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 حضور ترامپ در شورای امنیت
یک فرصت است

یک کارشناس مس��ائل بین الملل از حضور ترامپ 
در ش��ورای امنیت اس��تقبال کرد و گفت:  این فرصت 
مناسبی است تا آمریکا و ترامپ در رابطه با عملکردش 
نسبت به برجام پاسخ دهد اما اگر بخواهند بحث پرونده 
جدی��دی باز کنند آن را قبول نداریم و ابتدا باید نقض 

برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی آمریکا مطرح شود.
مهدی ذاکریان با اش��اره به اظهارات نماینده آمریکا 
درب��اره حضور ترامپ در ش��ورای امنی��ت اظهار کرد: به 
صورت دوره ای یکی از اعضای ش��ورای امنیت به عنوان 
رئیس شورای امنیت تعیین می شود و در حال حاضر برای 
ماه سپتامبر آمریکا ریاس��ت دوره ای را برعهده می گیرد. 
یکی از کارهایی که انجام می دهند این است که در جلسه 
شورای امنیت رئیس جمهور این کشور برای طرح موضوع 
مهمی ش��خصا حضور پیدا می کند که در دوره اوباما نیز 

چندین بار این اتفاق افتاد و مسبوق به سابقه است.
وی ادام��ه داد: اتفاق��ا حضور ترامپ در ش��ورای 
امنیت می تواند یک فرصت باش��د و نشان دهنده آنکه 
آمری��کا از یک جانبه گرایی خارج و به چندجانبه گرایی 
روی آورد و ای��ن مس��ئله نیز در این ش��ورا از س��وی 

کشورهای دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه خاطرنشان 
کرد: آنچه که در این جلس��ه قرار است اتفاق بیفتد و 
برای ایران مهم اس��ت اینکه آن ها قرار اس��ت موضوع 
ایران را طرح کنند در حالی که آن ها نمی توانند بدون 
اش��اره به یک قطعنامه چنین مسئله ای را طرح کنند 
مگر اینکه بخواهند به قطعنامه ۲۲۳۱ ارجاع دهند که 
در آن صورت باید گفت این ایران و کش��ورهای دیگر 
امضاکننده برجام هس��تند که بای��د از آمریکا توضیح 
بخواهن��د چ��را از این توافق خارج و ای��ن قطعنامه را 

نقض کرده است.  ایسنا

از نگاه دیگران

انتقاد شدید الوروف از برخورد آمریکا با ایران
وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه رویارویی بین مسکو و واشنگتن همچنان 
در حال افزایش است، آمریکا را به استفاده ابزاری از دالر برای تنبیه سایر کشورها 

متهم نموده و برخورد این کشور با ایران را غیرحرفه ای و غیرواقع بینانه نامید.
س��رگئی الوروف معتقد است؛ از آنجا که ایران کشوری با تاریخ چندین هزار 

س��اله و با جمعیتی بیش از 75 میلیون نفر، همیش��ه و مانند هر کشور دیگری در 
منطقه دارای منافع خاص خود اس��ت. وی توضی��ح داد: آمریکا که ایران را در تمامی 

مش��کالت مرگبار منطقه مقصر دانسته و خواستار آن است که ایران از هر کشوری به جز 
خاک خود خارج شود و هر نوع تالش برای نفوذ سیاسی در کشورهای همسایه و در منطقه 

را متوقف سازد، مواضع غیرقابل قبولی در برخورد با این کشور گرفته است. 
وزیر خارجه روسیه همچنین صحبت از دخالت مسکو در انتخابات آمریکا را توهین به 

مردم ایاالت متحده دانست.  تسنیم

دیپلمات
گستاخی وزیر اطالعات صهیونیستی علیه ایران 
وزی��ر اطالعات رژیم صهیونیس��تی با تاکید بر لزوم مقابل��ه با نفوذ ایران در 
منطق��ه، خواس��تار ایجاد محور اقتصادی مش��ترک تل آویو با کش��ورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس به عنوان راهکار این مسئله شد.
ایسرائیل کاتص ضمن تکرار ادعاهای قبلی علیه جمهوری اسالمی، گفت: نبرد 

با تروریسم، نیازمند مقابله با کشورهایی است که از تروریسم حمایت مالی، تسلیحاتی 
و آموزشی می کنند. رژیم ایران در صدر حامیان دولتی تروریسم است. وی با بیان اینکه 

ای��ران از حزب اهلل در لبنان، حماس و جهاد اس��المی در غ��زه و دیگر گروه های مقاومت در 
منطقه حمایت مالی و تسلیحاتی دارد، پیشنهاد داد: یک راه برای محدود کردن نفوذ ایران، 

ایجاد محور اقتصادی منطقه ای بین اسرائیل و کشورهای سّنی عمل گرا در منطقه است.
این وزیر اس��رائیلی ضمن ادعای اینکه تحریم های اقتصادی علیه ایران در گذش��ته و 

