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وزرای خارجه آذربایجان و ایران نشست
خبری برگزار کردند:

توافق دو کشور برای تولید
مشترک خودرو و تراکتور

وزیر خارجــه آذربایجــان با تاکید بــر اینکه
آذربایجــان خواســتار عادی ســازی روابط با
جمهوری ارمنستان است ،گفت :آمادگی خود
را برای بازگشایی حمل و نقلی و ارتباطات بین
المللی بین آذربایجان و ارمنستان اعالم کردیم.
در ادامــه وزرای خارجه ایــران و آذربایجان،
جیحــون بایــراماف وزیر خارجــه جمهوری
آذربایجــان با بیــان اینکه درخصــوص تولید
مشــترک خودرو و تراکتور به توافقاتی با ایران
دست یافتیم گفت :تأســیس و بهره برداری از
سد و نیروگاه برق و آبی یکی از پروژههای مهم و
دارای اولویت دو کشور است.
وی ادامه داد :وزیر خارجه آذربایجان با تاکید بر
اینکه ساخت راه آهن رشــت به آستارا آمادگی
داریم تعهدات خود را اجرا کنیم.
وزیر خارجه آذربایجــان تصریح کرد :امروز بعد
از جنگ  ۴۴روزه که به اشغال  ۳۰ساله اراضی
جمهوری آذربایجان پایــان داد و در چارچوب
حقوق بین الملل به عدالت تاریخ تحقق بخشید
موضع جمهوری آذربایجان تکــرار کردیم که
از این قرار اســت ،آذربایجــان خواهان عادی
سازی روابط با جمهوری ارمنستان بعد از دوران
جنگ اســت .وی با بیان اینکه بعد از سی سال
اشغال اولویت اصلی بازسازی و آبادانی عمرانی
مناطق آزاد شده از اشغال است ،گفت :آذربایجان
قدمهایی را در این خصوص برداشــته است و
پنج ماده اصلی را برای امضای ســند صلح بین
دو کشــور کمک میکند ،را تقدیم ارمنستان
کردیم .همچنین آمادگی خود را برای بازگشایی
حمل و نقل جادهای و ارتباط بین منطقهای در
آذربایجان و ارمنســتان و تحدید حدود مرزی
بین ارمنســتان و آذربایجان را اعالم کردیم و
پیشنهادهایی را ارائه دادیم.
بایراماف افزود :همکاریهای منطقهای با اجرای
پروژههای مشــترک با کشــورهای منطقه از
جمله ایران ،چارچوب همکاری ما را تشــکیل
میدهد .به عنوان آغاز با ساخت یک بیمارستان
و یک مدرسه را به شــرکتهای ایرانی واگذار
کردیم ولی غیر از این ورود شــرکتهای ایرانی
در شــهرکهای صنعتی و مناطق آزاد تجاری
جمهوری آذربایجان پیشبینی شده است که
معافیتهایی را برای شرکتهای فعال در نظر
گرفته شده اســت و به توســعه و رشد مناطق
حاشیه خواهد انجامید.
وی ادامه داد :وزیر خارجه ایران به بحث محیط
زیست و رود ارس اشاره کردند که دارای اهمیت
زیادی برای من اســت .وی اظهار داشــت :در
راستای این سفر با جناب آقای قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی مالقاتی داشتیم و تبادل
نظر با ایشان انجام شد همچنین بعد از این دیدار
خدمت آقای رئیســی خواهیم رفت و مالقات
با ایشان خواهیم داشــت ،روابط بین دو کشور
مبتنی بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی و مبتنی
بر همسایگی و برادری مردمان دو کشور است.
وی ادامــه داد :دو هفتــه قبل وزیــر فرهنگ
جمهوری آذربایجان به تهران سفر کرده بود و
امروز وزیر نیروی ایران به جمهوری آذربایجان
سفر کرده است .وزیر خارجه آذربایجان افزود:
در گفتگوهای امروز مذاکرات در خصوص روابط
دوجانبه و مســائل منطقهای انجام شــد .علی
رغم اینکه  ۳۰درصــد افزایش مبادالت تجاری
 ۲۰۲۱در بین دو کشور داشتیم و همچنین ۱۸
درصد در  ۸ماهه نخست سال  ۲۰۲۲نسبت به
مدت مشابه سال گذشته حجم تجارت بین دو
کشور رشد یافته است ،اما ظرفیتهای تجاری
و اقتصادی دو کشــور باالتر از این ارقام اســت
همچنین توافق کردیم که تکمیل و بهرهبرداری
از پروژههای مشترک نیمهتمام را پیگیری کنیم و
پروژههای جدید را تعریف و اجرایی کنیم.
بایــرام اف گفت :در خصوص تولید مشــترک
خودرو و لوازم یدکی خــودرو ،تولید تراکتور و
ادوات کشــاورزی توافقات خوبی انجام شد که
بین دو کشور انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد :همچنین تکمیل فاز دوم ســد و
نیروگاههای برق آبی و بهره برداری و مشترک از
آن یکی از پروژههای مهم و دارای اولویت است
و از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است .پروژه
کریدور شــمال جنوب اهمیت خود را تاکنون
بسیار ثابت کرده اســت و از اهمیت به ویژه در
وضعیت سیاسی موجود برخوردار است.
بایرام اف تاکید کرد :جمهوری آذربایجان آمادگی
دارد در باال بردن ظرفیت کریدور شمال-جنوب
و ســاخت و تکمیل راه آهن رشــت -آســتارا
جمهوری آذربایجان و تکمیــل بارانداز ریلیدر آستارا -جمهوری آذربایجان تعهدات خود را
اجرا کند .وزیر خارجه آذربایجان گفت :همچنین
در ماه مارس  ۲۰۲۲که در جلســه کمیسیون
مشترک اقتصادی بین آذربایجان و ایران پروژه
اتصال زنگزور به نخجوان از خاک ایران تصویب
شده بود که بحثهای فنی آن و مکان یابی آن
انجام شده است ،انشااله در آینده نزدیک ساخت
اولین پل در آن منطقه شــروع خواهد شــد و
هماهنگ کنندههای الزم نیز معرفی خواهد شد.
وی تاکید کرد :از موضع گیری سازنده ایران در
مشارکت و همکاری در پلت فرمهای منطقهای از
جمله پلت فرم  ۳+۳استقبال میکنیم و در آینده
نزدیک ایران میزبان این پلت فرم خواهد بود .این
مذاکرات و سفرهای متقابل ما در اجرا و تحقق
اسناد و پروژههای مشترک مؤثر خواهد بود.
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بازرگانی

در دیدار وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با رئیسجمهور مطرح شد:

ارتقای روابط تهران -باکو به همکاریهای منطقهای مؤثر

رئیس جمهور گفت :ارتقای روابط خوب جمهوری اســامی
ایران و جمهوری آذربایجان بــه همکاریهای منطقهای مؤثر
منتهی میشود.
آیتاله ســید ابراهیم رئیســی در دیدار «جیحون بایراماف»
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ،ضمن استماع گزارش
مفصل وی درباره افزایش رفت و آمدها و رایزنیهای دیپلماتیک
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میان دو کشور و تأثیر آن بر گســترش روابط و همکاریها در
عرصههای مختلف تجاری ،اقتصادی و سیاسی ،بر لزوم ایجاد
گشایشهای جدید در روابط تهران  -باکو تأکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه محدودیتی برای تعمیق و تقویت
روابط با جمهوری آذربایجان نداریم ،افزود :ارتقای روابط خوب
دو جانبه میتواند به همکاریهای منطقهای مؤثر منتهی شود.
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سایت وزارت فرهنگ و ارتباطات اسالمی هک شد

Maryam.Emadi@yahoo.com

یک گروه ســایبری روز یکشــنبه  ۱۲تیر با انتشار
ویدیویــی ادعا کرد وبســایت ســازمان فرهنگ و
ارتباطات اســامی را هک کرده و از کار انداخته و به
بیش از دویست هزار ســند و فایل دست یافته است
که برخی از آنها محرمانه هســتند .حتی این گروه
هکری گفته است شش سایت و سامانه ۴۴ ،سِ رور و دو
اتوماسیون اداری این سازمان را از کار انداخته است.
البته سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در خصوص
اختالل در سامانههای اینترنتی این مجموعه ،بیانیهای
صادر کرد و در آن توضیح داد که مطابق بررسیهای
فنی و دقیق صورت گرفته ،ابعاد خسارت ناشی از این
حمله سایبری محدود بوده و عملیات بازیابی دادهها به
خوبی انجام شده است.
تشدید جنگ سایبری در عرصه نظام
بین الملل
این روزها حمالت ســایبری به گزینهای قدرتمند و
کمهزینه برای جنگ تبدیل شــدهاند .ایران بیشتر
از بسیاری از کشــورهای دنیا در مرکز هدف حمالت
سایبری قرار دارد و شواهد نشان میدهد که بسیاری
از موارد تهاجم سایبری با هدف حمله به کشورهایی
مانند ایران طراحی شده است .طی روزهای اخیر هم
برای چندمینبار شاهد حمالت سایبری به سامانههای
حساس کشور بودیم حمالتی که ایران اغلب انها را به
اسرائیل منتســب میکند( .وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی هم اسفندماه سال گذشته و هم در فروردین
ماه امسال مورد حمله سایبری قرار گرفت) البته ورود
ایران و اسرائیل به مرحله جدیدی از جنگ سایبری
نباید تعجب آور باشــد؛ اســرائیل مبتنی بر فنآوری
اســت و به عقیده برخی ،بزرگترین قدرت سایبری
جهان به شمار میرود و منابع قابل توجهی را به امنیت
دیجیتال و جنگ افزاری سایبری اختصاص داده است.
اما جدیدترین خبرها درباره درگیریهای ســایبری
اسرائیل و ایران سواالتی را درباره انگیزههای آنها از این
اقدامات پیش میآورد .هر دو طرف زیرســاختهای
غیرنظامی طرف مقابل را هدف میگیرند که خسارت
چندانی به بار نمیآورد به عالوه ،هر دو طرف درباره
اینکه هدف حمله سایبری قرار گرفتند ،آشکارا سخن
می گویند که بیشــتر به نظر میرســد اقدامی برای
توجیه حمله تالفی جویانه بوده است .اما نکته قابل
توجه دیگر این است که گرچه جنگاوری سایبری به

آیتاله رئیســی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش رفت و آمد
مردم دو کشــور ،خاطرنشــان کرد :تقویت روابط و تعامالت
مردمی موجب تحکیم دوستی دو ملت میشود.
رئیس جمهــور اظهار امیــدواری کرد با ســفر رئیس جمهور
آذربایجان به تهران شاهد جهش در روابط دو کشور باشیم.
«جیحون بایراماف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این

نبرددرفضایسایبری

اقدامی متداول تبدیل و همانطور که شاهد هستیم،
از سایه خارج شــده ،اما همچنان قلمرویی تاریک و
خارج از کنترل اســت .هیچ قوانین بین المللی مانند
کنوانسیونهای پذیرفته شده در رابطه با جنگهای
مسلحانه در مورد جنگاوری ســایبری وجود ندارد و
بازیگران این حیطه مدام مرزها را در هم میشکنند و
این در حال است که حاشیه ایمنی برای خطر کردن
وجود ندارد .این مخاطرات نیازمند ایجاد ابزاری برای
بازدارندگی در برابر حمالت پیش بینی نشده است و
هیچ بازدارندگی موثری در فضای سایبری وجود ندارد
این شاید بزرگترین درس حمالت سایبری باشد.
ضرورت تقویت توان دفاع سایبری در
ایران
شاید در همه حوزهها پیشگیری کمهزینهترین اقدام
باشد حمالت ســایبری هم از این موضوع مستثنی
نیســتند؛ چراکه اگر حمله اتفاق بیفتد ،مشــخص
نیست که چه خســاراتی در پی خواهد داشت .با این
حال ،شناســایی تهدید هم در این حــوزه از اهمیت

خاصی برخوردار است .بســیاری از حمالت سایبری
در ایران در زمانهای اولیه نفوذ شناســایی میشوند
و متخصصان امنیت ســایبری تالش خــود را برای
جلوگیری از گسترش دسترسی هکر آغاز میکنند.
در مقابل هکرها هم عموماً با تستهای مختلف تالش
میکنند حفرهها یا باگهای امنیتی سیســتمها را
شناسایی کنند تا از همان نقطه نفوذ کنند .بسیاری از
سامانهها هزینههای بسیاری صرف خرید تجهیزات و
سختافزارهای مختلف میکنند تا بهترین سرویس
را ارائه دهند ،اما آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد،
هزینه کردن برای تجهیزات و نرمافزارهای امنیتی و
البته آموزش و بهکارگیری کارشناسان امنیت است.
به این ترتیب بهنظر میرسد نیاز به شکلگیری یک
نهاد متمرکز با عنوان اتاق جنگ سایبری در شرایط
فعلی بیش از گذشته احساس میشود .کارشناسان
بارها تذکــر دادهاند که با افزایش حمالت ســایبری
به ســامانههای دولتی ،نیاز به تشکیل نهادی فراگیر
برای افزایش توان دفاع سایبری کشور ضروری است.

دیدار با اشاره به افزایش قابل توجه مراودات دیپلماتیک مقامات
دو کشور و تأثیر قابل توجه آن بر سطح همکاریها و مناسبات
naslefardanews
Commercial
تصریح کرد :حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان در
naslfarda
سال گذشته میالدی و همچنین در  ۵ماهه نخست سال جاری
میالدی افزایش چشمگیری داشته است.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجــان همچنین گزارش مفصلی
از موضوعات مورد عالقــه و مذاکره مقامات دو کشــور ارائه و
خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان
توافق دارند که مسائل منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه
و بدون دخالت بیگانگان حل و فصل شود.

سیاست

Policy

درحالیکه بخشهای مختلف با وظایف متعدد برای
پایش حمالت سایبری در کشور فعالیت میکنند ،اما
آنچه در این میان مغفول مانده یک سازمان متمرکز
برای پایش حمالت سایبری است .گفتنی است مرکز
ماهر (زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری) ،مرکز
افتا (زیرمجموعه نهاد ریاســتجمهوری) ،سازمان
پدافند غیرعامل و همچنین پلیس فتا در فهرســت
نهادهایی هستند که در حوزه امنیت سایبری برای آنها
وظایفی تعریف شده است.
حتی ســند راهبردی افتا مهمترین سند باالدستی
نظام در حوزه امنیت سایبر محسوب میشود که طبق
قانون برنامه پنجم توسعه تمامی ارکان کشور موظف
به اجرای آن شــدهاند؛ در این سند الزاماتی در حوزه
امنیت فضای تبادل اطالعات بــرای دولت و بخش
خصوصی متصور شده است .آمارها نشان میدهد که با
وجود تأمین امنیت زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی
در کشور ،همچنان کشور ما در مرکز حمالت سایبری
قرار دارد و برای رســیدن به اهداف باالدستی نظام،
باید رتبه ایران در میان ســایر کشــورها بهبود یابد.
همان گونه که در ســند راهبردی افتا آمده بخشی از
این اقدامات باید توسط بخش خصوصی دنبال شود و
این امر به جد ،نیازمند تعامل دولت با بخش خصوصی
است؛ تعاملی که هنوز به طور کامل شکل نگرفته است.
کمبود بودجه هم مسئله دیگر است زمانی که صحبت
از اقتصاد دانش بنیان و اقتصــاد مقاومتی میکنیم
برای اجرا بایــد بودجه در اختیــار بخش خصوصی
قرار دهیم ،اما همچنان بودجه الزم در زمان مناسب
با ســرعت مناســب در اختیار بخش خصوصی قرار
نمیگیرد.
ضمن اینکه بومی سازی محصوالت امنیت سایبری در
راستای اهداف امنیت ملی باید مورد توجه قرار گیرد و
برای رسیدن به اهداف باالدستی نظام باید راهکارهای
اجرایی تعریف شود و متناسب با آن ،سازمانها پروژهها
را تعریف کرده و به آن بودجه تخصیص دهند .مشکل
دیگر فعلی کشــور در حوزه امنیت اطالعات و فضای
ســایبر عدم آگاهیهای عمومی ســازمانها و جامعه
است چراکه عدم آگاهی اقشار جامعه و سازمانها از این
بخش به سوراخهای امنیتی و آسیب پذیری سایبری
تبدیل میشود که باید در حوزه آگاهی عمومی امنیت
سایبری بیشتر کار شود و سطح دانش عمومی در این
بخش افزایش یابد.

خانه ملت
عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

دست ایران در ترانزیت کشورهای حاشیه خزر برتر است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با
اشاره به دست برتر ایران در ترانزیت کشورهای حاشیه
خزر ،گفت :ایران با توجه به موقعیت استراتژیک اتصال
کریدور شــمال به جنوب ،میتواند کشورهای آسیای
میانه و اوراســیا را به خلیج فارس متصل کند .شهریار
حیدری در گفت و گو بــا خبرنگار پارلمانــی ایرنا در
مورد نشست اجالس سران کشورهای ساحلی دریای
خزرگفت :دریای خزر موقعیت ژئوپولتیکی بعد از خلیج
فارس برای جمهوری اسالمی دارد.
عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

بیان داشــت :رژیم حقوقی دریای خزر با آبهای آزاد
متفاوت اســت ،اما معموالً برای دریاچهها از این قانون
الگو برداری میکنند و حقــوق ایران هم در این دریا بر
اساس کنوانسیون  ۱۹۸۲مشخص شده است که در این
نشست مورد تاکید مجدد قرار گرفت.
نماینده مردم قصرشیرین با بیان اینکه دولت آیت اله
رییسی بر حفظ رژیم حقوقی دریای خزر تاکید دارند،
گفت« :حفظ رژیــم حقوقی دریای خزر» سیاســت
مطلوبی در راستای تأمین منافع ملی و حفاظت از حریم
مرزهای ایران است.

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و
بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  140160302027000691مورخ  1401/1/24محمد خوروش فرزند
محمدکاظم بشماره شناسنامه  26971صادره از اصفهان بشماره ملی  1282197177در
ششدانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  13فرعی از اصلی
 10354واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  68/82مترمربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/29 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت اول 1345947 :شناسه نوبت دوم1345948 :
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و
بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  140160302027002673مورخ  1401/3/11احمدرضا رمضانی فرزند
اسفندیار بشماره شناسنامه  75صادره از اصفهان بشماره ملی 1288791062در چهاردانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  10393اصلی واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  108/93مترمربع خریداری طی سند رسمی
 -2رای شماره  140160302027002674مورخ  1401/3/11مریم رمضانی فرزند اسفندیار
بشماره شناسنامه  7422صادره از اصفهان بشماره ملی  1292783966در دو دانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  10393اصلی واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  108/93مترمربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/29 :

وی با اشاره به نقش روسیه در این اجالس اظهار داشت:
روسیه از نظر تحوالت بین المللی و منطقهای کشوری
مهم در منطقه و جهان اســت ،اگر کشورهای حاشیه
خزر بتوانند بر اساس تعیین رژیم حقوقی دریاهای آزاد
از ظرفیت دریای خزر اســتفاده کنند به تولید قدرت
جدید منطقهای منجر خواهد شــد و بر معادالت بین
المللی اثر گذار خواهد بود .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با اشاره به نقش ایران در حوزه
تزانزیت و خنثیسازی تحریمها تصریح کرد :اگر همه
کشورهای منطقهای حوزه خزر با هم تعامل خوبی داشته
باشند بسیاری از این مسائل تحریمی خنثی و یا بی اثر
میشود.حیدری در مورد موضوع سوآپ گازی ایران و
ترکمنستان با اشاره به اهمیت تسهیل حوزه حمل و نقل

