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 همکاری ایران و روسیه
برای امنیت خاورمیانه حیاتی است

نماین��ده پیش��ین مجل��س دوما و رئی��س مرکز 
مطالعات خاورمیانه روس��یه معتقد است که همکاری 
ایران و روسیه برای حفظ امنیت و ثبات در خاورمیانه 

حیاتی است.
ش��امیل سلطانف که چندین س��ال ریاست گروه 
دیدگاه های راهبردی روسیه و جهان اسالم را برعهده 
داشته، مس��کو افزود: در شرایطی که غرب و در راس 
آن آمریکا از تروریس��ت ها برای اهداف خود اس��تفاده 
می کنند، همکاری ایران و روس��یه برای مقابله با این 

گروه ها اهمیت دوچندانی می یابد.
سلطانف خاطرنشان کرد: همکاری روسیه و ایران 
در س��ه سال اخیر در مسئله س��وریه موجب بهبودی 
وضعیت این کش��ور و جلوگیری از س��قوط حکومت 

مرکزی به دست تروریست ها شد.
وی ادامه داد: همین وضعیت ممکن بود در عراق 
رخ دهد که با حمایت های ایران و روس��یه و همکاری 

اطالعاتی دو کشور با بغداد وضعیت تغییر کرد.
کارش��ناس روس گفت: باید در مسائلی همچون 
افغانس��تان و امنیت مناطق پیرامون��ی ایران از جمله 
قفقاز و آس��یای مرکزی همکاری ه��ای امنیتی ایران 
و روس��یه شکل سازمان یافته داش��ته باشد تا از نفوذ 

تروریست ها به این مناطق جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه امنیت و ثبات منطقه و شکوفایی 
کش��ورهای واقع در آن ب��ه همکاری ه��ای امنیتی و 
دفاعی کش��ورهای منطقه بستگی دارد، اظهار داشت: 
تمام تالش ها باید متمرکز بر پیشگیری از نفوذ آمریکا 
و متحدانش در منطقه باش��د چرا که در صورت نفوذ 
غربی ها، هرج و مرج و ناامنی و حمالت تروریستی در 
منطقه دوچندان خواهد ش��د. رئی��س مرکز مطالعات 
خاورمیانه روس��یه ادامه داد: در شرایط کنونی تعداد 
کشورهایی که بی وقفه با تروریست ها مبارزه می کنند، 
انگش��ت شمار اس��ت چرا که بیشتر کش��ورها ترجیح 

می دهند از کنار این مساله بگذرند.
نماینده س��ابق دوما علت این مساله را بی تمایلی 
کش��ورها برای درگیر شدن با تروریس��ت ها یا امکان 
اس��تفاده از ای��ن گروه ها برای اهداف خ��ود یا ناتوانی 
آنها در مبارزه با تروریسم بین المللی دانست و گفت: 
آمریکا و متحدانش از تروریس��ت ها اس��تفاده ابزاری 
می کنند و بارها شده است که از محکوم کردن اعمال 

تروریستی خودداری کرده اند.
وی اظهار داشت: اگر همین تروریست ها کشورهای 
غربی بویژه آمریکا را هدف حمله قرار دهند، خطرناک 
خوانده شده و باید هرچه سریعتر نابود شوند. وی گفت: 
ما چنین سیاست دوگانه ای را در مورد تروریست های 
بین المللی فعال در منطقه قفقاز ش��مالی هم ش��اهد 
بودیم به شکلی که آمریکا و متحدانش از آنها به عنوان 

مبارز یاد می کردند.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

ایران به اجرای تعهداتش در برجام ادامه می دهد
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در افتتاحیه نشس��ت ش��ورای حکام 
ب��ار دیگ��ر پایبندی ایران ب��ه توافق هس��ته ای را تایید کرد و گف��ت آژانس به 

راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای ایران ادامه می دهد.
یوکیا آمانودر مورد وضعیت برنامه هسته ای ایران گفت: ایران در حال اجرای 

تعهدات مرتبط با هس��ته ای خود ذیل برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است. 
ضروری است که ایران به اجرای کامل آن تعهدات ادامه دهد. 

وی افزود: آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعالم شده توسط ایران 
ذیل توافقنامه پادمان ها، ادامه می دهد. ارزیابی عدم وجود مواد و فعالیت های هس��ته ای 
اعالم نش��ده، ادامه دارد. مدیر کل آژانس س��پس افزود: آژانس در اجرای راس��تی آزمایی 
فعالیت ه��ا در ایران، تمام اطالعات مرتبط ب��ا پادمان ها را تحلیل می کند، که این امری 

زمان بر است و آژانس در موقع مقتضی اقدام می کند.  فارس 

معادله
ایران منبع تمام مشکالت خاورمیانه است

وزیر مشاوردر امور خارجه عربستان مدعی شد که ایران مسئول تداوم جنگ 
یمن است و این کشور منبع تمام مشکالت خاورمیانه است.

