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احمد رشیدی نژاد 

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

اگرچه دهه هاس��ت که  آســیا کنترل آب های سطحی غرب 
از طری��ق »س��د« و »سدس��ازی« جه��ت 
مصارف بش��ری امری عادی تلقی می شود، 
ام��ا از آنجا ک��ه خاورمیان��ه بی خودی لقب 
»کمربن��د ش��کننده« را ب��ا خ��ود ی��دک 
نمی کش��د، بعید نیست که این امر عادی به 
یک بحران جدی��د در منطقه تبدیل گردد. 
در ای��ن رابطه پایان ط��رح گاپ)GAP( و 
روزش��ماری ب��رای آبگی��ری س��د عظی��م 
»ایلیس��و« در ترکیه، خبر خوشایندی برای 
همسایگان جنوبی اش)ایران، عراق، سوریه( 
در  علی الخص��وص  نمی ش��ود.  محس��وب 
ش��رایطی ک��ه تغیی��رات آب و هوای��ی در 
س��ال های اخیر- به ش��کل افزای��ش دما و 
کاه��ش بارندگ��ی- مناطق وس��یعی از این 
کش��ورها را ب��ا خطر خشکس��الی و طوفان 

ریزگردها مواجه ساخته است.
در تازه ترین اظهارنظرها در این خصوص، 
رئیس جمهوری ایران »حس��ن روحانی« در 
دی��دار با »بره��م صالح« رئی��س جمهوری 
عراق، یکبار دیگر، تلویحٌا نگرانی کش��ورش 
را از مس��ئله ای ک��ه پیامد سدس��ازی های 
ترکیه اس��ت، ابراز نمود. وی ک��ه در دیدار 
روز ش��نبه با همتای عراقیش، در نشس��ت 
خبری مشترک ش��رکت نموده بود، در این 
باره اظهار داش��ت که »مسئله محیط زیست 
ب��رای دو ط��رف حائز اهمیت اس��ت، امروز 
بخش��ی از مردم ما در مرزه��ای غربی و به 

ویژه در جنوب دچار مشکل ریزگرد هستند 
و ای��ن ریزگرد به عنوان ی��ک معضل باید با 
همکاری دو کشور حل و فصل شود و بسیار 
خوش��حالم ک��ه رئیس جمهور ع��راق وعده 
دادند، شخصا موضوع محیط زیست را دنبال 
کنن��د و ما بتوانیم همان طور که ملت عراق 
را از رن��ج داعش با کم��ک همدیگر خالص 
کردیم، مردم دو کش��ور را از رنج ریزگرد با 

کمک دو کشور خالص کنیم«.
این اولین بار نیس��ت که مقامات ایرانی 
نگران��ی خ��ود را از ای��ن اقدام ترکی��ه ابراز 
داشتهاند، پیشتر نیز »روحانی«  در نشست 
»مبارزه با گ��رد و غبار« که در تهران)ژوئیه 
2017( برگزار ش��ده ب��ود، 80 درصد عامل 
افزایش گرد و غبار در ایران را دارای ریش��ه 
خارجی اعالم کرده بود. به نقل از »حس��ن 
روحانی«، سدس��ازیهای اخیر ترکیه یکی از 
عوامل موث��ر در بیابانزایی در ایران اس��ت. 
س��خنانی که در آن زمان با واکنش مقامات 
ترکیه م��ن جمله معاون وزی��ر امورخارجه 
ترکیه رو به رو شد. به عقیده مقامات ترک، 
سدسازیهای ترکیه با محاسبات دقیق انجام 
ش��ده و به هیچ وج��ه آثار مخ��رب محیط 

زیستی به همراه نخواهد داشت. 
بهار گذش��ته نیز »فاتح یلدیز« س��فیر 
ترکیه در عراق، طی یک نشس��ت خبری در 
بغداد به منظور رفع نگرانی های ایجاد ش��ده 
در خصوص آغاز آبگیری س��د ایلیسو  گفته 
بود که: »با آغاز آبگیری این سد، جریان آب 
رودخانه دجله به س��مت عراق قطع نخواهد 
شد، چرا که کشورش در این زمینه به عراق 
ضمانت داده اس��ت«. وی ب��ا تاکید بر لزوم 

ادامه جریان آب رود دجله به س��مت عراق 
گفته بود که: آغاز آبگیری س��د ایلیس��و به 
معنی قطع کامل جریان آب دجله به سمت 
عراق نیست و در این زمینه بر اساس توافق 
دوجانبه اقدام ش��ده و جریان آب قطع نمی 
ش��ود. وی با ادعای این که بخش مهمی از 
آب رود دجله هم اکنون نیز به س��مت عراق 
جری��ان دارد عنوان کرده ب��ود که: »ترکیه 
بدون مشورت با کشورهای همسایه در مورد 
س��د ایلیس��و اقدامی انجام نمیدهد چرا که 
معتقدیم آب رود دجله به تمامی کشورهای 
ح��وزه آبریز این رودخانه تعلق دارد و آنکارا 

همواره ب��ا اجتناب از اقدام��ات یک جانبه، 
همکاری الزم را در این مورد داشته است«.