حال، مؤثر بوده ، گفت: امروز فرصت مقابله جدی با ایران فراهم شده است.  فارس

درحاشیه 
روایت جان کری از اختالف اوباما و نتانیاهو بر سر برجام

وزی��ر خارج��ه س��ابق آمری��کا در تازه ترین کت��اب خاطراتش به ش��دت از 
تالش های نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی برای ضربه زدن به توافق هسته ای 

ایران و قدرت های جهانی انتقاد کرده است.
جان کری به روابط متشنج باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با بنیامین 

نتانیاهو نخس��ت وزیر اسرائیل اشاره کرده اس��ت، به خصوص تالش های نتانیاهو 
برای لطمه زدن و بی اعتبار کردن توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی که جان 

کری تالش زیادی برای به س��رانجام رس��یدن آن انجام داده بود. جان کری به شدت از 
اقدامات نتانیاهو برای بی اثر کردن توافق هسته ای ایران انتقاد کرده است.

وی در این باره نوش��ت: نتانیاهو عمال با پذیرش درخواست و دعوت جان بینر رئیس 
س��ابق کنگره آمریکا برای سخنرانی در بین نمایندگان کنگره صحبت کردن علیه توافق 

هسته ای ایران، عمال پروتکل ها را نقض کرد.  صداوسیما

دیدگاه

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / محمد يحيوى نژاد به نمايندگى از ســتاد اجرائى فرمان امام (ره) شهرســتان 
دماونــد مالك 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ مشــاع پالك هاى ثبتــى 4 و 56 و 69 و 191 فرعى از 60 اصلى واقع در 
قريه اوره به نشــانى دماوند روستاى اوره موضوع سند / اسناد مالكيت شماره ( 032194مورخ 1394/8/10 ،  
191 از 60 اصلى و 032195 مورخ 1394/8/10 ، 69 از 60 اصلى و  556720 مورخ 1394/5/5 ، 56 از 60 
اصلى و 078258 مورخ1394/6/29 ، 4 از 60 اصلى) صادره به تاريخ - متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه 
/ مســيل/ نهر .... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس 
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 داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى 
وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت 
آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. 

م الف/5537- تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/25
اداره امور آب تهران - دماوند

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: حميد محمدى ميالسى فرزند فتحعلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى 
– شهرســتان لردگان- بخش مركزى شهرســتان لردگان- دهســتان ميالس روســتاى چاهگاه ميالس . مشخصات 
محكوم عليه/ محكوم عليهم: ليال محمدى ناصرآباد فرزند فائز به نشانى مجهول المكان. مشخصات نماينده يا قائم 
مقام قانونى محكوم له/محكوم عليه : احمد توجونى اصل فرزند ســيف اله به نشــانى: لردگان خيابان دادگسترى 
روبروى درمانگاه شــماره 1 وكيل حميد محمدى ميالســى  محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حكم 
مربوطه شماره دادنامه غيابى مربوطه 9709973852100099 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ هفتاد 
و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/082/500 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ1395/12/30 و 1395/12/25 و1396/01/30 و 1396/02/05 و1396/01/20 در حق محكوم له 
و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. امضاء رئيس و مهر دادگاه ذبيح اهللا مومنى. محكوم عليه مكلف است از 
تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غير منقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال 
به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى 
محكــوم عليــه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. 
(مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى و مــاده 20 ق. م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- 
انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى 
نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائهشــود آزادى 
محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.

(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).
مسئول دفترشعبه شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان – احمد درست

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 538/97 شوراى حل اختالف شماره اول
خواهان: على رضوانى مهر فرزند على گرگ - ساكن لردگان – حاجى آباد- كوچه فرهنگ خوانده: 1- محمود 
نصيــرى فرزند على- مجهــول المكان – خواســته: مطالبه. وقت رســيدگى: 97/7/16 ســاعت 9/00 . خواهان 
دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/1/26 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره 
اول نموده كه به كالسه 538/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره اول

آگهى مفاد اجرائيه
شماره پرونده : 9409983823900244    شماره بايگانى: 940266 ع 3 لردگان  محكوم له: ولى محمودى 
ماندنى فرزند درويشــعلى به شنانى لردگان، خاردان-كوچه خاتم االنبياء  محكوم عليه: معصومه دويستى موگويى 
فرزنــد ميرزا، مجهول المكان  بموجب درخواســت شــماره 9610093823900030 مورخــه 1396/04/23 و 
دادنامه شــماره 9509973823901670 كه بصورت غيابى اصدار و قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت: 1- مبلغ 900/000/000 ريال از اموال و ماترك متوفى به ميزان ســهم االرث قانونى ورثه 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/535/000  ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 45/000/000 ريال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران. بدينوسيله به محكوم عليه ابالغ مى گردد ظرف 10 روز از تاريخ درج 

اين آگهى موجبات اجراى حكم را فراهم نمايد واال دادگاه راسا مبادرت به اجراى حكم مى نمايد.
دادرسى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لردگان