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت اول 1345838 :شناسه نوبت دوم1345842 :
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و
بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  140160302027002497مورخ  1401/3/7مریم باقری تلواژگانی فرزند
حسین بشماره شناسنامه  978صادره از اصفهان بشماره ملی  1287994113در سه دانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  7949واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  162مترمربع خریداری طی سند رسمی
 -2رای شماره  140160302027002501مورخ  1401/3/7سمیرا باقری تلواژکانی فرزند
حسن بشماره شناسنامه  18547صادره از اصفهان بشماره ملی  1292713704در سه دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  7949واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  162مترمربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/29 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت اول 1346010 :شناسه نوبت دوم1346013 :
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 1401/4/13-702027012830 :نظر به اینکه آقای احمد قیصری فرزند محمدرضا
با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره  37920مورخ  1401/3/30دفترخانه اسناد رسمی
شماره  194اصفهان مدعی مفقود شدن یک جلد سند مالکیت مربوط به چهار و نیم دانگ از
ششدانگ پالک  5952/8به شماره چاپی  054951و شماره ثبت  51408مورد ثبت در صفحه
 352دفتر  270امالک بخش  5ثبت اصفهان که در اجرای ماده  147اصالحی شماره 3976
مورخ  1383/6/29هیات منجر به صدور سند دفترچه ای بنام احمد قیصری فرزند محمدرضا
گردیده و سند مالکیت مرقوم به علت جابجایی مفقود گردیده و طبق سند رهنی  97216مورخ
 1386/5/4دفتر  30اصفهان رهن بانک سپه می باشد و تقاضای صدورسند مالکیت المثنی نموده
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل

گفت :راه دریایی یکی از باصرفهترین حوزه حمل و نقل
بین المللی است و ظرفیت بسیار باالیی برای صادرات و
واردات کاالها دارد با توجه به ظرفیت کشورهای نوپای
منطقهای برای توسعه و خودکفایی ،فرصت خوبی برای
ایران در بحث توسعه کشــورهای آسیای میانه فراهم
شده است.
وی ادامه داد :ایران از طریق خلیج فارس به آبهای آزاد
راه دارد لذا در حوزه مبادالت تجاری حوزه خزر دست
برتر را در منطقه دارد ،دریاچه خزر محدود و منحصر به
کشورهای محدودی اســت ،ایران با توجه به موقعیت
استراتژیک اتصال کریدور شــمال به جنوب ،میتواند
کشورهای آســیای میانه و اوراســیا را به خلیج فارس
متصل کند.

سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتاضی نرسید یا
درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شد .رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان شناسه1346419 :
آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی شفیعی ینگابادی بشماره شناسنامه  5649722102به شرح دادخواست به
شماره کالسه  401/63از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان علی شفیعی نیک آبادی بشماره شناسنامه  5649580286در تاریخ 1400/8/19
اقامگاه خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :احمد شفیعی
نیک آبادی فرزند علی ش م  5649353328فرزند  -2مرتضی فرزند علی فرزند  -3مصطفی
شفیعی ینگابادی (نیگابادی) فرزند علی ش م  5649722102فرزند  -4فرشته شفیعی ینگ
آبادی فرزند علی ش م  5640056851فرزند و بجز نامبردگان ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بخش جرقویه سفلی
شناسه1338148 :
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در ثبت دهاقان
شماره نامه 140185602019000506 :مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد
و امالک دهاقان که در اجرای ماده  1قانون و ماده  8آیین نامه صادر گردیده است و در اجرای
ماده  3قانون در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل
ارائه نمایند .بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود .صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  1401/2/1-140160302019000076آقای محمدتقی احمدی فرزند
غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  2980/60مترمربع پالک 646
فرعی از  123اصلی واقع در اراضی خلف جمبذبخش ثبتی دهاقان انتقال عادی از طرف غالمرضا
احمدی فرزند باقر مالک رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت
دفتر امالک دفتر  2صفحه  307صادر گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/14 :
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت دهاقان
شناسه نوبت اول1333986 :
شناسه نوبت دوم1333996 :

تحلیل
 تهران و تالش برای جلوگیری از
تصاعد بحران جدید

اردوغان در هر صورتی به
سوریه حمله خواهد کرد

در حالی ارتش ترکیه خــود را برای حمله
جدید و گســترده به خاک سوریه با هدف
اشــغال حلــب آمــاده میکند ،حســین
امیرعبداللهیان از انتقال نگرانیهای امنیتی
رجب طیب اردوغان به بشار اسد در جریان
سفرش به سوریه خبر داد؛ این تالشهای
دیپلماتیــک تهران حاکی از آن اســت که
ایران ســعی دارد از انجام این حمله ترکیه
با گرفتن بهانه از آنــکارا و رئیس جمهوری
ترکیه جلوگیری کند.
اما بی شک نقل و انتقال پیامها توسط وزیر
امور خارجه دولت رئیسی نمیتواند ترکیه
را به دالیل متعدد از اشــغال بخش دیگری
از خاک ســوریه منصرف کند .در این بین
یکی از دالیل مهم ناظر به وضعیت شکننده
و متزلزل سیاسی اردوغان در داخل ترکیه،
آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
سال آتی میالدی است.
از این رو رئیس جمهــور ترکیه برای تداوم
قبضه قدرت به دنبال برگ برندههایی است
تا بتواند وضعیــت خود را در میــان افکار
عمومی ترکیــه قدری بهبود ببخشــد .به
خصوص آنکه عملکرد اسفبار دولت ادوغان
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درصدی ترکیه ،وی (اردوغــان) را بیش از
پیش به یک ابــزار در جهت توجیه کارنامه
خود و نیز انحراف افــکار عمومی نیازمند
میکند کــه جدیترین ابزار بــه تجاوزات
مکرر اردوغان در خاک ســوریه و نیز عراق
باز میگردد.
پیرو نکته مذکــور رئیس جمهــور ترکیه
بــه دنبــال رادیکالیــزه کــردن فضــای
ناسیونالیستی ترکیه نیز خواهد بود تا بتواند
با موج ســواری روی این فضا عم ً
ال هر گونه
صدای مخالفی را در مقابل خود خفه کند؛
دســتگیری  15روزنامه نگار به بهانه واهی
حمایت از گروههای کــردی و نیز امنیتی
کردن هر گونه موضع گیری ،ســخنرانی،
اقدام و حرکت حزبی ،پارلمانی و اجتماعی
نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
اما در ادامه مهمترین دلیلی که بی شــک
اردوغان را از فکر اشغال بیشتر خاک سوریه
منصرف نخواهد کرد منبعــث از تحوالت
جنگ اوکراین و تاثیرات آن بر دیگر مناطق
از قفقاز گرفته تا خاورمیانه است .به هر حال
همان گونه که کاهــش تمرکز روسها در
منطقه قفقاز جنوبــی و قره باغ یک فرصت
بی بدیل را در اختیار جمهوری آذربایجان
و ترکیه برای مدیریت منطقه در راســتای
اهداف و منافــع دو طرف (باکــو و آنکارا)
شکل داده است یقیناً خروج ارتش روسیه
از سوریه و احتمال حضور نیروهای ایرانی
و ارتش ســوریه نیز امید و نگرانی جدی را
به صورت توامان در آنکارا ایجاد کرده است.
لذا ردوغان از یک طرف به امید اشغال حلب
و گسترش نفوذ خود در خالء ارتش روسیه
و نیز نگرانی از بابت تقویــت نفوذ تهران و
بشار اســد نمیتواند به پیغام و پسغامهای
تهران – دمشق قناعت کند.
ناگفته نماند در چنین فضایی اردوغان نوعی
همسویی سیاســی دیپلماتیک و حتی هم
پیمانی امنیتی – دفاعی را با اســرائیل در
مقابل جمهوری اســامی ،ارتش سوریه و
شخص بشار اســد نیز کلید زده است تا از
یک سو ذیل اتهام زنی به ایران بتواند تقابل
با تهران را پیش ببرد و به موازاتش شرایطی
را رقم بزند که در ســایه همکاریها با تل
آویو نوعی چراغ سبز واشنگتن را برای عدم
حمایت از کردهــا در حمله ارتش ترکیه به
سوریه رقم بزند.
حال نکته کلید اینجاست که علیرغم فصل
مشترک آنکارا – تل آیو در تقابل با ایران و
ارتش سوریه ،اسرائیل و ترکیه دارای فصول
افتراقی در باب کردها نیز هستند .چرا که تل
آویو هم به مانند واشنگتن هیچ گونه بنایی
برای مبازره با کردهای سوریه و ترکیه ندارد
در صورتی که جدیترین خط قرمز امنیتی
ترکیه به ســرکوب کردها باز میگردد .در
چنین شــرایطی باید دید که ترکیه چگونه
میتواند فضا را بــه نحوی مدیریت کند که
اسرائیل و آمریکا در مسیر آنکارا برای تجاوز
به خاک سوریه ســنگ اندازی نکنند و در
عین حال کمترین هزینه را برای اردوغان
در پی داشته باشد؟
دیپلماسی ایرانی

