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 تبریک ظریف به همتای لبنانی
و دبیرکل حزب اهلل 
محمدج��واد ظری��ف وزیر امور خارج��ه ایران در 
پیام هایی جداگان��ه به همتای لبنانی و دبیرکل حزب 
اهلل، دوازدهمین سالروز پیروزی مقاومت در جنگ ۳۳ 

روزه را تبریک گفت.
امروز دوازدهمین س��الگرد جن��گ ۳۳ روزه لبنان 
اس��ت.در درگیری هایی که در دوازدهم ژوئیه ۲۰۰۶ تا 
14 آگوس��ت )1۳85( بین حزب اهلل لبن��ان و نظامیان 
صهیونیست در جنوب لبنان روی داد، رزمندگان حزب اهلل 
با منفجر کردن یک تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی 
موفق شدند هفت تن از نظامیان صهیونیست را از پا در 

آورند و دو تن دیگر را اسیر کنند.
صهیونیس��ت ها که از موفقیت حزب اهلل لبنان در 
این عملیات به ش��دت به خش��م آمدند، سعی کردند 
ب��ا حمالت کور هوای��ی این عملی��ات را تالفی کنند. 
بالفاصله بعد از عملی��ات حزب اهلل لبنان جنگنده های 
رژیم صهیونیس��تی حمالت گس��ترده ای ب��ه مناطق 
وس��یعی از لبنان از جمله روس��تاهای »کفرش��وبا« و 

»مزارع شبعا« آغاز کردند.  باشگاه خبرنگاران

ادعای ضد ایرزانی آمریکا 
وزارت امورخارجه آمریکا با صدور اطالعیه ای قاسم 
عبداهلل علی احمد، با نام مستعار قاسم المومن را مطابق 
با ی��ک فرمان اجرایی صورت گرفته که تحریم هایی را 
بر اش��خاص خارجی وضع می کند که مرتکب اقدامات 
تروریس��تی ش��ده یا تهدیده��ای تروریس��تی عمده 
محس��وب ش��وند، در فهرست تروریس��ت های جهانی 
ق��رار داده و تحریم ک��رده اس��ت. در اطالعیه وزارت 
امورخارجه آمریکا ادعا شده است که المومن از رهبران 

گروه االشتر و مقیم ایران است.  ایسنا

اخبار

 پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران
از موضع ضعف بود

ی��ک مقام دفاعی س��ابق دولت آمریکا پیش��نهاد 
رئیس جمهور این کشور برای مذاکره با ایران را اظهار 

نظری از موضع ضعف ارزیابی کرد.
جد بابین طی یادداشتی در روزنامه واشنگتن تایمز 
نوش��ت: دولت چین از تاثیرات کوت��اه مدت اقتصادی 
تعرفه ه��ای ترامپ نگرانی ن��دارد. اتحادیه اروپا از هیچ 
چیزی نگران نیست. کش��ورهای عضو این اتحادیه به 
خاطر یک مش��ت دالر در کنار تروریس��تی ترین رژیم 
جهان و علیه کشوری قرار گرفته اند که از سال 1٩45 
محافظ آنها بوده است. وی افزود: اتحادیه اروپا ناامیدانه 
تالش می کند تا روابط خود را با ایران با وجود حقایق و 

رویدادهای ماه ژوئیه و اوت حفظ کند.
بابین نوش��ت: رئیس جمهور روحانی - که بسیاری 
او را میان��ه رو تصور می کنند - در اوایل ماه ژوئیه تهدید 
ک��رد اگر امریکا به اعمال دوب��اره تحریم های اقتصادی 
اقدام کند، ایران تنگه هرمز را خواهد بست. ترامپ پس 
از مبادل��ه تهدیدات با زمامداران ایران، پیش��نهاد دیدار 
بی قید و شرط با هر فرد ایرانی در هر زمان دلخواه آنان را 
مطرح کرد - پیشنهادی که اوباما نیز درخالل رقابت های 
انتخاباتی س��ال ۲۰۰8 داده بود. هر دو پیش��نهاد اوباما 
و ترامپ برای مذاکرات بدون پیش ش��رط، اظهاراتی از 
موضع ضعف بودند. پس از پیشنهاد ترامپ برای مذاکره، 
ایران به سرعت آن را رد کرد و در نخستین هفته از ماه 

اوت به رزمایش دریایی در تنگه هرمز پرداخت.
این یادداشت افزود: سه شنبه گذشته، اتحادیه اروپا 
مقررات مسدودکننده را با هدف مصونیت از تحریم های 
امری��کا صادر ک��رد. این اتحادیه در س��ال 1٩٩۶ نیز با 
صدور چنین مقرراتی، شرکت های اروپایی را از همراهی 
ب��ا تحریم های امریکا علیه کوبا منع ک��رد و از پذیرش 
احکام دادگاه در رابطه با اعمال چنین تحریم هایی سرباز 
زد. رئیس جمهور کلینتون در واکنش به این اقدام، عقب 

نشست و اتحادیه اروپا را از تحریم ها معاف کرد.
بابین ادامه داد: شرکت های امریکایی اغلب به علت 
توجه بیش از اندازه به س��ود جوی��ی و نادیده گرفتن 
آین��ده، مورد انتق��اد قرار دارند، ولی کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا بسیار کوته نگر تر از آنها هستند و اولویت 
اصلی را به کس��ب پول به بهای فدا کردن امنیت ملی 
خ��ود و ما داده اند. مقررات مس��دودکننده تحریم های 
آمریکا که اروپایی ها به کار گرفته اند تصمیم شرم آوری 
است که نشان دهنده مسئولیت ناشناسی آنها در کمک 
به ما در دفاع از آنهاس��ت. چی��ن متحد ایران و هر دو 
بزرگتری��ن خصم و رقبای تجاری ما هس��تند. چین از 
فشار ما مصون اس��ت بنابراین، ترامپ باید راه دیگری 

برای توقف حمایت آنها از ایران بیابد.

دیدگاه

استقبال گوترش از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر 
دبیر کل س��ازمان ملل امضای کنوانس��یون رژیم حقوقی خزر را گامی مهم 

برای کاهش تنشهای منطقه ای و صلح و ثبات بین المللی خواند.
آنتونیو گوترش گفت: این س��ند تاریحی اهمیت همکاریهای منطقه ای که 
برای صلح و امنیت بین المللی حیاتی اس��ت را نشان می دهد. وی معتقد است؛ 

این کنوانس��یون گام مهمی در کاهش تنشهای منطقه ای است و باید در راستای 
حل مسائل درازمدت میان کشورهای ساحلی خزر گام مهمی باشد. 

کنوانس��یون رژی��م حقوقی دریای خ��زر بعدازظهر روز یکش��نبه ۲1 مردادماه و در 
پنجمین اجالس س��ران کش��ورهای س��احلی خزر در ش��هر آکتائو قزاقس��تان، توسط 
س��ران جمهوری اسالمی ایران، روسیه، قزاقس��تان، آذربایجان و ترکمنستان به امضای 
نمایندگان این کش��ورها رسید. گفتنی اس��ت؛ 4کشور به همراه جمهوری اسالمی ایران 

این کنوانسیون را امضا کردند.  مهر

درحاشیه 
شرکت های چینی جایگزین شرکت های اروپایی در ایران می شوند

وزیر امور خارجه اتریش سیاس��ت های ترامپ را عامل ایجاد ناامنی دانس��ته 
و با اش��اره به خروج وی از توافق هس��ته ای، درباره جایگزین شدن شرکت های 

چینی به جای اروپا در ایران هشدار داد.
کاری��ن کنایس��ل تصریح کرد: اگر ما به توافقی که انج��ام داده ایم چه توافق 

هس��ته ای با ایران یا توافق س��ازمان تجارت جهانی و قواعد مشخص دیگر پایبند 
نباشیم بنابراین ناامنی و عدم اطمینان افزایش می یابد. 

ایاالت متحده آمریکا از تصمیمات خود برای خروج از س��ازمان تجارت جهانی سخن 
گفته و در ماه می نیز از توافق هسته ای با ایران خارج شده است. اولین مرحله تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران که از سه ش��نبه گذش��ته اجرایی ش��ده است می تواند همچنین 
ش��رکت های اروپایی را تحت تاثیر قرار دهد. وی خواستار گام های مشخص برای راه حل 

مناقشات اتمی با ایران شد.  تسنیم

دیپلمات
ارمنستان دروازه ورود ایران به اوراسیاست

س��فیر ارمنس��تان در تهران با اشاره به ظرفیت گس��ترش روابط تجاری دو 
کشور گفت: ارمنستان دروازه ورود ایران به اوراسیاست.

آرتاش��س تومانیان درخصوص هفدهمین اجالس سران فرانکوفونی، گفت 
که این نشس��ت با حضور سران کشورهای فرانسه، کانادا و وزرای دیگر کشورها 

برگزار خواهد ش��د. وی درخصوص فضای فرانکوفونی و امکان حضور ایران در آن 
گفت: می دانم که روابط ایران و فرانسه عمیق است و عضویت و شرکت در آن نیز آزاد 

است. خوشحال خواهیم شد که ایران نیز به فرانکوفونی بپیوندد.
س��فیر ارمنس��تان در تهران با اشاره به توس��عه روابط ایران و ارمنستان و همچنین 
روابط تجاری دو کشور گفت: ایران همسایه ماست، برخی کارآفرینان ایرانی برای حضور 
در نمایش��گاه تجاری ارمنس��تان مراجعه کرده اند. روابط دو کش��ور پایین است و حجم 

عمده آن را نفت و  گاز تشکیل می دهد.  فارس

راهبرد

آگهى فقدان سند مالكيت اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه سه شهر تهران 
هاى  شماره  طى  آن  ذيل  گواهان  امضاء  كه  استشهاديه  برگ  چهار  ارائه  با 
تاييد  تهران  دفترخانه 153  توسط  مورخ 95/2/21  الى 67484   67481
نامه  و   95/2/21 مورخ   95/135782 شماره  نامه  ضميمه  و  گرديده 
حقوقى  شعبه  و  تحقيق  اداره  رياست   97/3/30 مورخ   291272 شماره 
و  اوقاف  قانون  نه  و  يك  مواد  استناد  به  و  تهران  استان  اوقاف  كل  اداره 
از شعبه  مورخ 96/7/18 صادره  دادنامه شماره 960970221800938 
دانگ  شش  مالكيت  سند  نموده  اعالم  تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   18
و هشت  اول  درب  از  مشاع  نصف  انضمام  به  نمره 3040  عمارت  باب  يك 
واقع در طهران ناحيه هشت بازار گذر لوطى صالح، كوچه حاج صفرعلى معمار 
آقاى سيدرضى  نام  به  امالك   3 جلد  دفتر  در صفحه 823  ثبت 470  ذيل 
مورخ   4291 شماره  سند  موجب  به  سپس  شده  تسليم  و  صادر  (ساوجى) 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  يك  مقدار  تهران   22 دفترخانه   1313/4/11
يك باب خانه به انضمام نصف دانگ مشاع از درب اول و هشت به آقاى سيد 
محمدتقى ميراسكندرى  صلح شده و بعدا“ مقدار پنج دانگ مشاع از شش 
دانگ يك باب عمارت به انضمام دو دانگ و نيم مشاع از درب اول و هشت 
به  تهران  مورخ 1314/11/7 دفترخانه يك  به موجب سند شماره 1972 
سيد محمدتقى ميراسكندرى و سيدعلى نقى ميراسكندرى منتقل گرديده كه 
نسبت به مورد معامله اخير اسناد مالكيت ذيل شماره ثبت 470 در صفحه 
و تسليم شده  اخيرالذكر صادر  نامبردگان  نام  به  امالك  823 دفتر جلد 3 
است و طبق سند 19356 – 19161 مورخ 17/1/4 دفترخانه 37 تهران 
تمامى شش دانگ به آقاى محمدرضا الهى منتقل شده كه نامبرده برابر گواهى 
تهران  بخش  دادگاه  اول  مورخ 25/6/28 شعبه  وراثت شماره 527  حصر 
فوت كرده و وراث حين الفوت وى عبارت است بانوان قمر و خديجه و كلثوم 
و اقدس و موچول و آقاى مهدى شهرت همگى الهى مى باشد كه وراث مذكور 
تمامى شش دانگ را طبق سند 2985 مورخ 25/7/21 دفتر 77 تهران به 
عنوان ثلث باقى براى مرحوم محمدرضا الهى قرار داده كه منافع آن پس از 
وضع مخارج الزمه براى حفظ و بقاى آن براى خود موصى و بعدا“ به مصرف 
خمس و رد مظالم و يا امور خيريه ديگر كه وصى و ناظر صالح بدانند برسد كه 
آقاى محمد كاظم نيلى به عنوان توليت و آقاى مهدى الهى فرزند محمدرضا به 

عنوان نظارت تعيين شده اند. 
 و اينك اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه سه شهر تهران به عنوان تصدى 
علت  به  فوق  پالك  مالكيت  اسناد  است  مدعى  الهى  محمدرضا  موقوفه  بر 
را  مالكيت مذكور  المثنى اسناد  تقاضاى صدور  و  جابه جايى مفقود گرديده 
نموده لذا در اجراى ماده 120 اصالح موادى از آيين نامه قانون ثبت مصوب 
1380/11/8 مراتب در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم غير از موارد مذكور در فوق و يا مدعى وجود 
اسناد مالكيت مزبور نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
اسناد  اصول  ارائه  را ضمن  خود  اعتراض  و  مراجعه  منطقه  اين  به  روز  ده 

مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت دارد. 
 بديهى است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض 
مالكيت پالك مذكور طبق مقررات  المثنى اسناد  ارائه نشود  مالكيت  اسناد 

صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. 
ملك اميد   – مولوى  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  الف          14588/م   

آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدين 
به  وحيد شماره شناسنامه 16231  پدر:  نام  بهادر شاكرى  آقاى  به  وسيله 
نشانى: خ انقالب، بين بهار و پيچ شميران، پ 426 طبقه اول و 3 ابالغ مى 
چك  تاريخ   667645 چك   -1 وصول  براى  فصاحت  پژمان  آقاى  كه  شود 
1397/4/18 بانك – شعبه: ملى – خيابان انقالب و 2- چك 667643 تاريخ 
چك 1397/2/18 بانك – شعبه: ملى – خيابان انقالب و 3- چك 667642 
تاريخ چك 1397/3/28 بانك – شعبه: ملى – خيابان انقالب  هر كدام بمبلغ 
بانك  تاريخ چك 1397/4/2  و 4- چك 706687  ريال   255/000/000
عليه شما  ريال  مبلغ 275/000/000  به  پيچ شميران   – تجارت  شعبه:   –
اداره  اين  به كالسه 9701996 و 9702002 در  پرونده  و  اجراييه صادر 
ابالغ  سند،  متن  در  شما  آدرس  شناسايى  عدم  به  توجه  با  و  شده  تشكيل 
قانونى به شما ميسر نبوده و بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند آدرسى از 
شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد، لذا به تقاضاى بستانكار و طبق ماده 18 
آيين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجراييه محسوب است 
چنانچه ظرف بيست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات 

اجرايى جريان خواهد يافت. 
 14604/م الف                  رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران – شبيبى

رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجراييه  ابالغ  آگهى   
فاز  اكباتان،  نشانى:  به  احرار  كاوه  سيد  به  وسيله  بدين  االجراء  الزم 
صنايع  شركت  آباد  سعادت  و   587 واحد  هشت،  ورودى   ،  B2 بلوك  دو، 
استناد  به  آفريقا  شعبه  نوين  اقتصاد  بانك  ماندگار  مهر  كاوش  غذايى 
براى   1394/12/17 مورخ   102/110/4530394/21 شماره  قرارداد 
مبلغ  بر  مشتمل  االجرا  الزم  مبلغ  ريال   5/131/839/513 مبلغ   وصول 
ريال   422/851/806 مبلغ  و  طلب  اصل  بابت  ريال   3/000/000/000
تا  تاديه  تاخير  خسارت  بابت  ريال   1/708/987/707 مبلغ  و  سود  بابت 
تاريخ 1396/12/6 و از آن تاريخ به بعد طبق مقررات، عليه شما مبادرت 
 9602235 پرونده  كالسه  به  اجرايى  پرونده  و  نموده  اجراييه  صدور  به 
گزارش  طبق  چون  است.    اقدام  جريان  در  و  شده  تشكيل  اداره  اين  در 
حضور  عدم  دليل  به  اجراييه  ابالغ   ابالغ،  مامور   1397/1/20 مورخهاي  
مديون ابالغ واقعى مقدور نگرديد لذا به استناد تقاضاى وارده 12005380 
مفاد  اجراى  نامه  آيين   18 ماده  وفق  و  بستانكار  وكيل   1397/5/3  –
هاى  روزنامه  از  يكى  در  نوبت  يك  الذكر  فوق  اجراييه  مفاد  رسمى،  اسناد 
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود لذا چنانچه ظرف مدت 10 ( ده ) روز از 
تاريخ انتشار اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجراييه محسوب مى گردد اقدام 
به پرداخت بدهى خود ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد.   ضمنا“ اجراييه به ساير مديونين ابالغ قانونى گرديده است. 
رسمى اسناد  اجراى  دوم  اداره  الف                        14601/م   

 آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدين 
وسيله به آقاى عباس عجم فرزند سليمان به نشانى ستارخان، خ رحيم اصلى، 
خ رئيسى، ك نهم پ 7 و 7 ابالغ مى شود كه آقاى يوسف نديم نبكدهى براى 
وصول مبلغ 215/000/000 ريال بابت چك شماره 239127 و 239150 
عهده بانك دى صادقيه عليه شما اجراييه صادر نموده كه پرونده اجرايى به 
 97/2/15 گزارش  طبق  و  شده  تشكيل  اداره  اين  در   9700401 كالسه 
دليل عدم شناسايى محل  به  به شما  اجراييه  ابالغ  اداره پست  ابالغ  مامور 
اقامتتان ميسر نشده است و بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند شما را جهت 
ابالغ واقعى معرفى نمايد لذا به تقاضاى بستانكار به وارده 14013576 – 
97/4/3 و طبق ماده 18 آيين نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز 
ابالغ اجراييه محسوب است چنانچه ظرف بيست روز نسبت به پرداخت بدهى 

خود ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. 
شبيبى رسمى–  اسناد  اجراى  چهارم  اداره  رئيس  الف                    14590/م 

 آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدين 
وسيله به آقاى ميثم تاجيك فرزند عباس به نشانى: بنى هاشم، روبه روى پمپ 
گاز، ساختمان 3 و 13 ابالغ مى شود كه خانم آزاده عشق ترك به استناد سه 
فقره چك برگشتى به شماره 551978 – 96/11/2 به مبلغ 187/100/000 
ريال و چك شماره 304998 – 96/12/10 به مبلغ 100/000/000 ريال 
و چك شماره 304997 – 96/11/10 به مبلغ 100/000/000 ريال همگى 
 387/100/000 مبلغ  به  جمعا“  هاشم  بنى  خيابان  شعبه  سپه  بانك  عهده 
ريال عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9701534 
9701552 در اين اداره تشكيل شده و طبق اعالم مامور   –  9701551 –
مربوطه آدرس شما به شرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلى شما 
نيز براى اين اجرا مشخص نمى باشد لذا به تقاضاى وارده شماره 14021128 
– 97/5/13 بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه يك مرتبه 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت 20 روز 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت خود 

اقدامى ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شما پيگيرى خواهد شد. 
رسمى اسناد  اجراى  چهارم  اداره  الف              14598/م   

گله  نورد  برش  سيدجليل  آقاى  مالكيت  سند  فقدان  آگهى  نويس  پيش   
مورخ   8267 شماره  شده  گواهى  استشهاديه  تسليم  با  اصالتا“  پردسرى 
مورخ  درخواست  طى  تهران   1517 شماره  رسمى  اسناد  دفتر   97/1/29
97/2/1 با اعالم اينكه سند مالكيت شش دانگ حياط و دكاكين و آپارتمان 
شماره هاى 9 و 52 فرعى از 3250 اصلى به مساحت 1311 مترمربع كه از 
طرف شمال دو پالك نامبرده مفروز و مجزى و تشكيل گرديده واقع در بخش 
آن  مترمربع  كه 366  ميدان فردوسى  و  (سابق)  خيابان شاه رضا  تهران   3
از پالك  52 فرعى و 945 مترمربع آن از پالك 9 فرعى مى باشد واقع در 
بخش 3 تهران كه در اثر استانداردسازى به پالك 3250/630 تغيير يافته 
ذيل ثبت 3197 صفحه 134 دفتر جلد 28 به شماره چاپى 77869 به نام 
آقاى بيژن آريا ثبت و صادر و تسليم گرديده است.   سپس دو دانگ مشاع 
از شش دانگ مورد ثبت طبق اسناد قطعى شماره 1467 مورخ 39/1/28 
به  تجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره   49/1/28 مورخ    1508 و 
فقدان  مدعى  يادشده  مالكين  سپس  است.    گرديده  منتقل  ايمن  شركت 
سند مالكيت مربوطه گرديده اند كه پس از طى تشريفات قانونى يك جلد 
سند المثنى به شماره چاپى 181138 صادر و تسليم شده است و سپس 
 89 دفترخانه   85/5/4 مورخ   75003 قطعى  صلح  سند  طبق  دانگ  شش 
تهران به آقاى سيدجليل برش نورد كله پردسرى با حفظ حقوق سند رهنى 
شماره 202398 مورخ 81/11/5 دفتر 68 تهران منتقل گرديده است و 
سپس پالك مزبور به موجب اسناد رهنى شماره 9941 مورخ 86/5/29 و 
15465 مورخ 88/9/4 دفترخانه 732 تهران در رهن بانك اقتصاد نوين 
اداره  اين  بازداشتى  دفتر  گواهى  به  و  است  گرفته  قرار  پاسداران  شعبه 
سرقفلى در قيد چندين فقره بازداشت مى باشد كه به علت جابه جايى مفقود 
گرديده، تقاضاى صدور المثنى نوبت دوم سند مالكيت پالك مذكور را نموده 
است در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت (اصالحى 80/11/8) مراتب 
در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه شخص يا اشخاصى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت  نزد خود باشند ظرف مدت 10 
روز پس از انتشار اين آگهى اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 

سند معامله  به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند.  
 بديهى است در صورت انقضاى مهلت مقرر و عدم حصول اعتراض و يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت و يا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات 
المثنى سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد و چند فقره بازداشت سرقفلى 

دارد. 
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ادامه از صفحه اول
کوچکی نژاد معتقد اس��ت: ب��ا توجه به اهمیت 
مسائل و مشکالت سیاسی و اقتصادی اخیر بعید به 
نظر می رسد شورای عالی امنیت ملی در این مقطع 
ب��ه موضوع تعیین رژیم حقوق��ی دریای خزر ورود 
پیدا کند. اما در هر صورت این فرایند باید طی شود. 
وی یادآور شد: با وجود حقوق به حق ایران در این 
موضوع پرداختن به مسئله رژیم حقوقی دریای خزر 
در شرایطی که با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کنیم و اختالفات با آمریکا مطرح است، درست 
نیست زیرا در شرایط فعلی آمریکایی ها در تالشند 
تا آذربایجان را علیه جمهوری اس��المی تحریک و 
تهدید کنند، بنابراین نظام جمهوری اس��المی باید 

موضوع را به زمان دیگری موکول کند.
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس 
یادآور ش��د: س��هم کش��ورها در منطق��ه آب های 
آزاد موضوع اختالف کش��ورها بر سر تعیین رژیم 
حقوقی دریای خزر اس��ت، بیشترین اختالفات هم 
میان ایران و آذربایجان است، جمهوری اسالمی با 
س��ایر کشورهای همسایه ساحلی اختالفی ندارد و 
ب��ه نظر اختالف ایران و آذربایجان مبنی بر تعیین 

خط مرزی آبی به سختی حل می شود.

 دولت نباید ترکمنچای دیگری را
برای کشور رقم بزند

یوس��فیان مال در توضی��ح آخری��ن وضعی��ت 
تعیی��ن رژیم حقوقی دریای خ��زر، گفت: ایران با 
اتحاد جماهیر ش��وروی به عنوان تنها کش��ورهای 
سهم دار دریای خزر، هر کدام از سهم 5۰درصدی 
برخوردار بودند، این س��هم 5۰ درصدی به معنای 
برخ��ورداری از نصف حقوق دری��ای خزر برای هر 
کدام از کش��ورها نب��ود، بلکه این میزان س��هم و 

مشارکت مشاعی بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی، 
تصری��ح کرد: ای��ران و اتحاد جماهیر ش��وروی به 

صورت مش��اعی اختیاردار دریای خ��زر بودند اما 
بعد از فروپاش��ی شوروی و تبدیل آنها به 5 کشور، 
وضعی��ت رژیم حقوقی دریای خ��زر تغییر کرد. به 
اعتقاد برخ��ی از حقوق دان ها بعد از تفکیک اتحاد 
جماهیر شوروی به پنج کشور، می بایست سهم 5۰ 

درصدی روسیه بین این کشورها تقسیم شود.
وی افزود: در سال های پیش صحبت از تقسیم 
تمام مس��احت دریای خزر بین ۶ کش��ور ساحلی 
بود هرچند جمهوری اس��المی ای��ن روش تعیین 
رژیم حقوقی را منصفانه نمی دانس��ت، با این شیوه 
س��هم ایران حدود 18 درصد می شود اما متاسفانه 
کارشکنی برخی از کش��ورهای همسایه و دخالت 
بیگانگان سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید 

شود به نوعی که سهم ایران 1۳ درصد شود.
یوسفیان مال با بیان اینکه این شیوه تعیین رژیم 
حقوقی دریای خزر ظلم آشکار است، یادآور شد: در 
صورتی که دولت، نظام و سیاس��ت م��داران به این 
شیوه به توافق نرسند بهتر است، سهم 1۳ درصدی 
برای ایران به دور از انصاف و عدالت اس��ت هرچند 
بحث عاری ش��دن دریای خ��زر از بیگانگان مطرح 
باشد، درست است اما در جریان تعیین رژیم حقوقی 

نباید فقط منفعت برخی کشورها دیده شود.
ای��ن نماینده مردم در مجل��س ادامه داد: همه 
کشورها باید از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سود 
ببرند لذا کش��وری که قدرت نظامی دارد نمی تواند 
به تنهایی از منابع نفتی و گازی دریا بهره مند شود، 
دول��ت هم نباید حق و حق��وق ملت را نادید بگیرد 
زیرا مردم انتظار دارند در صورت تضییع حقوقشان، 

این نوع تعیین رژیم پذیرفته نشود.

یوس��فیان مال تاکید کرد: ایران که از مالکیت 
5۰ درصد مشاعی دریای خزر برخوردار بود نباید 
در می��ان بحث و جدال های سیاس��ی تعیین رژیم 
حقوقی دریا متضرر شود، بر اساس اظهارات برخی 
از کارشناسات ش��رایط جغرافیایی دریای خزر به 
نوعی اس��ت که باد فاضالب و زبال��ه های دریایی 
را به س��مت ایران می آورد، متاسفانه از اوازل پاییز 
این موضوع کامال محس��وس اس��ت. لذا جمهوری 
اس��المی نباید مش��کالت محیط زیس��تی س��ایر 

کشورها را متحمل شود.
وی ادامه داد: هر کدام از کشورها باید به میزان 
سهم خود در حفاظت و نگهداری دریا سهیم باشند 
و بن��ا بر مقررات بین المللی حق��وق خود از دریای 
خزر استیفا کنند، در تاریخ کشورمان هنوز عهدنامه 
ترکمنچای و 1٩1٩ فراموش نش��ده لذا نباید اجازه 

تکرار عقد چنین عهدنامه هایی داده شود.

 دولت کشورهای ساحلی خزر موظف
به مذاکرات تعین رژیم حقوقی

برومندی در توضیح آخری��ن وضعیت تعیین 
رژی��م حقوقی دریای خزر، گف��ت: آنچه دولت در 
کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان 
دنب��ال می کند، حاص��ل چندین س��ال مذاکره و 
برگزاری پنجاه اجالس و نشست است، کنوانسیون 
مذکور به تعیین محدود و حدود یعنی درصد سهم 

کشورها و تعیین نقطه مبدأ نمی پردازد.
نماینده مردم مرودش��ت در مجلس ش��ورای 
اس��المی، تصریح کرد: اختالفاتی بین کش��ورهای 
همس��ایه از جمله تعیین حدود اس��ت که به زعم 

کش��ورها حائز اهمیت اس��ت، لذا این موضوع در 
ادامه نشس��ت ها و مذاکرات مورد بحث و بررس��ی 
ق��رار خواهد گرفت، این موض��وع زمان بر در ادامه 

مذاکرات حل و فصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس ش��ورای اس��المی با 
حساسیت باال برای منافع ملی این موضوع را دنبال 
می کند، افزود: کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور 
خارجه در گذش��ته طی برگزاری جلساتی به این 
مسائل پرداخته و از وزارت امور خارجه و اطالعات 

و کارشناسان رصد کرده است.
برومن��دی ی��ادآور ش��د: مس��ائلی همانن��د 
مش��کالت زیست محیطی، همکاری کشورهای دو 
جانبه س��احلی بین ای��ران و آذربایجان و... در این 
کنوانسیون باید مرتفع شود، اساس کنوانسیون بر 
این مبنا اس��ت که دریای خزر دریای صلح است و 
هی��چ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد ش��ود، در 
واقع قرار اس��ت س��ند راهبردی برای کش��ورهای 

همسایه ساحلی خزر تدوین شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: توافقات��ی در حوزه حمل و نقل دریایی و 
مسائل زیس��ت محیطی در کنوانسیون مذکور در 
حال انجام اس��ت و بنا ب��ر این توافق رژیم حقوقی 

خاصی مورد توافق طرفین قرار می گیرد.
برومن��دی اف��زود: توافقات کنوانس��یون رژیم 
حقوقی دریای خزر باید در شورای عالی امنیت ملی 
هم مطرح ش��ود، در واقع مس��ائل این کنوانسیون 
پیش از این در شورای عالی امنیت ملی مشرح شده 
اس��ت و برای اجرا باید در مجلس تصویب شود لذا 
توافقات کنوانسیون باید از کانال مجلس عبور کند.

ممنوعیت رفت وآمد بیگانگان در دریا 
مهم ترین دستاورد کنوانسیون دریای خزر

ایمن آب��ادی درخصوص مس��ائل  جعف��رزاده 
مطرح درباره سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 
خزر و با اش��اره به برخی اخبار منتش��ر ش��ده در 
فضای مجازی مبنی بر تضییع حقوق ایران در این 
س��ند، گفت: برخی از افراد عالقمندند برای مطرح 
شدن به ش��ایعات دامن بزنند، وزارت امور خارجه 
نیز تاکید کردند که در دس��تور جلس��ات بعدی و 
ادامه مذاک��رات به تعیین حدود و س��هم حقوقی 

کشورها از دریای خزر پرداخته می شود.
نماینده مردم رش��ت تصریح کرد: کلیاتی که 
بع��د از ۲۲ س��ال مذاک��ره به نتیجه رس��یدند در 
کنوانسیون مطرح ش��د که مهم ترین دستاورد آن 
ممنوعیت رفت وآمد بیگانگان در این دریا اس��ت. 
خ��ط مبدأ و تعیین حدود بس��تر و زیرس��ترها در 

ادامه مذاکرات تعیین تکلیف می شود.
وی افزود: از س��وی دیگر ه��ر آن چیزی که در 
کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح و امضا 
شود باید در مجلس شورای اسالمی هم بررسی و به 
تصویب برس��د. از این رو بهتر است به شایعات دامن 
نزنیم زیرا حقوق ملت و کشور در این سند کنوانسیون 

دیده شده و قرار نیست حقی تضییع شود.
نای��ب رئی��س فراکس��یون مس��تقلین والیی 
مجلس یادآور ش��د: جمهوری اس��المی ایران در 
بهره برداری ه��ای نفتی حساس��یت ویژه دارد و در 
جریان مذاکرات بر آنها تاکید شده است تا مبادا به 
بهانه حقوق واگذاری به کشورهای همسایه صورت 

گیرد و در جای دیگر حقوق ما را تامین کنند.
نماینده مردم رش��ت در مجلس دهم، یادآور 
شد: در مرز آبی مشترک ایران و آذربایجان کیفیت 
نفت بهره برداری شده حتی از نفت جنوب)عسلویه( 
با بیشتر است لذا در جراین مذاکرات با کشورهای 
همس��ایه س��احلی جهت حفظ منافع ملی به این 
موضوعات توجه جدی شده است.  خانه ملت 

آیاسهمایرانازخزرآبمیرود؟
برخی نمایندگان ملت معتقدند، سهم ۱2 درصدی از دریای خزر بر پایه انصاف نیست


