
 آمریکا و اتحادیه اروپا 
آماده توافق با ایران نیستند

یک کارشناس و تحلیلگر سیاسی، در توییتر نوشت 
که ایاالت متحــده و اتحادیه اروپــا برای حصول 

توافق هسته ای با ایران، آمادگی ندارند.
 سیدمحمد مرندی در توییتر نوشت: رئیس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پس از آنکه صهیونیســت ها 
ایرانیان به قتل رســاندند، با رهبران رژیم اسرائیل 
دیــدار کــرد. وی با اینکــه این رژیم تاسیســات 
هسته ای سری و تسلیحات هسته ای دارد، با آن ها 
گفت وگویی دوستانه داشت. وی این گفت وگوهای 
فوری را پیش از نشســت شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انجام داد. آمریکا و اتحادیه 
اروپــا برای توافق آماده نیســتند، پــس ایران نیز 

تالفه جویی خواهد کرد.  ایسنا

 راه اندازی گمرک سبز 
بین ایران و روسیه 

رئیس کل گمرک روسیه در دیدار با همتای ایرانی 
خود، گفت: در صورت شناســایی فعاالن اقتصادی 
مجــاز در ایران و روســیه، می توانیــم موافقتنامه 

جدیدی را برای راه اندازی گمرک سبز امضا کنیم.
 علیرضا مقدســی، رئیس کل گمــرک جمهوری 
اسالمی ایران و والدیمیر بوالوین رئیس کل گمرک 
فدراسیون روســیه، دو یادداشت تفاهم همکاری و 
یک پیش نویس موافقتنامــه حقوقی امضا کردند.

یادداشــت تفاهم همکاری بین ســرویس فدرال 
گمــرک روســیه با گمــرک جمهوری اســالمی 
ایــران در زمینه آموزش و تربیــت نیروهای زبده، 
تفاهم نامــه تعامــل بین گمرک دو کشــور درباره 
مبارزه با تخلفات گمرکی تا ســال ۲۰۲۵ میالدی 
و نیز پیش نویس موافقتنامه شناسایی فعاالن مجاز 
اقتصادی به منظور استفاده از گذرگاه سبز گمرکی 
از جملــه تفاهم نامه های امضا شــده بین گمرک 
ایران و روســیه بود.والدیمیــر بوالوین در مذاکره 
با علیرضا مقدســی، با اشــاره به ضرورت همکاری 
ایران و روسیه برای راه اندازی گذرگاه گمرکی سبز 
گفت: در صورت شناســایی فعاالن اقتصادی مجاز 
در دو کشور، می توانیم موافقتنامه جدیدی را برای 

راه اندازی گمرک سبز امضا کنیم.  مهر

تالش برای حل مشکل گردوغبار  
ســخنگوی وزارت امور خارجه عراق با اشــاره به 
رایزنی های طرف ایرانی با بغداد برای حل مشــکل 
گرد و غبار، خبر داد که عــراق به دنبال برگزاری 

یک کنفرانس منطقه ای در این خصوص است.
 »احمد الصحاف« گفت که بغداد در حال هماهنگی 
برای برگــزاری یک کنفرانس منطقــه ای با حضور 
کشورهای منطقه درباره تغییرات آب وهوایی است.

روداوو، سخنگوی وزارت امور خارجه عراق با اشاره به 
خطر تغییرات آب و هوایی و لزوم همکاری کشورهای 
منطقه بــرای حل این مشــکل، گفــت که »علی 
سالجقه« معاون رئیس جمهور ایران، هفته گذشته، 
به طور مفصل بــا طرف عراقی دربــاره پیامدهای 
تغییرات آب وهوا و امکان ایجاد یک نگرش مشترک 
بحث و تبادل نظر کرده اســت.وی در ادامه با اشاره 
به اینکه دولت عراق به شــدت به مســئله آب و هوا 
اهتمام می ورزد، خبر داد که وزارت امور خارجه این 
کشــور در حال رایزنی برای برگزاری یک کنفرانس 
منطقه ای با حضور کشورهای منطقه به منظور ایجاد 

راهکار در زمینه آب و هواست.  فارس

 حمله گروهک تروریستی منافقین 
به پرس تی وی در سوئد 

اعضای گروهک تروریســتی منافقین به خبرنگار و 
تیم خبری پرس تی وی که در حال تهیه گزارش از 
نمایشــگاه جنایات این گروه در استکهلم پایتخت 

سوئد بودند، حمله کردند.
همزمان با انتظار برای صدور حکم دادگاه ســوئدی 
در پرونده واهی و غیر حقوقی حمید نوری، جمعی 
از ایرانیان در مقابل ســاختمان این دادگاه نمایشی 
در استکهلم ســوئد، نمایشگاهی از تصاویر و اسناد 
جنایات فجیــع گروهک تروریســتی منافقین در 
ایران را برگزار کردند.علی رغم اینکه این نمایشــگاه 
با هماهنگی نهادهای مســئول در سوئد و با مجوز 
رسمی برگزار شــده بود، عده ای از اعضای گروهک 
تروریستی منافقین با حضور روبروی دادگاه حمید 
نوری، تالش کردند با حمله به این نمایشــگاه آثار 
جنایت های داعش گونه هم گروهکی های خود را از 
بین ببرندگروهک تروریستی منافقین از روز گذشته 
با انتشــار اطالعیه هایی از عناصر خود، خواسته بود 
با حضور در مقابــل دادگاه حمید نوری از برگزاری 
این نمایشــگاه ممانعت به عمــل آورند.در جریان 
حمله به این نمایشگاه، اعضای منافقین خبرنگار و 
تصویربردار شبکه بین المللی پرس تی وی را هم که 
برای پوشش نمایشگاه در صحنه حاضر شده بودند 

مورد ضرب و شتم قرار دادند.  العالم

 توسعه همکاری  تجاری
 پاکستان با ايران

شــهباز شریف نخست وزیر پاکســتان در دیدار با 
سفیر کشورمان در اســالم آباد بر اهمیت استفاده 
از ظرفیت همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران 
و نیاز به یافتن راهکار های جدید همکاری میان دو 

کشور همسایه تاکید کرد.
"شهباز شریف" نخســت وزیر پاکستان پنجشنبه 
میزبان "سید محمد علی حسینی" سفیر جمهوری 
اســالمی ایران بــوده و طرفین طیف وســیعی از 
موضوعــات مورد عالقه را مورد بحث و گفتگو قرار 

داده اند. صدا و سیما

اخبــــار گزارش

اقدام جمهوری اسالمی ایران در توقیف دو نفت کش یونانی 
در برابــر دزدی دریایی یونان و توقیف نفت کش ایرانی در 
نهایت به نتیجه رســید و پیوند میان دیپلماسی و میدان 
موجب شــد تا یک دادگاه یونانی حکــم مصادره محموله 

نفتی ایران توسط آمریکا را باطل کرده است.
در حالی کــه یونان گرفتار در بازی آمریــکا در طرح باج 
خواهی از ایران با ربایش نفت کش ایرانی مشــارکت کرد 
که اقدام نیروی دریایی سپاه در توقیف دو نفت کش یونانی 
در خلیج فارس موجب شــد تا دیپلماسی بتواند با قدرت 
بیشتری در برابر این تجاوزگری آتن قرار گیرد و در نهایت 
نیز این امر موجب شــد تا ســه منبع مطلع به خبرگزاری 
رویترز اعالم کردنــد که یک دادگاه یونانی حکم دادگاهی 
دیگر که اجازه مصادره بخشی از محموله نفتی ایران توسط 
آمریکا را می داد، لغو کرده اســت.یک منبع حقوقی یونانی 
که خواست نامش فاش نشود گفته بود که ایران درخصوص 
تصمیم اولیه دادگاه یونان درخواست تجدیدنظر داده بود.
وی گفت: درخواســت برای لغو حکم اولیه به تایید دادگاه 
رســیده اســت. رد کردن این حکــم )دادگاه تجدیدنظر( 
ســخت خواهد بود. در همین حال ســفارت ایران در آتن 
با اشــاره به لغو حکم مصادره نفت ایران از ســوی دادگاه 
تجدیدنظر یونان اعالم کرد که تا اطمینان از اجرای کامل 
حکم، موضوع در دســتورکار رایزنی های فشرده دو کشور 

باقی می ماند.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در آتن در صفحه توئیتر این 
ســفارتخانه با اشاره به لغو حکم دادگاه اولیه برای مصادره 
نفت متعلق به ایران از سوی دادگاه تجدیدنظر یونان اعالم 
کرد: در پی پیگیری های فشــرده، دادگاه تجدیدنظر یونان 
حکم دادگاه اولیه مبنی بر مصادره نفت متعلق به ایران را 

لغو و به لطف الهی کل محموله نفت مسترد خواهد شد.
این ســفارتخانه تصریح کرد:  تا اطمینــان از اجرای کامل 
حکم، موضوع در دســتورکار رایزنی های فشرده دو کشور 
باقــی می ماند.  پاسداشــت حقوق ملت ایــران، خط قرمز 
ماســت.گفتنی است، در پی توقیف کشتی النا حامل نفت 
ایران در بنادر یونان، احمد نادری سفیر جمهوری اسالمی 

ایران در آتن، در ادامه اقدامات و فعالیت های دیپلماتیک و 
حقوقی فشرده در چند هفته گذشته به منظور جلوگیری از 
راهزنی دریایی آمریکا در سواحل یونان، بعدازظهر سه شنبه 
۱۷ خرداد ماه به منظور اطالع از آخرین تحوالت میدانی، 
از کشتی النا حامل نفت ایران در ساحل بندر کاریستوس 
بازدید و در دیدار با کاپیتان این کشتی آخرین تحوالت را 
مورد بررســی قرار داد. وی در این خصوص اظهار داشت: 
مصمم هستیم از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک و حقوقی 
برای جلوگیری از راهزنی دریایی آمریکا در سواحل یونان 
و حفاظت از اموال ملت بزرگ ایران استفاده کنیم. ما نباید 
اجازه دهیم هیچ کشــور ثالثی، روابط تاریخی دو کشور را 

گروگان اغراض سیاسی خود قرار دهد.
گفتنی است، یونان ۲۶ فروردین ماه سال جاری یک نفتکش 
روســی )پگاس که بعدها به النا تغییر نام داد( حامل نفت 
ایران را که مطابق قوانین تعریف شــده دریانوردی با پرچم 
کشورمان حرکت می کرد، در آب های ساحلی خود توقیف 
کرد و براساس آخرین گزارش ها محموله نفتی این کشتی 
را برای انتقال بــه آمریکا به یک نفتکش آمریکایی تحویل 

داد. این اقدام دولت یونان روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه 
سال جاری کاردار این کشور در تهران در غیاب سفیر یونان 
را به وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران کشاند و 
به وی شــدیدا اعتراض شد. از ســوی دیگر،  جمعه ششم 
خرداد ماه کاردار ســوئیس )در غیاب سفیر این کشور( به 
عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران احضار و اعتراض شدید ایران نسبت به تداوم 
نقض صریح قوانین و مقــررات بین المللی حقوق دریاها و 
کنوانســیون های بین المللی مربوطــه خصوصا اصل آزادی 
کشــتیرانی و تجارت آزاد بین المللی توسط دولت آمریکا، 
اعالم و بر رفع فوری توقیف کشتی و محموله آن تأکید شد.
حدود ســه هفته پیش زمانی که یک کشــتی نفت کش با 
پرچم جمهوری اسالمی ایران در آب های بین المللی دچار 
نقص فنی شــده بود و برای دریافت کمک های اضطراری 
وارد آب های ســاحلی یونان شد، یک دادگاه این کشور به 
درخواست ایاالت متحده آمریکا حکم توقیف محموله نفتی 

این کشتی را صادر کرد.
جمهوری اســالمی ایران تمام تالش خود را برای استفاده 

از ظرفیت ها و مســیرهای دیپلماتیک در عالی ترین سطح 
ممکن به کار بســت تــا از اقدام غیر قانونــی دولت یونان 
جلوگیری کند و این کشــور را متقاعد نماید که تســلیم 
فشارهای آمریکا برای انجام اقدامات خارج از عرف و حقوق 
بین الملل نشود.متاسفانه دولت یونان با اتالف وقت و گریز 
از پاســخ مثبت به حســن نیت تهران تنها پاسخی که در 
توجیه رفتار غیر قانونی خــود ارائه کرد این بود که؛ »این 
اقدام بر اســاس حکم یک دادگاه صورت گرفته و به دلیل 
اصل تفکیک قوا، از دســت دولت این کشور کاری ساخته 
نیست!«با قطعی شــدن حکم دادگاه یونان و صدور اجازه 
رسمی به دولت آمریکا برای سرقت محموله نفتی جمهوری 
اسالمی ایران، تهران تصمیم به اقدام تنبیهی متقابل علیه 
آتن گرفــت و در اقدامی ضربتی از ســوی نیروی دریایی 
ســپاه دو نفت کــش یونانی به نام هــای »پرودنت واریور« 
حاوی ۱۳۰ هزار تن نفت خام و »دلتارا« در آب های خلیج 

فارس توقیف و به آب های ساحلی ایران منتقل شد.
پس از اقدام تنبیهی ایران، یونانی ها، ایاالت متحده و دیگر 
کشورهای غربی با فضاسازی سنگین رسانه ای تالش کردند 
واکنش کشورمان به عنوان حقی طبیعی را با عباراتی چون 
اقدامــات ناامن کننده ایران، تهدید خطوط کشــتیرانی از 
سوی سپاه و... به صورت وارونه جلوه دهند اما مجموعه این 
اقدامات نه تنها تاثیری بــر اراده ایران برای دفاع از حقوق 
قانونی خود نگذاشت بلکه واکنش منفی رسانه های یونانی و 
اروپایی را نیز به دنبال داشت. مجموعه رخدادهای ذکر شده 
اگرچه از نقطه نظر مشــی سیاسی ایران در آسیب ندیدن 
روابط گرم با کشــورهای دوســت از جمله یونان نمی تواند 
برای هر دو کشــور مطلوبیت داشــته باشــد لیکن موجب 
آشکارتر شــدن واقعیتی غیر قابل انکار در روابط بین الملل 
تحــت عنوان تبعیت کشــورها از »منطــق هزینه-فایده« 
شد.کشــوری که در شــرایط لطمه دیدن منافع و حقوق 
قانونــی اش در عرصه بین المللی توانمنــدی الزم برای باال 
بردن هزینه متجاوزان به حقوقش را داشته باشد و بتواند با 
»اقــدام متقابل و مقتدرانه« از منافعش دفاع کند، حتما به 

بازدارندگی در برابر زورگویان و قلدران خواهد رسید.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|      شنبه|21 خرداد 1401|شماره 5884| 

وزیز امور خارجه کشــورمان در جمع زیادی از تجار و بازرگانان هندی در نشســتی 
تحت عنوان سرمایه کذاری و همکاری های تجاری میان ایران و هند در شهر بمبئی 

دیدار و گفت وگو کرد.
در این نشســت حســین امیرعبداللهیان اظهار کرد: در مالقات با مقامات هندی در 
دهلی نو توافق های خوبی در رابطه با همکاری های اقتصادی، فرهنگی و توریســم و 
علم فناوری انجام شد. ما بر سر ترسیم نقشه راه همکاری های بلندمدت با هند توافق 
داریم. البته وقتی این را با نخست وزیر مطرح کردم دیدم ایشان ده ها کیلومتر جلوتر 
از این مســاله هســتند و گفتند ما داریم این نقشه را اجرا می کنیم و آمادگی داریم 
به آن ســرعت دهیم. وی ادامه داد: ما با مقامات عالی درباره فراهم کردن تسهیالت 
و امکانات تجاری و اقتصادی گفتگوهای رو به جلو داشــتیم. تجارت بین دو کشــور 
تاریخ عمیقی دارد و به قرن ها قبل برمی گردد. خرســندیم از بندر چابهار به عنوان 
مسیر امن و خوب برای توسعه روابط تجاری برخورداریم و هر دو طرف رویکرد بسیار 

خوبی بندر چابهار دارند.
امیرعبداللهیــان تصریح کرد: در ایــران در دولت جدید معــاون اول رییس جمهور 
مســوول تیم اقتصادی است و آقای کاظمی قمی معاون ایشــان در این سفر من را 
همراهی می کنند. وزیر امور خارجه گفت: بخشــی از بندر چابهار با ســرمایه گذاری 
هند ایجاد شــده و توافق کردیم این روند و همکاری ســرعت بگیرد. امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: انرژی از جمله حوزه های مهم همکاری بین دو کشــور است که در این 
باره هم دیروز با مقامــات در دهلی نو صحبت کردیم. ظرفیت های فراوانی در حوزه 
نفت و گاز و پتروشیمی  در ایران است که در تعامل  تجاری با هند مورد توجه داریم. 
بــا مقامات هند به ویژه با وزیر خارجه درباره ضرورت وجود مکانیزم بانکی به تفصیل 
صحبــت کردیم. مکانیزم هایــی در چارچوب  حقوق  بین الملل اســت که می  توانیم 

مبادالت مالی و بانکی را به وسیله انها احیا کنیم. 
وی ادامه داد: ما با ده ها کشــور این مکانیزم را استفاده کردیم و بر پایه ارز محلی از 
جمله روپیه امکان تبادل و تهاتر را مورد بررســی قرار  دادیم. ما در ایران برای فراهم 
کردن تســهیالت امکانــات متنوعی را فراهم کردیم. تیم اقتصادی دولت مشــکالت 
ســرمایه گذاری در ایران را بررسی کردند و شــما امروز مشکل اخذ اقامت در ایران 
ندارید و در مکانیزم های تعریف شــده اخذ تضمین ســرمایه سرمایه گذار هم وجود 
دارد و از همه تجار  دعوت می کنم در دولت جدید ایران به ایران بیایند. اینکه امروز 
در اینجا معاون معاون اول رییس جمهور همراه ما است نگاه ویژه دولت به این بحث 

را نشان می دهد.

در سفر وزیر امور خارجه به بمبئی صورت گرفت

دعوت از تجار هندی برای سرمایه گذاری در ایران

تکیه دیپلماسی به میدان نتیجه داد و دادگاه یونان حکم مصادره نفت ایران توسط آمریکا را لغو کرد 

آتن به غلط کردن افتاد

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
مــاده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشــروحه 
ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل 
بــه عمل خواهد آمد: امالک متقاضیــان واقع درقریه انارور  پالک 2 
اصلی بخش 3قشــالقی 1193 فرعی آقا/ خانم رضا قاسملو   فرزند 
اوروجعلــی نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی 
)کاربــری زراعــی( به مســاحت  175.74 مترمربع خریــداری بدون 

واسطه/با واسطه از  علی طلوعی نسب
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/04/11 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن امالک مجاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند . 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ 
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آگهی مفقودی
 برگ ســبز کامیونت ون نیســان 2400 مدل 1385 رنگ آبی روغنی شــماره 
موتور 338787  شماره شاسی J028470 شماره پالک ایران62-788ج94 به نام 

علی نجفی زیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************************************

رنــگ   1398 مــدل   5T-AT  ARRIZO چــری  ســواری  کمپانــی  ســند 
مشــکی متالیــک شــماره موتــور MVME4T15BARJ001992 شــماره شاســی 
NATFCANH9K1016028 شــماره پــالک ایــران72-257و64 به نام ســیده 

خدیجه حسینی متانکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************************************

برگ ســبز ســواری پیــکان 1600i رنــگ ســفید روغنی مدل 1382 شــماره 
موتور 11282049731 شــماره شاسی 0082568778 شماره پالک ایران72-
847س46 به نام موســی امیرنژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

ساری
*******************************************************************

مــدرک تحصیلــی مصیــب ســاالری فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه 
3020044553 صادره از جیرفت در مقطع کارشناســی رشته حسابداری صادره 
از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد بم با شــماره 1683363 مفقود گردیده اســت و 
از درجــه اعتبار ســاقط اســت.)کرمان( نوبــت اول: 21 /1401/03   نوبت دوم: 

1401/03/29
*******************************************************************

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه ونوش  
پالک 58 اصلی بخش 6  قشــالقی 739 فرعی آقا/ خانم جهان بخش عارفیان   
فرزند علی اکبر  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
زراعی( به مســاحت  204.2 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  
ذوالفقــار ولی پور، لــذا به موجب ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یــا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابــر ماده 13 آیین نامــه مذکور در مورد 
قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی 
هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتــی و تحدیــد حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید 
حـــدود را به صورت اختصـــاصی منتشـر می نماید .   تاریخ انتشار نوبت اول 
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کشــورهای غربی در حالی در ظاهر ادعای حمایت از مذاکره را سر می دهند که 
در عمال خالف آن رفتار می کنند که صدور قطعنامه احمقانه در شــورای حکام و 
صدور بیانیه تروئیکای اروپایی و اقدامات کنگره آمریکا نمودی از این رفتار است. 
غربی ها که گویی باج خواهی و امتیازندادن به اصلی ریشه ای برایشان مبدل شده  
همچنان در توهم آنند که با سیاست فشار و رعب و وحشت می توانند این امرا را 
محقق سازند حال آنکه این سیاست عمال ناکام بوده و جز وخیم تر شدن اوضاع 
نتیجه ای ندارد بویژه اینکه جمهوری اســالمی آموخته است که در صورت کوتاه 
آمدن هزینه های بیشــماری باید پرداخت کــه با مقاومت در بر ابر قلدری نیازی 
هزینه هایش بســیار کمتر اســت. در این میان در حالی غرب در شــورای حکام 
قطعنامه ضد ایرانی را تصویب کرد که »میخائیل اولیانوف«، نماینده دائم روسیه 
در سازمان های بین المللی مستقر در وین، قطعنامه تصویب شده در شورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران را »احمقانه« توصیف کرده و بار دیگر 

از غربی ها بابت انتخاب این مسیر به شدت انتقاد کرده است.
اولیانوف در توییتر نوشت: »جدیدترین خبرها از ایران را شنیدید؟ حاال فهمیدید 
چرا روســیه دیروز به قطعنامه احمقانه شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه ایران رأی مخالف داد؟ متأســفانه، همتایان غربی ما نشــان می دهند 
هیــچ درکی از وضعیتی کــه در آن قرار داریم ندارنــد.« »وانگ چانگ« معاون 
رئیس نمایندگی دائم چین در سازمان های بین المللی در وین نیز در پی تصویب 
قطعنامه شــورای حکام آژانس علیه ایران تصریح کرد که اعمال فشار به ایران به 
حل موضوع هسته ای این کشــور کمک نمی کند.وانگ گفت چین مخالف فشار 
کشــورهای ذیربط بر ایران از طریق قطعنامه اســت زیرا کارزار فشار کمکی به 
حل مشــکالت نمی کند، بلکه باعث تشــدید تنش و تشدید اوضاع می شود.وی 

خاطرنشان کرد: »چنین تقابلی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی تنها همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را به خطر می اندازد و 
مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران را که در مرحله حساس نهایی 

است، تضعیف می کند«.
در این میان اما  ســه کشــور اروپایی دقایقی پیش، دیروز بیانیه جدیدی درباره 
تحوالت پیرامون برنامه هســته ای ایران و برجام منتشر کردند.تروئیکای اروپایی 
همچنین بار دیگر ادعاها درباره اینکه از مارس ۲۰۲۲ توافقی برای بازگشــت به 
برجام میان طرف ها حاصل شــده و بر روی میز قرار گرفته را تکرار کرده اند. در 
این بیانیه آمده اســت: »از مارس ۲۰۲۲ توافقــی عملی که ایران را به پایبندی 
بــه تعهداتش در برجام و ایاالت متحده را به توافق برمی گرداند بر روی میز قرار 
گرفته اســت.«در ادامه آمده اســت: »ما از اینکه ایران از این فرصت دیپلماتیک 
برای به سرانجام رساندن توافق بهره نگرفته متأسفیم. ما از ایران می خواهیم االن 

این کار را انجام بدهد. ما آماده ایم توافق را به نتیجه برسانیم.«
این کشورها در ماه های گذشته، بعد از وقفه در مذاکرات وین، به رویه همیشگی 
خود در متوســل شدن به عملیات های روانی و رسانه ای جهت مقصرنمایی ایران 
و ســلب مسئولیت از خود روی آورده اند. کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا 

ابتــدا با متصل کردن موضوع مذاکرات به جنگ اوکراین ادعا کردند که روســیه 
مانع از پیشبرد گفت وگوها شده است. از سوی دیگر مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی بار دیگر فراتر از مأموریت های فنی خود درباره سرنوشــت احیای 

برجام اظهارنظر کرده است.
»رافائل گروســی«، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر در اظهاراتی 
خــارج از مأموریت هــای فنی خود گفتــه که ایران، ضربه ای مهلک به شــانس 
احیــای برجام وارد کــرده اســت.خبرگزاری رویترز به نقل از رافائل گروســی 
مدعی شــده ایران روز پنجشــنبه با آغاز به جمع آوری تجهیزات نظارتی آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی، ضربه ای مهلک به شــانس احیای برجــام وارد آورده 
است.گروســی گفت: »این اقدام به معنای آن اســت که یک پنجره فرصت سه 
تــا چهار هفته ای برای بازگرداندن بخشــی از نظارت هایی که حذف می شــوند 
وجــود خواهد داشــت و در غیر این صــورت، آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
 توانایی خودش را برای مطلع شــدن از مهم ترین فعالیت های هسته ای ایران را از 

دست خواهد داد.
در این میان کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا طرح موسوم به »متوقف 
کردن پهپادهای ایران« را به تصویب رساند.کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرده طرح شماره H.R. ۶۰89 با عنوان »متوقف کردن پهپادهای 
ایران« به تصویب این کمیته رســیده اســت.رابرت منندز، رئیس کمیته روابط 
خارجی سنا در بیانیه ای گفت: »اقدام این کمیته در تصویب طرح متوقف کردن 
پهپادهای ایران، گامی مهم در تضمین کردن این اســت که قانون آمریکا هم گام 
با تجاوزگری های ایران به پیش می رود و ایران را بابت اقدامات بی ثبات کننده اش 

پاسخگو می کند.

غرب همچنان بر ماندن در توهمات بی نتیجه اصرار دارد

 از صدور قطعنامه احمقانه
تا خیال پردازی در کنگره 