این در ش��رایطی اس��ت که وقتی عراق 
در زمان »نوریالمالکی« به سدس��ازی ترکیه 
اعتراض نمود، ترکه��ا در جواب به وی یک 
پاسخ بس��یار خطرناک دادند:  مقامات ترک 
در ج��واب مالک��ی گفت��ه بودند ک��ه »مگر 
ش��ما مناب��ع نفتی خود را با ما به اش��تراک 
میگذاری��د، که ما منابع آبی خود را با ش��ما 
به اش��تراک بگذاریم«! س��خنی مش��کوک 
که نیک��ی نیت ترک ها، را ب��ا تردید مواجه 
می کند. چرا که نفت یک کاالی اقتصادی و 

آب یک کاالی زیستی است.
فع��االن  و  کارشناس��ان  همچنی��ن 
محیط زیس��تی نی��ز این س��خنان ترک ها 
را قبول ندارند. کارشناس��ان ب��ر این باورند 
که سدس��ازیهای گس��ترده ترکی��ه در کنار 
خشکسالی شدید در خاورمیانه که در ۹00 
سال گذشته بیسابقه است، باعث شده است 
ت��ا آب رودهای دجله و ف��رات در عراق ۴0 
درصد کاهش یاب��د. در این خصوص محمد 
دروی��ش، فع��ال محی��ط زیس��ت در ایران 
میگوی��د »فعالی��ت های سدس��ازی ترکیه 
اثرات مخربی بر کل منطقه داش��ته است«. 

بنابر گفتههای آق��ای درویش حجم مخزن 
س��دهای ترکیه روی سرچشمههای دجله و 
فرات 120 میلیارد متر مکعب است و این در 
حالیست که آورد ساالنه این دو رودخانه ۴7 
میلیارد متر مکعب است. محققان همچنین 
سدس��ازیهای ترکیه را یکی از عوامل ایجاد 
بحران در سوریه میدانند. به گفته محققان، 
احداث س��د آتاتورک روی س��د فرات که از 
آن به عنوان یکی از مهمترین سدهای پروژه 
گاپ نام برده میش��ود در بروز خشکسالی و 
کم آبی ش��دید در سوریه که از حدود سال 
200۶ آغاز ش��ده بود، نقش داش��ته است. 
آنها می گویند خش��ک شدن مزارع و باغها و 
مهاجرت هش��تصد هزار روستایی به حاشیه 
ش��هرها از جمله عواملی اس��ت که به گفته 
جامعه شناس��ان در بروز ناآرامیها در سوریه 

موثر بوده است.
ش��ایان ذکر اس��ت که س��د ایلیسو در 
جنوب شرقی ترکیه و بر روی رودخانه دجله 
ساخته شده و هدف از احداث این سد تولید 
برق عنوان شده است. سد ایلیسو نوزدهمین 
س��دی اس��ت که ترکیه بر رودهای دجله و 
فرات س��اخته اس��ت. این مجموعه از سدها 
بخشی از طرح توسعه جنوب شرقی آناتولی، 
موسوم به گاپ هس��تند که گفته میشود با 
هدف گس��ترش فرصتهای اقتصادی در این 
منطقه و تامین نیروی برق به اجرا گذاش��ته 
ش��ده است. س��د ایلیس��و قرار است 1200 
م��گاوات برق تولی��د کند و حج��م دریاچه 

پشت آن 10.۴ میلیارد متر مکعب است. 
سدس��ازی  در ترکیه اما مختص به این 
س��د نیس��ت. از س��ال های پایانی دهه ۹0 

می��الدی، دولت ترکیه با ش��تاب پروژه های 
سدس��ازی خود را برای مدیریت منابع آبی 
کش��ور پیش برده اس��ت. دولت ترکیه ادعا 
می کن��د هدف اصلی پروژه مذک��ور، از بین 
بردن نابرابری ه��ای اقتصادی منطقه بوده و 
این سدها به باالبردن درآمد و سطح زندگی 
مردم و توسعه کشاورزی و کنترل سیالب ها 
کم��ک می کند. عالوه بر ای��ن طرح آناتولی 
جنوب ش��رقی از مهاجرت مردم روس��تایی 
به س��مت ش��هرها نی��ز جلوگی��ری خواهد 
کرد. ب��ا این وجود صاحب نظ��ران معتقدند 
این سدس��ازی ها فاقد بازده��ی مالی بوده و 
تأمین آب و س��ودآوری صرفاً بهانه ای برای 
س��رپوش گذاش��تن ب��ر دالیل سیاس��ی و 
ژئوپلیتیکی س��اخت آن است. این دسته از 
ناظران کارکرد داخلی این سدها را به جنگ 
با ح��زب کارگران ترکی��ه)پ ک ک( مرتبط 
دانس��ته، از بُع��د بین المللی نی��ز معتقدند 
سیاس��ت سدس��ازی این کش��ور به اهداف 
پنهانی این کش��ور به منظور ایجاد هژمونی 
آبی)بر عراق و سوریه( باز می گردد. دجله و 
فرات ش��ریان حیاتی عراق و سوریه هستند 
و بی��ش از ۹0 درصد آب فرات و  نزدیک به 
5۶ درصد آب دجل��ه از خاک ترکیه تأمین 
میشود. از سویی نیز نزدیک به 85 درصد از 
آب شیرین مصرفی کشور عراق و 35 درصد 
از آب ش��یرین مصرفی سوریه از این دو رود 
و سرچشمههای آن تأمین میشود. بنابراین 
برخی تحلیلگ��ران معتقدند در آینده ترکیه 
قادر خواهد بود که در مقابل آزاد کردن این 
دو ش��بکه آبی حتی از ع��راق تقاضای نفت 

