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خبر
سخنگوی وزارت دفاع روسیه:

تسنیم :ایگور کوناشینکوف ســخنگوی رسمی وزارت
دفاع روســیه ،دیروز (شــنبه) اعالم کرد که رژیم آتشبس
در کل خطوط تماس درگیریهــا در جمهوری خودخوانده
قره باغ کوهســتانی ،رعایت میشــود .ژنرال کوناشینکوف
یادآور شد« :تا تاریخ  14نوامبر ( 24آبان) 12 ،پست نظارتی
نیروهای حفاظ صلح روسی در منطقه عملیاتی در امتداد خط
تماس طرفین درگیری مستقر شده است که به صورت شبانه
روزی وضعیت را کنترل می کنند .عــاوه بر این ،واحدهای
پلیس نظامی روسیه نیز از دیروز (شــنبه) ،گشت زنیهای
مرتب خود را در مناطق مسئولیت «شمال» و «جنوب» آغاز
میکنند .سخنگوی وزارت دفاع روســیه با اشاره به اینکه با
کمک صلحبانان روســی روند تبادل اجســاد کشته شدگان
در منطقه شــهر شوشی آغاز شده اســت ،افزود« :واحدهای
اصلی نیروهــای حافظ صلح همچنان در حال وارد شــدن و
استقرار در منطقه قره باغ کوهســتانی هستند و در مناطقی
که پستهای نظارتی مستقر شده ،نیروهای پیشرو در حال
کار و آماده سازی مواضع هستند ».ضمن اینکه ،طی یک روز
گذشــته واحدهای حمل و نقل هوایی-نظامی روســیه20 ،
فروند هواپیمای ایل 76-را بــه همراه نیروهای حافظ صلح و
تجهیزات مورد نیاز آنها روسیه از منطقه اولیانوفسک روسیه
به جمهوری ارمنستان فرستاده تا در عملیات حفاظت از صلح
در منطقه درگیریهای قره باغ مشارکت کنند.

هشدار پوتین به خطرات خروج آمریکا
از پیمان منع موشکهای هستهای

ایرنا :والدیمیــر پوتین رئیس جمهوری روســیه گفت
که خطرات امنیتــی پس از خــروج آمریــکا از پیمان منع
موشکهای هستهای میانبرد به میزان قابل توجهی افزایش
یافته است .پوتین روز شــنبه در اجالس مجازی شرق آسیا
گفت« :خطرات و تهدیدها از زمــان خاتمه پیمان نیروهای
هسته ای میان برد که توسط ایاالت متحده آمریکا آغاز شده
اســت ،به میزان قابل توجهی افزایش یافته اســت ».رئیس
جمهوری روسیه خاطرنشان کرد که روسیه طرفدار ایجاد جو
همکاری سازنده و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی است و بر
همین اساس ،یک طرفه توقف موشک های میان برد و کوتاه
برد را در منطقه آسیا و اقیانوسیه و سایر مناطق جهان را ادامه
می دهد .پیمان اقدامات مربوط به کاهش و محدودیت بیشتر
ســاح های اســتراتژیک تهاجمی برای حذف موشکهای
نبُرد و کوتا هبُرد پیمانی است که در سال ۱۹۸۷میالدی
میا 
بیــن ایاالت متحــده آمریــکا و اتحــاد جماهیر شــوروی
سوسیالیستی (و پس از فروپاشی شوروی با روسیه) امضا شد.

ماریا زاخارووا:

روسیه ارمنستان را رها نکرد

ایسنا :سخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت :مسکو،
ارمنســتان و مردم ارمنســتان را تنها رها نکرد .روسیه تمام
تالش خود را بــرای حل این وضعیت از طریق دیپلماســی،
قوانین بینالمللی و فرایند مذاکره به کار بســت و نیروهای
صلحبان خود را اعزام کرده اســت .در پی برقراری آتشبس
بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان به وســاطت روسیه،
مفســران روس میگویند که مســکو به ترکیه اجــازه داده
است تا به عنوان یک بازیگر مهم بینالمللی در قفقاز جنوبی
نقش ایفا کند .استدالل آنها بر این اســت که با وجود اعزام
نیروهای حافظ صلح به منطقه قرهباغ ،موضع روســیه دارد
در ایــن منطقه تضعیف میشــود .به نقــل از ،news.am
ماریا زاخارووا ،ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به
این انتقادها گفت :آن کســانی که در روزنامهها و برنامههای
تلویزیونی بلندتر از یکدیگر فریاد میزنند ،باید به یاد داشته
باشــند که نیروهای صلحبان روســیه در حــال تضمین و
اطمینان حاصل کردن از برقــراری امنیت ،صلح و آینده این
شهروندان و ساکنان امروزی در این منطقه هستند .او افزود:
این نشان میدهد که روســیه چقدر در برقراری ثبات در این
منطقه صادقانه عمل میکند.
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الکساندرلوکاشنکو:

تالش برای کودتا
در بالروس ارتباطی
با انقالب ندارد

»

ایسنا :الکســاندر لوکاشــنکو ،رئیس جمهوری بالروس گفت :ما به طور قطع بر این باوریم که رویدادهای پس از
انتخابات  ۹اوت در کشــور نشــانهای از تالش برای به راه انداختن یک کودتا علیه قانون اساسی برگرفته از انقالبهای
رنگین است .البته در این بین هیچ نشانهای از یک انقالب دیده نمیشــود ،چون اصال هیچ انقالبیای وجود ندارد .وی
افزود :بازیگران بینالمللی به دنبال تغییر شکل دادن جهان به شکلی که دوست دارند ،هستند .آنها به ویژه برنامههایی در
شوروی سابق از جمله بالروس دارند .رئیس جمهوری بالروس همچنین گفت ،سازماندهندگان اعتراضات در بالروس
امیدوارند که کشور را دستکم برای چند روز دیگر در آشوب نگه دارند و سپس خواستار کمک نظامی خارجی شوند .وی
افزود :روسیه به خوبی از این مسئله آگاه است؛ منظورم سقوط بالروس به هر وسیلهای است .از دست رفتن بالروس به
معنایازدسترفتناوکرایناستوبالفاصلهاستقرارموشکهایمیانبردوکوتاهبرددرنزدیک«اسمولنسک».

تحلیل روز

«روزان» چرایی مخالفت داخلی با مذاکره ایران با دولت بایدن را بررسی کرد:

رژیم آتشبس در منطقه قره باغ
بهطور کامل رعایت میشود

دیپلماسی:
آرمان سلیمی

ایسنا :جیمز جفری ،نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه گفت :ما همواره بازیهای فریبکارانه انجام میدادیم تا
به رهبرانمان آشکار نکنیم چه تعداد سرباز در آنجا داریم .به گفته جفری ،تعداد واقعی سربازان در شمال شرق سوریه
«خیلی بیش تر از» رقم  ۲۰۰سربازی بوده که ترامپ در ابتدا با حضورشان در آنجا در سال  ۲۰۱۹موافقت کرده است.
جفری گفت :کدام خروج از سوریه؟ هرگز خروجی از سوریه وجود نداشت .وقتی وضعیت در شمال شرق سوریه بعد
از آنکه ما داعش را شکست دادیم نسبتا با ثبات شد ترامپ تمایل به خارج شدن داشت .در هر مورد ما سپس تصمیم
گرفتیم پنج استدالل بهتر را درباره اینکه چرا نیاز به باقی ماندن داریم مطرح کنیم و هر دو دفعه موفق شدیم .ماجرا
این است .جفری در عین حال مجادلهای بر ســر کاراکتر ترامپ حتی با وجود اینکه تاکید بر دفاع از تصمیمش در
امضای نامه سرگشاده سال ۲۰۱۶علیه ترامپ میکند ،ندارد.
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دلواپسان؛ نگران از دست دادن امتیازهای ویژه