مزايده نوبت اول 
درپرونده كالسه 970317 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس حسب دادنامه شماره 
9609971787101519 -1396/12/24 شــعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه آقاى 
محمد فاتحى سنزيقى محكوم است به پرداخت مبلغ 282,604,830 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 8,026,169 
ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 6,000,000 ريال بابت هزينه كارشناســى جمعا"بمبلــغ 296,630,999 ريال 
درحــق محكوم لها واحد جمالى و مبلــغ 14,831,549 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت درمجموع بمبلغ 
311,462,548 ريال، چون درقبال آن بشــرح نامه شماره 139705812004000434-1397/02/19 حوزه 
ثبت ملك گنبدكاووس مازاد اول ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شماره 19925 فرعى از 1-اصلى بخش 10 
ناحيه 01 به مســاحت 322,5 مترمربع از محكوم عليه توقيف وحســب نظريه كارشناس درتاريخ 1397/05/18 
ارزش آن واقع در گنبدكاووس-بلوار بصيرت-كد پستى 86481-49717 با احتساب ارزش سرقفلى سه واحد 
تجارى به مبلغ 7,790,000,000 ريال اعالم گرديده اســت كه با توجه به ميزان محكوم به بمبلغ 311,462,548 
ريال و سابقه بازداشت مقدم بموجب دستور شماره 9600176 مورخ 1396/07/15 صادره از مديريت محترم 
واحد اجرا اســناد رســمى شهرســتان گنبدكاووس درتاريخ 1396/07/15 به مبلغ 840,711,864 ريال به نفع 
واحد جمالى و صندوق دولت در مجموع به بمبلغ 1,152,174,412 ريال مقدار 36 ســهم مشــاع از 240 ســهم 
مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شــماره 19925 فرعى از 1-اصلى بخش 10 ناحيه 01 به مساحت 
322,5 مترمربــع  از محكــوم عليه محمد فاتحــى به ارزش 1,185,000,000 ريــال و در جهت وصول آن بمبلغ از 
طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادســرا به فروش ميرسد.1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.2-موعد مزايده روز دوشنبه مورخه 1397/07/02 ساعت09:00 
الى10:00 ميباشــد.3-مزايده براى جلسه اول تشــكيل ميگردد 4-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى 
دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس مى باشد 5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور 
بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى 
خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش 
آنرا ارايه نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد 8-بهمراه داشتن كارت شناسايى 
معتبر براى متقاضيان الزامى است.9-مالكيت برنده مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود10-هزينه 
هاى انتقال سند شامل عوارض، دارايى، دفترخانه و ... از مبلغ مابه التفاوت مازاد ميزان محكوم به و مبلغ حاصل 
از فروش مال مورد مزايده قبل از استرداد به محكوم عليه تاديه ميگردد. 10-برنده مزايده مكلف به فك رهن 
از پالك ثبتى ميباشد در صورتيكه ميزان مبالغ پرداختى بابت فك رهن بيشتر از مبلغ كسب شده از فروش مقدار 
مورد مزايده باشد معادل ارزش آن بصورت مشاعى از پالك ثبتى به وى واگذار خواهد شد.12-برگزارى مزايده 
صرفا درخصوص حق السهم محكوم عليه از پالك ثبتى متعلق به مورثش بوده و برنده مزايده مالك قسمتى از حق 

السهم محكوم عليه از مال خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن مجيدى بشماره ملى 3979448681 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970229 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشــته كه شادروان آقاى حسين 
مجيدى به شــماره شناسنامه 1048 در تاريخ 96/03/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى حســن مجيدى فرزند حســين به ش ملى 3979448681 صادره از تويســركان 
پسر متوفى 2- آقاى احسان مجيدى فرزند حسين به ش ملى 3979879488 صادره از تويسركان پسر متوفى 
3- خانم رقيه مجيدى قلعه جعفر بيگى فرزند حسين به ش ش 1822 صادره از تويسركان دختر متوفى 4- خانم 
مريم مجيدى قلعه جعفر بيگى فرزند حسين به ش ش 1821 صادره از تويسركان دختر متوفى 5- خانم مرضيه 
مجيدى قلعه جعفر بيگى فرزند حســين به ش ش 22 صادره از تويســركان دختر متوفى 6- خانم صفيه مجيدى 
قلعه جعفر بيگى فرزند حسين به ش ش 1820 صادره از تويسركان دختر متوفى 7- خانم زينت مجيدى فرزند 
محمدابراهيم به ش ش 26 صادره از تويسركان همسر متوفى 8- خانم تاج دولت مجيدى فرزند محمدرضا به ش 
ش 11 صادره از تويسركان مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5532
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