مجانی نماید.

نگاهی به جنبش جلیقه زردها در فرانسه
شورش علیه سرمایه داری

 رضا اشرفی 

موضوع تنها به افزایش قیمت س��وخت برنمی گردد. مردم 
سال هاست که اعتراض دارند، اما حرف های خود را به گونه ای 
دیگری اعالم می کنند و هیچ یک از روش های پیش��ین جواب 
نداده و امروز فرانسوی ها در خیابان ها به دنبال پاسخ و راه حل 

می گردند.   
اولین اعتراضات در 2۶ آبان و با افزایش قیمت سوخت آغاز 
ش��د. پس از آن معترضان به خیابان ها آمده و علیه ناکارآمدی 
سرمایه داری شعار دادند؛ یعنی هدف معترضان امانوئل مکرون 
و ناتوانی در اداره درست کشور نیست؛ بلکه هدف اصل نظامی 
است که فرانسه و غرب سال هاست بر آن تأکید دارند و مبتنی 

بر آن فلسفه، سیاست و حکومت را می چرخانند. 
ای��ن موضوع��ی نیس��ت ک��ه دولت فرانس��ه و ش��خص 
رئیس جمهور آن را درک کند، بنابراین با محکوم کردن فضای 
ش��کل گرفته که به گفته خودش شبیه »صحنه های جنگی« 

اس��ت، به پلیس دس��تور داده که با مردم برخورد کند. میدان 
نبرد در ش��هرها و خیابان های بسیاری به چشم می خورد، اما 
در شانزه لیزه سرکوب شدیدتر است. این خیابان که کاخ الیزه 
را در خود جا داده، منطقه ای اعیان نشین و نماد سرمایه داری 

در فرانسه است. 
مکرون که جوان ترین رئیس جمهور فرانسه است و با کنار 
زدن همه احزاب س��نتی پیش��ین، در حالی که حزبی تازه به 
ن��ام »به پیش« را س��اخته ب��ود، بیش از ۶۶ درص��د آرا را به 
خود اختصاص داد و از سال 2017 بر کرسی ریاست جمهوری 
فرانس��ه نشس��ت. مردم به امید اینکه ش��عارهای او نسبت به 
سیاس��تمردان و احزاب گذشته، بهتر و راه گشاتر است به وی 
رأی دادند، اما با گذش��ت یک س��ال ناتوان��ی در اداره دولت 
و پایین آمدن بیش��تر رفاه اجتماعی س��بب ش��د تا دست به 

شورش بزنند. 
همواره این امید وجود داشت که با کنار رفتن احزاب چپ 
و راست و انتخاب چهره ای جدید که به لحاظ اندیشه و روش 
مستقل اس��ت و همچنین س��ابقه اقتصادی و بانکداری دارد، 
می تواند راه نجات مردم فرانس��ه را نش��ان دهد، در حالی که 
این امید نی��ز راه به جایی نبرد. اکنون مردم به دنبال عبور از 
سرمایه داری و »یک فرانسه تحصیل کرده، یک فرانسه شایسته 
و یک فرانس��ه کارآمد« هستند؛ فرانس��ه ای که اگر چه دولت 

اعالم می کند، اما نمی تواند این خواسته را برآورده کند. 
بر اس��اس قانون فرانس��ه، افرادی که خودروهای آنها در 
کن��ار خیابان با نقص فنی مواجه ش��ده، بای��د »جلیقه زرد« 
بپوش��ند تا رفع مشکل شود. حال با افزایش مالیات بر سوخت 
فرانس��ه،  هزاران فرانسوی جلیقه زرد پوش��یده و به خیابان ها 
آمده اند. دولت فرانس��ه در س��ال 2017 این تصمیم را گرفت 
و ط��ی روزه��ای اخی��ر آن را اجرای��ی کرده اس��ت. حال که 
اعتراضات خیابان��ی افزایش یافته مکرون از ش��جاعت پلیس 
قدردانی کرده اس��ت که کاماًل حرفه ای مخالفان را س��رکوب 
می کند. رئیس جمهور پس از اینکه متوجه شد تنها با خشونت 
نمی توان راه به جایی برد، شروع به بد زبانی کرد و در توئیتی 
نوشت: »شرم بر کس��اني که به نیروهاي پلیس حمله کردند. 

در فرانسه خشونت جایي ندارد.« 
غرب که به راحتی در نظ��ام بین الملل، هر مخالفی را در 
صف تروریس��م قرار می دهد، در داخل نیز مخالفان را مرّوجان 
خشونت می داند که راه تروریسم را پیش می گیرند. این موضوع 
اکنون در فرانسه بیش از دیگر کشورها خود را نشان می دهد. 
مکرون نگران فضای واکنشی در داخل و خارج فرانسه است و 
ب��ه همین منظور مخالفان را برنمی تابد و خواهان پایان یافتن 
هر چه س��ریع تر آنها اس��ت، در حالی که اگر دستور خشونت 
بیشتر به پلیس و نیروهای نظامی امنیتی بدهد،  مردم بیش از 

گذشته به خیابان ها خواهند آمد. 
منتق��دان این نوع برخ��ورد با مردم را به دولت هش��دار 
داده و تأکی��د دارند که راه برون رفت از این بحران، خش��ونت 
بیشتر نیست؛ بلکه باید چاره ای اندیشید تا راه خروج از بحران 
اقتص��ادی را پیدا ک��رد، در غیر این صورت جامعه به س��مت 
هرج ومرج پیش خواهد رفت. برخی از احزاب و شخصیت های 
مط��رح و تأثیرگذار ب��ه صراحت اعالم کرده ان��د که دولت هر 
چه زودتر »صدای اعتراض« را بش��نود، در غیر این صورت، با 
تشدید هرج ومرج کشور به سمت انقالب پیش می رود. برخی 
حتی هش��دار داده اند دیگر برای ش��نیدن صدای اعتراض دیر 

شده؛ چرا که مردم زیر فشار اقتصادی له شده اند. 
همزم��ان دولت ک��ه نگران جنب��ش ضد س��رمایه داری 
اس��ت س��عی دارد مردم را »دیو« جل��وه داده و آنها را به هر 
ش��کل ممکن س��رکوب کند. همزمان با اعتراضات، صحبت از 
ملی گرایان ضد اتحادیه گرایی و راس��تگرایان نیز به میان آمده 
اس��ت. در انتخابات سال 2017 راستگرایان ملی گرا به رهبری 
مارین لوپن رقیب مکرون بودند. این موضوع نشان می دهد که 
طی چند س��ال اخیر ضد نظام سرمایه داری، چقدر در فرانسه 
رش��د یافته که نامزد آنها تا دور دوم رقابت ریاس��ت جمهوری 

پیش رفته است. 
البت��ه ای��ن موضوع تنه��ا مختص فرانس��ه نیس��ت؛ زیرا 

همی��ن موضوع را می توان در دیگر کش��ورهای اروپایی مانند 
ایتالیا، آلمان، نروژ، اس��پانیا و... دید. در کنار راستگرایان ضد 
س��رمایه داری، چپ ها نیز فعال ب��وده و دولت را در تنگنا قرار 
داده ان��د، در حال��ی که در س��ال 2017 وقتی مک��رون پیروز 
انتخابات ش��د،  سیاس��تمداران معتقد به نظام س��رمایه داری 
بسیار خوشحال ش��ده و به مکرون تبریک گفتند که توانسته 
مخالفان را شکس��ت بدهد، حال این پیروزی مکرون در مسیر 
شکس��ت قرار گرفته اس��ت و اروپا و غ��رب را تهدید می کند. 
ب��ه خصوص ک��ه اعتراضات در ش��هرهای کوچک تر و اطراف، 
بیش از پایتخت است؛ یعنی اینکه مردم فقیرتر و دور از مرکز 
در متن اعتراضات هس��تند؛ زیرا قوانین سرمایه داری بیش از 
همه به آنها آس��یب زده اس��ت. به ویژه که س��ال نو میالدی 
پیش رو اس��ت و فش��ارهای اقتصادی در طبقات پایین بیشتر 
احس��اس می ش��ود؛ بحرانی ک��ه قوانین س��رمایه دارانه دولت 
فرانس��ه نتوانس��ته برای آن راه برون رفتی پیدا کند. می توان 
گفت، چالشی که دولت های نیکوال سارکوزی و فرانسوا اوالند 
را از کرس��ی ریاست جمهوری دور کرد، اکنون مکرون را نشانه 
رفته است. اما فضای کنونی نشان می دهد که این بحران تنها 
به دولت ها و اش��خاص منحصر نخواهد شد؛ بلکه مردم منتظر 
تغییرات بنیادی هس��تند. فضایی که نه تنها فرانسه، بلکه کل 

اروپا و حتی جهان غرب را تهدید می کند.  