عادل الجبیر گفت: از ایران می خواهیم که حمایت موش��کی خود از ش��به 
نظامیان تروریس��تی )انصاراهلل یمن( را متوقف کند. الجبیر مدعی شد که ایران 

در امور داخلی کش��ورهای عربی دخالت می کند و سیاست ویران گر آن همچنان 
ادامه دارد.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات ایرانی تأکید می کنند ایران کشوری 
اس��ت که با عزم جدی و اراده باال در تالش اس��ت که به ایجاد صلح وثبات در مجموعه 
منطقه کمک کند، نقش ایران در منطقه س��ازنده است و اینکه ایران را متهم به دخالت 
در امور کشورهای دیگر کنند فرافکنی است. برخی فکر می کنند که با مطرح کردن نام 

دیگر کشورها می توانند از زیر بار مسئولیت کنار بروند.  ایسنا 

درحاشیه 
وارد شدن به فضای مذاکره با غرب هیچ دستاوردی ندارد

یک کارش��ناس مسائل بین الملل گفت: اروپا به صراحت از خلع سالح ایران 
صحب��ت و آمریکا را در فش��ار اقتصادی علیه ای��ران همراهی می کند، در چنین 

شرایطی مذاکره هیچ دستاوردی نمی تواند داشته باشد.
ش��عب بهمن در خصوص برخی محورهای مطرح شده در بیانیه جامع رهبر 

انقالب اس��المی در حوزه سیاست خارجی، اظهار داشت: با بررسی تاریخ دو سده 
گذش��ته متوجه می ش��ویم که هرگاه ایران وارد توافقنامه یا عهدنامه ای با کشورهای 

غربی شده آن عهدنامه یا یکطرفه به نفع کشورهای غربی بوده یا اینکه از جانب آنها مورد 
نقض عهد قرار گرفته اس��ت. رابطه ایران با غرب در دو سده اخیر نشان می دهد که هیچ 

دستاورد قابل توجهی برای ما به ویژه در حوزه های اقتصادی به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه این مس��اله از جانب غرب ش��دت بیش��تری گرفته، افزود: ماهیت 

انقالب اسالمی ایران در تضاد با تفکر حاکم بر جامعه غربی است.  مهر

دیدگاه

رنا
ای

آگهى مزايده
نظر به اينكه به موجب پرونده اجرايى كالسه 960517 اجراى احكام حقوقى شعبه اول 
دادگســترى كنگان شركت مهندسى پناه ساز ايران محكوم به پرداخت 2/391/901/669 
ريال بابت محكوم به در حق مجيد كرمى فرزند جمشــيد و مبلــغ 80/250/000 ريال بابت 
هزينه اجرايى در حق صندوق دولت گرديده و در اين راســتا اموالى از محكوم عليه توقيف 

گرديده كه به شرح ذيل توسط كارشناس ارزش گذارى شده و عبارت است از : 
- تعداد 38 عدد كانكس 6 مترى از نوع ساندويچ پنلى به ارزش واحد 80/000/000 

ريال و جمعا 3/040/000/000 ريال 
- تعداد 14 دستگاه كولر گازى پنجره اى اجنرال 18000 به ارزش واحد 12/000/000 

ريال و جمعا معادل 168/000/000 ريال 
- يك دستگاه كولر گازى پنجره اى سامسونگ 18000 به ارزش 10/000/000 ريال 

- تعداد 3 دستگاه كولر گازى پنجره اى سوپرا 18000 به ارزش واحد 11/000/000 
ريال و جمعا معادل 33/000/000 ريال

- تعداد 8 واحد كانتينر 12 مترى (40 فوت) بدون سقف به شماره هاى 482816/2 و 
921641/6 و 454615/3 و 495486/8 و 422480 و 722054/0 و 500188/8 و 
486969/5 ، ســال ساخت همه زير 2000 ميالدى به قيمت واحد 50/000/000 ريال به 

ارزش جمعى 400/000/000 ريال
- تعداد 8 واحد كانتينر 12 مترى (40 فوت) ســقف دار به شــماره هاى 754895/6 و 
445984/9 و 501030/1 و 403945/6 و 413591/6 و 401543/3 و 157449/9 
و 421053/7 ، ســال ســاخت همه زير 2000 سال ميالدى به قيمت واحد 85/000/000 

ريال و مجموعا به ارزش 680/000/000 ريال 
- تعداد 12 واحد كانتينر 6 مترى (20 فوت) به شماره هاى 300654/1 و 294006/5 
و 293552/2 و 232645/9 و 332243/5 و 243229/1 و 206506/0 و 332802/1 
و 225655/0 و 477460/4 و 332162/0 و 236926 ســال ســاخت همــه زيــر 2000 

ميالدى به قيمت واحد 60/000/000 ريال جمعا به ارزش 720/000/000 ريال 
اين اجرا قصد دارد از طريق مزايده و فروش مال توقيفى محكوم به را پرداخت نمايد با 
توجــه به وضعيت مال مزبور جمعا به مبلغ 5/051/000/000 ريال برآورد و قيمت گذارى 
شده است در اين نوبت مزايده در مرحله اول بوده و مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع 
و با باالترين قميت پيشــنهادى موافقت شــده و به فروش مى رســد تاريخ انجام مزايده روز 
دوشــنبه 1397/12/27 ســاعت 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى كنگان 
مى باشــد متقاضيان مى تواننــد 5 روز قبل از انجام مزايده در اين اجــراى احكام حاضر و با 
هماهنگى نسبت به بازديد از مال مورد نظر اقدام نمايند پرداخت قيمت اموال وفق مقررات 

خواهد بود. م الف/686
دادرس اجراى احكام مدنى دادگسترى كنگان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه الكمه ســر الهيجان ســنگ اصلى 
132 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 1011 مفروز از 270- كمال محمدى ويشكى فرزند محسن به 
ش ش 66 و كدملى 6319704861 صادره از رودسر- ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 827/23 مترمربع از 
مورد مالكيت نســقى اسماعيل حق طلب به استناد راى 139760318005003039 مورخه 1397/11/13 هيات.  
. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل 
و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/11/30  تاريخ انتشــار 

نوبت دوم: 97/12/14              1000   
  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رســيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مســكن مســتقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
مهدى قهارى فرزند غالمرضا در قســمتى از پالك 75 اصلى موافقت و براى آن پالك 674 فرعى از ســنگ 74 اصلى 
منظور گرديده است. لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1398/1/21 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار آگهى به اطالع 
عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ تحديد حدود ظرف 
مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به 

دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. م الف/5881/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

اخطاريه
نام اخطارشونده:عليرضا حمزه لويى  نشانى:مجهول المكان - محل حضور:حوزه نهم شوراى حل اختالف 

شهرستان بهارستان-وقت حضور:98/1/28 ساعت:16:00-علت حضور:جهت رسيدگى. م الف/1123  
شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى فقدان سند مالكيت  
آقاى نعمت كاظمى ده مجنونى مالك شش دانگ پالك 3906 فرعى از 43 اصلى واقع در بخش 2 خرم 
آباد با تنظيم دو برگ استشــهاديه محلى وارده به شماره 114/1/18817 مورخ 97/12/11 گواهى شده 
دفتر خانه 20 خرم آباد كه هويت و امضاء شــهود رســما تاييد شده مدعى است كه سند مالكيت فوق الذكر 
ذيل ثبت 22471 صفحه 360 دفترجلد 165 به شماره چاپى 996054 بنام نعمت كاظمى ده مجنونى فرزند 
ماشــااهللا به شــماره ملى 4070333347 شماره شناســنامه 33671 متولد 1352/12/10 ثبت صادر و 
تســليم شده است و بعلت سهل انگارى مفقود گرديده اســت و با جستجوى كامل پيدا نشده و درخواست 
صــدور ســند المثنى نموده عليهذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت و 
اصالحى آن مراتب در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه هر كسى مدعى  انجام معامله غير از آنچه  در اين 
آگهى نســبت به آن عنوان شــده يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود ميباشد مى تواند از تاريخ انتشار اين 
آگهــى ظــرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا با ذكر موضوع ضمن ارائه مســتندات الزم و يا اصل ســند 
مالكيت به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگى قرار گيرد و در غير اينصورت پس 
از انقضاى مهلت قانونى و عدم  وصول واخواهى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات قانونى 

