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ایران  علیه  قطعنامه  صدور  که  می رسد  نظر  به 
اوکراین  جنگ  در  روسیه  به  پهپاد  ارائه  بهانه  به 

محتمل نباشد، اما این همه ماجرا نیست.
در  خصوص  به  نیست،  خوب  خیلی  اوضاع 
مذاکرات هسته ای  نه  که  سیاست خارجی  حوزه 
پیش می رود و نه مذاکرات با سعودی و نه سایر 
آنکه  خاصه  دارد.  روشنی  چشم انداز  مسائل 
غربی های پایشان را در یک کفش کرده و قضیه 
پهپاد و جنگ روسیه و اوکراین را بهانه کرده اند تا 

دردسر تازه ای برای ما رقم زنند.
ندارد  تازگی  ایران  به  نسبت  غربی ها  رویکرد 
گذشته  ماه  دو  در  اما  نیست،  هم  ناشناخته  و 
تحت تاثیر مسائل داخلی و فضاسازی رسانه های 
شده  تامل  و  توجه  قابل  قبل  از  بیش  خارجی، 
رسانه های  برخی  که  است  آن  نیز  دلیلش  است. 
افکار  برخی رسانه های خارجی  آبی و  آن سوی 
نسبت  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  دنیا  عمومی 
بدبین  کشورمان  در  اسالمی  جمهوری  نظام  به 
کرده اند. همان وضعیتی که نورنیوز رسانه نزدیک 
رسانه ای  جهانی  جنگ  را  آن  امنیت  شورای  به 
می خواند.در پی این جنگ است که هم نگاه مردم 
دنیا به ما منفی شده و هم سیاستمداران غربی پیرو 
رویه همیشگی خود مواضع سرسختانه و بدبینانه 
علیه ما می گیرند. آن ها از یک طرف احیای برجام 

در  و  انداخته  عقب  کنگره  انتخابات  برگزاری  تا 
خاطر  به  انگار  که  می دهند  جلوه  طوری  ظاهر 

ناآرامی های داخل ایران چنین تصمیم گرفته اند.
در  دموکرات ها  و  بایدن  دولت  دیگر  طرف  از 
آمریکا در عین حال که به خاطر جلب رای بیشتر 
و تقویت موقعیت خود در انتخابات دنبال نشان 
دادن فاصله با ایران هستند، به احیای برجام نیاز 
نعل زده و  به  از همین رو است که یکی  دارند. 
که  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری  میخ.  به  یکی 
در  ایرانی  پهپاد های  اینکه  مثل  مسائلی  بر  تمرکز 
جنگ اوکراین استفاده شده، برای افزایش فشار به 
ایران و به نتیجه رساندن هم سیاست یکی به نعل 

و یکی به میخ است.
در این بین، اما این نگرانی برای برخی در داخل 
ایجاد شده که آیا واقعا در فقره ادعای ارائه پهپاد 
به روسیه برای استفاده علیه اوکراین، ایران محکوم 

شده و تحت فشار بیشتر قرار خواهد گرفت؟
به نظر می رسد که اینطور نباشد چراکه محکوم 
شدن ایران در قضیه اوکراین باید توسط شورای 
هم  تحلیلگران  که  همانطور  شود.  انجام  امنیت 
با  دوستی  از  ایران  شرایطی  چنین  در  می گویند، 
صدور  خطر  آن ها  وتوی  با  و  برده  بهره  روسیه 

قطعنامه را از سر خواهد گذراند.
قبل از رسیدن به این مرحله، اما باید دبیرخانه 

سازمان ملل معلوم کند که پهپاد های ادعای اصال 
ایرانی است یا خیر؛ به هرحال، روسیه کال ایرانی 
آن ها  که  کرده  اعالم  و  تکذیب  را  پهپاد ها  بودن 

متعلق به خودش هستند.
هیات  یک  که  است  الزم  شرایط  این  در 
حقیقت یاب به اوکراین برود. غربی ها اصرار دارند 
این هیات از سمت سازمان ملل و در چارچوب 
رییس  اجرایی  دستور  و  باشد   ۲۲۳۱ قطعنامه 
شورای امنیت برای این قطعنامه باید به اوکراین 
لزوم  صورت  در  معتقدند  اما  روس ها،  برود. 
حضور هیات حقیقت یاب در هر مکانی، شورای 
غربی ها  که  حالی  در  کند؛  موافقت  باید  امنیت 
دبیرخانه  از  هیات هایی  گذشته  در  می گویند 
موشک ها  اینکه  از  آگاهی  برای  ملل  سازمان 
مثل  کشور هایی  به  هستند،  کشوری  چه  ساخت 
همواره  بنابراین  می رفته اند؛  امارات  و  عربستان 
این  بر  روس ها  ولی  دارد،  وجود  رویه ای  چنین 
باورند که این رویه اشتباه و غیرقانونی بوده است.
ناگفته نماند که دبیرخانه سازمان ملل با وجود 
به  تحقیق  برای  هیاتی  می تواند  روسیه،  مخالفت 
اوکراین بفرستد. در این حال روسیه تهدید کرده 
که در صورت اعزام هیات حقیقت یاب، همکاری 
اکنون  دلیل  همین  به  کرد.  خواهد  قطع  را  خود 
را  شرایط  باید  غربی  کشور های  و  ملل  سازمان 
بسنجند و تصمیم بگیرند که آیا ریسک برخورد 
جدی تر با روسیه را پذیرفته اند و این کار را انجام 

می دهند یا خیر؟
ایران  برای  ماجرا  این  شود  معلوم  اینکه  برای 
بدبینانه ترین  باید  خیر  یا  شد  خواهد  دردسرساز 
که  کنیم  فرض  یعنی  بگیریم  نظر  در  را  شرایط 
کمیته  کار  اتمام  پی  در  تکذیب ها  همه  رغم  به 
حقیقت یاب معلوم شود که پهپاد ها ایرانی هستند؛ 
در این شرایط باز هم در نهایت تصویب قطعنامه 
علیه ایران در شورای امنیت، مستلزم عدم مخالفت 
قطعنامه،  عدم صدور  و  روسیه  است.وتو  روسیه 
چراکه  نیست،  اوضاع  بودن  خوب  معنی  به  اما 
به  ملل  دبیرخانه سازمان  از  را  هیاتی  بتوانند  اگر 
لحاظ  از  ایران محکوم شود،  بفرستند و  اوکراین 
برای  مثبتی  نتیجه  تبلیغاتی  دیپلماتیک، سیاسی و 

ایران رقم نخواهد خورد.

جنگ اوکراین برای ایران دردسرساز می شود؟
شنبه14آبان 1401      شماره  6404      سال  بیست و پنجم

تالش آمریکا برای حذف 
ایران از کمیسیون زنان

معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید ایاالت 
زن  مقام  کمیسیون  از  ایران  برای حذف  متحده 

سازمان ملل تالش می کند.
نقض  اقدام،  این  دلیل  کاماال هریس   گفته  به 

حقوق زنان  در ایران است.
ایران به تازگی دوره چهار ساله عضویت خود 
کرده  آغاز  ملل  سازمان  زنان  کمیسیون  در  را 
ماه  در  ساالنه  که  کمیسیون  این  هدف  است. 
تقویت  می کند،  برگزار  را  خود  جلسات  مارس 

برابری جنسیتی و توانمندی زنان است.
ادامه گفت:  در  آمریکا  رئیس جمهوری  معاون 
به طور  که  کشوری  است  معتقد  متحده  »ایاالت 
پا  زیر  را  دختران  و  زنان  حقوق  سیستماتیک 
بین المللی  تشکیالت  هیچ  در  نباید  می گذارد 
حقوقی  چنین  از  که  ملل  سازمان  به  وابسته  یا 

محافظت می کند نقش داشته باشد«.
در  حضور  شایسته  »ایران   افزود:  هریس 

کمیسیون زنان نیست«.
همچنین ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
اظهاراتی  در  خبرنگاران  با  نشستی  در  آمریکا، 
می کوشد  متحده  ایاالت  دولت  که  گفت  مشابه 
بررسی و آن  را  ایران  برای حذف  پیشنهادها  تا 

را عملی کند.
کمیسیون مقام زن ملل متحد دارای ۴۵ عضو 
است و باالترین نهاد نظارتی سازمان ملل متحد 
پیشرفت  به  کمک  و  جنسیتی  برابری  زمینه  در 

زنان در جهان به شمار می رود.
برجام 

دیگر آینده ای ندارد
از  یکی  آلمان،  آزاد  دمکرات  حزب  دبیرکل 
کشور،   این  ائتالفی  دولت  در  شریک  احزاب 
گفت:»توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی 

آینده ای ندارد و با واقعیات منطبق نیست«.
ادامه  که  کرد  خاطرنشان  جیرسرایی  بیژن 
هیچ گونه  برجام   احیای  مورد  در  مذاکرات 

مشروعیتی ندارد.
او که ۴۶ ساله و متولد ایران است افزود: »به 
و  نیست  منطبق  واقعیات  با  توافق  این  من  نظر 
آینده ای ندارد«.مذاکرات مربوط به احیای برجام 
از چند ماه پیش به حالت تعلیق درآمد و تحت 
تاثیر  اعتراضات  اخیر بیش از گذشته تیره شده 

است.
یک جانبه  به شکل   ۹۷ سال  در  آمریکا  دولت 
از برجام خارج شد و تحریم های شدیدی علیه 
سفید  کاخ  پیش  هفته  چند  کرد.  وضع  ایران 
مربوط  دیپلماتیک  اقدامات  فعال  که  کرد  اعالم 
و   است  کرده  متوقف  را  برجام  مذاکرات  به 
در  روسیه  جنگ  برای  پهپاد  ارسال  به  را  ایران 
اوکراین متهم کرد.هدف توافق هسته ای ایران و 
و  هسته ای  فعالیت های  مهار  جهانی  قدرت های 
در  اتمی  به سالح  تهران  دستیابی  از  جلوگیری 
جمهوری  علیه  بین المللی  تحریم های  لغو  برابر 

اسالمی بود.
اردوغان به ادامه تقویت 

مناسبات با تل آویو
 ادامه می دهد

نتایج  کرد:  اعالم  ترکیه  جمهوری  رئیس 
ادامه  به  ما  باشد،  که  هرچه  اسرائیل  انتخابات 

تقویت روابط خود با اسرائیل تمایل داریم.
اردوغان،  طیب  رجب  النشره،  از  گزارش  به 
نتایج  داشت:  عنوان  ترکیه  جمهوری  رئیس 
به  ما  باشد،  که  هرچه  اسرائیل  در  انتخابات 
تقویت روابط با اسرائیل بر اساس احترام متقابل 
تمایل  برد  برد-  اصل  اساس  بر  منافع  حفظ  و 

داریم.
وی با بیان اینکه روابط میان ترکیه و اسرائیل 
طی مقطع گذشته شاهد سفرهایی در سطوح باال 
بود، افزود: ما تماس فشرده ای با طرف اسرائیلی 
داشتیم که در ۱۷ اوت به تصمیم رسمی ما برای 
ازسرگیری کامل عادی سازی روابط و ارتقای آن 

به باالترین سطح و تعیین سفراء انجامید.
بر  مسیر  همان  به  ما  داشت:  عنوان  اردوغان 
اساس اصل احترام متقابل ادامه می دهیم، چراکه 
تمام  برای  اسرائیل  با  همکاری مان  و  ما  روابط 

منطقه مثبت خواهد بود.
چاووش اوغلو: 

یونان عقلش را
 از دست داده!

ترکیه،یونان را به دلیل موضع "غیر صادقانه"در 
مدیترانه شرقی مورد  اژه و  مورد مسائل دریای 

انتقاد قرار داد.
اوغلو،  مولود چاووش  آناتولی،  از  به گزارش 
در  سخنانی  طی  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
و  اقتصادی  سیاسی،  تحقیقات  بنیاد  اندیشکده 
پایتخت  آنکارا،  در  مستقر   )SETA( اجتماعی 
ترکیه، گفت آتن مسیر عدالت را در مورد مسائل 

موجود مسدود می کند.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  اوغلو  چاووش 
ادعاهای یونان برای حمله به ترکیه گفت که این 
دست  از  را  خود  "عقل  آتن  که  معناست  بدان 

داده است."
به  آتن  اینکه  بیان  با  ترکیه  امور خارجه  وزیر 
خوبی می داند مخالفت با آنکارا به چه معناست، 
به یونان یادآوری کرد که "به این نگاه نکنید که 
چه کسی پشت سر شماست، بلکه به این نگاه 

کنید که با چه کسی روبرو هستید."

جهان با بحران بزرگی مواجه است

طبق  که  »لیکود«  حزب  رئیس  نتانیاهو  بنیامین 
آخرین نتایج شمارش آرا انتخابات کنست در صدر 
است، در جمع طرفداران خود تاکید کرده که آماده 

بازگشت به ِسمت نخست وزیر اسرائیل است.
نتانیاهو،  »آی۲۴«،  خبری  پایگاه  گزارش  طبق 
که  کسی  و  لیکود  حزب  رئیس  عنوان  به 
تل آویو  نخست وزیری  در  سابقه  طوالنی ترین 
هوادارانش  جمع  در  امروز  دارد،  کارنامه  در  را 
حاضر شده و براساس نتایج اولیه پیروزی اش در 
انتخابات، تاکید کرده که آماده بازگشت خود به 

نخست وزیری است.
تشکر  ضمن  خود  امروز  سخنرانی های  در  او 
در  حضور  برای  خود  حامی  شهرک نشینان  از 
در  پیشتازی اش  به  رای،  صندوق های  پای 
نظرسنجی های روز گذشته اشاره کرده و مدعی 
شده است که با وجود نتایج اولیه، قادر است با 

اکثریت قاطع ائتالف تشکیل دهد.
نتایج شمارش  آخرین  که  است  در حالی  این 
انتخاباتی سرزمین های اشغالی  آرا در حوزه های 
امروز ظهر نشان داد که حزب »لیکود« به رهبری 

صهیونیستی  رژیم  پیشین  نخست وزیر  نتانیاهو، 
سال   ۱۶ نتانیاهو  است.  کنست  انتخابات  پیشتاز 
در جایگاه نخست وزیری کابینه تل آویو حضور 

داشته است.
رسانه های عبری طی ساعاتی قبل گزارش دادند 
که نتانیاهو، رهبر حزب لیکود اولین گفتگو های 
که  را  راست گرا  جناح  احزاب  رهبران  با  خود 
وی  آینده  دولتی  ائتالف  از  بخشی  می توانند 

باشند، آغاز کرده است.
پیش از این پایگاه خبری »آی ۲۴« اسرائیلی در 
گزارشی اعالم کرده بود که پس از پایان شمارش 
۶۲.۴ درصد آرا تا بامداد امروز چهارشنبه، نتایج 
نشان می دهد که لیکود با کسب ۳۳ کرسی )۱+( 

در صدر انتخابات کنست قرار دارد.
به طور کلی، نتایج به دست آمده حاکی تا این 
متمایل  از آن است که متحدان و احزاب  لحظه 
دست  به  کرسی   ۶۵ از  بیش  نتانیاهو  ائتالف  به 
به رهبری  ائتالف مقابل،  آورده اند؛ در حالی که 
تل آویو  کابینه  فعلی  نخست وزیر  الپید«  »یائیر 

مجموعًا ۵۰کرسی را از آن خود کرده است.

پرتاب موشک بالستیک قاره پیما کره شمالی احتماال ناموفق بود
مردم ژاپن به پناهگاه رفتند

جمله  از  بالستیک  موشک  چندین  شمالی  کره 
یک موشک بالستیک قاره پیما که گویا با شکست 
مواجه شده را شلیک کرد؛ اقدامی که باعث شد 
هشداری برای شهروندان شمال و مرکز ژاپن مبنی 

بر رفتن به پناهگاه منتشر شود.
به نقل از خبرگزاری رویترز، علی رغم  هشدار 
از  اولیه دولت کره شمالی مبنی بر عبور موشک 
ژاپن، اما توکیو اعالم کرد که چنین چیزی صحت 

ندارد.
این  که  گفتند  ژاپن  و  جنوبی  کره  در  مقامات 
بوده  قاره پیما  بالستیک  موشک  احتماال  موشک 
محسوب  شمالی  کره  سالح  دوربردترین  که   –
می شود و برای حمل کالهک هسته ای به آن سوی 

کره زمین طراحی می شود-.
جزئیات  به  اشاره  بدون  یونهاپ  خبرگزاری 
که  معتقدند  جنوبی  کره  مقامات  که  داد  گزارش 
"این موشک بالستیک قاره پیما در هنگام پرواز با 
وزارت  سخنگوی  است."  شده  مواجه  شکست 
احتمالی  شکست  تایید  از  جنوبی  کره  دفاع 

خودداری کرد.
یاسوکازو هامادا، وزیر دفاع ژاپن گفت که دولت 
این کشور رد این موشک بر فراز دریای ژاپن را 
گم کرده و همین امر موجب شده تا اطالعیه خود 

مبنی بر پرواز بر فراز ژاپن را تصحیح کند.

کره  جنوبی،  کره  و  آمریکا  مقامات  گفته  به 
آزمایش  "چندین  میالدی  شمالی در سال جاری 

ناموفق موشک بالستیک قاره پیما" داشته است.
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
در بیانیه ای عنوان داشت: »ایاالت متحده، پرتاب 
محکوم  را  کره شمالی  قاره پیما  بالستیک  موشک 
می کند. این پرتاب نقض آشکار چندین قطعنامه 
است.  متحد  ملل  سازمان  ملی  امنیت  شورای 
سوی  از  تهدیدی  نشانگر  پرتاب  این  همچنین، 

تسلیحات غیرقانونی کره شمالی است.«
امنیت  شورای  سخنگوی  واتسون،  آدرین 
بایدن،  »جو  کرد:  اظهار  بیانیه ای  در  آمریکا  ملی 
در  او  ملی  امنیت  تیم  و  آمریکا  رئیس جمهوری 
تمامی  آمریکا  هستند.  موقعیت  ارزیابی  حال 
اقدامات الزم را برای تضمین امنیت انجام خواهد 

داد.«
موشک  دو  کم  دست  همچنین  شمالی  کره 
پرتاب ها  این  کرد.  پرتاب  را  برد  کوتاه  بالستیک 
کره  که  شد  انجام  آن  از  پس  روز  یک  درست 
روز  یک  در  تنها  را  موشک   ۲۳ حداقل  شمالی 
پرتاب های  در  همچنین  شمالی  کره  کرد.  شلیک 
نزدیکی  به  را  موشکی  بار  اولین  برای  دیروزش 

ساحل کره جنوبی شلیک کرد.
چو  که  کرد  اعالم  سئول  خارجه  امور  وزارت 

هیون دونگ، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی 
وزیر  معاون  شرمن،  وندی  با  تماسی  طی  امروز 
شمالی  کره  موشکی  پرتاب های  آمریکا،  خارجه 

را  به عنوان "اقدامی غیراخالقی" محکوم کرد.
به گفته وزیر دفاع ژاپن، اولین موشک تا ارتفاع 
کیلومتری   ۷۵۰ برد  و  کیلومتری   ۲۰۰۰ حدود 
بود  صورتی  به  آن  پروازی  الگوی  و  کرد  پرواز 
که از پرواز بر فراز کشورهای همسایه جلوگیری 

شود.
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن چند دقیقه پس 
از پرتاب موشکی کره شمالی عنوان داشت: »قطعا 
پرتاب های موشکی که توسط کره شمالی تکرار 

می  شود، قابل بخشش نیست.«
رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفت که 
موشک بلند برد کره شمالی از حوالی پیونگ یانگ، 

پایتخت کره شمالی شلیک شد.
از  پس  شمالی  کره  موشکی  پرتاب های  این 
جنوبی  کره  و  آمریکا  از  کشور  این  درخواست 
مقیاس  در  نظامی  رزمایش های  توقف  بر  مبنی 
کره  گفته  به  که  رزمایش هایی  شد؛  انجام  بزرگ 
شمالی باعث "ایجاد تحریکاتی می شود." اما این 
در حالی است که سئول و واشنگتن می گویند که 
این رزمایش ها "دفاعی" هستند و برای مقابله با 

"تهدیدات کره شمالی" انجام می شوند.

فشار  با  دشمن  گفت:  سوریه  خارجه  وزیر 
این  اما  است  ایران  مواضع  تغییر  پی  در  آوردن 
انقالب به حفظ دستاوردهای خود ادامه می دهد و 
کسانی که به دنبال تضعیف روابط دمشق و تهران 

هستند شکست خورده اند و می خورند.
حسین  با  مشترک  نشست  در  المقداد  فیصل   
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با ابراز خرسندی 
درباره  تا  آمدم  تهران  به  گفت:  حضورش،  از 
داشته  وگوهایی  گفت  کشور  دو  همکاری های 

باشیم.
این  برای  این سفر  افزود:  وزیر خارجه سوریه 
ملت  و  رهبری  کنار  که  کنیم  تاکید  ما  که  است 
ایران مقابل تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی و  
اقداماتی هستیم که با آن ایران و منطقه را هدف 

قرار می دهد.
المقداد با اعالم همبستگی دولت و ملت سوریه 
که  گفت: خوشحالم  ایران،  اسالمی  جمهوری  با 
مواجه شده و تالشهای  با شکست  اقدامات  این 
اراده  ناکام ماند.  ایران  آنها علیه  مالی و رسانه ای 
ایران بر این است که کنار دولت و ملت خودش 

بایستد.
وی ادامه داد: همین روش را تروریست ها برای 
هدف قرار دادن دولت سوریه انجام دادند. دشمن 
است  ایران  مواضع  تغییر  پی  در  آوردن  فشار  با 
ادامه  به حفظ دستاوردهای خود  انقالب  این  اما 

به  رو  همواره  تهران   و  دمشق  روابط  می دهد. 
توسعه خواهد بود و کسانی که به دنبال تضعیف 
این روابط هستند شکست خورده اند و می خورند.

این  حضور  به  اشاره  با  سوریه  خارجه  وزیر 
ملل  سازمان  منشور  بعد  هفته  نشست  در  کشور 
در تهران، گفت: با دنیای تک قطبی روبرو هستیم 
که سازمان ملل را در احاطه خود قرار داده است.
المقداد گفت: ما حامی موضع ایران در مذاکرات 

طول  در  ایران  داریم  اعتقاد  و  هستیم  هسته ای 
کشورهای  امیدواریم  و  بوده  صادق  مذاکرات 

غربی از مواضع غیرصادقانه دست بکشند.
با  امروز  کرد:  تصریح  سوریه  خارجه  وزیر 
گوهای  و  گفت  و  کردم  دیدار  رییسی  آیت اهلل 
و ضرورت  سوریه  و  ایران  روابط  درباره  خوبی 
آن  با  که  چالش هایی  با  مقابله  برای  المللی  بین 

روبرو هستیم.
حضور  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  المقداد 
تروریست ها در سوریه گفت: نفاق و دورویی و 
غربی  کشورهای  سیاست  مبنای  که  خواهی  باج 
شده  تروریستی  گروه  این  پیداش  موجب  است 
است و داعش از دامن آمریکا و اسرائیل به وجود 

آمد.
وی افزود: بیش از هفتاد رسانه و صدها دستگاه 
تروریستی  گروههای  این  کارگیری  به  برای  را 
این  مانع  ترکیه  دولت  امیدواریم  و  دادند  شکل 
بردارد.  دست  اقدامات  این  از  و  شود  تحرکات 
برای  ابزاری  دنبال  به  کشورهای در حال توسعه 
علیه  آنها  اقدامات  و  هستند  وضعیت  این  تغییر 
تحریم ها  نیست.  قبول  قابل  منطقه  و  سوریه 
ملت ها را هدف قرار می دهد تا حمایت آنها را از 
دولت هایشان از بین ببرد. این تحریم ها غیرقانونی 
موضوع  این  از  باید  غربی  کشورهای  و  است 

دست بکشند.

وزیر خارجه سوریه:
فشار دشمن برای تغییر در مواضع ایران است

در  خود  سخنرانی  در  ملل  سازمان  دبیرکل 
کرد،  اعالم  الجزایر  در  عرب  اتحادیه  نشست 
بحران  با  دودستگی ها  وجود  دلیل  به  جهان 

بزرگی روبروست.
از  سازمان  این  گفت،  گوترش،   آنتونیو   
رژیم  اشغالگری  به  دادن  پایان  و  صلح  روند 
صهیونیستی در رابطه با پرونده فلسطین حمایت 
احیای  خواستار  ما  افزود:  ادامه  در  می کند.وی 
توافقنامه غالت بین روسیه و اوکراین هستیم تا 
از بحران غذایی در تعدادی از کشورهای جهان 

جلوگیری شود.
در  اقلیمی  تغییرات  نشست  گفت،  گوترش 
کاهش  سر  بر  توافق  برای  فرصتی  شرم الشیخ 
انجام  به  کشورها  پایبندی  و  گلخانه ای  گازهای 

تعهداتشان خواهد بود.
در  مصر  جمهوری  ریاست  نهاد  همچنین 
رئیس  سیسی،  عبدالفتاح  کرد،  اعالم  بیانیه ای 
حاشیه  در  گوترش  و  کشور  این  جمهوری 
نشست های اتحادیه عرب در الجزایر باهم دیدار 

کردند.
در این دیدار، دو طرف درباره آخرین تحوالت 
به ویژه  مسائل  و  پرونده ها  از  تعدادی  مورد  در 
برای  جاری  آمادگی های  نیز  و  لیبی  بحران 
شرم الشیخ  اقلیمی  تغییرات  اجالس  سازماندهی 

دیدار  این  کردند.در  نظر  تبادل  و  بحث 
مسوولیت  اصل  شدن  نهادینه  برای  همکاری ها 
میان   در  هوایی  و  آب  مسائل  پیرامون  مشترک 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی 
در  باید  یافته  توسعه  کشورهای  اینکه  و  شد 
اجرای تعهدات زیست محیطی به کشورهای در 

حال توسعه کمک مالی و فنی کنند.
از  مصر  کرد،  اعالم  دیدار  این  در  سیسی 
همکاری مثمر ثمر و رو به رشد با سازمان ملل 
و  اقلیمی  تغییرات  موضوع  با  رابطه  در  متحد 

اثرات آن بر جهان قدردانی می کند.
نشست  از  کشورش  میزبانی  به  ادامه  در  وی 
شرم  در  نوامبر  ماه  در  اقلیمی  تغییرات  جهانی 
الشیخ پرداخت و گفت، مصر تالش خواهد کرد 
نیازهای  از  جامعی  انداز  چشم  نشست  این  در 
توانایی های  و  توسعه  حال  در  کشورهای 
کند  اتخاذ  کند  اتخاذ  یافته  توسعه  کشورهای 
اجرا  قابل  و  عملی  تعهدات  و  راهکارها  به  تا 
های  با چالش  مواجهه  در  المللی  بین  در سطح 
تحقق  به  که  ای  گونه  به  یابد  دست  اقلیمی 
کمک  پایدار  توسعه  برای  ملل  سازمان  اهداف 
امیدواری کرد که نشست  ابراز  کند.گوترش هم 
شرم الشیخ نقطه عطفی در موضوع تغییرات آب 

و هوایی باشد.
 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ و برابر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۹۵۶۹ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۱۴  هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای/ بانو نوریان فرزند محمدابراهیم نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۹۳.8۵ مترمربع که مقدار 8۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ۱۵۰ فرعی 
از ۲۴- اصلی واقع در قریه  رزک بخش یک خریداری شده از آقای/ خانم شجاع نوری مالک رسمی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق این روزنامه و محلی/ سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی  و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتیکه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شناسه آگهی: ۱۴۰۴۳۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۰8.۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۰8.۲8

عین اله تیموری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه

30-اصلی )قریه کوکده علیا(
۲۰۱ فرعی آقای حسین حسین زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  احداثی با کاربری مسکونی  به مساحت ۵۶8.۴۰ 

متر مربع  ، خریداری شده بالواسطه از مالک اصغری و مع الواسطه از فرزاد علیزاده.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهای هیات الصاق 
تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای  را اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از 
طریق الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،  واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

شناسه آگهی: ۱۴۰۴۲۳۶-  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۰8.۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۰8.۲8
حسن صالحی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
 نظر به دستورمواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ امالک 
مالکانه و  نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات  ثبتی  قانون مذکور مستقر در واحد  ماده یک  متقاضیانی که در هیات موضوع 

بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در  قریه حمزده سفلی پالک 8 اصلی بخش ۳ قشالقی

  ۴۷۹ فرعی آقا/ خانم عباس و محمدصادق شهرت هر دو خلیق مهربانی  فرزند ابوالقاسم حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به 
میزان ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ و زراعی ( به مساحت ۲۴8.۱۴ مترمربع خریداری 

بدون واسطه/ با واسطه از  انصاراهلل سلیمانی..
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی: ۱۴۰۳۱۳۲- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۰8.۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۰8.۲8
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

مفقود شده 
برگ سبز سواری پژو 405 مدل 96 به شماره موتور 124k1071322 و شماره شاسی NAAM01CE3HK590198 و شماره شهربانی 

41- 869 د 79 به نام حمزه لشنی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.