یادداشت

مفقودى
برگ ســبز خودرو ســوارى پژو 405 جى ال ايكس مدل 1387 به شــماره پالك ايران 19 178 ق 63  به شــماره موتور 12487068359 و شماره 

شاسى NAAM01CA18E369801بنام هاشم كاكامرادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 97/9/15

ســند فــروش و شناســنامه مالكيت خــودرو پژو پارس با شــماره پالك ايران 95 467 س34 و شــماره موتور 12488271588 وشــماره شاســى 
NAAN01CAXAE677818  متعلق به عزيز الرحمن پروين مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.سراوان

شناســنامه(برگ سبز) خودرو وانت سيســتم پيكان تيپ 1600i مدل 1390 برنگ سفيدشيرى-روغنى بشماره موتور 11490093372 و شماره 
شاســى NAAA36AA4CG274401 و شــماره پالك ايران 84-657 د 66 به نام مصطفى اميرى رائيز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشد 

. بندرعباس

چون ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مســافر شــهردارى بندرعباس مالك اتوبوس مدل 1386 به شماره انتظامى 523 ع 16 ايران 84 با شماره 
شاســى 37212410103852 و شــماره موتور 45794600115891 به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند المثنى نموده است لذا چنانچه هر گونه 
ادعايى در مورد خودروى مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشــر آگهى با در دســت داشتن مدارك كافى به دفتر فروش شركت ايران خودرو 

ديزل واقع در تهران كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمايند. بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ سايپا 141 آى مدل 1387 برنگ نوك مدادى-متاليك بشماره موتور 2522041 و شماره 
شاسى S1482287263524 و شماره پالك ايران 23-353 ج 76 به نام رمضان مرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشــمند كاميون كشــنده ولوو مدل 1381 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران24-378 ع 12 بشــماره موتور D12309654 و شماره 
شاسى YV2A4CEA53T833975  و شماره هوشمند2836922 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

كارت هوشمند كاميون كمپرسى مدل 1364 رنگ نارنجى روغنى بشماره پالك ايران42-321 ع 46 بشماره موتور 33591010049124 و شماره 
شاسى 34932316569314  و بشماره هوشمند 4100208 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار)

برگ ســبز وســندكمپانى وانت نيســان مدل 1387 رنگ آبى روغنى بشــماره پالك ايران36-981 م 33 بشــماره موتور 440264و شماره شاسى 
K151223 بنام پرويز شيرخانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

 
شناسنامه مالكيت خودرو پژو استيشن 405 ش انتظامى ايران33-278ب23 شاسى 395142-82 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

اينجانب مهدى شــهردمى مالك خودرو پژوپارس به شــماره شاســى19302677 ش موتور 12484001716 به علت فقدان اسناد فروش خودرو 
تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شــهر ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضاى مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهى حصر وراثت
آقاى باقر محمدى ف صفرقلى به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/454 اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته كه شادروان صفرقلى محمدى ف جعفر ش ش 576 صادره بهشهر در تاريخ 96/6/2 درشهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-انســيه رضايى ف قنبر ش ش 137 صادره بهشــهر متولد 1351 همســر متوفى2-باقر ش ش 2170197125  
متولــد 1371   3-ياســر ش ش 2170297138 متولــد 1374   4-هاجــر ش ش 2170135413 متولــد 1370   5-فاطمه ش ش 2170413618 
متولد 1380 همگى محمدى ف صفرقلى صادره بهشــهر-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/20/6957
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى حصر وراثت
آقاى اكبر دارابى ف قربان به شــرح درخواســتى كه به شماره 5/97/147 اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته كه شــادروان قربان دارابى ف خانعلى ش م 2180358271 صادره بهشــهر در تاريخ 96/9/27 درشهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- هانيه ش م 2170152725   متولد 1370   2-مليحه ش م 2180430914  متولد 1357   3-اكبر 
ش م 2180430892 متولــد 1355   4-حوريــه  ش م 2181473730 متولــد 1359   5-محمد ش م 2181804877 متولد 1364   6-احمد ش م 
2181805539 متولد 1367   7-مســلم ش م 2181508275 متولد 1362 همگى دارابى ف قربان صادره بهشــهر-فرزندان متوفى 8-عاليه احمدى 
ف غضنفر ش م 2180427883 صادره بهشهر متولد 1335 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/20/6956
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف بهشهر-پوريا كريمى واسوكاليى

آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى باقرى ف عين اله به شرح درخواستى كه به شماره 3/943/97 اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته كه شــادروان عين اله باقرى لكوان ف لطف اله  ش ش 5 صادره خلخال در تاريخ 98/12/26 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- گلى مهدى زاده لكوان ف معرفت اله ش ش 2 همســر دائمى متوفى2-مصطفى  ش 682   3-مجتبى 
ش ش 683 هردوباقــرى لكوان –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يــك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6956
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر

آگهى احضار متهم 
بدينوســيله به متهمين آقايان 1- احد حســين پورشــاد فرزند محمد 2- مجيد رحيم پور ، هر دو مجهول المكان كه مشــخصات بيشــترى از آنان در 
دســترس نمى باشــد ابالغ مى گردد جهت شــركت در جلسه رســيدگى به اتهام مشاركت در كالهبردارى موضوع كالســه 960336 در مورخ 97/10/16 