اقدام خواهدشد . م الف 4155677  
 رئيس ثبت اسناد و امالك خرم آباد  - ملك نياز اسدالهى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى 
و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  
قريه بيجاربنه الهيجان  سنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 11093 مفروز از 
256- ســيد يوسف مير طالبى بين كاليه فرزند سيد كاظم ش ش 23 و كدملى 2722301903 صادره از 
الهيجان ششدانگ يكبابخانه بمساحت 77/20 مترمربع از مورد مالكيت وراث احمد ابريشمى (معزز و مكرم 
و محمد على و محمد حسن ) و بنياد مستضعفان انقالب اسالمى – سازمان اموال و امالك – اداره كل اموال و 
امالك اســتان گيالن شرق گيالن به استناد راى 139760318005003245 مورخه 1397/12/8 هيات 
. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق 
واخواهى داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند 
مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه 
الهيجان  سنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 11094 مفروز از 256- يوسف 
همتى گورندانى فرزند على ش ش 624 و كدملى 2720810053 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 76/83 مترمربع از مورد مالكيت وراث احمد ابريشمى (معزز و مكرم 
و محمد على و محمد حسن ) و بنياد مستضعفان انقالب اسالمى – سازمان اموال و امالك – اداره كل اموال و 
امالك استان گيالن شرق گيالن به استناد راى 139760318005003171 مورخه 1397/11/30 هيات 
. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق 
واخواهى داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند 
مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه الهيجان  سنگ اصلى يك 
بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 11096 مفروز از 9- على حســن دوست فرزند حسينجان ش ش 4 
كدملى 2722355345 صادره از الهيجان و خديجه حسن دوست پائين محلگى فرزند حسينجان ش ش 1729 كدملى 
2721050974 صادره از الهيجان (مشاعا بالسويه) ششدانگ يكباب خانه و محوطه به كسر بهاى ربع اعيان بمساحت 
136/20 مترمربع از مورد مالكيت وراث مرحوم موسى معتمد شريعت به استناد آراء 139760318005003153 
و 139760318005003158 مورخه 1397/11/29 هيات.  لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات 
نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شــد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  
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دادنامه
پرونده:2/826/97 ش دادنامه:1024-97/10/4 خواهان:ابراهيم گلچوبى فيروزجاه به نشــانى بابل بندپى 
شرقى روستاى وليك خوانده:سيد حبيب رخشنده-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه ((رأى قاضى شورا)):درخصوص 
دعوى خواهان ابراهيم گلچوبى فيروزجاه به طرفيت خوانده ســيد حبيب رخشــنده به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 
90,000,000  ريال به شرح متن مندرج در پرونده نظر به اين كه مستند دعوى خواهان فتوكپى مصدق دو فقره چك 
به شــماره هاى 212349 بانك قوامين و 860827 بانك صادرات برعهده بانك صادرات و بانك قوامين و گواهينامه 
عدم پرداخت مربوط به آن مى باشد كه داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسى شورا هيچ 
گونه دليل موجه و محكمه پسندى در رد ادعاى خواهان مبنى بر برائت ذمه خويش يا پرداخت دين ارائه ننموده لذا به 
لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات آن از هرگونه خدشه و تعرض دعوى مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و با 
استصحاب دين بر ذمه خوانده به استناد مواد 198 ق آ د م و 310و313و315 ق تجارت حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت 90,000,000 ريال اصل خواســته و مســتندا به مواد 515و519 ق آ د م 1,210,000 ريال بابت هزينه 
دادرسى در حق خواهان ابراهيم گلچوبى فيرزوجاه صادر و اعالم مى نمايد.ضمنا در مرحله اجراى احكام مدنى نسبت به 
برآورد خسارت تاخير تاديه از تاريخ 97/7/5 و 97/4/30 و دريافت آن از خوانده به نفع خواهان اقدام نمايد.رأى 
صادره غيابى و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهى و ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه 

هاى عمومى دادگسترى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل-هرمز عباسى

دادنامه
پرونده:2/825/97 ش دادنامه:1003-97/10/4 خواهان:ابراهيم گلچوبى فيروزجاه به نشــانى بابل بندپى 
شرقى روستاى وليك خوانده:حسن ابحرى-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى 
خواهــان ابراهيم گلچوبى فيروزجاه به طرفيت خوانده حســن ابحرى به خواســته مطالبه وجه بــه مبلغ 30,000,000  
ريال به شــرح متن مندرج در پرونده نظر به اين كه مســتند دعوى خواهان فتوكپى مصدق يك فقره چك به شــماره 
0160/601380 برعهده بانك صادرات و گواهينامه عدم پرداخت مربوط به آن مى باشــد كه داللت بر اشــتغال ذمه 
به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسى شورا هيچ گونه دليل موجه و محكمه پسندى در رد ادعاى خواهان مبنى 
بر برائت ذمه خويش يا پرداخت دين ارائه ننموده لذا به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات آن از هرگونه خدشه 
و تعرض دعوى مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و با استصحاب دين بر ذمه خوانده به استناد مواد 198 ق آ د م 
و 310و313و315 ق تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 30,000,000 ريال اصل خواســته و مســتندا به 
مواد 515و519 ق آ د م مبلغ 460,000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغى به عنوان حق الوكاله وكيل وفق تعرفه 
در حق خواهان ابراهيم گلچوبى فيروزجاه  صادر و اعالم مى نمايد.ضمنا در مرحله اجراى احكام مدنى نسبت به برآورد 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ 97/3/20 و دريافــت آن از خوانده به نفع خواهان اقدام نمايد.رأى صادره غيابى و از 
تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيســت روز قابل واخواهى و ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهــى در دادگاه هاى عمومى 

دادگسترى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل-سيدغالمحسين اصغرى

آگهى حصر وراثت
آقاى مهران اميرحســينى ف سيدرضا به شرح درخواســتى كه به شماره 3/1297/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان سيد رضا اميرحسينى ف سيدهادى ش 
ش 161 صادره رامســر در تاريخ 97/12/6 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-كبرى شفائى تنكابنى ف سيد حسين ش ش 43 همسر دائمى متوفى2-مهران  ش 283   3-سيد 
مهدى ش ش 74   4-ســيده رخشــنده ش ش 312   5-سيده شايســته ش ش 14   5-سيده فرزانه ش ش 140   
7-فرشــته ش ش 6656 شــهرت همگى اميرحسينى-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 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/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
آقاى مازيا شاهرخى ف على به شرح درخواستى كه به شماره 3/1293/17 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على شاهرخى ف اسمعيل ش ش 33 صادره رامسر در 
تاريخ 97/11/22 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-منصور 
ش ش 2270041811   2-مازيــار ش ش 1852   3-مجتبــى ش ش 505 شــهرت همگى شــاهرخى 4-عشــرت 
شــاهرخى ش ش 15 ف صفر همســر دائمى متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

دادنامه
خواهان: عبدالحســين مرشدى خوانده: محسن سپه وار و مجيد نباتى (مجهول المكان) خواسته:الزام به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى جهت تنظيم و انتقال سند ماشين پژو به شماره انتظامى ايران68-418م43 كه به موجب 
رأى دادگاه و به اســتناد ماده 198 ق آ د م رأى به محكوميت خواندگان به حضور در دفترخانه اســناد رسمى و انتقال 
اتومبيل به شــماره مذكور به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره غيابى و قابل واخواهى در همين شــورا 

مى باشد.م/الف
شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى تنكابن

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطع باغ فاقد مساحت ششدانگ بشماره 204 فرعى از 128 اصلى واقع در لومان كه 
ذيل ثبت و صفحه 250 دفتر جلد 261 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 668546 بنام تهمينه نيك زادى دماوندى 
صادر و تســليم گرديده اســت. سپس عليرضا تبريزيان طبق وكالتنامه شــماره 14321-1396/7/17 دفترخانه 2 
دماوند از جناب مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 12890-110897-

1396/7/7 بگواهى دفترخانه 2 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است 
و درخواســت صدور ســند 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/5882
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 1605 اصلى بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر امالك 
30 صفحه 565 بشــماره ثبت 3275 به نام ســيد اسماعيل رضويان صادر و تسليم گرديده است و برابر سند قطعى 
17854-1331/05/26 به حاج محمد على صادقيان انتقال گرديد ســپس مالك فوت و ورثه وى برابر حصر وراثت 
1662-1350/12/25 دادگاه شاهرود و 592-1374/06/04 دادگاه شاهرود با ارائه دو برگ استشهاديه محلى 
اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت جابجايى مفقود گرديده لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند 
مالكيت در درست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار 
آگهى كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شــاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند 

مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند فاقد شماره چاپى 
تاريخ انتشار 1397/12/14

 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

مزايده 
در راســتاى نيابت واصله از اجراى احكام مدنى كازرون و به موجب پرونده كالسه 970544 اجرايى شعبه اول 
حقوقى كنگان آقاى على صفايى فرزند حســن محكوم اســت به پرداخت مبلغ 2/614/405/000 در حق رضا حاتمى 
فرزنــد حيــدر و مبلــغ 7/300/000 ريال بابت هزينه اجرايــى در حق صندوق دولت و با توجه بــه اينكه نامبرده 5 
قطعه زمين به شــماره پالكهاى 3/5204 و 3/5205 و 3/5206 و 3/5189 و 3/5190 همگى مفروز و مجزا شــده 
از پــالك 3/3625 واقــع در كنــگان ، بلــوار  امام خمينى (ره) ، روبروى پمپ بنزين صفايى ، شــمال شــرقى هتل در 
حــال احداث پتروشــيمى صادر و ثبت گرديده معرفى نموده اســت اين دادگاه قصــد دارد از طريق مزايده و از محل 
فروش ملك فوق الذكر محكوم به را پرداخت نمايد ارزش هر يك از امالك 550/000/000 ريال و مجموعا به مبلغ 
2/750/000/000 ريال توسط كارشناس برآورد گرديده است مزايده در مرحله اول بوده و از قيمت پايه كارشناسى 
مزايده شروع و با باالترين قيمت پيشنهادى موافقت مى گردد تاريخ انجام مزايده روز شنبه 97/12/11 ساعت 10 
صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى كنگان مى باشد متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از انجام مزايده در اين 
دادگاه حاضر و با هماهنگى نسبت به بازديد از ملك مورد نظر اقدام نمايند پرداخت قيمت ملك و انتقال آن به خريدار 

وفق مقررات خواهد بود. م الف/628
 دادرس اجراى احكام مدنى دادگسترى كنگان

گروه دیپلماسی  سخنگوی وزارت امور خارجه سخنــــگو
گف��ت: ایران برای ایجاد صلح و دوس��تی میان دو 
کشور هند و پاکستان از هیچ کمکی دریغ نخواهد 

کرد. 
بهرام قاس��می در نشست خبری با خبرنگاران 
در پاسخ به سوال سیاست روز با توجه به تنش های 
به وجود آمده اخیر بین هند و پاکستان و اینکه آیا 
ایران طرحی برای میانجیگری بین دو کش��ور ارائه 
کرده؟ که پاسخ داد: جمهوری اسالمی ایران از ابتدا 
مواضع خود را اع��الم و ابراز نگرانی کرد و افزایش 

تنش بین دو کشور همسایه را مذموم دانست.
وی با بی��ان اینکه ایران ب��ا توجه به تحوالت 
جه��ان و منطق��ه، افزای��ش تنش را ب��ه مصلحت 
منطقه و دو کش��ور نمی داند، عن��وان کرد: از آنها 
خواستیم با درایت، هوشمندی و از طریق راه های 
مس��المت آمیز و ابزاره��ای دیپلماتیک به کاهش 
تنش کمک کرده و پش��ت میز مذاکره سعی کنند 

مسائل را حل و فصل کنند.
قاس��می اضافه کرد: در این مس��یر و در این 
جهت هر کمکی که از ما خواس��ته شود و بتوانیم، 
آن را می توانیم مورد بررس��ی قرار دهیم و در این 
مسیر از هیچ تالشی در صورت خواست آنها ابایی 
نخواهیم کرد. قاس��می درباره استعفای وزیر امور 
خارجه کشورمان و گمانه زنی در خصوص اختالف 
نظر با روحانی اظهار داش��ت: این استعفا موضوعی 
شخصی یا بر اثر اختالف نظر با آقای روحانی نبود 
بلکه همانطور که گفته ش��د تالش��ی برای ارتقای 

جایگاه وزارت امور خارجه بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: آقای 
ظریف اعتقاد دارند وزارت امور خارجه باید بتواند 
وظایف ذاتی خود را انجام دهد، ایشان بر این باور 
هس��تند که برای برخورداری از سیاس��ت خارجی 
توانمندی ک��ه بتواند از جای��گاه واقعی جمهوری 
اس��المی ایران دفاع کند بای��د وزارت امور خارجه 

جایگاه حقیقی خودش را پیدا کند.
وی اضافه ک��رد: بنابراین مرتب��ط کردن این 
استعفا به جناح بازی های رایج و بیان اینکه منشا 
آن اختالف نظ��ری با رئیس جمهور محترم وجود 

داشت، موضوع اشتباهی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی 
درباره س��از و کار مالی اروپا ) ساحات - اینستکس 
( اظهار داش��ت: راه اندازی این ساز و کار به عنوان 
یک گام نخس��ت و دیرهن��گام و البته مهمی بود و 
در داخل ایران دس��تگاه ذیربط در حال ایجاد ساز 
وکار متناظر هستند تا بتوانند در ارتباط با سازو کار 

اروپایی اقدام عملی خود را آغاز کنند.

قاس��می ادامه داد: در هفته های گذش��ته در 
سطوح کارشناسی در بخش های مختلف اقتصادی 
و بانکی تبادالت خوبی داشتیم و در آینده نزدیک 
میزب��ان هیات های��ی از اروپا که در این س��ازوکار 

مسئولیت دارند، خواهیم بود.
وی افزود: در جریان این س��فر کارشناسان دو 
طرف درباره گام های عملیاتی شدن این سازو کار 
و نهایی ک��ردن آن گفت وگو خواهند کرد. درعین 
حال این که بگوییم این ساز و کار، اقدام مشخصی 
انجام می دهد، هنوز به آن مرحله نرسیده ایم، شاید 
با آمدن هیات اروپایی بتوانیم گام های بلندتری در 

این خصوص برداریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این 
س��وال که آیا مقامات سیاس��ی اروپا در این هیات 
حضور خواهند داش��ت، گف��ت: اراده الزم بین دو 
ط��رف در این زمین��ه وجود داش��ته و تالش های 
الزم انجام شده است، ما امروز نیاز به نشست بین 
کارشناسان ارشد داریم که بتوانند این دو ساز وکار 
متناظر را با هم تنظیم کرده و آن را به مرحله اجرا 
بگذارند و فکر می کنم این هیات، هیات عالی رتبه 

کارشناسی اقتصادی و فنی است.

روابط بانکی و گروه ویژه اقدام مالی
قاس��می در پاس��خ به س��وال دیگری درباره 
اظه��ارات ظری��ف در دو مقط��ع پنج م��اه قبل و 
اظه��ارات اخی��ر وی درباره تاثیر گ��ذاری اف.ای.
ت��ی.اف اظه��ار داش��ت: روابط بانک��ی خارجی ما 
نیازمند یک س��ری ابزارها و نرم های جهانی برای 
همکاری با سایر کش��ورها است و این کنوانسیون 

هم از همین مسائل است.
وی ادامه داد: کنوانس��یون هایی که در مجمع 
مطرح بود، مخالفین و موافقینی دارد و با توجه به 
مسئولیتی که مجمع دارد، عواقب تصمیمات خود 

را در هر صورت می پذیرد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه خاطرنش��ان 
کرد: ما قطعا برای رواب��ط اقتصادی خارجی ملزم 
هس��تیم برخی چارچوب های رایج را بپذیریم چرا 
که بس��یاری از موضوعات علیرغ��م آن که ممکن 
اس��ت درباره آن ها تحفظ داش��ته باشیم، می تواند 

برخی از مشکالت ما را حل کند.
قاس��می یادآور شد: این اعتقاد که پیوستن به 
این کنوانسیون ها می تواند همه مشکالت و نواقص 
را حل کند، درس��ت نیس��ت، چرا که این مسائل 

ریشه های مشخص و تک علتی ندارد.
وی اف��زود: این ابزارها می توان��د روابط بانکی 
تج��اری را تس��هیل کند ول��ی حل کنن��ده همه 
مشکالت نیست. در شرایط کنونی پیوستن به این 

کنوانسیون بهتر از نپیوستن است.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در پاسخ به 
س��وال دیگری درباره عملیات تروریس��تی که در 
هفته های اخیر در سیس��تان و بلوچستان رخ داد، 
گفت: بررسی و پیگیری این حادثه، موضوع مهمی 
برای حاکمیت، دولت و همه نهادهای ذیربط بوده 

و به طور جدی دنبال می شود.
قاسمی اضافه کرد: ما با بخش های مختلف در 
کشور پاکستان اعم از دیپلماتیک و غیردیپلماتیک 
مذاکرات م��ان را ادامه می دهیم و تا رس��یدن به 

نتیجه مطلوب این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر اخیر 
بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پاکستان و 
اینکه آیا این کشور تعهدات خود را به ایران انجام 
خواه��د داد ی��ا خیر؟ گفت: روابط ما با پاکس��تان 
دیرینه اس��ت و به عنوان دو کشور همسایه حسن 

همجواری را در روابط خود لحاظ می کنیم. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه اختالفات پی��ش آمده 
خواست حاکمیت آن کش��ور نیست، تصریح کرد: 
اگر چه ما از آنها خواستیم با جدیت بیشتری بحث 
تامین امنیت مرزهای دو کش��ور را پیگیری کنند 
و تماس ه��ای دائم��ی در این راس��تا میان ایران و 

پاکستان وجود دارد. 
قاس��می در پاس��خ به س��والی درباره ادعای 
روزنامه الشرق االوسط مبنی بر این که کشورهای 
اروپایی شروطی را در مذاکرات با ایران مطرح کرده 
اند، اظهار داشت: این موضوع درست نیست، البته 
ما برخی کش��ورها، از جمله تعدادی از کشورهای 
اروپایی درباره سیاس��ت ه��ای منطقه ای اختالف 
سلیقه داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه 
کرد: تالش کردیم به این کش��ورهای تفهیم کنیم 
نف��وذ منطقه ای ای��ران که رژیم صهیونیس��تی و 

امریکا درب��اره آن مباحثی مط��رح می کنند نفوذ 
ذاتی و معنوی اس��ت و ارتباطی به اقدام خاص از 
جانب ما ندارد. وی تصریح کرد: در واقع نفوذ ایران 
ریشه در تاریخ و تمدن ما دارد و نمی توان آن را با 

خواست و اراده چند کشور کاهش داد.
قاسمی در عین حال گفت: کشورهای اروپایی 
ه��م قطع��ا می دانند که ما کش��ور ش��رط پذیری 
نیس��تیم و در سیاس��ت های خودم��ان از دیگران 
اجازه نمی گیریم. وی در پاس��خ به س��وال دیگری 
درباره س��فر بشار اسد به تهران و این که آیا دولت 
از این سفر اطالع داشته است یا خیر، گفت: چنین 
سفرهایی در این سطح با توجه به مجموع حواشی 
که می تواند داشته باشد وهمچین اثرات سیاسی و 
امنیتی آن از سفرهایی است که درباره آن قبل از 
انجام خبر داده نمی ش��ود و این کامال مشخص و 

منطقی است و باید هم چنین باشد.
س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی ادامه داد: در 
مورد ایشان هم این روش به درستی هم در مرحله 
ورود و خروجش��ان از ایران اتخاذ شد و باید هم به 
همین شکل عمل می شد. قاسمی خاطرنشان کرد: 
فکر می کنم کس��انی که باید در جریان این س��فر 
قرار می گرفتند، در جریان قرار داش��تند و چنین 
سفری نمی تواند از دید مقامات عالی پنهان بماند، 
بنابراین حاشیه س��ازی ها و تفاسیر و تحلیل هایی 
که با نگاه جناحی به این مسئله دامن زده می شود 

را نباید جدی تلقی کرد.
وی ب��ا بیان این که ما در ش��رایط کنونی نیاز 
به یک همدلی و همزبانی و بیان یک صدای واحد 
داریم، خاطرنش��ان کرد: سفر آقای بشار اسد سفر 
مهمی بود که آثار بسیار مهمی خواهد داشت و در 

جریان این سفر رایزنی های خوبی صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: یکی 

از اهداف این س��فر تش��کر دولت و ملت سوریه از 
جمهوری اسالمی ایران برای کمک های مستشاری 

و کمک به این کشور در مبارزه با تروریسم بود.

بحران یمن نیاز به سفردرمانی ندارد
قاسمی در پاسخ به سوال دیگر درباره بحران یمن 
اظهار داش��ت: بعد از اقداماتی که جمهوری اسالمی 
ایران با چهار کشور اروپایی داشت، تالش هایی برای 
آتش بس و ایجاد فضای مناس��ب کمک رس��انی و 
همچنین رس��یدن به یک گفت وگو انجام شد و در 

این راستا نشست استکلهم برگزار شد.
وی ادامه داد: این فرآیند باید زیر نظر سازمان 
ملل ادامه داش��ته باشد تا بحران بشری که در یمن 
در جریان اس��ت، به پایان خود برس��د. سخنگوی 
وزارت امور خارجه با اش��اره به س��فر وزیر خارجه 
انگلیس به یمن، گفت: تص��ور می کنم حل بحران 
یمن نیاز به س��فر درمانی و گفت��ار درمانی ندارد و 
بهتر است کشورهایی که عالقه مند هستند به حل 
بحران کمک کنند، از روش های دیگر استفاده کنند 
و کاری کنند که متجاوزین دست از تجاوز بردارند.

برجام نیاز به رفراندوم ندارد 
قاس��می در پاس��خ به س��وال دیگری درباره 
اظه��ارات یک��ی از نمایندگان مبنی بر پیش��نهاد 
برگ��زاری رفراندوم درب��اره برجام اظهار داش��ت: 
در کش��ور افراد نظ��رات خود را مط��رح می کنند 
و مطالب��ی می گویند که برخ��ی از این مطالب از 
س��ر عدم آگاهی اس��ت. ما قرار نیس��ت درباره هر 
سخنی که در رسانه ها مطرح می شود و یا مطالبی 
که توس��ط نماین��دگان بیان می ش��ود، اظهار نظر 
کنی��م. ضمن این که این ن��وع مباحث بحث های 
 کالن��ی اس��ت که در س��طوح عالی ت��ر درباره آن 

تصمیم گیری می شود.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سؤال 
خبرگزاری ترکیه درباره مناس��بات ایران و ترکیه 
و اظهارات اردوغان مبن��ی بر آمادگی ترکیه برای 
همکاری با ایران در قالب اینستکس و اینکه دو ماه 
دیگر معافیت های نفت��ی آمریکا برای ترکیه پایان 
می یابد، دو کش��ور چه راهکاری را برای همکاری 
اقتصادی مدنظر دارند؟ گفت: اراده آنکارا و تهران 

برای گسترش همکاری ها اراده باالیی است.
قاس��می گفت: بسیاری از کشورها به ما اعالم 
کرده ان��د در صورتی که س��از و کار اروپایی بتواند 
به مرحله اجرا گذاش��ته ش��ود و کار خود را رسما 
در عم��ل آغاز کن��د عالقه مند هس��تند که از این 
س��از و کار در بخش هایی از همکاری  خود با ایران 

استفاده کنند.

قاسمی در پاسخ به سیاست روز: 

افزایش تنش بین هند و پاکستان به مصلحت منطقه و دو کشور نیست


