهى در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص 
مســتندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل نياورده اند عليهذا قاضى شــورا توجها به نظريه مشورتى 
اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشــتن وصف تنجيزى و تجريدى اســناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك 
در مهلت قانونى واخواســت گرديده دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته مستنداً به مواد 198و515و522 از 
قانــون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مــواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر 
بــر راى وحدت رويه 536 مــورخ 69/7/10) و ماده 314 از قانون تجارت ناظر بر مــواد 249و286و289 همان 
قانون و ماده 2  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشخيص 
مصلحت نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه دادرســى به ميزان 3/730/000 ريال و خسارت تاخير تاديه دين از 
تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاسبه و تعيين 
خواهــد شــد) در حق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در همين شــعبه و با انقضاى آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى 

شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: ... ، شــماره دادنامه: 150 - تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ - در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شــوراى حل اختالف كاشــان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 935/96 تحت نظر است 
قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى 
نمايــد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى محمد رئيســى كيا فرزند على به طرفيت آقايــان 1- جواد روز 
خوش ف على مراد 2- محمدرضا دانش پژوه فرزند حســين به خواســته مطالبه وجه به ميزان 150/000/000 
ريال بابت چك شــماره 601150 به تاريخ 96/9/12 عهده بانك صادرات با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته 
خوانده رديف اول مبادرت به صدور چكهاى مزبور در وجه حامل نموده و خوانده رديف دوم نيز با امضاى ظهر چكها 
ظهرنويســى نموده اســت فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ خواســته گرديده اســت حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق چكهاى مزبور و نيز گواهى 
هــاى عــدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصول مــدارك ابرازى مزبور در يد مدعى كه داللت 
بر اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان به مبلغ خواســته مى نمايد و نظر باينكه خواندگان دليل و مدركى 
كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشــتغال ذمه خود نمايد ارائه ننموده اســت خواندگان با وصف ابالغ از طريق 
نشــر آگهى در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص مستندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل نياورده 
اند عليهذا قاضى شــورا توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشــتن وصف تنجيزى و 
تجريدى اسناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك در مهلت قانونى واخواست گرديده دعوى خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مستنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 
310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر راى وحدت رويه 536 مورخ 69/7/10) و ماده 314 از قانون تجارت 
ناظر بر مواد 249و286و289 همان قانون و ماده 2  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب تشخيص مصلحت نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 3/015/000 
ريال و خسارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى 
(كه حين االجرا محاسبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى 
به اســتناد ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى آقاى خالد محمدى فرزند على احمد به اتهام مشاركت در 
حمل كاالى قاچاق ممنوع از نوع تجهيزات دريافت از ماهواره به تعداد 214 دستگاه رسيور يك نوبت از طريق نشر 

آگهى احضار گردد. م الف/375
بازپرس شعبه 5 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه 

آگهى مفقودى
برگ سبز(شناسنامه)  خودرو سوا ى سيتروئن تيپ زانتيا SX رنگ سبز زيتونى متاليك مدل 1384 به شماره 
انتظامى 772 س 49 ايران 63 به شماره موتور 00414906به شماره شاسىS1512283122181  به نام على 

همتى گشتاسب مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

شناسنامه(برگ سبز)خودرو سوارى پژو 206SD-TU5 مدل 1396 برنگ سفيد روغنى بشماره موتور 
166B12362 و شــماره شاســى NAAP41FE0HJ005693 و شــماره پــالك ايران84-873ص59به نام 

هوشنگ احمديان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كارخانه و شناســنامه(برگ ســبز)خودرو وانت سيســتم پيكان تيپ1600i برنگ سفيد شيرى-
روغنى مدل 1391 بشماره شاسىNAAA36AAXCG291039و شماره موتور 11491009182 و شماره 
پــالك ايران 73-297س87به نــام ابراهيم غلباش قره بالغــى اينالومفقود گرديده واز درجه اعتبار ســاقط 

ميباشد. بندرعباس

ســند و شناسنامه(برگ سبز) خودرو كاميونت ون سيستم نيســان تيپ 2400 برنگ آبى-روغنى مدل 
1387 بشــماره شاســى NAZPL140TBL169082و شــماره موتور 458242 و شــماره پالك ايران 71-

567ع24 به نام رضا جمشيدى راستابى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