ساعت 10 صبح در شعبه 13 دادگاه تجديد نظر كردستان حضور يابند در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م/الف:8276
محمدعلى رحيمى – مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر كردستان

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم و جلسه رسيدگى به مجهول المكان 1-نادر كوپيما و2-عليرضا شكيبايى
ش پ:8/654/97 بدين وســيله به مجهول المكان فوق الذكر ابالغ مى گردد كه خواهان حســن قلى پور دادخواستى داير بر مطالبه وجه به طرفيت 
شــما در اين شــورا مطرح كه حسب ارجاع و پس از ثبت به كالسه 8/654/97 جهت رسيدگى به تاريخ 97/10/24 ساعت 11 تعيين وقت گرديده ليكن 
به دليل عدم دسترســى به نشــانى شــما مراتب ابالغ وفق ماده 73قانون آيين دادرســى مدنى و حســب تقاضاى خواهان يك بار در يكى از  روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار آگهى صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرســى جهت اعالم نشــانى خود و دريافت نســخه دوم دادخواست و ضمائم حاضر شويد در غير 
اين صورت شــورا غيابا رســيدگى و تصميم شايســته را اتخاذ خواهد نمود. ضمنا چنانچه منبعد نيازى به انتشــار آگهى باشــد فقط يك نوبت و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م/الف
شعبه 8 حل اختالف بابل

اجراييه
ش پ :1/280/97 محكوم له: شــركت شــيرين عسل به وكالت سعيد حســين زاده به نشانى بابل-دادگسترى –واحد اجراييات-پوشه 95 محكوم 
عليه:اويس كرامتى يزدى ف عليرضا-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 447-97/5/20 شــعبه اول شوراى حل اختالف بابل كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت 27,870,000 ريال اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخير تاديه از زمان سررسيدچك 95/11/18 تا هنگام پرداخت 
آن و مبلغ 410,000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل در حق خواهان.به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم 
توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى 
بــراى پرداخــت محكــوم به ، يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهــت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

اجراييه
ش پ :11/92/69 محكوم له: موسســه مالى و اعتبارى عســگريه به مديرعاملى ســيد امين جوادى محكوم عليه:1-ســيد حميد زارعى2-محمود 
انصارى خاريكى3-حســين جبارى كوكنده  به موجب رأى شــماره 528-92/10/9 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليهم محكوم اند به پرداخت تضامنى 17,821,808 ريال اصل خواسته و خسارت عدم انجام تعهد (خسارت قراردادى)از تاريخ 89/1/2 تا زمان پرداخت 
كه هنگام اجرا مبلغ دقيق آن محاسبه خواهد شد و نيز هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله طبق تعرفه قانونى.ضمنا نيم عشر هزينه اجرايى طبق تعرفه 
دولتى پرداخت گردد.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است 
پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين 

صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف سارى-رحيمى

ابالغ دادنامه
به 1-حســن اســرارى ف على2-رستم خسبى ف على اكبر3-غالمرضا توسليان ف محمدحسن ابالغ ميگردد كه بانك انصار با وكالت صديقه منصورى 
دادخواستى بخواسته بصورت تضامنى پرداخت مبلغ 200/000/000ريال باساير هزينه ها عليه شما به اين شعبه ارائه كه حسب راى شماره 306-35 

بشرح خواسته مذكورمحكوم گرديده ايد.راى صادره غيابى ظرف20روز قابل واخواهى ميباشد.(م الف 97/100/1236)
دبيرشعبه3شوراى حل اختالف سبزوار

ابالغ وقت رسيدگى
به على شــعبانى فرد فرزندهادى ابالغ كه بهرام فيض آبادى فرزندرجبعلى دادخواســتى بخواسته مطالبه وجه بمبلغ300,000 تومان عليه شما ارائه 
كه به كالســه9/97/354ثبت وبراى مورخه97/10/17ســاعت17:30وقت رسيدگى تعيين گرديده است شــما ميتوانيد قبل ازرسيدگى به اين شعبه 

مراجعه ضمن اعالم آدرس خود نسخه ثانى دادخواست رادريافت نمائيد.(م الف 97/100/1254)
شعبه9شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به1-غالمرضا كالته ســيفرى فرزندمحمد2-موســى الرضــا رازقندى فرزندمحمد3-جــواد طلوعى پور فرزنــد اصغر4-مهدى رازقندى 
فرزند محمد مجهول المكان ابالغ مى شــود موسســه اعتبارى عســكريه دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما به اين شورا ارائه و به كالسه 
10/97/757 ثبت و براى يكشــنبه مورخ 97/10/16 ســاعت 17 وقت رسيدگى تعيين گرديده. لذامراتب يك نوبت در اين روزنامه درج مى گردد شما 
مى توانيد قبل از رســيدگى به شــورا مراجعه و ضمن ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

در شورا حاضر شويد. (م الف 97/100/1244)
دبير شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

اگهى دعوت جهت تصميم گيرى در خصوص تغيير محل شركت كاسپين سازه صنعت هما سهامى خاص
اگهى دعوت ســهامداران شــركت كاسپين ســازه صنعت هما سهامى خاص ثبت شده بشماره 1553 و شناســه ملى 10420317250 جهت تشكيل 

