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 رایزنی ظریف و موگرینی
 درباره اف.ای.تی.اف

اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاس��ت خارجی این اتحادیه با محمد جواد 
ظریف، وزی��ر خارجه ایران درباره مس��ائل مختلف از 
جمله اجرای برنام��ه اقدام کارگروه اقدام مالی رایزنی 

کرده است. 
در بیانی��ه اتحادی��ه اروپا درباره دی��دار ظریف و 
موگرین��ی آمده اس��ت: آنه��ا درباره وضعی��ت اجرای 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برج��ام( رایزنی کردند. 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا بر عزم راسخ 
این اتحادیه برای حف��ظ برجام که کماکان در تحقق 
اهدافش موفق است و برای امنیت منطقه ای و جهانی 

اهمیت دارد تأکید کرد.
این بیانیه تصریح کرده موگرینی ضرورت اجرای 
این توافق از س��وی همه طرف ه��ا را مورد تأکید قرار 
داده و در همی��ن ارتباط دو ط��رف در خصوص ثبت 
س��از و کار ویژه حمایت از تبادالت تجاری نیز بحث و 

تبادل نظر کرده اند.  باشگاه خبرنگاران 

شرمساری آمریکا از نگاه اکونومیست
هفته نامه انگلیس��ی اکونومیس��ت درباره نشست 
ورش��و نوشته این همایش که قرار بود ایران را منزوی 

کند، آمریکا را شرمسار ساخت.
این رس��انه نوش��ته اس��ت: تیم��ی که عه��ده دار 
س��ازمان دهی سیاست های ترامپ درباره ایران است، به 
زحمت توان برگزاری یک همایش را دارد. اکونومیست 
نوش��ته نمایندگان بیش از ۶۰ کشور گرد هم آمدند که 
در ابتدا هدف آن ایجاد یک ائتالف بین  المللی علیه ایران 
اعالم ش��ده بود، اما بعداً دستور کار آن عوض شده و از 

تمرکز صرف بر ایران فاصله گرفته بود. صداوسیما

اخبار

تکرار اتهامات بی اساس آمریکا توسط هوک 
مس��ئول گروه اقدام ایران در پی ناکامی آمریکا در نشس��ت ورشو، ادعاهایی 
بی اس��اس درب��اره ای��ران را دس��تاویزی قرار داد ت��ا سیاس��ت های یک جانبه و 

شکست خورده آمریکا در منطقه و به خصوص در برابر ایران را توجیه کند.
برایان هوک گفت: هیچ کش��ور ش��رکت کننده در نشست ضد ایرانی ورشو 

از ای��ران دفاع نکرد و دولت آمریکا مصمم اس��ت تا اوض��اع را بر ایران و بر آن چه 
نیروهای نیابتی ایران در منطقه عنوان شد، سخت تر کند. برایان هوک در مصاحبه ای 

اختصاصی با این روزنامه عربی گفت که در ورش��و ش��اهد گردهمایی هفتاد کش��ور از 
سراسر جهان برای مذاکره درباره چالش های امنیتی خاورمیانه بودیم.

وی با اش��اره به نقش ایران در منطقه مدعی شد: اگر به چالش هایی که این منطقه 
با آن روبه رو اس��ت توجه کنید، ایران معموالً در مرکزیت تمام آن ها قرار دارد. در اینجا 

)ورشو( هیچ دولتی از حکومت ایران و سیاست های آن دفاعی نکرد.  ایسنا

دیدگاه 
اروپا خواهان حفظ توافق هسته ای با ایران است

وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه آمریکا اروپا را برای منافع خود می خواهد، 
همچنین از تمایل همه اروپائیان برای حفظ برجام سخن گفت.

هایک��و ماس درباره انتظاراتش از 55 امی��ن کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: 
من تعهد آش��کار آمریکا و اروپا به مناسبات دو سوی آتالنتیک را آرزو می کنم و 

من می خواهم که این مس��ئله آشکار شود که یک جهان بدون قواعد دنیای بدی 
اس��ت. اگر همه کشورهایی که از چند جانبه گری سود می برند از آن حمایت کنند 

این یک کنفرانس موفق خواهد بود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا آمریکا می خواهد اروپا را از هم جدا کند گفت: 
آمریکایی ها اروپا را به خاطر منافع خود می خواهند. اما منافع کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا همواره با منافع آمریکا مشابه نیست. بنابراین اروپا باید قاطعانه و در حد ممکن از 

منافع خود حمایت کند.  فارس

معادله
باید با ایران مقابله کنیم

مع��اون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ، ضمن تکرار مواضع 
مداخله جویانه واشنگتن درباره مسائل مختلف، بر لزوم خروج کشورهای اروپایی 

از برجام و مقابله با ایران تاکید کرده است.
مایک پن��س گفت: ایران را بزرگترین تهدید صلح و امنیت در منطقه غرب 

آسیا و بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان خواند.
او مدعی ش��د که ای��ران در منطقه از اقدامات تروریس��تی در مناطق مختلف از 

قبیل سوریه و یمن حمایت می کند و همچنین بر نابودی اسرائیل تاکید می کند.
مایک پنس همچنین جمهوری اس��المی ایران را ضد یهودی خواند و از کشورهای 
جهان خواس��ت که با یهودی س��تیزی مقابله کنند. وی س��پس به سخنان تاریخی امام 
خمینی )ره( درباره محو اس��رائیل از صحنه روزگار اشاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی 

از ابتدا به دنبال نابودی اسرائیل بوده است.  تسنیم 

درحاشیه 

آگهى مفقودى
اينجانب حســين ســاكى مالك خودروى وانت پيكان 1600 به شماره انتظانى  31/ 994 ب 59 مدل 1382 
شماره بدنه   82903125  و شماره موتور 11538203128   به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايران خودرو 
تقاضاى رونوشت (المثنى) برگ سبز مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى مذكور 
دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر ســاختمان سمند 

مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

اينجانب افشين احمدى فرد مالك خودروى 206SD به شماره انتظانى  66/ 259 هـ 16 مدل 1390 شماره 
بدنه   NAAP41FD6CJ345660  و شــماره موتور 15090047099   به علت فقدان اســناد ســازمان فروش 
ايران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) ســند ، شناســنامه مالكيت ، كارت مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر 
شــخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شــهر ســاختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

برگ سبز كيا CERATO2000 به شماره 338 د 75 ايران 12 مدل 1397 بنام آدينه محمد سويدانلوئى 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كارت و بيمه خودرو 206تيپ 3به شماره انتظامى  611ط56ايران93و به شماره موتور 165A0106071و 
شماره شاسى NAAP03EE8HY073281 و گواهينامه ، بيمه سرنشين وكارت ملى به نام دانيال ظريفى مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

ســند كمپانــى خودرو وانت نيســان مدل 84 به شــماره انتظامــى 976 ق 22ايران 49 وبه شــماره موتور 
283971و شــماره شاســى D79407به نام نانا فاطميان مطلق مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ســاقط مى باشــد 

.ياسوج

سند و برگ سبز(شناسنامه) خودرو سوارى پژو405GLKI مدل 91به شماره انتظامى 788س57ايران73و 
به شــماره موتور 12490307347و شماره شاسى NAAM11CA6CK506433به نام محمود صادقى مزيدى 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج 

مجوز حمل سالح شكارى ساچمه زنى يك لول كاليبر 12به شماره 1813 ساخت آمريكا به نام موسى قبادى 
دميه مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

اينجانب گوزى قره فرزند محمد جليل به شــماره ملى 4869329476 مالك خودروى وانت سيستم پيكان 
تيپ i 1600 مدل 1392 به رنگ ســفيد شيرى– روغنى شماره شاســى NAAA36AA4DG602224 وشماره 
موتور 114F0054618 به پالك 69-617 ن 44 بعلت فقدان اســناد فروش (سند كمپانى و سند مالكيت برگ 
سبز) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكوردارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

اينجانب محمد رضا وكيلى فرزند شفيع خان به شماره ملى 4889349383 مالك خودروى وانت سيستم پيكان 
تيپ  i 1600 مدل 1388 به رنگ ســفيد–روغنى شماره شاسى 9G812598 و شماره موتور11487070916  
به پالك 69-896 ط 22 بعلت فقدان اسناد فروش (سند كمپانى) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايند. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

سند مالكيت (برگ سبز) خودروى هاچ بك سيستم سايپا تيپ 111SE مدل 1396 به رنگ سفيد-روغنى 
به شــماره موتور M13/5855830 و شماره شاسى NAS431100H5716445  به شماره پالك 10-342 ص 
15 متعلق به سونيا لشكرانى فرزند حسن  به شماره ملى 4870504121 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط 

مى باشد.گنبد

بــرگ كمپانى  خودرو ســوارى پيــكان تيپ 1600 به رنگ ســفيد- روغنى مدل 1379 و به شــماره موتور 
11127947767 و به شــماره شاســى 79451427 و به شــماره پالك ايران 68- 234 م 94 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.سقز

بــرگ كمپانى خودرو ســوارى ســمند ايكــس 7 مــدل 1383 به رنگ نقــره اى- نقره اى به شــماره موتور: 
12483088314 و شــماره شاســى : 83238798 و به شماره پالك ايران 61- 742 ب 26 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. سقز

برگ ســبز و سندكمپانى موتورسيكلت احســان مدل 1391 رنگ آبى بشماره پالك 767-99393 بشماره 
موتور KMHCG156FMI0270201  وشماره تنه 150A9112291 بنام على رسوليان فر مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز و سندكمپانى سوارى سمند مدل 1383 رنگ بژ متاليك بشماره پالك ايران32-915ج75 بشماره 
موتور 12483104298  وشماره شاسى 83233495 بنام مهرداد ريوندى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز و تاييديه نقل و انتقال سوارى پرايد132 مدل 1396 بشماره پالك ايران36- 378م98 بشماره 
موتور M13/5897905  وشــماره شاســى NAS421100H1226837 بنام زهرا نورآبادى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز سوارى سايپا131 مدل 1394 بشماره پالك ايران88- 218ه42 رنگ سفيدروغنى بشماره موتور 
5418905  وشماره شاسى NAS411100F3429678 بنام عظيم عمرانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار) 

پروانه بهره بردارى گوســفندى بشــماره 102/12/56729 -86/4/21 بنام قاسم كرامت فرزند موسى 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كارت ماشين،بيمه نامه، خودرو بشماره پالك ايران36-766م29 و گواهينامه رانندگى پايه دوم بنام حسين 
مشكانى فرزند حبيب اله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

ســندمالكيت كاميونــت آذرخــش مــدل 86 بشــماره پــالك ايــران12- 483 ع 73 بشــماره موتــور 
42360500006486 و شماره شاسى 86002883 بنام جواد اسماعيلى فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى هاچ بك سيستم ســايپا تيپ تيبا2 مدل 1397 برنگ سفيد بشماره 
موتور M15/8686030 و شــماره شاســى NAS821100J1196246 و شماره پالك ايران 53-998 ق 46 به 

نام بهنوش آل آقا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند مالكيت(برگ سبز)ســوارى پژوPARS XU7رنگ خاكســترى-متاليك مدل 1395 به شماره پالك 
ايران 72–317ب54 و شــماره موتور124K0978443و شماره شاسى NAAN01CE1GH934160 بنام 