مزايده نوبت اول 
درپرونده كالســه 962288 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس و بشرح دادنامه 
شــماره 9609971799000641 -1396/07/05 شــعبه 1 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان گنبدكاووس 
(7 حقوقــى قديم) محكوم عليه عبدالصمد دوگونچى فرزند بهرام دردى محكوم اســت به پرداخت مبلغ پانصد و 
هفتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ نوزده ميليون و دويست و چهل و پنج هزار ريال بابت هزينه 
دادرســى و همچنين الزام به پرداخت خسارت تاخير در تاديه دين از تاريخ سررسيد چك (يك فقره چك بشماره 
010899-1396/05/02 عهده بانك كشــاورزى) لغايت زمان پرداخت آن براساس تغيير شاخص تورم اعالمى 
از ســوى بانك مركزى كه ميزان آن تا آخر تيرماه 1397 بمبلغ 101,973073 ريال محاســبه مى گردد و همچنين 
پرداخت مبلغ 15,000,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه جمعا بمبلغ 711,218,073 ريال درحق محكوم 
لــه و پرداخت مبلــغ 35,560,903 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولــت درمجموع بمبلغ 746,778,976 
ريال، كه در قبال آن حسب گزارش شماره 96,8540,1205-1396/06/13  پاسگاه انتظامى آق آباد شهرستان 
گنبدكاووس يك باب ساختمان نيمه ساخت از محكوم عليه عبدالصمد دوگونچى توقيف و تحويل شخص امين آقاى 
عبدالحى دوگونچى فرزند گلدى محمد متولد 1354 ساكن گدم آباد خيابان فراغى و بشماره ملى 2031297457 
و شــماره تماس 09115407594 گرديده و حســب نظريه كارشناس درتاريخ 1397/04/25 ارزش ملك واقع 
درگنبدكاووس-گدم آباد- خيابان فراغى- نبش فراغى سوم به مساحت200 متر و اعيانى در دو طبقه به مساحت 
270 مترمربع شــامل يك ســاختمان نيمه كاره بصورت يك طبقه باالى پاركينگ با ســاختار اسكلت بتونى به مبلغ 
2,300,000,000 ريال ارزيابى شده است كه درجهت وصول محكوم به از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده 
دادســرا به فروش ميرسد.1-حســب نظريه كارشــناس در تاريخ 1397/04/25 ارزش ملك يك باب ساختمان 
نيمه ســاخت از محكوم عليه عبدالصمد دوگونچى واقع درگنبدكاووس-گــدم آباد- خيابان فراغى- نبش فراغى 
ســوم به مســاحت200 متر و اعيانى در دو طبقه به مساحت 270 مترمربع شامل يك ساختمان نيمه كاره بصورت 
يك طبقه باالى پاركينگ با ســاختار اســكلت بتونى به مبلغ 2,300,000,000 ريال ارزيابى شده است 2-مزايده 
ازمبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز سه شنبه 
مورخه 1397/07/03 ســاعت09:00 الى10:00 ميباشد.4-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 5-مكان 
مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 6-متقاضيان ميتوانند پنج روز 
قبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــر ميگردد8-برنده مزايده 
مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت 
يــك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير اينصــورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط 
مى گردد 9-بهمراه داشــتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.9-مالكيت برنده مزايده مشمول 

مقررات امالك مشاعى خواهد بود.
مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى احضار متهم
نظربه اينكه آقاى / برهام شيخ احمدى در پرونده كالسه 961101 اين بازپرسى به اتهام خيانت در امانت 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممكن نگرديده است بنابر اين در اجراى 
ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه سوم 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 

از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف: 6954 
فريدون رستمى – بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب سنندج

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم مژگان رشــمه اى به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شهود و بگواهى دفترخانه شماره 7 
گرمســار رسيده مدعى مى باشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 10/7478 واقع در بخش گرمسار مورد ثبت 
----- جلد----- صفحه----- بعلت نامعلوم مفقود و مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده 
اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 120 – آئين نامه قانون ثبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت به اين اداره تســليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار 
گيرد و اال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل اســناد ارائه نشود نسبت 
به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شــد . شــماره چاپى ســند تك برگ 190578 .        م 

الف: 621
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى ابوالفضل عبدالرحيمى به شــماره شناســنامه 0430072333 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت 
و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى به شماره 97/4/395 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه 
شــادروان حسين عبدالرحيمى به شماره شناســنامه 180 در تاريخ 1397/2/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- ابوالفضل عبدالرحيمى فرزند حسين به ش ش 0430072333 
صادره از دماوند پســر متوفى 2- رحيم عبدالرحيمى فرزند حســين به ش ش 0430111681 صادره از دماوند 
پســر متوفى 3- حديقه ســلمانى فرزند مصطفى قلى به ش ش 7 صادره از دماوند مادر متوفى  والغير ، اينك با 
انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5530
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين مزروعى بمســاحت كل 1765675 مترمربع بشماره 1 فرعى از 188 
اصلى واقع در محموديه كه ذيل ثبت و صفحه 166 دفتر جلد 644 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 274777 
بنام طالب عابدى كالشى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود 
در ذيل آن بشــماره 103062-103063-1396/8/16 بگواهى دفترخانه 128 تهران رسيده مدعى است كه 
ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده اســت 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/5533
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به مجتبى بوجار فرزند مصطفى  خواهان 
عطيه محمد عليها دادخواستى به طرفيت خوانده مجتبى بوجار به خواسته مطالبه وجه 
 9709981065600471 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
مورخ  و وقت رسيدگى  ثبت  تهران  اختالف  مجتمع شماره 14 شوراى حل  شعبه 656 
ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  كه حسب  تعيين  1397/7/30 ساعت 16/30 
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد 
   110/62707                     مسئول دفتر شعبه 656 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف تهران