گروه دیپلماسی :بدون تردید،
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ
مقطعی است که شــاید هیچ شخص
دوســتدار منافع ملی ایــران آرزوی
تکرار آن را نداشــته باشــد .ترامپ
اتفاقی ناخوشــایند بود که نه تنها در
مقطــع کنونی ،بلکه طــی چند دهه
آینده نیز تکرار آن میتواند همچون
کابوســی برای جامعه جهانی و صد
البته به طــور خاص ایرانیان باشــد.
روی کار آمدن شــخصی غیرسیاسی
و تاجرمنش که اساسا هیچ سنخیتی
با سیاســتورزی سیســتماتیک در
کشــور آمریکا نداشت ،شــاید بیش
از هــر بازیگــر دیگــری در ســطح
نظــام بینالملل جمهوری اســامی
ایران را تحت تاثیر قرار داد .ســقوط
ارزش پــول ملی ،کاهــش تاریخی و
بی ســابقه صادرات نفت ،دشــواری
قابل توجه در عرصــه تبادالت مالی،
رشــد منفی اقتصادی ،پایین آمدن
ســطح رفاه اجتماعی شــهروندان،
تورم افسارگســیخته و چندین مورد
دیگر از جمله اثــرات منفی بودند که
با صراحــت دولت ایران آنهــا را به
سیاســتهای ترامپ و اســتراتژی
«فشار حداکثری» او ارجاع داد.
اما در کنار فشــارهای آمریکا که
رئیسجمهــور نیــز از آن بهعنــوان
مرکز ثقل مشکالت کشــور یاد کرد
و مردم را به نفرین کردن کاخ ســفید
دعوت کــرد ،در ســطح داخلی نیز
خودتحریمــی در قالــب مخالفت با
رعایت الزامات درخواســت شــده از
ســوی گروه اقدام مالــی ()FATF
بیش از پیش بر دشــواریهای کشور
افزود و وضعیت در دو ســال اخیر به
ســمتی پیش رفت که حتــی امکان
تبادالت مالــی برای ایــران با برخی
کشــورهای نزدیک به خود همچون
عــراق و چین نیــز با دردســرهای
عظیمی مواجه شد.
اما باید توجه داشــت که ضدیت
بیحدوحصــر ترامــپ علیــه ایران،
تحــرکات تهــران بــرای نجــات از
فشــارها را نیز به همراه داشــت .در
همین راســتا ،یکی از تحوالت مهم
در عصر ترامپ که میتــوان از آن به
عنوان نوعی توفیق اجباری یاد کرد،
توجه بیشتر و نزدیکی فزاینده ایران
به کشــور چین بود .در همین راستا
نیز شــاهد بودیم که تهران و پکن در
مسیر امضای سند همکاری  25ساله
مذاکــرات مثبتی را انجــام دادند .با
این اوصاف ،پس از  4ســال پر بحران
برای ایران که عمال تحت فشــارهای
آمریکا مســیر تجــارت و همکاری با
غرب مسدود شده بود ،نتایج انتخابات
آمریکا فضایی جدید را برای بازیگری
و نقشآفرینــی تهران ایجــاد کرده
اســت .اکنون پرســش این است که
پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات
و ورود او به کاخ سفید ،چه فرصتها
و زمینههایی برای بازیگری تهران در
سطح جهانی ایجاد شــده است؟ در
پرداختن به این پرســش دو دیدگاه
متعارض قابل طرح هستند.

مفقودی برگ سبز
نوع  :سواری  .سیستم  :سایپا  .تیپ  :تیبا.مدل .1397 :رنگ  :سفید روغنی  .شماره
موتور  M 15 / 8665980 :شماره شاسی  . NAS 811100 J 5818286 :شماره
پالک  768 :ه  26ایران  34بنام حســین قنبری با کد ملــی  1881842193 :مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شوشتر
تاریخ انتشار 99 / 08 / 25 :

انتخاب دشــوار میان دو
قطبی غربگرایی و شرقگرایی
متعاقــب پیــروزی بایــدن در
انتخابــات ریاســت جمهــوری،
اکنــون دو دیــدگاه متعــارض در
ســطح سیاســت خارجی قابل طرح
هســتند .یک دیدگاه بر این اســاس
اســت که با توجه به سوابق و پیشینه
منفی غربیهــا در تقابل با جمهوری
اسالمی ایران ،اعتماد مجدد ایران به
کشورهای اروپایی و آمریکا از اساس
اقدامی اشتباه اســت و ایران باید در
پی همــکاری و ســرمایهگذاری در
حوزه شرق آســیا و قاره آفریقا باشد.
بر مبنای این دیدگاه اکنون با تجربه
دوران تلخ چهار ساله فشار حداکثری
ترامپ و مدیریت کشــور بــا اقتصاد
غیرنفتی ،زمان آن است که به سوی
عصر نزدیکی به شرق و دوری گزینی
فزاینده از شــرق در عرصه سیاست
خارجی حرکت کنیم.
بر خــاف این دیــدگاه ،رویکرد
دومــی نیــز قابــل طرح اســت که
همچنان منافــع مالی کشــور را در
همــکاری و نزدیکی به کشــورهای
غربی مورد ارزیابی قرار میدهد .آنها
معتقدند که همکاری در پروژه «یک
کمربنــد ،یک جاده» یــا به اصطالح
نقشــه راه ابریشــم جدید ،پکن در
مســیر منافع ملی ایران نخواهد بود
و بیشتر دروازهای برای ورود چین به
منطقه خاورمیانه است .لذا بر اساس