مجمع عمومى فوق العاده
بدين وسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده در ساعت 9:00 صبح مورخ  1397/9/26 ؛

  در آدرس: شهرستان سقز- خ آزادى روبروى بانك اقتصاد نوين ساختمان ستوده ،
 كد پستى :6681844989  تلفن:  36300695- 087 تشكيل ميگردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه :
اتخاذ تصميم در خصوص تغيير محل شركت

سهراب كنعانى- مدير عامل شركت كاسپين سازه صنعت هما

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون خانم اكرم حبيبى با توجه به درخواســت وارده به شــماره 3819-97/9/12 منضم به برگ استشــهاديه كه به گواهى دفتر خانه 65 كامياران 
رسيده مالك مدعى گرديده كه سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان  پالك 1807 فرعى از 65- اصلى بخش 8 به شماره سريال 232201 سرى د سال 
91 بنام اكرم حبيبى ثبت و صادر و تسليم گرديده است  كه اصل سند برابر سند رهنى شماره 34861– 92/10/18 دفتر 20 كامياران در قبال مبلغ 
312451086 ريال در قيد ارتهان بانك مســكن كامياران قرار دارد به علت اهمال ســند مالكيت مذكور  مفقود گرديده اســت علهذا  باستناد ماده 120 
آئين نامه اصالحى قانون ثبت بدينوســيله مراتب در يك نوبت جهت اطالع عموم آگهى ميشــود تا هر كس مدعى وجود اســناد مالكيت نزد خود و يا نســبت 
به ملك مرقوم معامله اى انجام داده اما در متن آگهى ذكر نشــده از تاريخ انتشــار  آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به اين اداره ارائه و يا ســند 
مالكيت را به اين اداره تسليم نمايد، در غير ابنصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى و عدم وصول اعتراض سند مالكيت المثنى پالك فوق الذكر بنام 

مالك فوق صادر خواهد شد. م/الف: 550
 على محمد براتى – رئيس ثبت كامياران

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
نظر به اينكه پرونده كالسه 950394 اين دادگاه 1 آقايان – جمعه قرنى حمه مين 2- هه وراز قره نى، هر دو نفر مجهول المكان ( بعنوان تجديدنظر 
خوانده) براى مورخه 97/10/29 ســاعت 11 صبح داراى وقت رســيدگى مى باشــد و با توجه به اينكه فعال مجهول المكان مى باشــند لذا با توجه به ماده 
344 تبصره يك اين آگهى در يك نوبت جهت شــركت در جلســه دادگاه در يكى از جرايد كثيراالنتشــار چاپ و عدم حضور مانع از رسيدگى نبوده و دادگاه 

وفق مقررات اقدام خواهد نمود. م/الف:8277
پخشان مهران- مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان

آگهى احضار متهم از طريق روزنامه
نظر به اينكه خانم مژگان تحســر فرزند غالم على در پرونده كالســه 970524 به اتهام تحصيل مال از طريق نامشــروع از طرف اين داديارى تحت 
تعقيب اســت. و ابالغ احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل وى ممكن نگرديده. بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش با حق داشتن 

وكيل حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م/الف:8278
محسن شهسوارى – داديار شعبه نهم دادسراى عمومى و انقالب سنندج

آگهى احضار متهم از طريق روزنامه
نظر به اينكه آقاى مجيد رحيمى فرزند در پرونده كالســه 970497 به اتهام تهديد با ســالح (قمه) از طرف اين داديارى تحت تعقيب اســت. و ابالغ 
احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل وى ممكن نگرديده. بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه نهم دادســراى عمومى و انقالب شهرستان سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش با حق داشتن وكيل حاضر شود در 

صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م/الف:8279
محسن شهسوارى – داديار شعبه نهم دادسراى عمومى و انقالب سنندج

آگهى احضار متهم 
نظر به اينكه آقاى ســيروان بنفشــى فرزند محمدعلى در پرونده كالســه 9709988713000463 شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب 
ســنندج به اتهام كالهبردارى (موضوع شــكايت آقاى ســامان مرادى فرزند مسعود)  تحت تعقيب است. و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
وى ممكن نگرديده اســت بنابراين در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشــار 
آگهى در شــعبه اول داديارى دادســراى عمومى و انقالب سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ 

انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م/الف:8280
كرامت محمدى – داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب سنندج

آگهى ابالغ  ماده 18 آئين نامه اجراى اسناد رسمى 
بدينوســيله بــه آقــاى  مرتضى پور وكيلى  نــام پدر: كريم تاريخ تولد: 1366/06/15 شــماره ملى: 0084674601 شــماره شناســنامه 34670 
به نشــانى : اسالمشــهر شــهرك محمديه خيابان امام صادق كوچه اديب 8 ابالغ مى شــود كه خانم مائده درزى رامندى جهت وصول مبلغ 250 عدد ســكه 
تمام بهار آزادى به اســتناد مهريه مندرج درســند ازدواج شــماره 9413مورخ 1392/11/28 دفتررســمى ازدواج 85 شهردانســفهان قزوين عليه شما 
اجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالسه 9700096 در اجراى ثبت بويين زهرا وكالسه 9700478 دراين اداره تشكيل شده وطبق گزارش مورخ 
1397/09/07مامور پســت محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى ارروزنامه هاى كثيراالنتشارمحلى آگهى مى شود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف 2070  
رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

آگهى ابالغ  ماده 18 آئين نامه اجراى اسناد رسمى 
بدينوسيله به خانم زينب محمدى نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 1371/01/28 شماره ملى: 3490185171 شماره شناسنامه 3490185171 
به نشــانى : تهران جاده ســاوه مجتمع پايتخت آقاى عارف حاجى زاده نام پدر: ســياوش تاريخ تولد: 1367/06/25 شــماره ملى: 3549947666 شماره 
شناســنامه 7784 به نشــانى : تهران جاده ساوه مجتمع پايتخت به استناد سند رهنى شماره 55664مورخ 1397/04/24 دفتر اسناد رسمى شماره 70 
اسالمشــهر جهت وصول مبلغ 870/000/000  ريال بابت اصل خواســته طلب  تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقرات عليه شــما اجرائيه صادر نموده 
وپرونده اجرائى به كالســه 9700474 دراين اداره تشــكيل شــده وطبق گزارش مورخ 1397/08/28 مامور پســت محل اقامت شما به شرح متن سند 
شــناخته نشــده لذا بنا به تقاضاى بســتانكارطبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه دريكى ارروزنامه هاى كثيراالنتشــارمحلى آگهى مى 
شــود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، مورد وثيقه مندرج در 
ســند رهنى فوق با تقاضاى بســتانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته وازحاصل فروش آن طلب بســتانكار وحقوق دولتى اســتيفا خواهد شــد. م 

الف 2084 
رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

گواهى حصر وراثت 
آقاى مسعود عبدى بشماره شناسنامه 291 كد ملى 1671686918 فرزند محرم متولد 1356 صادره ازمشكين شهربه استناد شهادت نامه گواهى 
فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى به شــماره 97/ح485/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعار داشته اســت كه شادروان محرم عبدى فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 33 كد ملى 1621701867 طبق گواهى فوت شماره 134472 ف /20 درتاريخ 97/1/14 دراقامتگاه دائمى خود درگذشته 
وورثه حين الفوت وى عبارتند از:1- زين العابدين عبدى متولد: 1351 نام پدر: محرم كدملى: 1671686888 شماره شناسنامه: 288 صادره: مشكين 
شــهر نســبت با متوفى: پســرمتوفى2- قربان عبدى متولد: 1354 نام پدر: محرم كدملى: 1671686901 شماره شناسنامه: 290 صادره: مشكين شهر 
نسبت با متوفى: پسرمتوفى 3- مسعود عبدى متولد: 1356 نام پدر: محرم كدملى: 1671686918 شماره شناسنامه: 291 صادره: مشكين شهر نسبت 
با متوفى: پسرمتوفى4- على عبدى متولد: 1359 نام پدر: محرم كدملى: 1671688260 شماره شناسنامه: 424 صادره: مشكين شهر نسبت با متوفى: 
پســرمتوفى5- محمود عبدى متولد: 1371 نام پدر: محرم كدملى: 1660302307 شــماره شناســنامه: - صادره: مشــكين شــهر نسبت با متوفى: پسر 
متوفى6- كشور عبدى متولد: 1350 نام پدر: محرم كدملى: 1671686871 شماره شناسنامه: 287 صادره: مشكين شهر نسبت با متوفى: دخترمتوفى 
7- زهرا عبدى متولد: 1353 نام پدر: محرم كدملى: 1671686896شــماره شناســنامه: 289 صادره: مشــكين شهرنســبت با متوفى: دخترمتوفى 8- 
سكينه عبدى متولد: 1364 نام پدر: محرم كدملى: 1672713994شماره شناسنامه: 17 صادره: مشكين شهر نسبت با متوفى: دخترمتوفى9- ام البنين 
عبدى متولد: 1365 نام پدر: محرم كدملى: 1672714427 شماره شناسنامه: 60 صادره: مشكين شهر نسبت با متوفى: دخترمتوفى اينك پس ازانجام 
تشريفات   مقدماتى جهت انتشاردرجرائد ارسال مى شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه هاى متوفى نزد او باشد 

ازتاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادرخواهد شد. م الف 2071 
 رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

اصالحيه
آگهى دادنامه كالسه 1/443/97 پنج شنبه 97/9/8 كه در صفحه چهار چاپ گرديد، اصالح مى گردد به  نام ماهان مصيب زاده صحيح مى باشد.

نگاهی بر تحرکات آنکارا در معادالت منطقه 

نگرانی همسایگان از نیات ترکیه در مهار دجله و فرات