شركت فرآورده هاى لبنى كاله سهامى خاص مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. سارى

ســند كمپانى(فاكتورفــروش) و شناســنامه(برگ ســبز) و پــالك خــودرو كانتينر بر سيســتم ماموت تيپ 
A-TK533 مــدل 1396 برنــگ قرمز-روغنــى بشــماره موتــور 000/000/000/000 و شــماره شاســى 
NACTKT350H1039796 و شــماره پــالك ايران 84-548 ع 53 به نام مهــرداد پركوك مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشــمند راننده مســافرى به شــماره 2502830 و تاريــخ اعتبار 1394/07/06 به نام هوشــنگ 
جهانگيرى زركانى با كد ملى 5379824366 بشماره بيمه 1-85476840 و نوع گواهينامه پايه دو مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز و سند كمپانى خودرو نيســان به رنگ آبى مدل 1373 به شماره پالك 645ب65- ايران 23 به 
شــماره شاســى 00099683 و شــماره موتور 00023730 بنام مهدى برادران مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.كاشان

گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناسى از دانشگاه آزاد اسالمى به نام قديراهللا ميرجمالى فرزند غالم 
به شماره شناسنامه 596 صادره از زابل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. نوبت اول 97/11/28- 

نوبت دوم 97/12/8- زاهدان

اصل شناســنامه خودرو ســوارى سيســتم كيا تيپ CERATO2000 مدل 1396 به رنگ مشكى ، متاليك 
به شــماره موتور و شــماره پالك 871س79- ايران 10 به شــماره موتور G4KDHH571974 و شماره شاسى 

NAS621200H1026992 بنام جواد دارابى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

بدينوســيله اعالم ميدارد برگ ســبز وانت پيكان تيپ 1600I به رنگ ســفيد شــيرى روغنى مدل 1393 
بشــماره موتور 118P0051344 و شماره شاســى NAAA36AAXEG653891 به شماره پالك انتظامى ايران 
96-567ص38 متعلق به اينجانب جواد محمدى به شماره ملى 5209336905 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد. شاهرود

اينجانب محمد آذربراه مالك خودرو ســمند مدل 83 رنگ نقره اى متاليك ش شاســى 14501117 ش 
موتــور12483193454 پالك ايران72-346س72 به علت فقدان اســناد مالكيت خــودرو تقاضاى صدور 
المثنــى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خــودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شــهر ســاختمان 
ســمند طبقــه اول مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضــاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 

شد. سارى

مزايده
به موجب پرونده كالسه 940673اجرايى شعبه اول حقوقى كنگان آقاى حسن احمدى فرزنده على محكوم 
اســت به پرداخت 1/030/872,483ريال بابت اصل خواســته  ودير كرد آن و مبلغ 9/000/000ريال هزينه 
دادرســى در حق فريد كوثرى نژاد فرزند محمد ومبلــغ 30/000/000ريال بابت هزينه اجرايى در حق صندوق 
دولــت وبــا توجه به اينكه نامبــرده از پرداخت محكوم به امتناع نموده احدى بنام رضا حســن زاده جهت مرخصى 
وى شــش دانگ يك دســتگاه آپارتمان ،واقع در طبقه همكف ملك خود به شماره پالك 3/19971به شماره ثبت 
59024،به مســاحت 103/88متر مربع واقع در ابتداى شهرك سالمت ،مشخصات اعبالى :يك دستگاه آپارتمان 
با اســكلت بنايى ،ســقف تيرچه بلوك ،نماى ســراميك ،داخل اندود گچ وسفيد كارى شــده با انشعابات آب وبرق 
وزيــر بناى حــدود 103/88متــر مربع جهت مرخصى وى معرفى نموده اســت .ايــن دادگاه قصــد دارد از طريق 
مزايــده واز محــل فروش ملك فوق الذكر محكوم به راپرداخت نمايد .ارزش ملك با توجه به موقعيت آن مجموعا 
به مبلغ 1,900/000/000ريال توســط كارشــناس برآورده گرديده است .مزايده در مرحله اول بوده واز قيمت 
پايه كارشناســى مزايده شــروع وبا باالترين قيمت پيشنهادى موافقت ميگردد .تاريخ انجام مزايده روز سه شنبه 
97/12/14ساعت 10صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى كنگان مى باشد. متقاضيان ميتوانند 5روز 
قبل از انجام مزايده در اين دادگاه حاضر وبا هماهنگى نسبت به با زديد از ملك مورد نظر اقدام نمايند. پرداخت 

قيمت ملك و انتقال آن به خريدار وفق مقررات خواهد بود. م الف 622
دادرس اجراى احكام مدنى دادگسترى كنگان

آگهى اخطار اجرائيه 
مشخصات محكوم له : آقاى بختيار ايرانپور و مشخصات محكوم عليه  : آقاى عباس بهرامى صدر مجهول المكان 
محكوم به : به موجب دادنامه شماره 9509983468200945 مورخه 1395/06/09 شوراى حل اختالف شماره 
22 كرمــان محكــوم عليه آقاى عباس بهرامى پور محكوم به پرداخت مبلــغ 3/500/000 ريال به انضمام هزينه 
دادرسى به مبلغ 90/000 ريال و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك مورخ 1394/10/10 در حق محكوم 

له پرونده و همچنين پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى م.الف : 1922
 دبير شوراى حل اختالف 22 كرمان