سند مالكيت پيكان ســوارى مدل 1383 به شماره 72-343و12 ش موتور 11283128795 شاسى 
83485428 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشف 

هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

بــرگ ســبز و ســند كمپانى ســوارى مزدا تيــپ 323 اف ال رنگ نقــره اى متاليك مــدل 83 ش موتور 
ZM664921 شاســى 83MBED20635 پالك ايران33-797ى84 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

سارى

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1380 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران32- 283 ج 47 بشماره 
موتور 00246052  وشــماره شاســى S1442280158126 بنام محمدرضا رامشــينى مفقــود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مهدى ميرحسينى فرزند ابراهيم دادخواستى به خواسته مطالبه دو فقره چك به شماره 
هــاى 530610-96/8/30 و 530609-96/8/20 به مبلغ كل نود و يك ميليون ريال و خســارت تاخير تاديه 
از تاريخ صدور چك لغايت وصول محكوم به بانضمام كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى حق الوكاله و ... 
در بدو امر تقاضاى صدور قرار تامين خواســته قبل از ابالغ به طرفيت وحيد وفائى مجهول المكان ، مهدى ربانى 
مجهول المكان ، مهدى قدكچيان مجهول المكان به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به 
شعبه سيزدهم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 26/97 ثبت و براى تاريخ 97/5/24 ساعت 11/30 صبح 
وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه 
دادرســى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلســه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان سيد مهدى ميرحسينى فرزند ابراهيم دادخواستى به خواسته مطالبه يك فقره چك به 
مبلغ يكصد و ده ميليون ريال به شــماره 033555-96/6/20 و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت 
وصــول محكوم به بانضمام كليه خســارات قانونى اعم از هزينه دادرســى  و حق الوكالــه و ... در بدو امر تقاضاى 
صدور قرار تامين خواســته قبل از ابالغ به طرفيت مرضيه عرب بافرانى مجهول المكان و ســيد جواد حسينى به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه سيزدهم حقوقى شــوراى حل اختالف به 
كالسه 27/97 ثبت و براى تاريخ 97/5/24 ساعت 9/30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شــهريار -خواهان / خواهان ها: معصومه صالحى 
فرزند جعفر به نشانى باغستان ك 6 ك امام رضا سمت چپ درب سوم – خوانده/ خواندگان:  رحمانعلى مداح فرزند 
محرمعلى بنشانى مجهول المكان - خواسته مطالبه وجه چك و سفته به ميزان يكصد و ده ميليون ريال به انضمام 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه - گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى 
تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى معصومه صالحى به طرفيت رحمانعلى فالح به خواسته مطالبه 
وجه به ميزان يكصد و ده ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 422431 به تاريخ 92/11/30 در عهده بانك 
تجارت شعبه 3080 گلستان و 14 فقره سفته به شماره خزانه دارى كل 44174و302790و302791 و44175 
و44176 و44180 و44179 و44174و 44170 و 44172 و 44169و 44171و 44178 و44177 بانضمام 
خســارات وارده با توجه به عرضحال تســليمى و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشــورتى اعضاى شوراى حل 
اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك و سفته ها در يد خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت از ناحيه بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و بتجويز 
از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار 
ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين 
و مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با 
اختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت 
و مواد 198و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 
2قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو ميليون و پانصد و سى هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت وصول 
آن و براى سفته ها از تاريخ ارائه دادخواست 96/11/2 لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غيابى و طرف 20روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در 

محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد م الف/ 29331
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى احضار و ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى
به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ، بدينوسيله به فرزاد منصورى فرزند على مراد فعالً مجهول 
المكان ابالغ مى گردد حسب محتويات پرونده كالسه 9509988315600900 با توجه به گزارش مرجع انتظامى 
كه توسط كالنترى 26 آزادگان در حال تحقيقات است در اين شعبه متهم است به مشاركت در نزاع منجر به اخالل 
در نظرم عمومى كه وقت رسيدگى تعيين گرديده است ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام 

انتسابى خويش در اين شعبه حاضر شويد ، در غير اين صورت برابر مقررات اقدام مى گردد. م الف/12/374
 دفتر شعبه پنجم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب اسالمى كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
جبار حسنى فرزند حسين دائر بر بى احتياطى در امر رانندگى منتهى به ايراد صدمه بندى غير عمدى با وصف فرار 
از صحنه حادثه متهم پرونده كالســه 960054 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشــد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه 
در وقت رسيدگى به تاريخ 97/5/24 راس ساعت 9/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را 
در موعــد مقــرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. 