رسيدگى:  مرجع   970100/359/97 پرونده:  كالسه     97/4/20 رسيدگى:  تاريخ   
شعبه 395 مجتمع شماره 8 شوراى حل اختالف تهران  خواهان: آقاى محمدرضا جاللى  
خوانده: آقاى سيد اكبر قمصرى نياسر  خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 5/000/000 ريال 
به  دادخواستى  تاديه  گردشكار: خواهان  تاخير  و خسارت  دادرسى  انضمام هزينه  به 
خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضا كننده زير 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد  راى شورا در خصوص دادخواست تقديمى آقاى محمدرضا جاللى 
به طرفيت آقاى سيد اكبر قمصرى نياسر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 5/000/000 
با  به شرح دادخواست، شعبه  تاديه  تاخير  انضمام هزينه دادرسى و خسارت  به  ريال 
استناد  به  كه  دارد  ابراز مى  اينكه خواهان  به  نظر  پرونده،  و محتويات  اوراق  بررسى 
اسكان  تهيه  جهت  خوانده  حساب  به  را  ريال  ميليون  پنج  مبلغ  اينجانب  بانكى  پرينت 
در جزيره قشم واريز نموده ام كه نامبرده نه تنها اسكانى براى اينجانب تهيه ننموده 
على  اينكه خوانده  به  نظر  نمايد   نمى  اقدامى  استرداد وجه هيچگونه  به  بلكه نسبت 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و اليحه اى نيز مبنى بر دفاع موثر از 
خود به شعبه ارائه ننموده است لذا شعبه با مداقه در پرونده معنونه ذمه خوانده را 
مشغول دانشته، و مستندا به ماده 198 و 515 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
850/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
است  مكلف  احكام  اجراى  است  بديهى  نمايد  مى  خواهان  حق  در  حكم  اجراى  زمان  تا 
خسارت تاخير تاديه را از تاريخ تقديم دادخواست 97/2/5 تا زمان اجراى حكم طبق نرخ 
شاخص بانك مركزى محاسبه و نسبت به پرداخت آن در حق خواهان اقدام نمايد  راى 
صادره غيابى و وفق ماده 27 قانون شوراى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين شعبه و مستندا به ماد 28 قانون شورا ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر در مراجع دادگسترى شهر تهران مى باشد 
   110/62706                                   قاضى شعبه 395 مجتمع شماره 8 شوراى حل اختالف تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به حميد قاسميان گيزه رود فرزند 
گيزه  قاسميان  حميد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  سندى  فرزاد  خواهان  عباسعلى 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  رود 
9709981031300403 شعبه 363 مجتمع شماره 8 شوراى حل اختالف تهران ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/19 ساعت 16/00 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 
   110/62705                     مسئول دفتر شعبه 363 مجتمع شماره 8 شوراى حل اختالف تهران

دادخواست  مطابق  به شماره شناسنامه 2567  ذوالفقارى  محمود  آقاى  وراثت    حصر 
تقديمى به كالسه 970529/654 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
در  ذوالفقارى شماره شناسنامه 382  فاطمه  داده كه شادروان سيده  توضيح  و چنين 
آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   96/11/20 تاريخ 
 -43/6/2 ت  ت   -003707550 م  ك  ذوالفقارى-  احمد  به:  است  منحصر  مرحوم 
 -0037089544 م  ك  ذوالفقارى-  قاسم  پسر   متوفى  با  نسبت  تهران-  از  صادره 
م  ك  ذوالفقارى-  على  پسر   متوفى  با  نسبت  تهران-  از  صادره   -46/12/1 ت  ت 
0053900308- ت ت 49/11/15- صادره از تهران- نسبت با متوفى پسر  محمد 
ذوالفقارى- ك م 0045495718- ت ت 27/4/5- صادره از تهران- نسبت با متوفى 
پسر  محمود ذوالفقارى- ك م 0052413764- ت ت 41/1/2- صادره از تهران- 
نسبت با متوفى پسر  حسين ذوالفقارى- ك م 0039187839- ت ت 34/4/10- 
صادره از تهران- نسبت با متوفى پسر  اكرم ذوالفقارى- ك م 0035810599- ت 
ت 38/11/25- صادره از تهران- نسبت با متوفى دختر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد 
  110/62702                رئيس شعبه 654 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران

شماره  به  خاص  سهامى  شركت  بتن  آزما  اسپرلوس  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت 361834 و شناسه ملى 10320141217 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397,05,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : دارندگان 
حق امضاء اوراق واسناد بهادار از قبيل چك ـ سفته ـ برات ـ اسناد تعهد آور 
وقراردادها را هيئت مديره تعيين مى كندو ماده مربوطه در در اساسنامه به 

شرح مذكور اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241205)

آگهى تغييرات شركت فرآيند صنعت آب گستر آپادانا با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 369588 و شناسه ملى 10320187740 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1396,10,12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمدرضا 
رضائى به كد ملى 0073213721 به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره 
عضو  و  رئيس  سمت  به   0075251851 ملى  كد  به  رضائى  عليرضا  آقاى 
هيئت مديره انتخاب گرديدند . كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 

با امضاء مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241206)

به  محدود  مسئوليت  با  پوريا  سالمت  ساحل  شركت  سرمايه  كاهش  آگهى 
شماره ثبت 5038 و شناسه ملى 14005216719 به استناد صورتجلسه 
 : اتخاذ شد  العاده مورخ 1397,03,19 تصميمات ذيل  مجمع عمومى فوق 
با دريافت 3,000,000  به شماره ملى 1581207794  مقصود مهديلوى 
ريال ا ز صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان 6,000,000 ريال 
دريافت  با   6519320099 ملى  كد  به  كشاورزى  زهرا  و  داد.  كاهش 
1,000,000 ريال سهم الشركه خود ازصندوق شركت از شركت خارج و 
از مبلغ  نتيجه سرمايه شركت  ندارد. در  ديگر هيچ گونه حقى در شركت 
مربوطه  ماده  و  يافت.  كاهش  ريال  به 10,000,000  ريال   14,000,000
مقصود  سرمايه:  كاهش  از  بعد  شركا  ليست  گرديد.  اصالح  اساسنامه  در 
مهديلوى داراى 6,000,000 ريال سهم الشركه و مسعود مهديلوى داراى 
2,000,000 ريال سهم الشركه و آريا مهديلوى داراى 1,000,000 ريال 
الشركه  سهم  ريال   1,000,000 داراى  مهديلوى  پوريا  و  الشركه  سهم 
غيرتجارى  موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  سرپرست  تبار  قلى  اله  حجت 

شهرستانهاى استان تهران2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور.  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(241207) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت دى الكتريك نيرو تجهيز شركت با مسئوليت محدود 
استناد  به   10102680337 ملى  شناسه  و   226874 ثبت  شماره  به 
العاده مورخ 1397,04,20 تصميمات ذيل  صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
از  اعم  نيرو  وانتقال  توزيع  توليد  به  مربوط  پيمانكارى  امور   : شد  اتخاذ 
نيروگاه ها شبكه هاى برق وتاسيسات برقى پست هاى توزيع والكترونيك 
پيمانكارى  امور   - دقيق  وابزار  برق  كنترل  هاى  سيستم  وخاص  عام 
مكانيكى  وهيدرو  مكانيكى  تاسيسات   , شهرى  گازرسانى  شبكه  به  مربوط 
, خطوط انتقال ( آب نفت گاز ) شبكه گازرسانى تاسيسات مكانيكى  سدها 
وتجهيزات  تاسيسات  ساختمان  سردكننده  هاى  سيستم  وهيدرومكانيكى 
وتجهيزات  تاسيسات  زباله  وانتقال   ( وفاضالب  برق  گاز  آب   ) ساختمان 
 ( برقى  وپله  آسانسور   ) انتقال  وسايل  وفاضالب  آب  هاى  خانه  تصفيه 
سرويس  وسلف  آشپزخانه  تجهيزات  وهشداردهنده  خبر  هاى  سيستم 
ماسه  اى ساختمان  رايانه  هاى  ارتباطى شبكه  هاى  ورختشويخانه سيستم 
هاى  ايستگاه   ( الينينگ   ) پوشش  كاتودى  حفاظت   ( سندبالست   ) پاشى 
در صورت  حرارتى.  هاى  مبدل  انواع  تعمير  و  وتوليد  و ساخت  پمپاژتهيه 
به  ذيصالح  مراجع  از  مجوز  اخذ  از  پس  موضوعات  انجام  قانونى  ضرورت 
موضوع فعاليت شركت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
و  ميباشد  نفر   6 الى   2 بين  مديره  هيئت  اعضاء  تعداد   -  . گرديد  اصالح 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد 3
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241208)

رواب�ط ته�ران و آن�کارا و آینده ای�ن روابط را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

روابط ترکیه و ایران در بین همسایگان ما، تقریباً 
در یک فرایند زمان��ی طوالنی مدت معاصر در دوره 
قاجار و پهلوی و نیز در دوره جمهوری اس��المی تا 
حدود زیادی یک روابط رو به افزایش و استمرار بوده 
است. همچنین پس از انقالب اسالمی نیز در چهار 
دهه گذشته رفتار و سیاست خارجی دولت ترکیه در 
قبال ایران نسبتاً قابل پیش بینی بوده است. به طور 
مشخص در ۲5 سال گذشته با روی کار آمدن حزب 
رفاه و نجم الدین اربکان در اواخر دهه ۱990 روابط 
این کشور با کشورهای اسالمی و به ویژه جمهوری 
 D8 اسالمی در چارچوب روابط دوجانبه و نیز گروه

افزایش قابل توجهی یافت. 
در ای��ن چارچ��وب مهمتری��ن وج��ه رواب��ط 
اس��تراتژیک ایران و ترکیه، ثب��ات در حوزه انرژی 
است که بنیان آن در دوره اربکان گذاشته شد که بر 
مبنای آن خطوط لوله نفت و گاز از ایران به ترکیه 
احداث گردید و پس از روی کار آمدن حزب عدالت 
و توسعه س��طح روابط از عرصه انرژی به همکاری 
و س��رمایه گذاری های مشترک در دیگر عرصه های 
زیرساختی گسترش یافت. با توجه به افزایش روابط 
و نیز حجم اقتصادی دو کش��ور، میزان تبادالت دو 
کش��ور از یک میلیارد دالر در سال ۱۳8۲ به بیش 
از ۱4 میلیارد دالر درسال ۱۳95 رسید و هدف دو 
کش��ور دستیابی به حجم ۳0 میلیارد دالری روابط 

اقتصادی در سال های آتی است.
باتوج�ه به مداخ�ات کش�ورهای فرامنطقه ای 
از جمله آمریکا چش�م انداز روابط دو کش�ور را 

چگونه تحلیل می کنید؟
تقریب��اً تا حدودی با اطمین��ان می توان گفت 
رواب��ط ایران و ترکیه مبتنی ب��ر مؤلفه های پایدار 
است. گرچه فشارهای آمریکا می تواند در مقاطعی 
روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد اما، در عین 
ح��ال برخی ضرورت ها و الزام��ات روابط تجاری و 

اقتصادی و حتی برخی الزامات ژئوپلیتیکی روابط 
و مناسبات دو کشور را از تأثیرپذیری ناگهانی و یا 

تالطم های بزرگ برحذر خواهد داشت.
البته ممکن است آنکارا پس از خروج ترامپ از 
برجام، برای در امان ماندن از پیامدهای همکاری 
با ای��ران بازنگری های��ی در برخ��ی حوزه ها مانند 
همکاری های بانکی - مالی و یا نفتی داش��ته باشد 
اما، این رویکرد همچون کره جنوبی و یا حتی چین 
گس��ترده و ناگهانی نخواهد بود و بخش مهمی از 

روابط در تأمین نیازهای متقابل در حوزه انرژی و 
گاز از طرف ایران و تأمین برخی نیازهای مصرفی 

و صنعتی از طرف ترکیه تداوم خواهد یافت. 
موض�ع ترکیه در قبال س�وریه را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ترکی��ه در چن��د س��ال گذش��ته مالحظ��ات 
استراتژیکی و نیز منافع و سیاست متفاوتی را نسبت 
به ایران در قبال سوریه اتخاذ کرده و دو کشور پس 
از جنبش های انقالبی موس��وم به بهار عربی رویکرد 

متضادی را به ویژه در سوریه درپیش گرفته اند. آنکار 
در سال های اول بحران سوریه در صدد دستیابی به 
فرمولی مش��ترک با ایران و برخی کشورهای دیگر 
برای گذار س��وریه به یک دول��ت ملی در چارچوب 

قانون اساسی و نظم سیاسی جدید بود.
چون این کش��ور در دوره حزب عدالت و توسعه 
بیش از ۱5 میلیارد دالر در زیرس��اخت های حیاتی 
و صنعتی س��وریه س��رمایه گذاری کرده بود و برای 
حفظ این س��رمایه ها به دنبال فشار بر دولت سوریه 
در دستیابی به تفاهم ملی دولت سوریه با گروه های 
مخالف در سال اول بحران سوریه بود اما، جمهوری 
اسالمی با توجه به نگرانی های خاص از روی کار آمدن 
برخی جریان های سیاسی و مذهبی مانند اخوانی ها 
گذار از ساختار سیاسی تک حزبی و خاندان اسد را در 
چارچوب مصال��ح و منافع خود نمی دید و بر همین 
مبنا رویکرد کش��ور حتی پی��ش از ورود گروه های 
سلفی و تکفیری مانند داعش، جبهه النصره، تحریر 
الشام و... رویکرد متفاوتی درخصوص الگوی مطلوب 
ساختار سیاسی در س��وریه داشت و پس از تشدید 
بحران این تعارضات بیش��تر شده و منافع و مواضع 
دو کش��ور رودرروی هم قرار گرف��ت و امروز هم در 
قضیه حمله به ادلب دو کشور رویکرد کاماًل متقابلی 

درخصوص حمله ارتش سوریه به این منطقه دارند.
ه��ر چند بن��ا به مالحظات��ی ته��ران و آنکار 
مجبور به پذیرش برخی واقعیات خونین س��وریه 
و دس��تیابی به برخی توافقات کلی در نشست های 
دوره ای آس��تانه در قزاقس��تان و نیز نشست های 
سه جانبه سه کشور ایران، روسیه و ترکیه بوده اند. 
آیا ترکیه به اتحاد اس�تراتژیک خ�ود با تهران 

ادامه خواهد داد؟
واقعیت این است که آنکارا اتحاد و حتی روابط 
اس��تراتژیکی در چند دهه گذشته با تهران نداشته  
اس��ت. هر چند در دوره جنگ س��رد در چارچوب 
برخی سازمان های منطقه ای مانند سنتو و بر مبنای 
منافع و سیاس��ت خارجی آمریکا همس��ویی هایی 

داش��ته  اما، پس از فروپاشی شوروی این دو کشور 
در محی��ط امنیتی و منطقه ای خ��ود مانند قفقاز، 
آس��یای میانه و حتی بالکان رواب��ط رقابت آمیز و 
بعضاً س��لبی داش��ته اند. لذا در ح��ال حاضر نیز با 
وجود برخی رویکردها و سیاس��ت های مش��ترک 
مانند مخالف��ت با هژمونی آمریکا و اس��رائیل و یا 
سیاست های خصمانه آل س��عود، نمی توانیم روابط 

دو کشور را در حال حاضر استراتژیک بدانیم. 
در عین حال چنان که گفته ش��د، سیاس��ت 
خارجی دولت ترکیه چه در قبال مساله تحریم های 
هس��ته ای ایران و چه درخصوص مساله اسرائیل - 
فلس��طین و منازعات منطقه ای قومی مانند بحران 
سوریه، بحران اوکراین و مسئله کردها تا حدودی 

ثابت و قابل پیش بینی خواهد بود. 
دلیل رویکرد تقابلی ترکیه در قبال آمریکا چیست؟

دولت اردوغان به دالیلی مانند حمایت واشنگتن 
از برخی گروه های تروریس��تی مانند جریان فتح اهلل 
گولن که از متهمین اصلی کودتای مرداد ۱۳95 بود 
و نی��ز حمایت های بزرگ نظامی و مالی از گروه های 
مسلح کردی مانند پ. ک. ک و نیز عدم حمایت جدی 
از موضع آنکارا در بحران س��وریه، روابط تنش آلود و 
مبتنی بر بی اعتمادی به آمریکا در چند سال گذشته 
داشته اس��ت. بازداشت دو ساله کشیش آمریکایی و 
نیز بازداش��ت یکی از مقامات هالک بانک ترکیه در 
نیویورک به جرم کمک به ایران در دور زدن تحریم ها، 

مناسبات تنش آلود را تشدید کرده است.
در واقع این کش��ور اعتم��اد چندانی به متحد 
دیرین خود در ناتو ندارد. خرید سپر دفاع موشکی 
اس400 و نیز عقد قراردادهای ساخت نیروگاه های 
هسته ای با روس��یه و چین و بازگشت به سیاست 
شرق گرایانه از زمینه ها و عوامل مهم دیگر کاهش 
سطح روابط دو کشور ترکیه - آمریکا در چند سال 
اخیر است و به نظر می رسد تا زمان حضور فکری 
دولت ترام��پ در رأس نظام حاکمیتی آمریکا این 

تنش کاهش نخواهد یافت. 

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در گفت وگو با سیاست روز:

 روابط ایران و ترکیه
مبتنی بر مولفه های پایدار است

دو  روابط  باورند؛  این  بر  سیاسی  ناظران  بذرافشان   دهقان  هدی 
گ���و کشور ایران و ترکیه مبتنی بر مؤلفه های پایدار است و از همه مهمتر گفت و

جمهوری  علیه  آمریکا  یک جانبه  تحریم های  برابر  در  که  بود  کشورهایی  جزء  ترکیه  اینکه 
اسالمی ایران، واکنش جدی از خود نشان داد.

چنانچه مقامات بلندپایه ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاووش 
اوغلو وزیر خارجه این کشور اعالم داشتند از تحریم های آمریکا پیروی نخواهند 
کرد. به بیان دیگر؛ با توجه به رویکرد آمرانه دونالد ترامپ حتی در برابر 
ترکیه، به نظر می رسد هدف گذاری این کشور، همگرایی بیشتر با کشورهای 
همسایه به ویژه ایران است و البته مناسبات تجاری گسترده آنکارا با ایران 

دلیلی بر تأکید بر حفظ این مناسبات و توسعه روابط باشد.
با دکتر میرقاسم بنی هاشمی عضو  در همین زمینه سیاست روز 
روابط  بررسی  باره  در  راهبردی  مطالعات  پژوهشکده  علمی  هیأت 
پرداخته  گفت وگو  به  روابط  این  آینده  از  ارزیابی  و  ترکیه  و  ایران 

که می خوانید.

نمای نزدیک