آگهى مزايده 
زمان برگزارى مزايده: 97/12/11 نوبت مزايده: نوبت اول مال مزايده: محل برگزارى مزايده: دفتراجراى 
احــكام مدنــى دادگاه عمومــى بخــش چهاردانگه مزايده امــوال غيرمنقول – نوبــت اول بموجب اجرائيه شــماره 
9610422168500148 صادره از شــعبه 85 دادگاه عمومى حقوقى شــهيد مدرس تهران درپرونده ى اجرايى 
كالســه 970804 مطروحه دراجراى احكام مدنى دادگاه بخش چهاردانگه عليه غالم رضا صوفى آبادى كه حكم به 
فروش ماترك وتقسيم ثمن حاصل از فروش ماترك بين وراث باكسرهزينه هاى دادرسى وكارشناسى طيق تعرفه 
وپرداخت ديون احتمالى متوفى (مورث) وپرداخت نيم عشــردولتى كه درهمين راستا ششدانگ يك قطعه زمين 
بابنــاى احداثى درآن به مســاحت 9850 مترمربع واقع درخيابان زارع خيابــان گلزارخيابان زارع دوم پالك 22 به 
شــماره پالك ثبتى 1718 فرعى از 36 اصلى مفروز ازپالك 302 فرعى از اصلى مذكور واقع درچهاردانگه بخش 
12 تهران بنام مرحوم محمد صوفى ابادى (مورث طرفين) پس از كارشناســى وارزيابى توســط كارشــناس رسمى 
دادگســترى طى نيابت اعطايى از ســوى اجراى احكام شــعبه 85 دادگاه عمومى تهران مقرر گرديده است ازطريق 
مزايده در روز شنبه 1397/12/11 ساعت 10 الى 11 درمحل اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى بخش چهاردانگه 
به فروش برسد. مورد مزايده يك قطعه زمين به مساحت 9850 مترمربع محصور شده با ديوارهاى گلى وآجرى به 
ارتفاع دو متر ودرب ورودى ماشين رو ميباشد كه بناى احداثى دران درچند فضايى قديمى به مساحت حدود 430 
مترمربع مى باشد كه باتوجه به قد يمى بودن بناها ازآنها به عنوان اتاق نگهبانى ونيزانبارعلوفه استفاده ميگردد 
وهمچنين درخصوص كاربرى ومجوز بناهاى احداثى ونوع اســتفاده مجاز ان برابراستعالم از شهردارى چهاردانگه 
درحريم شــهر ودر پهناى فضاى ســبزوباز تفريحى واقع گرديده اســت وضمنا" بناى موجود در ملك مذكور بدون 
مجوز از شــهردارى احداث گرديده اســت كه درحال رســيدگى جهت ارسال به كمسيون ماده صد ميباشد. قيمت 
ششــدانگ عرصه واعيان ملك باتوجه به شرايط زمانى وموقعيت مكانى ومساحت ان وبدون درنظر گرفتن سوابق 
مالكيتى وتعهدات وديون وبا فرض نداشتن معارض وقابليت نقل وانتقال قطعى توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
بــه ميزان مبلغ 45/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده اســت. مزايده درتاريخ و راس ســاعت تعيينى فوق 
الذكر ازمبلغ پايه كارشناســى 45/000/000/000 ريال شــروع وبه كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروختــه مى شــود و10 درصد مبلغ فروخته شــده  فى المجلس ازبرنده مزايده اخــذ وما بقى ظرف مدت يك ماه 
از طرف خريدار بايد به حســاب ســپرده دادگاه واريز گردد درصورت عدم واريز مابقى مبلغ مزايده توســط برنده 
مزايده مبلغ ده درصد پرداختى به نفع دولت ضبط ميگردد.عالقمندان جهت كســب اطالعات بيشترحداكثرتا پنج 
روزقبــل ازمزايده به اين دفترمراجعه نمايند تا ترتيب بازديد انان ازمحل مزايده داده شــود. ضمنا الزم اســت 
خريداران ده درصد مبلغ پايه مزايده را به صورت چك بانكى همراه داشته باشند. مراتب ابالغ مزايده طى همين 
آگهى به محكوم عليه مجهول المكان اقاى غالمرضا صوفى آبادى جهت حضور درجلسه مزايده تعيينى اعالم وابالغ 

ميگردد. م الف 2359 
  اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى بخش چهاردانگه

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيــت اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760324002001373مورخ 97/10/29هئت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى برازجان 
تصرفات مالكانه  وبالمعارض متقاضى آقاى غالم درويشى فرزند اسد به شماره شناسنامه 1248 
و كد ملى 3520316471 صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطغه زمين مزروعى به مساحت 
9029/16مترمربع پالك 2292 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضى دهقايد 

خريدارى شده از آقاى حاجى باسولى گرديده است 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود. در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ اولين 
انتشار 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 

شد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضر به مراجع ذيصالح قانونى(دادگاه) نيست
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/28

م الف 1388                                                                                
      محمد چهابدار- رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان قروه استان كردستان ، تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضــا به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه 
اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومى و گواهى تقديم دادخواســت را به اين اداره تحويل نمايد بديهى است در صورت 
عدم وصول اعتراض يا عدم ارائه گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى در مهلت 

قانونى طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
بخش 5 اسفند آباد 13-97

1- حجــت اله عبدالملكى فرزند كريم شــماره ملى 3801455149 ششــدانگ يك 
قطعــه زمين مزروعى بمســاحت 5881 مترمربع پالك 44/4635 واقــع در اراضى قلعه 

خريدارى از مالك رسمى كريم عبدالملكى 
2- حبيب اله ميهمى فرزند عبداله شماره ملى 3801584593 ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى بمســاحت 11492 مترمربع پالك 49/544 واقع در اراضى ميهم ســفلى 

خريدارى از مالك رسمى عبداله ميهمى 
3- شكراله عبدالملكى فرزند حيدرعلى شماره ملى 3801414078 ششدانگ يك 
باب ساختمان بمســاحت 31/31 مترمربع پالك 63/710/18997 واقع در قروه خيابان 