م الف/12/487
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقايان 
1- شــهرام زارعى ده باغى فرزند حسين 2- سعيد زارعى ده باغى فرزند حسن 3- اسفنديار رشيدى چقامارانى 
فرزند صفر دائر بر مشاركت در سرقت تعزيرى متهم پرونده كالسه 950323 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد 
لذا به نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/5/27 راس ســاعت 9/00 صبح با در دســت 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/518
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
ميالد شــاهمارى فرزند لطيف دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى با ســالح سرد متهم پرونده كالسه 970214 تحت 
تعقيب اين دادگاه مى باشــد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/5/24 راس ساعت 
10/00 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/519
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى فردين زهره فرزند مجيد
خواهان آقاى / خانم امير كرمى و غيره دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى فردين زهره و غيره به خواسته 
تفكيك ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988310200753 شعبه 20 دادگاه 
تجديدنظر اســتان كرمانشاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/17 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى 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 در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/680
مدير دفتر دادگاه تجديدنظر شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم نسرين شيشه گر زاده فرزند عبدالنبى
خواهان آقاى / سيوس پوالدى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم نسرين شيشه گر زاده به خواسته مطالبه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988603100140 شعبه 31 شوراى حل اختالف 
مجتمع امام خمينى (ره) شهرســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/13 ساعت 09/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 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 در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 دبير شعبه 31 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: روح ا... حضرت عباسى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: جواد فقدانى به نشانى 
ميدان پليس روبروى پمپ گاز ، زيتون 6 منزل جواد فقدانى ، به موجب راى شماره 925/96 تاريخ 96/10/24 
حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
-/417/500 ريال بابت خســارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول 
در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. رعايت  تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامى است.  ماده 
34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: ســميه مسلمى فرزند محمود مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: جواد فقدانى 
به نشــانى ميدان پليس روبروى پمپ گاز ، زيتون 6 منزل جواد فقدانى ، به موجب راى شــماره 923/96 تاريخ 
96/10/24 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى 
-) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ ســى ميليون ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ -/530/000 ريال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا 
زمان وصول در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. رعايت  تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامى 
است.  ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفــاد آنــرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده اجاره
مديريت آموزش و پرورش تويســركان در نظر دارد بر اســاس نامه شــماره 5500/4066/104 مورخ 
97/3/6 اداره كل متبوع نوبت صبح دبســتان حاج قاســم قنبريان را براى سال تحصيلى 97/98 به موسس 
واجد الشــرايط در قالب قرارداد اجاره يكســاله واگذار نمايد. لذا از موسسان مدارس غير دولتى، شهرستان 
دعوت مى گردد با در نظر گرفتن شــرايط ذيل پيشــنهادات خود را در پاكت الك و مهر شــده تا 10 روز كارى 
پس از نشــر آگهى (حداكثر تا 97/4/17) به دبير شــوراى نظارت بر مدارس غير دولتى شهرســتان تحويل 
نمايند. 1- عدم اســتفاده قبلى موســس طرف قرارداد از زمين و ســاختمان با كاربرى آموزشــى يا تسهيالت 
بانكــى براى خريد فضاى آموزشــى (مــاده 3 آئين نامه تعيين قيمــت فروش اجاره و نحوه و شــرايط واگذارى 
ســاختمان ها و اراضى شــماره 263911/ت/44604 ك مورخ 89/11/20) 2- عدم بدهى قبلى موســس 
طرف قرارداد به آموزش و پرورش 3- صرفا موسســان داراى موافقت اصولى و مجوز تاســيس براى فعاليت 
در دوره دبســتان حق ارايه پيشــنهاد داشته و فراخوان شامل موسسان پيش دبستانى غير دولتى نمى باشد.
( موسســان محترم مى بايست تصوير برابر اصل مجوز تاســيس و ساير مدارك قانونى را در پاكت پيشنهادى 
تحويل نمايند.) 4- برابر نظريه كارشناســى رسمى دادگســترى قيمت پايه اجاره براى سال تحصيلى 97/98 
مبلغ 162/000/000 ريال مى باشــد. 5- پيشــنهادات در شــوراى نظارت بر مدارس غيردولتى بررســى و 
ضمن ارزيابى توانمندى موسســين غيردولتى با در نظر گرفتن ســوابق اجرايى ايشــان و هم چنين ظرفيت ها 
و پتانســيل هاى موجود در شهرســتان در اجراى بند «و» ماده 29 قانون برگزارى مناقصات نســبت به انعقاد 

قرارداد اجاره با رعايت صرفه و صالح آموزش و پرورش اقدام خواهد شد.
مديريت آموزش پرورش تويسركان

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

در حالی شاهد پیروزی مجدد  رجب طیب اردوغان بر مسند پرونـــــده
ریاس��ت جمهوری ترکیه بودیم که ناظران سیاسی 
ب��ر این باورن��د انتخاب مجدد اردوغ��ان یک نقطه 
مثبت تلقی می ش��ود و با وجود برخی اختاف نظر 
و دیدگاه در موضوعات منطقه ای اما سیاس��ت های 
کل��ی رئیس جمه��ور جدید با سیاس��ت های ایران 

اشتراک زیادی دارد.
انتخاب��ات 24 ژوئن ترکیه برگ��زار و نتایج آن 
مش��خص ش��د. رجب طیب اردوغ��ان در دور اول 
انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. حزب عدالت 
و توسعه اکثریت پارلمان را از دست داد، اما ائتاف 
این حزب با حزب حرکت ملی گرا موسوم به ائتاف 
جمهور موفق به کسب 344 کرسی از 600 کرسی 
پارلمان آینده ترکیه شد. در واقع حزب جمهوریت 
خلق با اشتباهات اس��تراتژیک خود عنوان ریاست 
جمهوری در دور اول انتخابات را به اردوغان هدیه 
داد، ح��زب حرک��ت ملی گرا را دوب��اره احیا کرد و 

حزب عدالت و توسعه را بار دیگر نجات داد.
به باور ناظران سیاس��ی رواب��ط ایران و ترکیه 
روابط تاریخی اس��ت و به عنوان دو کشور همسایه 
در مس��ائل دوجانبه و چندجانبه اشتراکات زیادی 
دارند. البته در برخی مس��ائل مانن��د امور مربوط 
به س��وریه، ترکیه دس��ت به اقداماتی زده که این 
اقدامات مورد پذیرش دولت س��وریه نیس��ت و از 
س��وی کش��ورهای منطقه و ایران هم مورد انتقاد 
قرار گرفته است، اما به نظر می آید با درایت بیشتر 
شخص اردوغان و همسویی بیشتر وی با جمهوری 

اسامی ایران مواضع و اقداماتش را در قبال دولت 
و ملت سوریه تعدیل دهد.

همچنین با وجود کس��ب باالی آرای مخالفان 
اردوغان و برخب مخالفت های آنها با سیاست های 
کلی اردوغان و عدالت توس��عه اما در مجموع این 
اختافات به عنوان مس��ائل داخلی اس��ت اگر چه 
ب��رای اروپا افزایش ق��درت ریاس��ت جمهوری با 
رضایت  اروپایی ها همراه نخواهد بود و تبدیل نظام 
نوعا پارلمانی به یک نظام ریاس��تی تقریبا مطلق، 
نوید توسعه مش��ارکت مردم و احزاب را نمی دهد 
اما در نهایت باید به حق مردم در تعیین سرنوشت 

و تنظیم سیاست ها احترام گذاشت. 

ارزیابی مثبت از آینده روابط تهران و آنکارا 
دکت��ر س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل غرب آسیا درخصوص با اشاره به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و پارلمانی در ترکیه و پیروزی 
مجدد اردوغان در ای��ن انتخابات گفت: با توجه به 
موضوع مهم روابط جمهوری اسامی با کشورهای 
پیرامونی و همس��ایه از جمله ترکیه، روابط ایران با 
این کشورها براساس حسن همجواری تامین منافع 
ملی و گس��ترش تعامات اقتصادی استوار است و 
کش��ور ترکیه از جمله کشورهایی است که نسبت 
موضوعات بیان ش��ده بهترین رواب��ط را در ضمن 
اختافات بین دو کشور در مسئله راهبردی، مقابله 

با تروریسم و داعش در منطقه داشته است. 
این اس��تاد دانش��گاه افزود: در حقیقت روبط 
بین دو کشور در ضمن اختاف مبنایی با حمایت 