و شــرقی ،با منطق نگاه رئالیســتی
به عصر پســا ترامپ ســنخیت ندارد
و بر خالف طرفداران هــر دو ریکرد
آسیبها و ضعفهای بنیادینی در هر
دو نگاه وجود دارد اما مســئله حتمی
این اســت که ایران بتواند راهبردی
منطقی را در راســتای بهرهبرداری از
فضای عصر پسا ترامپی داشته باشد.
توهمی خودساخته بهنام
دشمنی با واشنگتن
هر چنــد ارزشهای سیاســی و
فرهنگی یک جامعــه را میتوان در
اتخاذ نوع بازیگــری و تصمیمگیری
در نظام بینالملــل موثر ارزیابی کرد
اما بر اساس منطق رئالیستی ،فضای
نظام بینالملل را نمیتوان به عنوان
عرصه اخالق ،شــعار و هیجان مورد
ارزیابی قــرار داد .بر اســاس منطق
ماکیاولیســتی ،بازیگــران لزوما ضد
اخالق رفتار نمیکنند و اما کنشــی
ارزشــی و اخالقی نیــز مبنای منش
آنها قرار نمیگیرند .بر اساس همین
منطق نظــام بینالملــل را میتوان
اخالقگریــز و نه اخالقســتیز مورد
ارزیابی قــرار داد .بــرای نمونه هیچ
بازیگری بر مبنای مالحظات اخالقی
حاضر نیست که با ایران یک قرارداد
امنیتی ،اقتصادی یــا فرهنگی امضا
کنــد لذا میتــوان عرصه سیاســت
بینالملل را بر مبنای مورد لحاظ قرار
دادن منافع و رفــع تهدیدات از خود
مورد ارزیابی قرار داد.

عنوان قابل تعامل و همکاری نیســت
لذا میبایســت همچنان بر خصومت
و دشمنی با این کشــور ادامه داد .بر
اساس این منطق ،تفاوتی میان دونالد
ترامپ و جو بایدن وجود ندارد و هر دو
برای ایران در یک جایــگاه برابر قابل
ارزیابی هســتند .در نقد این رویکرد
چند نکته قابل تامل است:
 در ابتدای امر باید توجه داشتکه بــر اســاس منطــق واقعگرایان
دوســت و دشــمن ابدی در سیاست
بینالملل وجود ندارد و این بازیگران
رقیب هستند که همواره در رقابت با
یکدیگر هستند.
 بازیگــران رقیــب حتــی دربدترین وضعیت سیاســی ،یعنی در
وضعیت درگیــری نظامی نیز درهای
دیپلماسی و مذاکره را بر روی یکدیگر
نمیبندند لذا ایــن منطق که مذاکره
با آمریکا را خط قرمــز ارزیابی کنیم،
حال چه ترامپ باشــد و چــه بایدن
یا هر شــخص دیگری ،یــک خطای
راهبردی و فاحش است.
 در ســطح ســوم معرفی کردنو بازنمایی ایران به عنوان دشــمن یا
رقیب درجه یک مردم و دولت آمریکا
بیشــتر زائیده تخیــات و تبلیغات
برخــی جناحها و افراد خاص اســت
که اساســا منافع خود را در ســتیز با
آمریکا ارزیابی میکنند .در اثبات این
ادعا کافی اســت که نظرسنجیهای
داخلی آمریکا را پیرامون اینکه مردم

برخــاف دوران ترامــپ ،کشــورهای اروپایی به ســمت همــکاری و
همگرایی با آمریــکا در عرصه تعامل بــا تهران گام بر خواهند داشــت لذا
امیدواری به اینکه سیاســتی متفــاوت میان کشــورهای اروپایی در قبال
پرونده ایران وجود داشــته باشــد ،اساســا غیرمنطقی به نظر میرســد

»
این رویکرد ،عادیســازی مناسبات
با کشــورهای غربی و ورود به تعامل
حداکثــری با آنها مــورد توجه قرار
میگیرد.
در تحلیل این دو رویکرد میتوان
اظهار داشت که اتخاذ راهبرد موازنه
منفی یا اصطالحا نزدیکی یک جانبه
به یکی از دو محور کشــورهای غربی

اکنون در فضای سیاســی جدید
با خروج ترامــپ از کاخ ســفید این
مســئله پیشروی استراتژیستهای
سیاسی خارجی کشورمان قرار دارد
که در وضعیت جدید مناسبات ایران
با آمریکا و اروپا چگونه طرح و تنظیم
شود؟ بر اســاس نگاه ارزشمحورانه
آمریــکا در مقام دشــمن بــه هیچ

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره  139960317009000673هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک سوسنگرد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم منتهی سعیدی
فرزند یونس بشــماره شناســنامه  1980047367صادره از سوســنگرد در یک باب
ساختمان به مســاحت  247متر مربع احداثی در قســمتی از پالک  2870اصلی واقع
در بخش  9دشت آزادگان به آدرس  :سوسنگرد منازل پشت بهداشت خریداری از مالک
رسمی ورثه علی حتاچه پور محرز گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
احمدشعیبی-رئیسثبتاسنادوامالکدشتآزادگان
تاریخ انتشار نوبت اول 99/ 08/ 25:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/ 09/ 09:

چه کشــوری را تهدیــد علیه امنیت
ملی آمریکا قلمــداد میکنند مورد
توجه قــرار داد که تمامــی آنها بر
روی کشور روســیه به عنوان تهدید
امنیتــی و نظامی و چین بــه عنوان
تهدیــد اقتصادی در آینده انگشــت
میگذارند.
 -اینکــه برخیها دائمــا تاکید

آوار سیاستها و اقدامات بنسلمان
بر سر عربستان

میکنند میان بایدن و ترامپ اساســا
تفاوتی وجود ندارد ،نشانگر عدم فهم
عمیق آنها از مناســبات بینالملل
و سیاســت در آمریکا اســت .بایدن
در دایــره سیاســتمداران لیبرال و
بینالمللگــرا قرار دارد که اســاس
منافــع ملــی آمریــکا را در اجماع
عمومی جهانــی و نه یکجانبهگرایی
واشــنگتن در نظام جهانــی ارزیابی
میکند .همین امــر عمال کنشهای
آمریکا با بازیگران خارج را متفاوت از
دوران ترامپ خواهد کرد.
 در ســطحی دیگر ،توجه به اینامر ضروری اســت که بایــدن و تیم
مشاوران او بارها بر ضرورت بازگشت
به برجــام و مذاکره با ایــران تاکید
کردهانــد لذا به نظر میرســد اکنون
زمان آن فرا رســیده که بستر گفت
وگو میان ایران بــا جهان غرب تحت
رهبری آمریکا گشوده شود.
 دیگــر نکته قبل توجــه اینکهدر عصــر جدیــد ،برخــاف دوران
ترامپ ،کشــورهای اروپایــی نیز به
سمت همکاری و همگرایی با آمریکا
در عرصــه تعامل بــا تهــران گام بر
خواهند داشت لذا امیدواری یه اینکه
سیاستی متفاوت میان اروپا در قبال
پرونده ایران وجود داشــته باشــد،
اساسا غیرمنطقی به نظر میرسد.
معمای «چه باید کرد» در
برابر واشنگتن
با توجه به نکات شــشگانه ارائه
شــده در ارتباط با وضعیت تعامل با
آمریکای پســاترامپ ،میتــوان این
نتیجه گیری را ارائــه کردکه تهران
میتوانــد در تعامــل بــا آمریکای
بایدن ،از راهبــرد موازنه مثبت میان
پکن و واشــنگتن بهره بگیرد .اساسا
از نگاه استراتژیســتهای سیاســی
خارجی دولت بایدن ،امضای ســند
همکاری  25ساله میان ایران و چین
به معنــای نفوذ و گســترش حضور
نظامی ،سیاســی و اقتصــادی چین
در خاورمیانه اســت .از نگاه سیاست
خارجی آمریکا ،کشور ایران در مقام
بازیگری که از نظــر ژئوپلیتیکی در
منطقه جایگاهی ویژه دارد ،نباید در
راه ابریشــم جدید ،پکن هضم شود یا
به عبارت بهتر به بخشی جداییناپذیر
از این طرح تبدیل شود.
لذا در چنیــن شــرایطی به نظر
میرســد که دولــت جدیــد آمریکا
و اروپا تــاش دارند ،با بازگشــت به
برجام امتیازهایی را به تهران بدهند
تا از نزدیکی فزاینــده تهران به پکن
ممانعت به عمل بیاورنــد .در چنین
بستری ضروری اســت که یخ سالها
عدم همکاری گســترده میان ایران با
غرب در زمینههای اقتصادی ،تجاری
و تکنولوژیک آب شــود اما این بدین
معنا نیســت که همکاری با چین نیز
مورد غفلت واقع شــود ،بلکه حتی در
شــرایط جدید میتوان از بحث سند
همکاری میان ایران و چین به عنوان
ابزاری برای کسب امتیازات بیشتر در
مذاکره با آمریکا و اروپا در عصر پســا
ترامپی بهره گرفت.

