
بین الملل

انگلیس ۲۴ شخص 
و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد
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اعتقاد  اندیشکده های آمریکایی   کارشناسان و 
دارند در ریاض و واشنگتن نظرات متضادی در 
این  دارد و حل  رابطه وجود  تنظیم دوباره  مورد 
دلیل  همین  به  است،  دشوار  بسیار  داخلی  موانع 
از  را  خود  اهداف  دارد  تصمیم  سعودی  دربار 

دریچه رابطه با کاخ کرملین دنبال کند.
حادترین  در  ریاض  و  واشنگتن  میان  روابط 
شرایط خود به سر می برد به نحوی که برخی آن 
را با ابتدای سال ۲۰۰۱ و اوج تنش میان جورج 
اگرچه  کنند.  می  مقایسه  عبداهلل  ملک  و  بوش 
قتل  حادثه  از  پس  تا  نداد  اجازه  ترامپ  دونالد 
روزنامه  نویس  ستون  خاشقچی«  »جمال  فجیع 
واشنگتن پست، روند زوال تدریجی روابط ایاالت 
متحده و عربستان سعودی از کنترل خارج شود اما 
از همان زمان اتخاذ رویکردهای ضد سعودی در 
میان چهره های هر دو حزب کنگره مشخص کرد 

که آینده پرتنشی در انتظار دو طرف قرار دارد.
مرکز پژوهشی »نشنال اینترست« اعتقاد دارد دو 
به  رجوع  برای  توجهی  قابل  بهانه  اکنون  کشور 
و  بوش  دوره جورج  در  اگرچه  ندارند.  یکدیگر 
در سال های ابتدایی قرن ۲۱ روابط میان رهبران 
وقوع  اما  شد  پرتنش  االن  همچون  کشور  دو 
حادثه ۱۱ سپتامبر، نیاز آمریکا به نفت خاورمیانه 
مواضع  از  عبداهلل  ملک  و  بوش  نشینی  عقب  و 
موجب گشت تا روابط دو کشور در سال ۲۰۰۵ 
به شدت گرم شود. بازخورد این روابط احیا شده 
در قراردادهای نظامی و تسلیحات بزرگی خود را 
نشان داد که برخی از آن ها در دولت باراک اوباما 

فاش شدند.
طبق این تحلیل، موضع گیری دموکرات ها به 
ویژه سخنان تند جو بایدن در مورد مرگ روزنامه 
را  سعودی  دربار  کینه  پست،  واشنگتن  نگار 
برانگیخت و البته موضوعات دیگری هم در این 
زمینه مطرح بودند که در نهایت این دلخوری را 
تولید  کاهش  در جهت  با روسیه  توافق خود  در 
نفت اوپک پالس، آن هم اندکی قبل از انتخابات 
اجازه  و  دادند  نشان  آمریکا  کنگره  ای  میاندوره 
نفع  به  جهانی  بازار  در  نفت  قیمت  تا  ندادند 

دموکرات ها کاهش یابد.
اکنون آمریکا دیگر خود  این تحلیل،  بر اساس 
تهدید  و  شده  نفت  صادرکننده  و  تولیدکننده 
تروریسم نیز وجود ندارد و عالوه بر این رهبران 
برابر  نشینی در  به عقب  نیز عالقه ای  دو کشور 

یکدیگر ندارند.
آمریکایی  قانونگذاران  اما  حین  همین  در 
خواستار رسیدگی قاطع به رفتار و سیاست های 
دربار سعودی و تنبیه ریاض از سوی کاخ سفید 

هستند.
با این حال تحلیلگر نشنال اینترست اعتقاد دارد 
سنجیده  عربستان  با  رفتارش  در  باید  واشنگتن 
قدرت  موضوع  طرف  یک  از  زیرا  کند  عمل 
با  ای  هسته  توافق  نشدن  نهایی  و  ایران  فزاینده 
تهران مطرح است و از طرف دیگر افزایش قدرت 
روسیه و چین در خاورمیانه و نزدیکی بیشتر آن 
ها به عربستان ممکن است به ضرر ایاالت متحده 
و شرکای آن تمام شود.تحلیلگران دالیل و انگیزه 
در  سلمان  بن  خانواده  برای  را  گوناگونی  های 

نزدیکی به کرملین بر می شمرند.
اندیشکده »شورای آتالنتیک« در زمینه حمایت 
زمینه  در  ویژه  به  مسکو  از  سعودی  عربستان 
مطرح  را  احتمال  این  پالس  اوپک  طرح  اجرای 
کرده است که ریاض با لطف نفتی خود نسبت به 
روسیه، نیم نگاهی به دیگر خواسته های خود در 

سطح منطقه و بین الملل دارد.  
ایرانی  پهپادهای  که  شده  مدعی  تحلیل  این 
مورد  مسائل  از  یکی  اوکراین  در  شده  استفاده 
کارت   ها  سعودی   شاید  هستند.  عربستان  توجه 
های خود را با مسکو به بازی بگیرند و از سوی 
از  را  پهپادها  این  تا  بخواهند  اسرائیل  از  دیگر 
نزدیک بررسی و داده هایی را از عملکرد آن ها در 

میدان نبرد دریافت کند.
این احتمال نیز مطرح است که عربستان سعودی 
همچنین عالقه داشته باشد تا با نزدیکی به روسیه 

مانع از واکنش تند ایران نسبت به خودش شود.
بیان  آمریکایی  فکر  اتاق  این  که  دومی  محور 
باز می  ایران  ای  منطقه  نفوذ  و  به قدرت  داشت 

گردد.
تحلیلگر شورای آتالنتیک اعتقاد دارد عربستان 
سعودی در نزدیکی به روسیه به تحوالت سوریه 
نظر  دمشق  حکومت  با  تهران  نزدیک  روابط  و 
دارد. اکنون ریاض پذیرفته است که بشار اسد باید 
بماند، این درحالی است که تا قبل از این آمریکا 
و عربستان راهبرد خروج او از صحنه سیاسی را 

هدف قرار داده بودند.
به  را  است که دمشق  این  هدف جدید ریاض 
در  کند.  دور  تهران  از  و  بازگرداند  عرب  جهان 
شرایطی که ریاض یک استراتژی بین المللی برای 
و چشم انداز  ندارد  در سوریه  ایران  نفوذ  کاهش 
دولت  از سوی  آینده سوریه  برای  دستیابی  قابل 
خود  امیدهای  سعودی  حکام  بیند،  نمی  آمریکا 
با مسکو در آینده  را به همسو کردن منافع خود 

سوریه گره زده اند.
اندیشکده،  این  نگاه  از  عربستان  دیگر  انگیزه 
های  قطعنامه   از  ممانعت  در  روسیه  نظر  تغییر 
بالقوه جدید شورای امنیت سازمان ملل است که 
انتقال تسلیحات به ریاض و استفاده علیه حوثی 
 های یمن را محدود می  کند. به دست آوردن اهرم 
فشار برای تغییر موضع روسیه نسبت به آنچه که 
عربستان سعودی به عنوان یک تهدید وجودی می 

بیند، مورد توجه ریاض قرار دارد.  
بازار گندم  دیگر موضوع نیز سیطره روسیه در 
غذایی  ناامنی  با  که  است  خاورمیانه  منطقه  برای 
دست و پنجه نرم می کند و از نظر ریاض دارای 
اهمیت است. این مساله شامل عربستان سعودی 
نیز می شود که طبق گزارش بانک جهانی، کمتر 
از ۲ درصد از زمین های آن قابل کشت هستند.  

روسیه  به  نزدیکی  در  ریاض  تحلیل  این  طبق 
این  به  واشنگتن  که  است  چیزهایی  دنبال  به 
کشور ارائه نخواهد کرد.عربستان سعودی نسبت 
 ۳۱-FC و  روسیه   ۵۷-SU های  جنگنده  به 
چین عالقه مندی نشان داده است. اگرچه اثبات 
اما گفته می شود این دو جنگنده از  نشده است 
 ۳۵-F جهاتی مشابه با جت جنگنده نسل جدید
این  از  اند.هیچ کدام  متحده طراحی شده  ایاالت 
ساخت  نظامی  هواپیماهای  بقیه  با  جنگنده  دو 
آمریکا و اروپا مورد استفاده در عربستان سعودی 
عربستان  منافع  صورت  هر  در  نیستند.  هماهنگ 
طور  به  خود  نظامی  سریع  نوسازی  در  سعودی 
کامل در تضاد با نگاه کنگره و دفتر امور سیاسی - 
نظامی وزارت امور خارجه قرار دارد که خواستار 

توقف فروش تسلیحات هستند.  
ای  نکته  آتالنتیک،  شورای  موسسه  دیدگاه  از 
عاملی  که  است  این  شود  گرفته  نادیده  نباید  که 
مشاور  عنوان  به  که  القحطانی«  »سعود  همچون 
کارگردانی  اصلی  مظنون  سلمان،  بن  محمد 
شاید  است،  روزنامه  نگار  خاشقچی  جمال  قتل 
دوست داشته باشد تا تجربیات ترورش را با دیگر 

کشورها به اشتراک بگذارد.
و  آمریکا  شرایط  به  دیدگاهی  هر  با  کل  در 
عربستان نگریسته شود مشخص است که در هر 
دو پایتخت نظرات کاماًل متضادی در مورد نحوه 
تنظیم مجدد رابطه وجود دارد. حل این اختالفات 
داخلی دشوارتر از دستیابی به توافق بین دو کشور 

بر سر منافع متقابل خواهد بود.
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اتحادیه اروپا 
۳۲ شخص و نهاد 

ایرانی را تحریم کرد
اتحادیه اروپا دوشنبه ۲۹ شخص و سه نهاد 

ایرانی را تحت تحریم های خود قرار داد.
نهاد  سه  و  ۲۹ شخص  امروز  اروپا  اتحادیه 
اغتشاشگران  از  حمایت  بهانه  به  را  ایرانی 

تحت تحریم های خود قرار داد.
این فهرست قرار  از جمله اشخاصی که در 
گرفته اند امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سردار 

وحید مجید رئیس پلیس سایبری هستند.
فرماندهان نیروی انتظامی استان ها نیز تحت 

تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.
افرادی  نیز جزو  احمد وحیدی وزیر کشور 
است که اتحادیه اروپا به فهرست تحریم های 

خود اضافه کرده است.
همچنین شبکه خبری برون مرزی پرس تی 

وی نیز تحت تحریم قرار گرفته است.
خارجی  سیاست  مسئول  بورل  جوزپ 
جویانه  مداخله  اظهاراتی  در  اروپا  اتحادیه 
قبول« علیه معترضان  آنچه »خشونت غیرقابل 
خوانده را محکوم کرده و گفته ما تحریم های 

اضافی علیه ایران اعمال می کنیم.

 تمرکزمان روی مذاکره 
با ایران نیست

امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی؛  رابرت 
که  نیست  توافقی  ما  تمرکز  گفت:  ایران 
که  است  چیزی  روی  بلکه  نمی کند  پیشروی 
دیگری  ایران رخ می دهد. همچنین بخش  در 
از تمرکز ما روی فروش پهپاد توسط ایران به 

روسیه و آزادکردن گروگان هایمان است.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد 
که مذاکرات وین بر سر احیای برجام به دلیل 
داده،  از شهریورماه رخ  آنچه  و  ایران  مواضع 

متوقف شده است.
نماینده  مالی،  رابرت  رویترز،  از  گزارش  به 
در  دوشنبه  روز  ایران،  امور  در  آمریکا  ویژه 
به  اشاره  با  پاریس  در  خبرنگاران  جمع 
و  روسیه  به  ایران  توسط  پهپاد  فروش  اینکه 
ناآرامی های اخیر در ایران تمرکز آمریکا را از 
که  کرد  اظهار  است،  برداشته  هسته ای  توافق 
گذاشت  خواهد  باز  را  دیپلماسی  در  آمریکا 
مناسب  موعد  که«  زمانی  »برای  و  »اگر« 

فرابرسد.
این مقام ارشد آمریکا تصریح کرد: تمرکز ما 
توافقی نیست که پیشروی نمی کند بلکه روی 
چیزی است که در ایران رخ می دهد. همچنین 
فروش  روی  ما  تمرکز  از  دیگری  بخش 
آزادکردن  و  روسیه  به  ایران  توسط  پهپاد 

گروگان هایمان است.
او در ادامه عنوان کرد که واشنگتن هم اکنون 
دنبال  ایران  علیه  را  فشار  و  تحریم  سیاست 

خواهد کرد.
مالی افزود: اگر این مذاکرات )هسته ای( در 
جریان نیست به خاطر موضع ایران است و هر 

آنچه از ماه سپتامبر رخ داده.
بدون  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
گفت  مذاکرات  برای  زمانی  چارچوب  تعیین 
آمریکا  بخورد،  شکست  دیپلماسی  اگر  که 

آماده استفاده از دیگر ابزار ها خواهد بود.
که  کرد  عنوان  همچنین  آمریکایی  مقام  این 
برای  جدیدی  ابتکارات  بخواهد  ایران  اگر 
اتخاذ  هسته ای  برنامه  سرحد های  از  عبور 
و  متفاوت  واضح  طور  به  پاسخ  آنوقت  کند، 
خواهد  اروپایی مان  متحدان  با  هماهنگ شده 

بود.

لهستان دارایی های 
گازپروم روسیه را
 مصادره می کند

گزارش  گذشته  روز  لهستان  رسانه های 
دادند که ورشو دارایی های گازپروم روسیه را 

مصادره می کند.
به گزارش از راشاتودی؛  رسانه های لهستان 
احتماال  ورشو  که  دادند  گزارش  گذشته  روز 
کند.  مصادره  را  روسیه  گازپروم  دارایی های 
در  این شرکت  از سهام  درصد   48 اقدام  این 
داد  خواهد  قرار  هدف  را   EuroPolGaz
یامال- لوله  خط  لهستانی  بخش  مالک  که 
اتحادیه  به  را  روسیه  گاز  و  است  اروپا 
به  تصمیم  گزارش ها،  بر  می رساند.بنا  اروپا 
بودا،  والدمار  توسط  گازپروم  سهام  توقیف 
آژانس  درخواست  به  فناوری  و  توسعه  وزیر 
این  است.  شده  گرفته  لهستان  داخلی  امنیت 
تضمین  آن  هدف  که  کرد  اعالم  وزارتخانه 

امنیت زیرساخت های حیاتی لهستان است .
گفتند  لهستانی  مقامات  به گزارش رسانه ها، 

که این دستور باید فوراً اجرا شود
روسیه،  از  یامال-اروپا  گاز  لوله  خط 
تقریبًا  و  می گذرد  آلمان  و  لهستان  بالروس، 
نیمی از گاز گازپروم به غرب را حمل می کرد.
گاز  تولیدکننده  علیه  لهستان  تحریم های 
روسیه از ماه آوریل این شرکت را از وضعیت 
و  محروم  گاز  یوروپل  در  خود  سهامداری 
را  بازگرداندن سود سهام  توانایی  و  حق رای 
لهستان  دولت  می،  ماه  است.در  کرده  مسدود 
پایان  از  پیش  را  روسیه  طبیعی  گاز  قرارداد 

تاریخ انقضای آن در سال ۲۰۲۲ فسخ کرد

 ۲4 علیه  تحریم  اعمال  از  انگلیس  دولت 
حقوق  دالیل  به  ایران  با  مرتبط  نهاد  و  شخص 

بشری خبر داد.
تحریم های  که  کرد  اعالم  انگلیس  دولت 
ایران  علیه  بشری  حقوق  دالیل  به  را  جدیدی 
دولت  رویترز،  از  گزارش  است.به  کرده  اعمال 
 ۲4 علیه  تحریم  اعمال  از  دوشنبه  روز  انگلیس 
حقوق  دالیل  به  ایران  با  مرتبط  نهاد  و  شخص 

بشری خبر داد.
کلورلی،  جیمز  از  نقل  به  یورونیوز  همچنین 
دور جدید  در  که  نوشت  انگلیس  وزیر خارجه 
آنچه آن  را که مسئول  ایرانی  مقامات  تحریم ها، 
را نقض فجیع حقوق بشرعنوان کرد، در لیست 

تحریم های خود قرار داده است.
مداخله  اظهاراتی  در  بیانیه  این  در  کلورلی 
جویانه و با اشاره به ناآرامی های اخیر در ایران، 
پیام  شرکای مان  همراه  به  ما  که  کرد  عنوان 
واضحی برای ایران فرستادیم و در ایران باید به 

آزادی بیان احترام گذاشته بود.
کشورمان  ارتباطات  وزیر  زارع پور،  عیسی 

انگلیس  توسط  شده  تحریم  اشخاص  جمله  از 
است. اموال تمامی افراد تحریم شده در انگلیس 
بلوکه خواهد شد و این اشخاص قادر به سفر به 

انگلیس نخواهند بود.
ساعاتی  نیز  آلمان  خارجه  وزیر  بربوک،  آنالنا 
پیش در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
امروز اتحادیه اروپا پیام جدید و صریحی به ایران 

می فرستد. حقوق بشر تقسیم ناپذیر است.
وی در توییت دیگری با اشاره به سپاه پاسداران 
عنوان کرد که ما تحریم های بیشتری را تصویب 
کردیم که بر این نهاد تاثیر خواهد گذاشت. ما به 
همراه ۱۶ کشور دیگر توانستیم که جرایم ایران 
را در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل 
قرار دهیم.بربوک در توییت دیگری مدعی شد که 
نمی تواند  اصفهان  یا  تهران، مشهد  در  هیچ کسی 
به  مواجهه  بدون  می توانند  آن ها  که  کند  باور 
بزنند.  اقدامات  این  به  دست  عواقبی  هیچ گونه 
گوش  ما  هستند.  نظاره  حال  در  جهان  و  اروپا 
ادامه  فهرست گری  به  و  ماند  خواهیم  زنگ  به 

خواهیم داد.

یک  میزبان  امروز  از  ایران  بازرگانی  اتاق 
اتاق  رئیس  سرپرستی  به  روسیه  تجاری  هیئت 

بازرگانی این کشور خواهد بود.
اقتصادی  و  تجاری  فعالین  و  دولتی  مقامات 
رئیس  شافعی  غالمحسین  جمله  از  کشور  دو 
در  روسیه  سفیر  ددوف  الکسی  ایران،  اتاق 
ایران، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی 
اتاق  رئیس  کاترین  سرگی  خارجه،  امور  وزیر 
بازرگانی و صنعت روسیه، رضایی رئیس گروه 
ژیگانشین  روسیه،  و  ایران  پارلمانی  دوستی 
ایران،  در  روسیه  بازرگانی  نمایندگی  رئیس 
ایران  راهداری  سازمان  رئیس  مشاور  قربانی 
چوباروف  وادیم  آموزش،  و  راهبردی  امور  در 
روسیه،  صنعت  و  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
بین المللی  همکاری های  دفتر  مدیرکل  کاخکی 
اتاق  نایب رئیس  پادالکو  والدیمیر  گمرک، 
بازرگانی و صنعت روسیه، هادی تیزهوش تابان 
الکسی  و  روسیه  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
این  در  روسیه،  اکسپوسنتر  مدیرعامل  والکین 

همایش سخنرانی خواهند کرد.
همچنین نشست های B ۲ B تجار و بازرگانان 
دو طرف هم بعدازظهر فردا در همین هتل برگزار 

خواهد شد.
به  تهران،  بر  عالوه  است  قرار  هیات  این 

این  در  کند.  سفر  نیز  اصفهان  و  انزلی  رشت، 
هیات تجار و بازرگانانی در حوزه های مختلف 
مصالح  غذایی،  مواد  حمل ونقل،  جمله  از 
نفتی،  فرآورده های  و  پتروشیمی  ساختمانی، 
و.  و...  نمایشگاه ها  برگزاری  بین المللی،  داوری 

حضور دارند.
روسی  هیات  شده  انجام  مذاکرات  اساس  بر 
غذایی  مواد  واردات  به  را  خود  عالقه مندی 
میگو،  و  ماهی  خوراک  خشکبار،  همچون 
استایرن،  پلی  مانند  پتروشیمی  محصوالت 
مصالح ساختمانی مانند کاشی، سیمان و سنگ، 
ویتامین ها  و  آنتی بیوتیک ها  مانند  دارو  واردات 
خامه  مانند  لبنیات  بانداژ،  استروئیدی  دارو های 
صنایع  واردات  ماشینی،  فرش  واردات  یخی، 
پلیمر های  نوار  فویل،  ورق  مانند  پالستیکی 
ونیل کلریدی، پلی استال ها، رزین ها، رنگ های 
پالستیکی و پایه آب، واردات تجهیزات پزشکی 
صنعتی  ماشین آالت  و  سرمایه ای  و  مصرفی 
صادراتی  توان  وجود  صورت  در  تک(  )های 

ایران اعالم کرده است.
فراهم  از  همچنین  هیات  این  دست اندرکاران 
بودن شرایط برای صادرات مواد شیمیایی مانند 
بوتیل، غالت و روغن، چوب از روسیه به ایران 

خبر داده اند.

بزرگترین هیئت تجاری روسیه به تهران رسید

خواستار  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   
در  خود  اقدامات  قبال  در  روسیه  پاسخ گویی 
کرد  تاکید  قطعنامه ای  تصویب  با  و  شد  اوکراین 
را  کشور  این  به  وارده  خسارات  باید  مسکو  که 

جبران کند.
 ۱۹۳ از  کشور   ۹4 حمایت  که  قطعنامه  این 
کشور عضو سازمان ملل متحد را به دست آورد، 
همسایه  کشور  به  فوریه  ماه  که  روسیه  می گوید 
تمام  حقوقی  عواقب  »باید  کرد،  حمله  خود 
از  بپذیرد،  را  خود  بین المللی  نادرست  اقدامات 
جمله جبران خساراتی که این اقدامات به همراه 
به کشورهای عضو  یادشده  داشته است«.قطعنامه 
پیشنهاد می کند که با همکاری اوکراین یک پرونده 
بین المللی برای ثبت مستندات و اقامه دعوی علیه 

روسیه ایجاد کنند.
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  قطعنامه های 
ولودیمیر  دارد.  سیاسی  بار  اما  نیست،  الزام آور 
تصویب  نیز  اوکراین،  جمهوری  رئیس  زلنسکی، 

این قطعنامه را امری »مهم« توصیف کرد.
شامگاهی  ویدیویی  سخنرانی  در  زلنسکی   
خود گفت: »غرامتی که روسیه باید به خاطر آنچه 
انجام داده است بپردازد، اکنون بخشی از واقعیت 

حقوقی بین المللی است.«
این  به  ایران، چین، روسیه  از جمله  ۱4 کشور 
جمله  از  کشور   ۷۳ و  دادند  منفی  رای  قطعنامه 

برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز رای ممتنع.
در ماه مارس ۱4۱ کشور عضو مجمع عمومی 
تهاجم  محکومیت  به  رای  متحد  ملل  سازمان 
نظامی روسیه دادند. همچنین ۱4۳ کشور عضو نیز 
در ماه اکتبر اقدام روسیه در جدا کردن بخش هایی 
از اوکراین و الحاق آن به خاک خود را محکوم 

کردند.
ملل  سازمان  در  روسیه  سفیر  نبنزیا،  واسیلی 
متحد،  پیش از رای گیری به مجمع عمومی گفت 
که مفاد قطعنامه »از نظر قانونی باطل و بی اعتبار« 
رای  آن  علیه  که  خواست  کشورها  از  و  است 
کرد  متهم  را  غربی  کشورهای  سپس  بدهند.وی 
که تالش می کنند به نبرد در اوکراین دامن بزنند.

 در میان پنج قطعنامه ای که تاکنون درباره جنگ 

در اوکراین بود توسط مجمع عمومی به تصویب 
به  رأی  پایین ترین  با  مورد  این  است،  رسیده 
تصویب رسید.بر اساس این قطعنامه باید روسیه 
را در قبال نقض قوانین بین المللی این کشور در 
اوکراین یا علیه اوکراین به پاسخگویی کشاند و 
اقدامات  باید "پیامدهای حقوقی تمام  این کشور 
نادرست بین المللی خود، از جمله تمام خسارات 
که مصوبات مجمع  افزود  باید  متحمل شود«.  را 

عمومی سازمان ملل متحد الزام آور نیست.
دیدار رئیس سیا با همتای روس خود در ترکیه

مخفی  سازمان  مدیر  برنز،  جوزف  ویلیام 
خود  روسی  همتای  با  "سیا"  آمریکا  برون مرزی 

سرگئی ناریشکین در ترکیه دیدار کرد.
گفته  رسانه ها  به  سفید  کاخ  سخنگوی  یک 
سالح  کاربرد  مورد  در  روسیه  به  برنز  که  است 
است.شورای  داده  هشدار  اوکراین  در  هسته ای 
امنیت ملی آمریکا اعالم کرد که موضوع نشست 
گفته  است.  نبوده  جنگ  پایان  مذاکرات  آنکارا 
می شود که این دیدار پیشاپیش به اطالع اوکراین 
رسیده است.ایاالت متحده و شرکای غربی تأکید 
دارند که این اوکراین است که باید شرایط چنین 

مذاکراتی را تعیین کند.
از  یکی  آمریکا،  ملی  امنیت  شورای  گفته  به 
موضوع های مذاکره میان برنز و ناریشکین پرونده 

شهروندان آمریکایی است که در روسیه در زندان 
به سر می برند.

گزارش  پیشتر  کومرسانت  روسی  روزنامه 
سرویس  رئیس  ناریشکین،  سرگئی  که  بود  داده 
اطالعات خارجی روسیه ) SVR( برای مذاکره 

با طرف آمریکایی وارد آنکارا شده است.
از  علیه شماری  را  تحریم های جدیدی  آمریکا 
شرکت ها وضع کرده است. دولت ایاالت متحده 
آنها را متهم می کند که به مسکو در تهیه تسلیحات 
کمک کرده و در نتیجه از جنگ حمایت کرده اند.

یک  متوجه  عمده  طور  به  تحریم  این 
تولید  و  ساخت  در  متخصص  روسی  شرکت 
این  با  مرتبط  شرکت  سه  و  میکروالکترونیک 

شرکت در ارمنستان، تایوان و سوئیس شده اند.
از  نهاد،  نفر و ۲8  این تحریم ها ۱4  آمریکا در 
جمله دو شهروند سوئیسی و چندین شرکت در 

سوئیس و فرانسه هدف قرار داده است.
هالیوود  کانادایی  بازیگر  کری،  جیم  روسیه 
دلیل  به  را  کانادایی  نویسنده  اتوود،  مارگارت  و 
تحریم  اوکراین  از  طرفداری  در  آن ها  مواضع 
 ۱۰۰ کنار  در  مجرمانه  فهرستی  در  دو  این  کرد. 
سیاستمدار، دانشمند، هنرمند و کارآفرین کانادایی 
قرار گرفته اند که اسامی آنها توسط وزارت خارجه 

روسیه منتشر شده است.

تصویب قطعنامه برای غرامت روسیه به اوکراین

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

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۰۰4۰۰4۰8۵ مورخ ۱4۰۱/۰۷/۱۱ موضوع کالسه ۱4۰۱۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰۱۰8 هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا یارمحمدزاده فرزند علی بشماره شناسنامه ۶۲۰۹ و شماره ملی 
۶۲4۹۳۷۲4۹۰ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۰۰ متر مربع جدا شده از پالک ۲۳۷۶۷ فرعی از ۱ 
اصلی واقع در گنبدکاووس شهرک مقدادی کوچه مرداد پالک ۲4 بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از 
پرویز مقدادی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، 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./. م.الف ۹۹۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۲۵  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۹

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۰۰4۰۰4۱۳۷ مورخ ۱4۰۱/۰۷/۱۲ موضوع کالسه ۱۳۹8۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰8۲8 هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خوجه محمد صادق فرزند تاج قلیچ بشماره شناسنامه 8۳۲ و شماره 
ملی ۲۰۳۱۳۳۱۳۲۹ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۹4۵.۳۱ متر مربع جدا شده از پالک ۵۶۵۲ فرعی 
از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس گدم آباد بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از نازدردی یلمه، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 تسلیم و 
پس از اخذ رسید، 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./. م.الف ۹۹4۷
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۲۵  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۹

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۰۰4۰۰4۱۳۳ مورخ ۱4۰۱/۰۷/۱۲ موضوع کالسه ۱۳۹8۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰8۲4 هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
قلیچ بشماره شناسنامه ۲4۱ و شماره ملی  تاج  آقای مجید صادق فرزند  متقاضی  مالکانه بالمعارض  گنبدکاووس تصرفات 
۲۰۳۲۳۳۶۷۲۳ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۷۶۲.۶۱ متر مربع جدا شده از پالک ۵۶۵۲ فرعی از 
۱ اصلی واقع در گنبدکاووس گدم آباد بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از نازدردی یلمه، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 تسلیم و پس از اخذ 
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۰۰4۰۰4۱۳4 مورخ ۱4۰۱/۰۷/۱۲ موضوع کالسه ۱۳۹8۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰8۲۷ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم حالتاج صادق فرزند تاج طقان بشماره شناسنامه ۵ و شماره ملی 
۲۰۳۱۹۵۶۰۲۷ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 8۶۰.۳۱ متر مربع جدا شده از پالک ۵۶۵۲ فرعی از 
۱ اصلی واقع در گنبدکاووس گدم آباد بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از نازدردی یلمه، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
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اصالحیه
در آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( به شماره کالسه ۱۳۹8۰4۰۱۲4۱۶۰۰۰۱۶۵ پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۲۶۱، 
بدهکار پرونده، مالکیت شرکت مرغداری گوشتی پرنده سفید گلستان )حمید راضی( چاپ شده در روزنامه امین شماره ۶4۱۰ 
بتاریخ یکشنبه ۱4۰۱/۰8/۲۲ نام رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت جواد پورمند صحیح می باشد.