پروين اعتصامى بن بست بستان خريدارى از مالك رسمى محمد بيگلرى 
4- محرم محمدى فرزند محمد قاسم شماره ملى 3801444465 ششدانگ يك باب 
ســاختمان بمســاحت 167/45 مترمربع پالك 63/20031 واقع در قروه خيابان چمران 

انتهاى كوچه نيك نام خريدارى از مالك رسمى محمد على يعقوبى 
5- اســداله الهيارى فرزند احمد شــماره ملى 3801187391 ششــدانگ يك باب 
ســاختمان بمســاحت 206/10 مترمربع پالك 63/697/20358 واقــع در قروه خيابان 

طالقانى نبش كوثر 3 خريدارى از مالك رسمى سعيد  عرفانى
6-  عبداله ســيف فرزند محبعلى شــماره ملى 3800643995 ششدانگ سه قطعه 
زمين مزروعى بمساحت 6800 و 10075 و 29295 مترمربع پالك 12 و 13 و 14 فرعى 

از 108 اصلى واقع در اراضى روستاى نيازبالغ خريدارى از مالك رسمى قهرمان مرادى 
7- حســين زارعى فرزند لطف اله شماره ملى 3801702421 ششدانگ سه قطعه 
زميــن مزروعــى بمســاحت 47073 و 12786 و 24456 مترمربع پــالك 51 و 52 و 53 
فرعى 133 اصلى واقع در اراضى روستاى گنداب سفلى خريدارى از مالك رسمى حسين 

صدرى 
بخش 6 چهاردولى:

8- خداداد فرهادى فرزند قاســم شماره ملى 3800656256 ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى بمساحت 18080/04 مترمربع پالك 1/262 واقع در اراضى روستاى ناظم 

آباد خريدارى از مالك رسمى قاسم فرهادى 
9- مجتبى خداويسى فرزند روح اهللا شماره ملى 3800841541 ششدانگ 4 قطعه 
زمين مزروعى بمســاحت 26922/62 و 11323 و 13174/86 و 5163 مترمربع پالك 
169و170 و171 و172 فرعــى از 23 اصلى واقع در اراضى روســتاى دوســر خريدارى 
از مالك رســمى خداداد يارى ، محمد على خداويســى ، حسينعلى و على حيدر خداويسى. 

م الف/879 
تاريخ انتشار مرحله اول: 97/11/28
تاريخ انتشار مرحله دوم: 97/12/13

مهدى محمد مراديان – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قروه

دادنامه 
خواهان: خانم فاطمه يارى جوزستانى فرزند على حسين به نشانى استان چهارمحال و بختيارى 
– اردل- مركزى- ناغان- روستاى برنجگان- منزل پدرى. خوانده: آقاى ابراهيم جعفرى قهفرخى 
فرزند بختيار به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه نفقه. به تاريخ 1397/10/17 در وقت 
فوق العاده شعبه ناغان شوراى حل اختالف حوزه قضايى ناغان با حضور امضاء كننده ذيل تشكيل 
اســت. پرونده كالسه 306/97 از دفتر شــورا واصل، تحت نظر قرار گرفت با بررسى محتويات 
پرونده ختم رســيدگى اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى گردد. رأى قاضى شــورا: 
در خصوص دادخواست خانم فاطمه يارى جوزستانى فرزند على حسين به طرفيت آقاى ابراهيم 
جعفرى فرزند بختيار به خواســته مطالبه نفقه معوقه آتيه زوجه و نفقه آتيه دو فرزند مشــترك 
از تاريخ تقديم دادخواســت لغايت زمان اجراى حكم با جلب نظر كارشــناس رســمى دادگسترى 
شورا با تدفيق در اوراق و محتويات و از توجه به نظر كارشناس رسمى دادگسترى كه مصون از 
اعتراض مانده است و نظر به اينكه خوانده به رغم ابالغات قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه 
شورا حضور پيدا نكرده و اليحه اى به شورا ارسال ننموده است به استناد ماده 73 قانون آيين 
دادرسى و ماده 1106 و 1107 و 1199 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ  
27/720/000 ريال بابت نفقه معوقه زوجه و ماهيانه مبلغ 3/350/000 ريال بابت نفقه آتيه 
زوجه و نفقه ايســان 6 ساله از تاريخ 1397/7/30 (ثبت دادخواست) لغايت 1397/8/30 به 
مبلغ 1/650/000 ريال و نفقه آتيه نامبرده ماهيانه مبلغ 1/700/000 ريال و نفقه آرمين 3 
ساله از تاريخ 1397/7/30 (تاريخ ثبت دادخواست) لغايت 1397/8/30 مبلغ 1/350/000 
ريــال و نفقه آتيه نامبرده از تاريخ 97/9/1 به بعد ماهيانه مبلغ 1/400/000 ريال تعيين مى 
گردد راى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و متعاقبا ظرف 

همان مدت قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى بخش ناغان مى باشد.  
 قاضى شوراى حل اختالف ناغان- محمد محمدى