ترکیه از داعش روابط خوبی ارزیابی می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تغییر قانون اساسی 
ترکیه و افزایش اختیارات اردوغان وانتخاب مجدد 
وی به ریاست جمهوری به نظر می رسد روابط بین 
دو کش��ور به ش��رایط جدیدی منتقل گشته است 
که می تواند مولفه های اصلی روابط بین کشورها را 
مدنظر داش��ته و منافع این روابط را در دستور کار 

قرار داد. صدرالحس��ینی یادآورشد؛ نباید فراموش 
کرد رئیس جمهور جمهوری اسای ایران جز اولین 
تبریک گویندگان به آقای اردوغان در این دوره بوده 
اس��ت و این خود نش��ان از اهتمام مسئوالن عالی 
دولت ایران است، البته هر دو کشور در زمینه های 
اقتص��ادی، ان��رژی، تجاری، مالی، تراب��ری و نقاط 
مش��ترک سیاس��ی به همدیگر نیاز داشته و از این 

نیاز نیز مسئوالن دو کشور به خوبی آگاه هستند.
کارشناس مس��ائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: 
از دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور انتظار م��ی رود تا 
درخصوص حل اختاف نظره��ای راهبردی مانند 

حمایت دستگاه های ذیربط در حمایت از تروریست 
به خصوص داعش و ارتش آزاد در س��وریه و ورود 
غیرقانونی ارتش این کش��ور به خاک دو همس��ایه 
خود یعنی سوریه و عراق نیز گفت و گوهای جدی و 
کارشناسانه با دولتمردان ترکیه آغازکنند و تاش 
مجدانه ای درخصوص امنیت، آرامش و عدم دخالت 

در امور داخلی کشورهای منطقه را بنماید. 

 سیاست خارجی ایران و ترکیه
مثل سابق ادامه خواهد داشت

ش��عیب بهمن کارش��ناس مس��ائل سیاست 

خارجی نیز درخصوص انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمان��ی در ترکیه و پیروزی مجدد اردوغان در 
این انتخابات گفت: روابط ایران و ترکیه ازیکسری 
مولف��ه ثابت و دگرگون ش��ونده تاثی��ر می پذیرد، 
متغیر ثابت اعم از همجواری جغرافیایی، مناسبات 
تاریخی و پیوندهای دو کش��وراز گذشته در سطح 
مردمی و دولتی حتی رقبات های بین امپراتورهای 
صفوی و عثمانی وجود داش��ت. این عوامل تبدیل 
به یک ذهنیت تاریخی و روند اش��تراک دو کشور 

شده که همواره تاثیر گذار نیز بوده است. 
وی اف��زود: در عی��ن حال دو کش��ور مذکور 
منافع و تهدیدات مشترک در حوزه مسائل امنیتی 
دارند، مانند جدایی طلبی کردها در ترکیه و اینکه 
ش��اخه های اقماری که پ.ک.ک در ایران تشکیل 
داده ان��د و نیزبرخ��ی اختافات بر س��ر موضوعات 
منطقه ای که در س��ال های اخیر ش��اهد هستیم و 
نمود آن در سوریه و عراق نشان داده شده است. 

این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی اظهار 
داش��ت: در شرایط کنونی مناسبات تهران و آنکارا 
به دلیل نیازه��ای اقتصادی و پیوندهای مردمی و 
تاریخی همچون طی سال های گذشته خواهد بود 
و هر دو کش��ور ناگریزند فارغ از برخی اختافات، 
روابط س��ازنده ای با یکدگیر داش��ته باشند و این 

مسئله خواست دو طرف است. 
بهمن در ادامه تصریح کرد: همچنین با توجه 
به خروج آمریکایی ها از برجام و اعمال تحریم های 
ضد ایران��ی، ترکیه می تواند به عن��وان گذرگاهی 
برای فرار از تحریم ها مطرح باش��د و این نقش هم 
به واسطه منافع کان اقتصادی خوشایند طرفین 
است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین انتخاب مجدد 
اردوغان چیزی را در روابط سیاست خارجی تهران 

و آنکارا تغییر نخواهد داد.
گفتنی است، با روی کار آمدن مجدد اردوغان 
بر مسند ریاس��ت جمهوری، سیاست خارجی این 

کشور در قبال ایران تغییر نخواهد کرد.

ارزیابی کارشناسان از روی کار آمدن مجدد اردوغان

آینده روابط ایران و ترکیه 
در سایه تحوالت غرب آسیا
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