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 اظهارات ترامپ سیلی بزرگ به سعودی ها 
و اثبات هژمونی ایران است

ی��ک روزنام��ه فرامنطقه ای با اش��اره ب��ه دالیل 
پش��ت پرده س��کوت س��عودی ها درقب��ال اظه��ارات 
توهین آمی��ز رئیس جمه��وری آمریکا علیه آل س��عود 
نوش��ت که این اظهارات هژمونی ای��ران در منطقه را 

ثابت کرد.
ری��اض همچن��ان در قبال توهینی ک��ه از جانب 
دونال��د ترام��پ رئیس جمهوری آمریکا مطرح ش��ده، 
س��کوت اختی��ار کرده اس��ت. ترامپ گفته اس��ت که 
ب��دون حمای��ت آمری��کا حکومت س��عودی دو هفته 
بیشتر دوام نمی آورد، در حالی که عربستان سعودی، 
زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور س��ابق آمریکا که 
گفته بود کش��ورهای حوزه خلیج فارس دیگر در صدر 

اولویت هایش نیست، تدابیر مختلفی اتخاذ کرد.
این اظهارات، س��یلی به ارتش سعودی و اعتراف 
به هژمونی ایران ارزیابی می ش��ود ولی موضوع مهم تر 
این اس��ت که س��کوتی که ری��اض اختیار ک��رده، با 
واکنش ه��ای قاطع آن علیه دولت هایی که پیش��تر از 
ریاض در پرونده های حقوق بش��ر انتق��اد می کردند، 
از جمله س��وئد، آلمان و کانادا، کاماًل متناقض اس��ت. 
ری��اض این کش��ور را به خارج کردن س��فرا و کاهش 

سطح معامالت تجاری تهدید کرد.
این موض��ع ریاض همچنین ب��ا حمالت انتقادی 
علیه دولت اوباما، رئیس جمهور س��ابق آمریکا، زمانی 
ک��ه در گفت وگو ب��ا مجله آتالنتی��ک تصریح کرد که 
از اهمی��ت خلیج فارس در دس��تور کار ایاالت متحده 
کاسته شده و کشورهای این منطقه مسئول مشکالتی 
هستند که با آنها دست و پنجه نرم می کنند، متفاوت 
است. ریاض در قبال توهین های ترامپ سکوت اختیار 

کرده است.  باشگاه خبرنگاران

بازی رسانه

تحریم ها علیه ایران فرصتی برای استقالل مالی اروپا است
وزیر دارایی فرانس��ه که کش��ورش ادعا می کند به دنبال حفظ برجام بعد از 
خروج آمریکا از این توافق هسته ای است در سخنانی در اسلواکی احیای تحریم ها 

علیه ایران را فرصتی برای استقالل مالی اروپا از آمریکا توصیف کرده است.
برونو لومر گفت: من به این نتیجه رسیده ام که مسئله ایران فرصتی مناسب 

ب��رای اتحادیه اروپا خواهد بود تا نهادهای مالی مس��تقلی برای خود ایجاد کرده 
و بتواند با هر کش��وری که می خواهد، روابط تجاری داش��ته باشد. این مقام بلندپایه 

فرانس��وی همچنین تأکید کرد واش��نگتن حق ندارد در مورد روابط تجاری کش��ورهای 
اروپایی با ایران تصمیم گیری کند.

پاریس، در کنار انگلیس و آلمان بر ضرورت ایجاد مکانیسم های اقتصادی ویژه برای 
حفظ تبادالت تجاری با جمهوری اس��المی ایران، پ��س از خروج آمریکا از برجام تأکید 

کرده  است.  صدا و سیما

درحاشیه 
ایران با برجام به مسیری متفاوت هدایت می شد

وزیر خارجه س��ابق آمریکا و یک��ی از معماران توافق هس��ته ای برجام ادعا 
کرده ایران قبل از خروج آمریکا از این توافق، در حال حرکت به سمت مسیری 

متفاوت بوده است.
ج��ان کری خروج دولت آمریکا از این توافق هس��ته ای را اش��تباهی عظیم 

توصیف کرد  و مدعی شد این اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به تقویت 
گروه های مخالف دولت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران منجر شده است. 

او ادع��ا کرد: رئیس جمهور ای��ران در زمان پابرجا بودن برجام تالش داش��ته ایران 
را به س��مت آنچه به گفته وی مس��یری متفاوت بوده، هدایت کند.  وزیر خارجه س��ابق 
آمریکا به مخالفت حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی ایران با مذاکره 
با آمریکا هم اش��اره کرد. ری گفت: آیت اهلل خامن��ه ای قاطعانه مخالف مذاکره با ایاالت 

متحده بود. فارس

معادله
تاکید بر ضرورت ایستادگی در قبال تحریم های آمریکا 
رئیس کمیس��یون اروپا در سخنانی در پارلمان اتریش بر ضرورت ایستادگی 
کش��ورهای اروپایی مقابل آمریکا جهت حفظ توافق هس��ته ای ب��ا ایران تأکید 

کرده است.
ژان کلود یونکر با اش��اره تلویحی به خروج آمریکا از برجام گفت: اروپایی ها 

بای��د به عهد خود وفا کنند و با کس��انی که حرف خود را تغیی��ر داده اند، همراه 
نش��وند. در این ش��رایط ما باید بیش از پیش از خودمان دفاع کنیم زیرا شرکت های 

اروپای��ی نباید به دلیل تحریم هایی که یک کش��ور دیگر علیه ایران وضع کرده اس��ت، 
متحمل زیان شوند. اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام تالش کرده راه خود را از 
واشنگتن جدا نموده و با ایجاد یک ساز و کار مالی مستقل، امکان ادامه مراودات تجاری 

شرکت های اروپایی با ایران را فراهم سازد.
کشورهای اروپایی مخالف خروج آمریکا از برجام بودند.  تسنیم
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مفقودى
ســند كمپانــى و بــرگ ســبز س پــژوSLX 405مــدل1396 رنــگ ســفيد روغنــى ش موتــور 
164BO167075 شاســى NAAM31FE1HK150712 پــالك 82-882ل43 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد.  سارى

ابالغيه
ش پ:9709982010400707 ابــالغ شــونده حقيقى:ســعيد گل پرســت باللمــى ف بهــزاد به 
نشــانى نشــتارود –لوله ده-گل ميخك روبه روى ســى ان جى مهلت حضور: از تاريــخ ابالغ 30 روز محل 
حضور:مازندران  نشتارود خ 17 شهريور جنب شركت بوتان گاز-دادگاه عمومى بخش نشتارود نوع علت 
حضور:شكايت الهام خادم فشتمى عليه سعيد پرست باللمى دفاع از اتهام انتسابى.باتوجه به علت حضور 
مندرج در اين ابالغيه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلــت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصميم خواهد شد.عدم حضور جلب است.م/الف
(شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود(101 دادگاه كيفرى دو سابق

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى قاسم ذات الهى ف على اصغر دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت حبيب قربان نژاد 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 970200  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان 
مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
روز چهارشــنبه 97/8/23 ساعت 10 صبح در شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 15  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ش پ:13/970/217آقاى محســن فضل الهى ف نورعلى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيت ســيدمجيد نورانى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 13/970267 شوراى سارى ثبت 
شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/9/15 ســاعت 9 در شعبه 13شوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 13  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
گــران  خواهان:فهيمــه  دادنامــه:9709971510400635  پرونــده:9709981510400029 
اوريمى ف اصغر با وكالت على اكبر خجســته زاده ف رمضــان خواندگان:1-فهيمه فتحى دوالبى2-رامين 
كلهر ف حســنعلى ف محســن هردو مجهــول المكان خواســته ها:1-الزم به فك رهن2-الــزام به تنظيم 
سندرسمى ملك ((رأى دادگاه)):فهيمه گران اوريمى با وكالت بعدى على اكبر خجسته زاده دادخواست به 
طرفيت1-فهيمه فتحى دوالبى2-رامين كلهر به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى قطعى غيرمنقول يك 
دستگاه آپارتمان جزء پالك ثتى10242 فرعى از 562 فرعى از 144 اصلى بخش 3 ثبت سارى به انضمام 
انبارى و پاركينگ مقوم به 5,100,000 ريال و الزام به فك رهن مقوم به 3,100,000 ريال تقديم نمود 
باتوجه به پاسخ استعالم واصله از بانك مسكن شعبه مدرس سارى خواهان با بانك مرتهن تسويه حساب 
نموده و عمال بدهى بانك پرداخت شده بنابراين دعوال الزام به فك رهن پذيرفته بوده مستندا به ماده 
198 ق آ دم حكم به فك رهن صادر واعالم مى شــود.درخصوص الزام به تنظيم ســند رســمى باتوجه به 
خريد ملك و مصون ماندن دعوا از دفاع خوانده صاحب ســند فهيمه فتحى دوالبى و اين كه مطابق قانون 
و عرف صاحب ملك بايد با حضور در دفترخانه ســند آن را به نام خريدار انتقال دهد با پذيرش دعوا در 
ايــن خصوص نيز مســتندا به واد 10-219-223-220-225-1257 ق مدنــى حكم به الزام خوانده 
فهيمه فتحى دوالبى به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى سارى و انتقال ششدانگ پالك موضوع دعوا 
بــه خواهان فهيمه گــران اوريمى صادر و اعالم مى نمايد.دعوا توجهى به خوانــده رديف دوم رامين كلهر 
ندارد مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوا صادر و اعالم مى شود . اين رأى 
غيابى بوده ظرف بيســت روزاز تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه بوده و با انقضاى اين مهلت ظرف 

بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 4 دادگاه  حقوقى سارى-رضا اسماعيل پور

دادنامه
پرونده:12/95/448 دادنامه:178-96/3/31 خواهان:بانك انصار با وكالت نبى اهللا باباگلى سيد 
خيلــى خواندگان:1-عباس گرائلى ف عليرضا2-عليرضا گرائلى ف رضا هردو مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعواى بانــك انصار با مديريت آيت اهللا ابراهيمى و با وكالت نبى اهللا باباگلى ســيد 
خيلــى ف رحمان به طرفيت 1-عباس گرايلى ف عليرضا2-عليرضا گرايلى ف رضا به خواســته محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت 200,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
به اســتناد يك فقره چك به شــماره 819/506468-95/5/6 به مبلغ فوق عهده بانك صادرات ايران 
توســط خوانده رديف اول با ضمانت خوانده رديف دوم باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و 
امضاى خواندگان ذيل و ظهر چك باتوجه به وجود اصل چك مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى 
نيز ارسال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده اند لذا امضائات مذكور 
از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب 
بقاى دين خوانده و به استناد مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 249و310و313 ق 
تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376  مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 200,000,000 ريال اصل خواسته و 5,065,000 
ريال هزينه دادرســى و 6,000,000 ريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى  در اين شــورا و 

بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونده:13/95/256 دادنامه:293-95/7/4 خواهان:محمدقلى نگهدار سمســكنده خوانده:ندا 
درســتكار-مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص دادخواست محمدقلى نگهدار سمسكنده به طرفيت 
ندا درستكار ف محمد به خواسته مطالبه 52,000,000 ريال وجه چك 29/204646-94/4/30 بانك 
ســينا با احتســاب كليه خسارات قانونى و باتوجه به محتويات پرونده مفاد دادخواست تقديمى مستندات 
ابرازى شامل چك يادشده و گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه نظر به اين كه وجود اصل سند مرقوم 
در يــد خواهــان ظهــوردر مديونيت و اشــتغال ذمه خوانــده دارد و خوانده نيز با وصف ابــالغ قانونى در 
جلســه شــورا حاضر نشــد داليل و مداركى كه داللت بر برائت ذمه وى يا پرداخت وجه چك در سررسيد 
يا تاريخ موخر خواهان نمايد معمول نداشــته قاضى شــورا باتوجه به وصف تجريدى اســناد تجارى(اصل 
عدم توجه ايرادات)بقاى دين خوانده در حق خواهان را اســتصحاب و به اســتناد مواد249و310و313 
ق تجارت و مواد 519و198 قآ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواســته 
و 1,415,000 ريــال هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك تا اجراى 
حكم براســاس شــاخص نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى له خواهان صادر و اعــالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى وظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و بعد از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى-راعى

 دادنامه
پرونده:12/95/241 دادنامه:43-96/2/10 خواهان:بانك ســرمايه با وكالت اســداهللا رمضانى 
خواندگان:1-عليرضــا ناصرى متين ف محمدحســين 2-قدير عنايتى ازنى ف مهدى3-يوســفعلى افضلى 
نژاد ف صمد4-ســيده حليمه حســينى مشك آبادى ف سيدعلى اكبر هرســه مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعواى بانك سرمايه شعبه ســارى با وكالت اسداهللا رمضانى ف هادى به طرفيت1-
عليرضا ناصرى متين ف محمدحســين2-قدير عنايتى ازنى ف مهدى3-يوسفعلى افضلى نژاد ف صمد4-
ســيدحليمه حســينى مشــك آبادى ف ســيد على به خواســته محكوميت تضامنى خوانــدگان به پرداخت 
92,700,000 ريال با احتساب كليه خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه وفق قرارداد بدين توضيح كه 
خواهان حســب مفاد دادخواست قرارداد تسهيالت فى مابين و سفته هاى شماره 695471 و 424867 
و107555 و ســاير محتويات و منضمات دادخواست اعالم نمود كه خوانده رديف اول به موجب قرارداد 
مورخ 90/12/21 از تسهيالت اعطايى آن موسسه با ضمانت خواندگان رديف دوم تاچهارم استفاده نمود 
لكــن نام برده هيچ گونه اقدامى جهت تاديه ديون خويش ننمود خوانده رديف اول در جلســه رســيدگى 
حاضــر گــردد و ادعــاى خواهان را تاييد كــرد خواندگان ديگر نيــز على رغم ابالغ صحيــح در هيچ يكى از 
جلسات دادرسى حاضر نشده و اليحه دفاعيه اى نيز ارائه ننمودندلذا دعواى خواهان را از هرگونه ايراد 
و دفاعى مصون داشــته بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه قرارداد تســهيالت فى مابين مورخ 
90/12/21 دعواى خواهان وارد تشــخيص و به اســتنادمواد10-1284-1301 ق مدنى ماده 403 ق 
تجارت و مواد 198-515-522 ق آ د م مصوب 79 و اســتصحاب بقاى دين خواهان حكم به محكوميت 
تضامين خواندگان به پرداخت92,700,000 ريال اصل خواســته و 2,382,500 ريال هزينه دادرســى و 
3,337,200 ريال حق الوكاله خواهان و خســارت تاخير تاديه وفق قرارداد نســبت به اصل تســهيالت و 
سود آن از زمان تقديم دادخواست 95/5/20 تا زمان اجراى كامل حكم در حق خواهان صادر واعالم مى 
دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و بيست روز پس 

از آن قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونــده:9709982074200196 دادنامه:9709972074200410 خواهان:بانك مهر اقتصاد 
باوكالت فاطمه  كريمى ف عزيز خواندگان:1-كاظم خنارى ف حسن2-اســماعيل اصغرى الرمائى ف اصغر 
((راى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى بانك مهر اقتصاد بانمايندگى محمدمهدى بازارى با وكالت فاطمه 
كريمــى بــه طرفيت1-كاظم خنارى ف حسن2-اســمعيل اصغرى الرمايى ف اصغر به خواســته محكوميت 
خواندگان به پرداخت111,600,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد 
يــك فقره چك به شــماره 244837-96/10/26 به بلغ 200,000,000 ريال عهده بانك ســپه صادره 
توســط خوانده رديف اول با ضمانت خوانده رديف دوم ظهر چك  باتوجه گواهى عدم پرداخت بانك محال 
عليه و امضاى خانده ذيل چك و باتوجه به وجود اصل چك مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى 
نيز ارسال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده اند لذا امضائات مذكور 
از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب 
بقاى دين خوانده و به اســتناد مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 249و310و313 
و314ق تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376  مجمع تشخيص 
مصلحــت نظام حكم بــه محكوميت تضامنى خواندگان بــه پرداخت 111,600,000 ريا الصل خواســته و 
2,585,000 ريــال هزينه  دادرســى و هزينه نشــر آگهى وفــق تعرفه و  3,878,400 ريــال حق الوكاله 
وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه 
توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى  در اين شــورا و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونــده:9609982074200011 خواهان:ميــالد باكــرى پاشــاكاليى ف على جان بــا والت ايمان 
آقاجانى دالور ف عســكرى خوانده:عليرضا رمضانى عباسعلى كش ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى 
ميالد باكرى پاشــاكاليى ف على جان با وكالت ايمان آقاجانى دالور ف عســكرى به طرفيت عليرضا رمضانى 
عباسعلى كش ف امراهللا به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 23,000,000 ريال به انضمام هزينه 
دادرســى حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه به اســتناديك فقره چك به شماره 941/268408-

95/4/1 به مبلغ فوق عهده پســت بانك ايران باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى 
خوانــده ذيــل و ظهر چك باتوجه به وجود اصل چك مســتند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه 
خوانــده مــى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرســى حضور نيافته و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض 
مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين 
خوانده و به اســتناد مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 249310و313 ق تجارت و 
استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376  مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت 23,000,000 ريال اصل خواســته و 357,500 ريال هزينه دادرسى و 
828,000 ريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت 
تناســب شاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى  در اين شــورا و بيست روز پس از آن قابل 

اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

اجراييه
ش پ : 12/96/76 و 12/96/718 محكوم له: شــركت تعاونى كارســازان آينده باوكالت مســهر 
فالح خاريكى محكوم عليه:1-زهرا كاظمى ف محمدرضا2-رضا محمدى ف حسن3-زهرا كالنترى ف محمود 
به موجب رأى 685-96/10/11 شــعبه 12 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم اند به پرداخت تضامنى 165,000,000 ريال اصل خواســته و3,132,500 ريال هزينه دادرسى 
و 2,340,000 ريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه با رعايت تناســب شــاخص ســاالنه اعالمى 
توســط بانك مركزى به مانده اصل تســهيالت و ســود آن از زمان تقديم دادخواســت 96/2/16 تا زمان 
اجراى كامل حكم در حق خواهان،نيم عشــردولتى هزنيــه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.(مانده اصل 
تســهيالت و سود آن با اســتعالم از شركت تعيين گردد.))به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف 
مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده 

جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ : 12/96/670 محكــوم لــه: ســعيد بابويه دارابى ف حســن بــا وكالت ليــال قربانى محكوم 
عليه:ابراهيم گنجى ف اســماعيل-مجهول المكان به موجب ردى 44-97/2/18 شــعبه 12 شوراى حل 
اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 93,000,000 ريال اصل خواسته 
و 2,232,500 ريال هزينه دادرسى و 3,348,000 ريال حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى 250,000 
ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه 
توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى 
طبــق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصــوب 1394 محكوم عليه 
مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ :17/96/438 محكــوم له: قربانعلى چراغى دادوكاليى ف ســيف على با وكالت پرويز كوهى 
زاد محكــوم عليهم:1=ســيد مهــدى عمادى جمالى ف ميرقربان2-ســحر ولى پور كانــى ف غالمرضا هردو 
مجهول المكان به موجب رأى 714-96/11/11 شــعبه 17 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكــوم عليهــم محكوم اند بــه پرداخت تضامنى نــود ميليون ريــال اصل خواســته و 1,195,000 ريال 
هزينه دادرســى و 3,240,000 ريال حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از 
95/8/22 تا زمان اجراى كامل حكم براســاس تناسب تغير شاخص اعالمى ساالنه كه توسط بانك مركزى 
تعيــن مى شــود در حق خواهان و پرداخــت چهارميليون و پانصدهزارريال بابت نيم عشــر دولتى در حق 
دولت.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم 
عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى 

براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
بــه موجــب پرونــده كالســه 2/970802 لــه اصغر پوراســمعيلى عليه شــركت شــرافت و مهدى 
شــرافتى جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف 
و بــه مبلــغ 408,000,000 ريال ارزيابى و مقرر شــد در روز دوشــنبه 97/7/30 از ســاعت 9 الى 10 
ازطريــق مزايده حضورى در محل دفتر شــعبه اول اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  
از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شد. 
ضمنــا 10درصــد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هم 
چنيــن در صورت انصــراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق 
دولــت ضبــط خواهد شــد. مال مــورد مزايده عبارت اســت از 1-شــير 10 اينــچ كالس 150 يك مورد 
قيمت كل 78,000,000(هفتادوهشــت ميليون ريال)2-شــير 6 اينــچ كالس 600 يك مورد قيمت كل 
76,500,000 (هفتادو شــش ميليون و پانصدهزارريال)3-شير 4 اينچ كالس 600 سه(3) مورد قيمت 
كل 145,500,000 ريال(يكصدوچهــل و پنج ميليون و پانصدهزارريال)4-زانوى جوشــى 45 درجه 24 
اينچ 4 مورد قيمت كل 108,000,000(يكصدوهشــت ميليون ريال). مبلغ كل چهار قلم اجناس فوق به 
مبلغ 408,000,000 ريال مى باشد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/

الف
يوسفى –دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول -نوبت دوم
بــه موجــب پرونــده كالســه 2/970584 لــه حســين حيــدرى زاده عليه رضــا بابائــى ازنى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكوم عليــه توقيف و به مبلغ 
160,000,000 ريال ارزيابى و مقررشد در روز سه شنبه 97/8/1  از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده 
حضورى در محل شــعبه اول اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده 
شــروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا 
عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.مال مورد 
مزايده عبارت است از :يك قطعه زمين به مساحت 166 مترمربع با حدود اربعه جنوبا 19/10 متر شرقا 
8/5 متر غربا 8/5 متر و شماال به طول 20 متر واقع در سارى- باالدزا كه به مقدار160,000,000 ريال 

برآورد گرديده و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى وقت رسيدگى به رامين نورانى و وحيد كياميرى
ش پ :9709982073500236 ش بايگانــى شــعبه: 970238 درخصوص دعــوى مريم كاظمى 
آقمشــهدى بــه طرفيت خواندگان راميــن نورانى و وحيد كياميرى وقت رســيدگى بــه تاريخ 97/8/21 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديد لذا حســب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گــردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهــى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانم زهرا باقرى قادى كالئى ش ش 186 به شرح دادخواست به كالسه 6/928/97 از اين شورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان تمنا خانم على پور قادى كالئى 
ش ش 2116 در تاريــخ 96/1/29 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به:1-على باقرى قــادى كالئى ش ش 3196 همســر متوفى2-زهرا ش ش 186   
3-شهربانو ش ش 4898   4-وصيه ش ش 21    5-زبيده ش ش 4782   6-معصومه ش ش 5214 
همگى باقرى قاديكالئى –فرزندان متوفى اينك شورا با 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
آقاجانى-رييس شعبه ششم شوراى حل اختالف قائم شهر

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدعلى عفتى پرچيكالئى ش ش 3 به شرح دادخواست به كالسه 6/891/97 از اين شورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محرم شكرى پرچيكالئى ش ش 
269 در تاريخ95/6/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-حســن ش ش 131   2-زينب ش ش 79   3-على ش ش 1614   4-يارعلى ش ش 17   
5-گل خاتــون ش ش 86   6-امــه كلثوم ش ش 135   7-ربابــه ش ش 236   8-محمدعلى ش ش 3 
همگى عفتى پرچيكالئى –فرزندان متوفى اينك شورا با 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
آقاجانى-رييس شعبه ششم شوراى حل اختالف قائم شهر

دادنامه
پرونده: 9709982074300075 دادنامه:9709972074300295 خواهان:جبار غالمى ف ولى 
اله با وكالت عســكر رمضانى سنجبد ف صابر خوانده:سهيل واحدى ((رأى شورا)):درخصوص دادخوست 
عســگر رمضانى به وكالت از جبار غالمى به طرفيت ســهيل واحدى به خواســته مطالبــه وجه نقد به مبلغ 
20,000,000 ريال با خســارات قانونى كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه شورا حاضر نشد و در 
نتيجه ايراد يا دفاع موثرى در شــكل و ماهيت نكرد و بر برائت ذمه يا ايفاى دين دليلى ابراز نگرديد از 
اين جهت بنا به دادخواســت مستندات سفته عادى به شــماره 216442-97/2/1 استنادى به گواهى 
عدم پرداخت بانك محال عليه و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورا دادخواهى مسلم است 
با استناد به مواد249و307و309 ق تجارت و واد 198-519 ق آ د م خوانده را ملزم مى نمايد تا مبلغ 
مذكور را بابت اصل خواسته به انضمام 334,000 ريال هزينه دادرسى وخسارت تاخير برمبناى خواسته 
از زمــان دادخواســت 97/3/6 تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابــق تعرفه قانونى به نفع خواهان 
بپردازد رأى صادره غيابى وظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى آن 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرى سارى-على راعى

دادنامه
پرونــده:9/1030/96 دادنامــه:1107-96/11/30 خواهان:عليرضــا خادمــى عبدالملكى 
باوكالــت وحيد عنايتى خوانده:شــركت تعاونى درجه بندى و بســته بندى بهارســتان شــمال ((رأى 
شورا)):درخصوص دعوى عليرضا خادمى عبدالملكى باوكالت وحيده عنايتى به طرفيت شركت تعاونى 
درجه بندى و بســته بندى بهارســتان شمال به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 50,000,000 ريال با 
اســتناد به يك فقره چك به شــماره 1051547-96/11/25 به عهده بانك توسعه و تعاون شعبه 
قائم شــهر به انضمام كليه خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه با بررســى اوراق و محتويات 
پرونــده از جمله متن و شــرح دادخوســت به كپى مصدق چك و گواهى عــدم پرداخت آن و مالحظه 
صورتجلسه اعضاى شورا نظر به اين كه وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
بــه ميزان وجــه مندرج در آن در حق خواهان مــى نمايد باتوجه به اين كه خوانده در جلســه حاضر 
نگرديــد ايرادى نســبت به اصالت ســندودفاعى در جهت پرداختوجه چك و برائــت ذمه خود ارائه 
نداده بنابراين شورا دعوى خواهان را ثابت دانسته با استناد به ماده 310 ق تجارت تبصره الحاقى 
به ماده 2 ص صدور چك مواد 198-515-519-522 قآ د م و ماده 9 ق شوراى حل اختالف حكم 
بــه محكوميت خوانده به پرداخت 50,000,000 ريال اصل خواســته و مبلغ740,000 ريال هزينه 
دادرسى،حق الوكاله وكيل طبق تعرفه.خسارت تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك 
91/11/25 تا زمان وصول كه توســط واحد اجراى احكام محاســبه مى گردد در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس ظرف 

بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى قائم شهر مى باشد.م/الف
سكينه عموزاده آرايى-قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف قائم شهر

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده كالســه 910099 اجرايــى شــعبه اول دادگاه عمومــى ميانــدورود محكــوم عليه 
شــعبانعلى حاجيان اســرمى به پرداخت 312354044 ريال در حق محكوم له بشيراله يارى محكوم 
گرديده محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت ديون خود هيچ اقدامى ننموده باتوجه به تعرفه ملك 
از ســوى محكوم عليه شش دانگ عرصه زمين كشاورزى شــاليزارى به مساحت 1700 مترمربع به 
شــماره پالك 207 فرعى 34 اصلى واقع در قريه اســرم بخش 4 ثبت به نام يونس اســدى اسرمى 
با مشــخصات يك اتاقك نگهبانى بلوكى و آجرى به مســاحت 9 مترمربع و داراى كنتور برق تك فاز و 
چاه آب با ســند مالكيت دفترچه اى انتقالى مى باشد كه وفق نظريه كارشناس منتخب دادگاه قيمت 
آن 550 ميليون ريال مى باشد و از طريق مزايده در تاريخ 97/8/6 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 
11 صبح به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات 
بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع 
و برنده آن كســى اســت كــه باالترين قيمت را قبول كرده باشــد از برنده مزايــده فى المجلس ده 
درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ 
را بــه صــورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى 

خواهد بود.م/الف
            مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مياندورود-رضايى

دادنامه
پرونــده:9609982073800161 خواهان:موسســه اعتبــارى ثامن االئمــه باوكالت فاطمه 
خــدادادى ف قياس و محمود درويش ترابى ف عباســعلى خواندگان:1-احمد نادرى ف عطااهللا فعال 
مجهول المكان2-فاطمه جعفرى كواليى ف لطف اهللا ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى موسسه 
اعتبــارى ثامن االئمه با وكالت محمود درويــش ترابى و فاطمه خدادادى به طرفيت1-فاطمه جعفرى 
كواليى ف لطف اله 2-احمد نادرى ف عطاء اله به خواسته مطالبه وجه 20,000,000 ريال بابت عدم 
بازپرداخت تسهيالت به انضمام خسارت تاخير تاديه وكليه خسارات دادرسى و حق الوكاله با عنايت 
به مفاد دادخواســت تقديمى و كپى قرارداد منضم دادخواست و استعالم به عمل آمده از موسسه 
ارائه دهنده تســهيالت كــه وجه التزام تاخير تاديــه را تا زمان تقديم دادخواســت 12,310,000 
ريــال و مانــده بدهى را تا زمان تقديم دادخواســت 20,000,000 ريال اعالم داشــته و از ســوى 
ديگــر باتوجــه به اين كه خواندگان در جلســه شــورا حضــور نيافته و هيچ دفاعى بــه عمل نياورده 
انــد و تاكنــون اليحه اى هم از ســوى آنــان واصل نگرديد از ايــن رو دعواى خواهــان وارد تلقى و 
مستندا به مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق مدنى و ماده 403 
ق تجــارت حكــم به محكوميت تضامنى خوانــدگان به پرداخت 20,000,000 ريال اصل خواســته و 
1,320,000 ريال هزينه دادرسى و 720,000 ريال حق الوكاله مرحله بدوى و در خصوص خسارت 
تاخير تاديه باتوجه به اســتعالم به عمل آمده كه ميزان خســارت تاخير تاديه محاسبه شده در اصل 
خواسته را 12,310,000 ريال اعالم نموده لذا خسارت تاخير تاديه مبلغ 7,690,000 ريال از تاريخ 
97/9/22 تا هنگام پرداخت با رعايت تناســب تغيير شــاخص اعالمى بانك مركزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در اين شــعبه و متعاقب آن ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر نزد محاكم عمومى حقوقى سارى 

مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده كالســه 960715 اجراى احكام مدنــى مطابق دادنامه 94099719844200628 
صادره از شــعبه دوم حقوقــى مياندورود محكــوم عليهم1-كشــور2-زينب 3-معصومه4-ليال5-
رقيه6-محرم7-محمد8-عبدالرضا9-صمد10-ثريا11-فاطمه12-احمــد شــهرت همگى مهدوى 
وركى و ورثه متوفى ذليخا مهدوى به نام هاى محبوبه و فاطمه رحمانى و رضا و محمد و مريم و سكينه 
شــجاعى و همســر متوفى حكيمه مومنى الزام به فروش موضوع تقسيم نامه مورخ 1389/12/17 
فروش يك قطعه خانســرا از طريق مزايده و تقســيم بهاى آن بين وراث نسبت به سهم االرث ملك 
براســاس نظريه كارشناسى به مســاحت 1346 متر با حدود اربعه شــمال در دو قسمت به صورت 
منكسر بر اساس كروكى اول به طول 8/20 متر و دوم به طول 12/50 متر به اراضى مجاور جنوبا 
در دوقســمت براساس كروكى اول به طول 19/40 متر و 12/30 متر متصل به جاده سارى به نكا 
شــرقا در چهار قسمت به صورت منكسر براســاس كروكى اول به طول 9/80 متر و 12/30 متر و 
10/30 متر و 14/30 متر به اراى مجاور غربا در هفت قسمت به صورت منكسر براسا كروكى اول 
130/20 متر و 18 متر و 7/30 متر و 5/60 متر و 15 متر و 7/10 متر و 6 متردر تمام قســمت 
هاى وصل به نهر آب در عرصه داراى دو باب اعيانى مســكونى قديمى به مســاحت 80 متر مربع و 
كلنگى با پوشــش حلب گالوانيزه و باب دوم ســاختمان مســكونى داراى اسكلت بتنى با پوشش كف 
موزاييك باديوار گچ كارى شده ودر داخل حياط يك انبارى به مساحت 15 متر ساخته شده از بلوك 
و در جنب در ورودى يك دهنه مغازه با كاربرى دفتر حمل و نقل به مساحت 13 متر پس از ساخت 
توســط اداره راه تخريــب شــده و داراى امتياز تلفن هم چنين امتياز آب بــراى بهره بردارى آبيارى 
درختان و انتهاى زمين خط بيســت كيلوولت كه داراى حريم و محدوديت ارتفاع هم چنين كل زمين 
در حريم زيســت محيطى كارخانه كشــت و صنعت شــمال قرار دارد و نيز عرصه در تعريض جاده به 
مســاحت 452/27 مترمربع قرار دارد باتوجه به موقعيت ملك به قرار مترمربع 5400000 ريال 
جمعا 4613589000 ريال برآوردشــده ملك مذكور در تاريخ 97/7/30 روز دوشــنبه از ســاعت 
10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگســترى مياندرود به مزايده و به فروش مى رسد . متقاضيان 
مــى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتــر اجراى احكام مياندرود 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت 
را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك 
ماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت 
عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى 

است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
  مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

به نظر می رس��د ترکیه برای  قول و قرارهایی  که با مسکو پرونـــــده
در نشس��ت س��وچی  گذاشته کمی آهس��ته و با 
تردید قدم بر می دارد چرا که فکر می کند ماندنش 
در ادلب بیش��تراز نماندن برایش منفعت دارد، این 
در حالی اس��ت که ناظران سیاس��ی بر این باورند 
در صورت بی تعه��دی آنکارا به اجرای تعهدش در 
نشس��ت س��وچی، این کش��ور از آزمونش در برابر 
تهران و مس��کو س��ربلند بیرون نخواهد آمد و در 
آینده نمی توان برای حل مس��ائل س��وریه و حتی 

مسائل منطقه ای روی ترکیه حساب باز کرد!
ترکیه تنها چند روز دیگر برای اجرای تعهدات 
خود در قبال ادلب فرصت دارد، فرصتی که به  زعم 
کارشناسان آینده روابط اردوغان با تهران و مسکو 

را ترسیم می کند.
اگرچه ترکیه توانس��ت پس از توافق با روسیه 
در س��وچی برای حل مس��أله ادلب، در رسانه های 
داخلی و خارجی، خود را به عنوان کشوری معرفی 
کند که مانع از بروز یک بحران بزرگ شده اما، این 
روزها اندک اندک صدای دمشق درآمده و روسیه 
نیز از ترکیه می خواهد هرچه زودتر به تعهداتی که 

در مورد ادلب داده عمل کند.
یک��ی از این تعهدات مهم، ت��الش برای خلع 
س��الح تروریس��ت ها و انتقال مخالفین سوری به 

مناطق دیگر و تأمین امنیت کامل ادلب است.
در روزهای گذش��ته رج��ب طیب اردوغان در 
جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس 
ملی ترکیه، به خالف همیش��ه در مورد ادلب بسیار 
کوتاه صحبت کرد و فقط به این جمله بسنده کرد: 
ما در ادلب، هم مانع از کش��تار و قتل عام ش��دیم، 
هم راه ب��ر موج آوارگان جدید گرفتیم. در آنجا ما 
12 نقطه کنترل و نظارت نظامی در دست داریم، 

روس ها 10 نقطه و ایران 6 نقطه.
به عب��ارت دیگ��ر، اردوغان صرف��اً تالش کرد 
به اختص��ار از کنار ای��ن موضوع بگ��ذرد، چرا که 

ش��واهد نش��ان می دهد تیم سیاسی امنیتی تحت 
ام��ر اردوغان و ه��اکان فیدان س��ازمان اطالعات 
ملی ترکیه )میت(، ب��رای اقناع گروه های مختلف 
مسلح حاضر در ادلب به نتیجه نرسیده اند و برخی 

گروه ها، خروج خود از ادلب را تکذیب کردند.
بر اس��اس توافقات به عمل آمده، ترکیه متعهد 
ش��ده ک��ه ت��ا روز پانزدهم م��اه ج��اری میالدی 
هم خ��روج گروه ه��ای مخالف و هم خلع س��الح 
تروریس��ت ها را عملی کند اما گفت وگوها هنوز به 

نتیجه نرسیده است.
روزهای آخر شهرویورماه سال جاری  بود که 
توافق میان دو کش��ور ترکیه و روس��یه در نشست 
س��وچی درباره لغو عملیات نظامی در استان ادلب 
و در ادام��ه اجالس تهران و تالش های دیپلماتیک 

جمهوری اس��المی ص��ورت گرفت هم��ان موقع 
بس��یاری از ناظران سیاس��ی ضمن تاکید بر اینکه 
این تواف��ق، آزمونی مهم برای اراده آنکارا در قبال 
دول��ت و ملت س��وریه خواهد بود، البت��ه ناظران 
سیاس��ی معتقدند بی تعهدی هر ک��دام از طرفین 
ممکن است به از بین رفتن توافق نیز منجر شود.

گفتنی است، اجرای توافق ادلب سه مرحله ای 
بود،  مرحله نخست، شامل ایجاد یک منطقه عاری 
از سالح، مرحله دوم جمع آوری سالح های سنگین 
تا بیست آبان ماه و مرحله سوم پس از جمع آوری 
همه س��الح های س��نگین تروریس��ت ها و تحویل 
آن به دولت س��وریه و دور ش��دن تروریست ها از 
مناطق غیر نظامی، حضور نهادهای دولتی سوریه 
و خدمت رس��انی به م��ردم منطقه تا قبل از پایان 

سال جاری میالدی است. 
ام��ا گویا حاال ترکیه ب��رای انجام تعهداتی که 
با مس��کو در نشست س��وچی متعهد شده کمی با 
تردی��د گام بر می دارد چرا ک��ه ماندنش در ادلب 
بیشتراز نماندن برایش منفعت دارد، اما در صورت 
بی تعهدی آن��کارا، این کش��وراز آزمونش در برابر 
تهران و مس��کو س��ربلند بیرون نخواهد آمد و در 
آینده نمی توان برای حل مس��ائل س��وریه و حتی 

مسائل منطقه ای روی ترکیه حساب باز کرد!
یکی از دش��وارترین ابعاد معمای ادلب همین 
اس��ت؛ کجا برون��د؟ برخی از رس��انه های مخالف 
اردوغ��ان در ترکی��ه، اع��الم کرده اند ک��ه یکی از 
راه ه��ای در دس��ت بررس��ی س��رویس اطالعاتی 
»میت«، این اس��ت که بخشی از افراد مسلح را در 
اس��تان های دارای اکثریت اجتماعی محافظه کار، 
همچون قونیه، س��کنی دهد اما این خبر توس��ط 

دولت اردوغان، رد یا تکذیب نشده است.
براساس اطالعاتی که در برخی از گزارش های 
گروه بین المللی بحران آمده خشن ترین گروه های 
به اصطالح جهادی در س��وریه، تُرک های »اویغور« 
چین هس��تند. گزارش��گران این نه��اد بین المللی 
اع��الم کرده اند، بس��یاری از این افراد خ��ود را از 
طریق ترکیه به س��وریه رسانده اند و شمار آنها در 
حال حاض��ر در ادلب، بیش از 5 هزار نفر اس��ت، 
عالوه بر ای��ن، گروه های ع��رب و ترکمن دیگری 
نیز وج��ود دارند که ترکیه نگاه وی��ژه ای به آن ها 
دارد. واقعیت این است که ترکیه از منظر سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی برای انتقال این افراد به داخل 
خاک خود، دغدغه ها و مشکالتی دارد و در صورتی 

که ناچار به انجام چنین کاری ش��ود، این مس��ئله 
می تواند در آینده، هزینه های سنگینی برای دولت 
اردوغان به دنبال داشته باشد، در هرحال باید گفت 
در حال حاضر، در ادلب، ش��اهد گونه ای از تعلل از 

سوی ترکیه هستیم.
در حال حاض��ر ترکیه تا حد زیادی به اهداف 
خ��ود در ادلب دس��ت پیدا کرده با ای��ن حال در 
مدیریت مخالفین سوری و خلع سالح تروریست ها، 
مش��کالتی وجود دارد که حل بخش مهمی از این 

مشکالت به عهده ترکیه است.
ترکی��ه اولین کش��وری بود ک��ه از مخالفین 
مس��لح دولت س��وریه حمایت و مقدمات تشکیل 
گروه��ی به نام ارت��ش آزاد س��وریه را فراهم کرد، 
از آن زم��ان تاکن��ون در هر دو جناح سیاس��ی و 
نظامی، اغلب مخالفین سوری به شکل جدی تحت 
حمایت آنکارا قرار گرفته اند و این گروه ها در واقع 
از منظ��ر اردوغ��ان و تیم سیاس��ت خارجی او، به  
منزله سرمایه ای به حس��اب می آیند که می توانند 
در مع��ادالت سیاس��ی و اقتص��ادی آتی س��وریه، 
به نفع ترکیه عمل کنند، با این حال ش��واهد نشان 
می ده��د که مخالفین س��وری در جبه��ه نظامی 
شکس��ت خ��ورده و در حوزه سیاس��ی نی��ز دچار 
انشقاق و اختالف نظر هستند و مشخص نیست که 
سرمایه گذاری ترکیه به  روی این افراد تا چه اندازه 

جواب دهد.
اص��رار مداوم اردوغان بر جلوگیری از حمله به 
ادلب و همچنین تأکید همواره او بر این  که می توان 
از راه گفت وگو به مسئله ادلب پایان داد، کاری کرد 
ک��ه این پرونده عماًل به  روی میز ترکیه قرار گرفته 
و برای این کش��ور تعهد ایجاد شود. حاال باید دید 
آیا اردوغان و تیم سیاس��ت خارجی و کارشناسان 
امنیتی او می توانن��د در پرونده ادلب طوری عمل 
کنند که رضایت ش��رکایی همچون ایران و روسیه 
و همچنین اطمینان خاطر دولت مرکزی سوریه را 

به دست بیاورند یا نه.  تسنیم

روی قول و قرارهای آنکارا می توان حساب کرد؟

گام های آهسته ترکیه برای خروج از ادلب 