اجرائيه بكالسه پرونده: 543/1/97
مشــخصات محكوم له: زهرا خانى  بنشــانى اسالمشهر شهرك گلها ريحان 4 پ5 طبقه 2 زنگ اول مشخصات 
محكوم عليه: عزت اله قاســمى مجهول المكان محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 680 مورخ 97/8/29 شــوراى 
حل اختالف شــعبه يك كه وفق دادنامه شــماره شعبه دادگاه تجديدنظراســتان قطعيت حاصل كرده است محكوم 
عليــه محكوم اســت به پرداخــت مبلغ ماهيانــه 4/000/000 ريال بابت نفقــه معوقه از تاريــخ 96/3/15 الى 
صدورحكم ونيزازتاريخ تقديم دادخواســت 97/7/15به طورمســتمر تاهرزمان كه حضانت بامادراست ماهيانه 
ســيصدهزارتومان ومبلغ 500/000 ريال بابت هزينه دادرســى درحق خواهان و نيم عشردولتى درحق صندوق 
دولت.محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس ازابــالغ اجرائيه ظرف ده روزمفاد آنرابموقع اجرا 
گــذارد.2- ترتيبى بــراى پرداخت محكوم بــه بدهد3-مالى معرفى كند كه اجراحكم واســتيفا محكــوم به ازآن 
ميسرباشــد ودرصورتى كه خودراقادربه اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ده روزصورت جمع دارايى خودرابه 
قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا"اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذكورمعلوم 
شــودكه قادربــه اجراى حكم و پرداخت محكوم بــه بوده ايدليكن براى درپرداخت امــوال خود رامعرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع ازدارايى خودبدهيدبنحوى كه اجراى تمام يا قســمتى ازمفاد اجرائيه متعســر باشدبه مجازات 
حبس از61 روزتا 6ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه برموارد باال كه قسمتى ازماده34 اجراى احكام مدنى ميباشد 
بــه قانون اجراى احكام مدنى وقانون آيين دادرســى مدنى مصوب79/1/21 وهمچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب10آبان1377 كه ظهربرگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده وبه آن عمل نمايد.م 
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آگهى فقدان سند مالكيت (موضوع ماده  120 آ.ق.ثبت ) 
آقاى محمد رضايى فرزند محسن به شماره شناسنامه 2232 صادره از تهران وكيل مالك  به استناد وكالتنامه 
شــماره 8704 مورخ 1395/10/26 دفتر با تســليم يك برگ استشهاديه ودرخواستى به شماره وارده 16180 
مورخ 1397/7/18 اعالم داشــته سند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين بمساحت 140 مترمربع پالك 3088 
فرعى 52 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 222 فرعى از اصلى واقع در اسالم شهر بخش دوازده تهران ذيل ثبت 
14325 صفحه 106 دفتر 85  بنام صفى اهللا رجبى  ثبت و سند چاپى 181328صادر وتسليم شده است سپس 
طبق ســند انتقال شماره 20631 مورخ 1386/2/18 دفتر اسناد رسمى 1 اسالمشهر ششدانگ به خانم فاطمه 
كرمى بهرام انتقال يافته است سپس وكيل طيق وكالتنامه شماره 8704 مورخ 1395/10/26 دفتر40 اسالمشهر 
مالك سند اقرار نامه شماره مورخ دفتراسناد رسمى اسالمشهرطبق تقاضاى شماره 16180 مورخ 1397/7/18 
بعلت مفقود شدن سند اوليه تقاضاى صدورسند المثنى به پالك مذكور را نموده است ملك مذكور ثبت شده در 
رهن نبوده و بازداشــت ندارد وحسب االظهار بعلت نقل وانتقال مفقود گرديده لذا تقاضاى صدورسند المثنى را 
نموده است درهمين راستا وفق ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت  مصوب 1380/11/8 مراتب يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه كسى مدعى حقى براى خود بوده يا اعتراضى داشته باشد ازتاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت ده روزبه اين اداره مراجعه وضمن اراييه اصل سند يا سند معامله اعتراض خود را تسليم نمايد.بديهى است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر قانونى و يا عدم ارايه اصل سند مالكيت يا سند معامله المثنى پالك 

مذكورطبق مقررات صادر و تسليم خواهد شد م.الف 2360 
رئيس اداره  ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سادات حسينى

گواهى حصر وراثت 
خانم فرانك ايمانى ســيس بشــماره شناســنامه -   كد ملى 1361492538  فرزند موســى الرضا متولد 
1373 صادره از شيســتر به اســتناد شــهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواستى به شماره 
97/ح716/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشــته اســت كه شادروان على سهرابى ا دبى   فرزند عبد اله 
به شماره شناسنامه 1 كد ملى 3992252876 طبق گواهى فوت شماره 709321 / ف 20 درتاريخ 97/10/30 
دراقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت عبارتند از : 1- عبداله  سهرابى ادبى متولد 1333 نام پدر: 
حســين  كد ملى: 3991834855 شماره شناسنامه:  816 صادره: سردرود نسبت با متوفى: پدرمتوفى2- يمن 
تاج اســدى متولد 1339 نام پدر: قاســم  كد ملى: 3991836807 شماره شناســنامه:  1006 صادره: سردرود 
نسبت با متوفى: مادرمتوفى3- فرانك ايمانى سيس متولد 1373 نام پدر: موسى الرضا كد ملى: 1361492538 
شــماره شناسنامه:  - صادره: شيستر نسبت با متوفى: همسرمتوفى اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتى جهت 
انتشاردرجرائد ارسال مى شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه هاى ازمتوفى 
نزد اوباشــد  ازتاريخ نشــرآگهى ظرف  يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادرخواهد شــد. م الف 
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دادنامه 
خواهان: آقاى سيد نياز على موسوى پور باجگيرانى فرزند سيد نجفقلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى 
– اردل- مركزى- ناغان- روســتاى باجگيران- منزل شخصى. خوانده: آقاى هومان احمد محمودى فرزند سهراب 
به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه بابت ... به تاريخ 1397/10/17 در وقت فوق العاده شعبه ناغان 
شوراى حل اختالف حوزه قضايى ناغان با حضور امضاء كننده ذيل تشكيل است. پرونده كالسه 303/97 از دفتر 
شورا واصل، تحت نظر قرار گرفت با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
رأى مى گردد. رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت آقاى ســيد نيازعلى موسوى پور فرزند سيد نجفقلى به 
طرفيت آقاى هومان احمد محمودى فرزند سهراب به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ريال به انضمام مطلق 
خسارات و هزينه دادرسى نظر به ادله و محتويات پرونده و با توجه به رسيد عادى كه به امضاى خوانده رسيده و 
شهادت شهود تعرفه شده به استناد ماده10 قانون مدنى و ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ صدرالذكر به انضمام مطلق خسارات و هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و متعاقبا ظرف همان مدت قابل 

تجديدنظر در دادگاه عمومى بخش ناغان مى باشد. 
 قاضى شوراى حل اختالف ناغان- محمد محمدى

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم صغرى مهربان فرزند محمد باستناد 2 برگ استشهاد محلى كه بامضاء شهود و بگواهى دفترخانه شماره 
5 ســمنان رسيده مدعى ميباشد كه سند مالكيت يك و نيم دانگ مشــاع از ششدانگ پالك 584 اصلى واقع  در 
بخش پنج سرخه مورد ثبت 138 جلد 2 صفحه 341 بعلت جابجائى مفقود و مالك درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشود 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 سند آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد 
رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه 

نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/1026
 على حسين جهانى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سرخه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عباس على باريانى به شــماره ملى 0439575389 به شرح دادخواست به كالسه 790/2/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان عذرا رضا قلى زارع به شماره ملى 
0439449227 در تاريخ 96/1/9 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- مجيد 
علــى باريانــى فرزند اكبر به ش ملى 0439028396 فرزند متوفى 2- فاطمه على باريانى فرزند اكبر به ش ملى 
0439564840 فرزنــد متوفى 3- مصطفى على باريانى فرزند اكبر بــه ش ملى 0439585287 فرزند متوفى 
4- عبداله على باريانى فرزند اكبر به ش ملى 0439555604 فرزند متوفى 5- عباس على باريانى فرزند اكبر به 
ش ملى 0439575389 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5832
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

در سایه برگزاری نشست یک روزه سران ایران، 
روسیه و ترکیه در بندر سوچی پیرامون تحوالت 
جاری در س�وریه از نگاه شما اقتضائات این دور 
از نشس�ت سران سه کشور نس�بت به سه دور 
پیشین آن در چه پارامترهایی خالصه می شود؟

به نظر می رسد که تالش های سه جانبه ایران، 
روس��یه و ترکیه در قالب نشست سران سه کشور 
برای رس��یدن به یک دس��تاورد ملموس به منظور 
پایان دادن به تنش ۷ ساله و جنگ خانمان سوز در 

سوریه اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.
 در این راس��تا من بر این باورم ش��رایطی که 
در چند وقت گذش��ته در تحوالت سوریه رخ داده 
س��بب ش��ده تا اهمیت این دور از نشست نسبت 
ب��ه دوره های پیش��ین افزایش پی��دا کند، چرا که 
اکنون مسئله آینده سیاسی سوریه، نحوه برگزاری 
انتخابات، ش��رایط بازگش��ت آوارگان و بازس��ازی 
س��وریه در کانون رایزنی ها و مذاکرات این دور از 

نشست ها بوده است.
لذا به نظر می رس��د این دور از نشست سران 
سه کش��ور آخرین تالش ها برای پیگیری و تحقق 
روند سیاس��ی سوریه باش��د تا بتوان در سایه این 
رون��د ابع��اد مختلف تح��والت در این کش��ور را 
مدیریت ک��رد. در این رابطه به نظر می رس��د که 
تالش س��ه جانبه ایران، روس��یه و ترکیه که از دو 
س��ال پیش آغاز ش��ده اکنون به ی��ک بلوغ کامل 
سیاسی و دیپلماتیک رسیده است، به گونه ای که 
اکنون اختالف نظرها و یا حتی تضاد منافع تهران، 

آنکارا و مس��کو در سایه یک همگرایی سیاسی در 
حال حل و فصل است.

از این رو به تدریج دستاوردهای نشست سران 
سه کشور به صورت عینی تری در تحوالت سوریه 
در حال خودنمایی اس��ت. پس در مجموع ش��اید 
بتوان این گونه پاسخ سوال شما را داد که مهمترین 
تفاوت نشست اخیر سوچی با سه دور پیشین آن به 
این مس��ئله بازمی گردد که سران سه کشور ایران، 
روس��یه و ترکیه در این دور از مذاکرات، نه درباره 
جنگ، بلکه در خصوص آینده سیاس��ی سوریه به 
بحث، بررس��ی و تبادل نظر پرداختند، در صورتی 
که در اجالس های گذشته بیشتر تالش سه کشور 
برای مدیری��ت امنیت و نحوه پایان دادن به جنگ 

در سوریه اختصاص داشت. 
ام�ا مس�ئله خ�روج نیروه�ای نظام�ی آمریکا 
از س�وریه، اقتضائ�ات ادلب و ش�رایط خاص و 
پیچیده کردهای سوریه و شرق فرات اجازه این 
آینده نگری را به س�ران ایران، ترکیه و روسیه 

در قبال تحوالت سوریه خواهد داد؟
زمانی که اولین دوره از نشس��ت سران آستانه 
شکل گرفت کمتر کس��ی تصور می کرد که ایران، 
روسیه و ترکیه بتوانند در فرصت کوتاهی مسائل و 
چالش های بغرنج س��وریه را به نتیجه برسانند و یا 

آن را مدیریت کنند.
 در این راس��تا ما شاهد هستیم که سه کشور 
علیرغم تضاد منافع با ابتکار عمل هایی نظیر ایجاد 
مناطق کاهش تنش، توانستند در فرصت کوتاهی، 

سطح و ش��دت جنگ و تنش نظامی را در سوریه 
کاهش دهند. ب��ه موازات این نکت��ه رفته رفته با 
سیطره بیشتر این سه کش��ور بر تحوالت میدانی 
سوریه ش��اهد هس��تیم که جریان اصلی مدیریت 

سوریه توسط این سه بازیگر انجام می شود. 
از س��وی دیگر باید عنوان داش��ت که اکنون 
اقتضائات س��وریه با س��ال های پیش��ین به شدت 
متفاوت اس��ت و ایران، ترکیه و روسیه در جایگاه 
بازیگران اصلی تحوالت سوریه می توانند با عبور از 

مشکالت سخت و پیچیده گذشته، شرایط را برای 
شکل دهی آینده سیاسی سوریه فراهم کنند.

 ل��ذا اکن��ون بی��ش از آن که مس��ئله خروج 
نیروهای نظامی آمریکا، اقتضائات ادلب و ش��رایط 
کردهای سوریه در دستور کار مذاکرات سه کشور 
باش��د، قانون اساسی، ش��رایط برگزاری انتخابات، 
آینده سیاسی سوریه و از همه مهمتر نحوه، سهم و 
میزان حضور و مش��ارکت هر یک از اقوام و مذاهب 
این کش��ور در آینده سیاسی سوریه بیشتر مدنظر 
نشست های سه کشور در آینده خواهد بود، اگرچه 
یقیناً نمی توان مسایلی که شما به آن اشاره داشتید 
را هم نادیده گرفت، اما به نظر من این مس��ائل آن 
قدر س��خت و پیچیده نیستند که سه کشور ایران، 
روس��یه و ترکیه در س��ایه بلوغ سیاسی که به آن 
دس��ت پیدا کرده اند، نتوانند آنها را حل کرده و یا 
مدیریت کنند. از این رو ش��رایط س��ه کشور برای 
حل و فصل اختالف��ات خود در خصوص باقیمانده 

تحوالت میدانی این کشور نگران کننده نیست.
در راستای آینده سیاسی سوریه، نحوه و میزان 
مش�ارکت اقوام و مذاهب این کش�ور در دولت 
بس�یاری از کارشناس�ان معتقدند ک�ه با مطرح 
شدن این دست از مسائل باز شاهد شکل گیری 
دور باط�ل تنش ه�ا و حتی اوج گی�ری درگیری 
نظام�ی مانند س�ال های ابتدایی جنگ س�وریه 
خواهیم بود. ارزیابی شما در این خصوص است؟

یقینا شرایط کنونی سوریه با سال های ۲۰۱۱ 
و ۲۰۱۲ به ش��دت متفاوت است. چرا که نیروهای 

معارض و مخالفی که در طول این سال ها نتوانسته 
اند از طریق جن��گ و تنش نظامی اهداف خود را 
پیش ببرند در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک نیز 
نمی توانند جایگاهی را برای خود در آینده سیاسی 
سوریه ش��کل دهند. کس��انی که امروز دوباره دم 
از نحوه مش��ارکت اقوام و مذاهب مختلف س��وریه 
در آینده سیاس��ی س��وریه می زنند همان کسانی 
هستند که به شدت و با تأکید بر حذف دولت بشار 
اسد و عدم حضور علوی ها پافشاری می کردند، اما 
اکنون این بازیگران و حتی کشورهای حامیان آنها 
از ترکیه و قطر تا عربس��تان، امارات متحده عربی 
و حت��ی برخی از کش��ورهای اروپای��ی نیز بر این 
واقعی��ت اقرار کرده اند که دولت رس��می و قانونی 

بشار اسد را به رسمیت بشناسند.
به موازات برگزاری نشس�ت س�وچی ما ش�اهد 
برگ�زاری نشس�ت ورش�و بودیم ک�ه برخی از 
دیدارها و مذاکرات انجام ش�ده در حاش�یه این 
نشست هم پیرامون تحوالت سوریه بود. از نگاه 
شما کدام یک از این دو جریان توان اثر گذاری 
بیشتر و پررنگ تری بر تحوالت سوریه خواهند 

داشت؟ 
همان گونه که ش��ما اش��اره داشتید به موازات 
جریان آس��تانه ما ش��اهد هس��تیم ک��ه برخی از 
کش��ورهای منطقه و فرامنطقه مانند ایاالت متحده 
آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نیز 
برخی از کش��ورهای اروپایی نیز نشست ژنو را برای 

پیگیری تحوالت سوریه از نگاه خود شکل دادند.

کارشناس مسائل بین الملل: 

آینده سیاسی سوریه در سایه یک همگرایی قابل حل است
بلوغ دیپلماتیک تهران، آنکارا و مسکو برای حل اختالفات در سوریه

شــوری  محمـــود  گ���و مسائل گفت و کارشناس 
چهارمین  ارزیابی  الملل در خصوص  بین 
و  روسیه  ایران،  سران  نشست  از  دور 
ترکیه در بندر سوچی بر این باور است؛ 
با  سوچی  اخیر  نشست  تفاوت  مهمترین 
باز  مسئله  این  به  آن  پیشین  دور  سه 
ایران،  کشور  سه  سران  که  می گردد 
روسیه و ترکیه در این دور از مذاکرات، 
آینده  بلکه در خصوص  درباره جنگ،  نه 
سیاسی سوریه به بحث، بررسی و تبادل 
در  که  صورتی  در  پرداختند،  نظر 
سه  تالش  بیشتر  گذشته  اجالس های 
کشور برای مدیریت امنیت و نحوه پایان 
اختصاص  سوریه  در  جنگ  به  دادن 
گفت  وی  با  ایرانی  دیپلماسی  داشت. 

وگویی داشته که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک