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئیننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره  139960317009000736هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک سوســنگرد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس حریزی
پور فرزند فالح بشماره شناسنامه  20936صادره از سوسنگرد در یک باب ساختمان به
مساحت  12189 / 44متر مربع احداثی در قسمتی از پالک  2655اصلی واقع در بخش
 9دشت آزادگان به آدرس  :سوســنگرد کوی ابوذر خریداری از مالک رسمی آقای فالح
حریزی پور محرز گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
احمدشعیبی-رئیسثبتاسنادوامالکدشتآزادگان
تاریخ انتشار نوبت اول 99/ 08/ 25:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/ 09/ 09:

»

بــا روی کار آمــدن «محمد بن ســلمان» در عربســتان از
سال  ۱۳۹۳شرایط این کشــور روز به روز بدتر شــده و با ادامه
سیاستهای وی بر اساس تحلیل موسســات و اندیشکدههای
بینالمللی ،چشــمانداز خوبی در آینده برای این کشــور تصور
نمیشود .بن سلمان که در دوران «باراک اوباما» رئیس جمهوری
سابق آمریکا ،ابتدا به عنوان وزیر دفاع عربستان تعیین و سپس در
دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و با کمک وی و با حفظ
پست قبلی خود به ســمت ولیعهد سعودی تعیین شد ،با پیروی
و حمایتهای ترامپ که همفکر او بــود ،یکهتازیهای خود را در
عربستان و منطقه توسعه داد و این کشور و منطقه را با مشکالت
بیشماری مواجه کرده است.
هر چند سیاســتهای جاهطلبانه و جنگطلبانانه عربستان
مربوط به امروز و دوران بن سلمان نیست و به چهار دهه گذشته
باز میگردد ،ولــی در دوران ولیعهــد جــوان و کمتجربه ،این
کشور در پیروی ولیعهد سعودی از سیاســتهای ضدانسانی و
جنگطلبانه دونالد ترامپ این روند تشدید شده است .با نگاهی
گذرا به تاریخ  ۴۰سال گذشــته منطقه میبینیم که سعودیها
طی این مدت یا خود آتش افروختهاند یا هیزمبیار معرکه بودهاند؛
از حمایتهای همه جانبه از رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی
هشت ســاله علیه ایران گرفته تا حمایت از گروههای تروریستی
«القاعده» و «طالبان» در افغانســتان و پاکستان و دخالتهای
بیشمار در امور لبنان ،حمایت از گروههای تروریستی در سوریه
و عراق همچون «داعش» و «النصــره» و حمله به یمن در تاریخ
ششم فروردین سال  ۱۳۹۴تنها بخشی از این تاریخ جنایتبار آل
سعود در منطقه است که خســارتهای جبران ناپذیری به جای
گذاشته است.
اقدامات آل سعود در  ۴۰ســال گذشته نه تنها خسارتهای
بیشــماری به مردم مســلمان منطقه وارد کرده ،بلکه موجب
خسارتهای هنگفت به خود ســعودیها نیز شده است و کار به
جایی رسیده که کشور ثروتمند عربســتان به دلیل کسر بودجه
و به آتش کشــیدن دالرهای نفتی در ســالهای اخیر اقدام به
کســر حقوق  ۳۰درصدی مجدد کارمندان و کارکنان این کشور
در یکسال گذشته کرده است .ولیعهد سعودی طی سخنانی در
روزهای اخیر ضمــن اعالم رکود اقتصادی در عربســتان گفته،
«چنانچه ریاض نتوانــد درآمدهای غیرنفتــی را افزایش دهد،
مجبور خواهد شــد حقوق بخش عمومی در این کشور را بیش از
 ۳۰درصد کاهش دهد».
به گزارش پایگاه خبری شبکه العربیه ،ولیعهد سعودی در این
ارتباط تصریح کرد ،با توجه به آنچه درباره پیشبینی بودجه سال
 ۲۰۲۰اعالم شد ،ما پیشتر از درآمدهایی احتمالی صحبت کردیم
که  ۸۳۳میلیارد ریال (ســعودی) برآورد میشد و  ۵۱۳میلیارد
ریال آن مربوط به درآمدهای نفتی بود .پس از کاهش قیمت نفت
در سال جاری ،درآمدهای نفتی عربستان عمال به  ۴۱۰میلیارد
ریال کاهش پیدا کرد .این درآمدها به تنهایی برای پوشش حتی
بند حقوق که در بودجه امســال این کشــور  ۵۰۴میلیارد ریال
برآورد میشد ،کفایت نمیکند چه برسد به دشواری تأمین مالی
بندهای دیگر؛ بندهایی که شامل  ۱۰۳میلیارد ریال هزینههای
سرمایهای ۶۹ ،میلیارد ریال مزایای اجتماعی ۱۴۰ ،میلیارد ریال
برای راهاندازی و نگهداری و ...میشود؛ این یعنی رکود اقتصادی و
از دست دادن میلیونها شغل.
بن سلمان در ادامه گفت که چنانچه صادرات غیرنفتی امسال
را به  ۳۶۰میلیارد ریال نرســانیم و در همان سطح مشخص شده
برای سال  ۲۰۱۵یعنی حدود همان  ۱۰۰میلیارد ریال باقی بماند،
مجبور خواهیم شد حقوق کارکنان بخش عمومی را بیش از ۳۰
درصد کاهش دهیم ،یارانهها و پاداشها را بهطور کامل لغو کنیم و
هزین ه سرمایهای را کامال متوقف کنیم .سخنان بن سلمان در حالی
است که ائتالف متجاوز عربی  -آمریکایی به سرکردگی عربستان
با صرف هزینههای هنگفت حمالت خود را که از ششم فروردین
سال ۱۳۹۴علیه یمن آغاز کرده و همچنان ادامه میدهد.
سیاســتهای جنگطلبانه محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر
دفاع ســعودی علیه دیگر کشورها و ســوءمدیریتی وی نه تنها
برای عربســتان ،بلکه برای دیگر کشــورهای تولید کننده نفت
نیز دردسرساز شده اســت .با روی کار آمدن بن سلمان در سال
 ۲۰۱۵به عنوان وزیر دفاع عربســتان و سپس ولیعهد شدن وی
در ســال  ۲۰۱۷که با رئیس جمهوری شــدن ترامپ در آمریکا
همزمان شد ،شرایط مدیریتی عربستان نیز بسیار بغرنج گردید،
هرچند دخالتهای آل سعود در امور کشورهایی همچون عراق،
سوریه ،لیبی ،افغانستان ،پاکستان و لبنان در حمایت از گروههای
تروریستی مانند القاعده ،طالبان و داعش به سالهای پیش از آن
باز میگردد.
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئیننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره  139960317009000799هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک سوســنگرد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد مصطفی
عبیداوی فرزند محمد امین بشماره شناسنامه  1980799938صادره از سوسنگرد در
یک باب ساختمان به مســاحت  285 / 97متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 2870
اصلی واقع در بخش  9دشت آزادگان به آدرس  :سوســنگرد خریداری مقدار  225متر
مربع از مالک رسمی خانم خاچیه عبیداوی و مانده در ید منصرف متقاضی است محرز
گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
احمدشعیبی-رئیسثبتاسنادوامالکدشتآزادگان
تاریخ انتشار نوبت اول 99/ 08/ 25:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/ 09/ 09:

