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آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس  ند 
درباره ادعاهای جو بایدن رئیس جمهور و دخالت 
با  که  ایران  داخلی  امور  در  او  آشکار  و  صریح 
عقب نشینی کاخ سفید مواجه شد، ادعا کرد رئیس 
جمهور آمریکا در اظهارات خود به احساسی که از 
ابتدای این اعتراضات در ایران داشتیم، یعنی ابراز 

همبستگی با معترضان اشاره می کرد. 
این مقام آمریکایی با اذعان به اینکه ما از همان 
روزهای اول حمایت خود را اعالم کردیم، نقش 

آمریکا در این ناآرامی ها را رد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد دلیل 
تداوم ناآرامی ها، آرمانهای مشروع، واقعی و قلبی 
مردم ایران است و مردم معتقدند حکومت، آنها را 

از حقوق و خواسته هایشان محروم می کند.
ند پرایس مداخله آمریکا و نقش عوامل خارجی 
در آشوب ها را منکر شد و ادعا کرد نقش آمریکا 
فقط این است که سرکوبگران و کسانی که با مردم 
با خشونت رفتار و اینترنت را قطع می کنند، وادار 

به پاسخگویی کند.
دارد  دوست  ایران  مدعی شد،  آمریکا  مقام  این 
این ناآرامی ها را به ما ربط دهد تا بتواند ایاالت 
که  است  این  واقعیت  اما  کند  سرزنش  را  متحده 
حکومت ایران با مشکالتی مواجه است که اساسا 

ساخته خودش است.
نتوانست  که  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
خشنودی خود را از تداوم ناآرامی ها پنهان کند، 
جهان  سراسر  در  را  بسیاری  آنچه   داشت  اظهار 
جنبش  این  که  است  این  داده،  قرار  تأثیر  تحت 
و  دارد  تداوم  با وجود سرکوب شدید حکومتی، 

متوقف نمی شود.
این  مسیر  تعیین  کرد  ادعا  آمریکایی  مقام  این 

جنبش به مردم ایران بستگی دارد.
جو  بایدن طی مداخله ای آشکار در امور داخلی 
ایران در میانه کارزار انتخابات میان دوره ای کنگره 
این کشور و در حالی که رسانه رسمی آمریکایی 
نسبت به سالمت روانی وی ابراز تردید کرده است، 
با وعده آزادسازی ایران مدعی شد که مخالفان، به 

زودی موفق به رهاسازی خود خواهند شد.
بایدن در این کارزار گسترده برای جذب کمک 

مالی برای نماینده حزب دمکرات در ایالت کالیفرنیا 
در غرب آمریکا با حضور چند تن که نوشته هایی 
داشتند،  دست  در  ایران  معترضان  از  حمایت  در 
گفت: نگران نباشید، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. 
خواهند  رها  را  زود، خود  بسیار  )معترضان(  آنها 

کرد.
هذیان گویی های بایدن موجب شد تا جان کربی 
امنیت  ارتباطات راهبردی شورای  هماهنگ کننده 
ملی کاخ سفید روز جمعه به وقت محلی در جمع 
خبرنگاران از این توهمات مستاجر کاخ سفید عقب 

نشینی کند.
این مقام کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاری 
که پرسید منظور بایدن از این اظهارات چه بود؟ 
گفت: بایدن یکبار دیگر همبستگی  ما را با معترضان 
ایران ابراز کرد؛ یعنی همان کاری که از ابتدا انجام 

داده است.
بایدن  ملی دولت  امنیت  این سخنگوی شورای 
ایران  مردم  عهده  بر  تغییر  ایجاد  داد:  ادامه  سپس 

است. آنها باید درباره آینده  خود تصمیم بگیرند.
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت 
ملی کاخ سفید تصریح کرد: ایجاد تغییر بر عهده 
مردم ایران است. باید بر عهده مردم ایران باشد که 

درباره آینده خود  تصمیم بگیرند.
کربی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا 
ادعاهای بایدن درباره ایران بر اساس ارزیابی هایی 
دارد؟  قرار  سقوط  آستانه  در  حکومت  که  است 

گفت: هیچ نشانه ای از چنین چیزی نداریم.
رئیس جمهور   رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
اسالمی ایران با بیان این که آمریکا نقش اول را در 
منافع  تأمین  برای  و  دارد  خونریزی ها  و  جنگ ها 
خود منافع ملت ها را نابود می کند، در واکنش به 
رئیس جمهور  گفت:  بایدن   هایی  گویی  هذیان 
آمریکا گفته ما بنا به آزاد کردن ایران داریم اما ایران 
۴۳ سال قبل آزاد شد و به اسارت شما درنمی آید.

دولتمردان  از  سوال  این  طرح  با  رئیس جمهور 
آمریکایی که چند بار می خواهند ایران و ایرانیان را 
تجربه کنند و چرا از تجربه های شکست خورده شان 
تصور  آمریکایی ها  داد:  ادامه  گیرند،  نمی  درس 
کردند نسخه ای مثل آنچه در کشورهایی همچون 

سوریه، لیبی و برخی کشورها و مناطق دیگر اجرا 
کردند، می توانند در ایران هم اجرا کنند؛ زهی خیال 

باطل.
بر  آزادی  اسم  به  آنچه  افزود:  رئیسی  آیت اهلل 
سر مردم افغانستان، سوریه، عراق و منطقه و  دنیا 
آورده اید، پیش رو و مقابل دیدگان ما قرار دارد و 
ما شرایط این کشورها را می بینیم که شما به اسم 
به  را  با تروریسم چگونه ملت ها  مبارزه  آزادی و 
ایران  بزرگ  ملت  که  بدانید  اما  درآوردید  اسارت 
با خون شهدای  و  بزرگوار  راحل  امام  رهبری  به 
و  حریم  مدافع  شهدای  و  دانشجو  و  آموز  دانش 
حرم و خون شهدای امنیت آزاد شده است و هرگز 
به اسارت در نخواهد آمد و در مقابل شما سر فرود 

نخواهد آورد. 
ایران  خاراجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
روز جمعه در توئیتی به اظهارات اخیر جو بایدن 
و  داد  پاسخ  ایران  درباره  آمریکا  جمهور  رئیس 
از  ریاکارانه و حمایت  رفتار  بایدن،  آقای  نوشت: 

داعش را متوقف کنید!
وی تاکید کرد: کاخ سفید که به شکل فزاینده ای 
در اعتشاشات اخیر ایران ، مروج خشونت و ترور 
شد، هم زمان برای توافق هسته ای تالش می کند.

ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
اخیر جو  اظهارات  به  توئیتی  در  نیز  روز جمعه 
بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره ایران پاسخ داد 
ونوشت: آمریکا هر جا پا گذاشت، قتل، غارت و 

بی ثباتی به همراه آورد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آمریکا 
در طول تاریخ اشغالگر بوده و هیچگاه آزادیبخش 
نبوده است. آمریکا هر جا پا گذاشت، قتل، غارت 
و بی ثباتی به همراه آورد. افغانستان، عراق، لیبی، 
سوریه و... پیش چشم ملتهای منطقه و جهان است. 
از پدرخوانده داعش، آزادسازی به سبک داعش بر 

می آید نه غیر آن

کاخسفیددندهعقبگرفت
آمریکا منکر نقشش در آشوب ها شد

چهارشنبه18آبان 1401      شماره  6408      سال  بیست و پنجم

رئیس جمهور فرانسه:
تهدید های ایران از منطقه 

فراتر رفته؛ باید روش 
مقابله را تغییر دهیم

برخی  تکرار  با  فرانسه  رئیس جمهوری 
ادعاهای بی اساس درباره سیاست های منطقه ای 
ایران، خواستار تغییر روش مقابله با این کشور 

شد.
فرانسه  رئیس جمهوری  ماکرون،  امانوئل 
درباره  بی اساس  ادعا های  برخی  تکرار  با 
تغییر  خواستار  ایران،  منطقه ای  سیاست های 

روش مقابله با این کشور شد.
این که  ادعای  با  وی  رویترز،  از  گزارش  به 
است،  رفته  فراتر  منطقه  از  ایران  تهدید های 
مدعی شد: »باید روش مقابله خود با تهدید های 

ایران در جهان را تغییر دهیم«.
رئیس جمهوری فرانسه که در حاشیه بیست و 
هفتمین دوره از اجالس جهانی تغییرات آب و 
»العربیه« گفتگو  با  الشیخ مصر  هوایی در شرم 
به طور سازماندهی شده ای  »باید  افزود:  می کرد، 
برای مقابله با تهدید های ایران همکاری کنیم«.

غربی  کشور های  تحریم های  که  حالی  در 
هدف  را  عادی  شهروندان  زندگی  همواره 
قرار داده است، رئیس جمهوری فرانسه مدعی 
از  ایران  مردم  تأثیر پذیری  عدم  باید  که  شد 
تحریم های اعمال شده علیه ایران تضمین شود. 
کره شمالی چهار موشک بالستیک کوتاه برد به 

سمت دریای زرد شلیک کرد
کره شمالی چهار موشک 

بالستیک کوتاه برد به سمت 
دریای زرد شلیک کرد

یانگ  پیونگ  کرد،  اعالم  کره جنوبی  ارتش 
برد  کوتاه  بالستیک  موشک  فروند  چهار 
)SRBM( به سمت دریای زرد شلیک کرده 

است.
بیانیه ای  در  کره جنوبی  ارتش  مشترک  ستاد 
 ۳۲ و   ۱۱ ساعت  بین  ها  موشک  این  افزود: 
وقت  به  امروز  دقیقه صبح   ۵۹ و   ۱۱ و  دقیقه 
محلی از پایگاه تونگریم در شمال پیونگ یانگ 

شلیک شده است.
شلیک  موشک های  بیانیه،  این  براساس 
 ۲۰ ارتفاع  در  را  کیلومتری  مسافتی ۱۳۰  شده 
کیلومتری و با سرعت پنج ماخ)بیش از ۵ هزار 

و ۳۰۰ کیلومتر( طی کردند.
از  روز  آخرین  با  همزمان  موشک ها  این 
کره جنوبی  و  آمریکا  نظامی  مشترک  رزمایش 

شلیک شد.
در  کره جنوبی  ارتش  مشترک  ستاد  بیانیه  در 
خصوص این رزمایش آمده است: در روز شنبه 
۲ فروند جنگنده استراتژیک B-B۱ به همراه 
کره   ۳۵-F گریز  رادار  جنگنده  فروند  چهار 
جنوبی و چهار فروند F-۱۶ آمریکایی به این 

رزمایش اضافه شدند.
که  است   ۲۰۱۷ سال  از  بار  اولین  برای  این 
جزیره  شبه  به  را   B-B۱ جنگنده های  آمریکا 
کره منتقل می کند. ارتش کره جنوبی ملحق شدن 
این هواپیما به رزمایش دو کشور را نشانه ای از 
تعهد واشنگتن به حفظ بازدارندگی کره جنوبی 
برابر اقدامات تحریک آمیز کره شمالی توصیف 

کرده است.
نشانه  به  و  اخیر  روزهای  در  پیونگ یانگ 
آمریکا  مشترک  رزمایش  برگزاری  به  اعتراض 
و کره جنوبی، چندین فروند موشک بالستیک و 
بین قاره ای را به سمت دریای زرد و شرق شبه 

جزیره کره شلیک کرده است.

جنگنده های عراقی 
مواضع داعش را 

منهدم کردند
جنگنده های نیروی هوایی ارتش عراق سه 
استان  در  داعش  تروریستی  گروه  مخفیگاه 

صالح الدین )شمال عراق( را ویران کردند.
عراق  ارتش  هوایی  نیروی  جنگنده های   
گروه  مخفیگاه  سه  )دوشنبه(  گذشته  شامگاه 
الدین  صالح  استان  در  داعش  تروریستی 

)شمال عراق( را ویران کردند.
وزارت دفاع عراق در بیانیه ای ضمن اعالم 
سه  موفق  عملیات  این  در  افزود:  خبر،  این 
که  داعش  ترویستی  گروه  به  متعلق  مخفیگاه 
الدین  صالح  عملیات  فرماندهی  سوی  از 

شناسایی شده بود، منهدم شد.
در  داعش  تروریستی  گروه  است  گفتنی 
دسامبر ۲۰۱۷ به طور کامل در عراق شکست 
هالکت  به  آن  عناصر  از  بسیاری  و  خورد 
رسیده و شمار زیادی نیز بازداشت شدند، اما 
در سال های اخیر بقایای این گروه تروریستی 
سعی دارند با مخفی شدن در برخی مناطق دور 
عملیات های  انجام  به  العبور  صعب  و  افتاده 

تروریستی ادامه دهند.

جمهوری  و  ارمنستان  خارجه  امور  وزیران 
همتای  حضور  با  و  واشنگتن  در  آذربایجان 

آمریکایی خود با یکدیگر دیدار کردند.
آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی   
سه  جلسه  برگزاری  جریان  در  گذشته  شب 
جانبه وزرای امور خارجه سه کشور از گام های 
صلح  سوی  به  متخاصم  همسایه  دو  شجاعانه 

تقدیر کرد.
جیحون  و  میرزویان  آرارات  با  بلینکن  دیدار 
هاوس  بلر  دولتی  مهمانسرای  در  بایراموف 

)Blair House( انجام شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در این نشست 
گفت: شاهد گام های واقعی و شجاعانه دو کشور 
برای کنار نهادن گذشته و حرکت به سوی یک 

صلح بادوام هستیم.
اساس  بر  گوها  و  گفت  این  که  گفت  بلینکن 
رایزنی های انجام شده در جریان مجمع عمومی 

سازمان ملل و دیگر گفت و گوهای مقام های دو 
کشور با مسئوالن آمریکایی انجام می شود.

این  افزود:  آمریکا  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان  دوست  کشور 
بوده و متعهد است که در این مسیر هر آنچه می 

تواند جهت حمایت از طرفین به کار بندد.
وزیران  مذاکرات  ادامه  گزارش،  این  اساس  بر 
خارجه سه کشور، پشت درهای بسته انجام شده 

است.
گذشته  ماه  پاشینیان  نیکول  و  اف  علی  الهام 
رئیس  و  یکدیگر  با  روسیه  سوچی  در  میالدی 
کردند  توافق  و  دیدار  میزبان  کشور  جمهوری 
که به زور متوسل نشده و به توافق های گذشته 

پایبند باشند.
ایروان و باکو به تازگی نیز با استقرار یک هیأت 
موافقت  مشترک  مرزهای  در  اروپا  اتحادیه  از 

کردند.

نشستسهجانبهآمریکا،ارمنستانوجمهوریآذربایجان

سراناروپااحمقهاییهستند
کهنمیتوانندبهآمریکانهبگویند

رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین پیام خود با 
اشاره به کمک های تسلیحاتی جمهوری اسالمی 
به روسیه گفت ایران با این کار جنگ اوکراین را 
طوالنی تر می کند و تهدید علیه صلح جهانی را 

شدت می بخشد.
ولودیمیر زلنسکی، از ارسال گسترده تسلیحات 
گفت:  و  کرد  انتقاد  شدت  به  روسیه  به  ایران 
به  روسیه  تروریستی  رژیم  از  حمایت  با  »ایران 
جهان  تهدید  نتیجه  در  و  جنگ  شدن  طوالنی 

کمک می کند.«
او تاکید کرد که رسیدن به صلح و نجات جهان 
دخالت جمهوری  بدون  انرژی  و  غذا  بحران  از 

اسالمی درجنگ اوکراین بسیار نزدیک تر است.
»هر  داد:  هشدار  ایران  به  همچنین  زلنکسی 
این جنگ کمک  ادامه  برای  به روسیه  که  کسی 
اذعان  ایران  باشد.«  آن  عواقب  منتظر  باید  کند، 
کرده که به روسیه پهپاد داده است، اما مدعی شده 
که تعداد آنها کم بوده و زمان تحویل آنها قبل از 

شروع جنگ بوده است.
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
و  پهپاد  ارسال  درباره  اسالمی   جمهوری 

گفت:  روسیه  به  ایران  ساخت  موشک های 
»اظهارات در مورد بخش موشکی کامال غلط اما 
بخش پهپاد درست است. ما تعداد معدودی پهپاد 
ماه های قبل و پیش از جنگ اوکراین در اختیار 

روسیه قرار دادیم.«
ایران  ساخت  پهپادهای  از  استفاده  با  روسیه   
شهرهای  در  بسیاری  مالی  و  جانی  خسارات 
زلنسکی  است.  آورده  بار  به  اوکراین  مختلف 
نیروها  کردن  جمع  حال  در  روسیه  که  گفت 
به  جدید  گسترده  حمالت  برای  منابع  و 
زیرساخت های اوکراین است. به گفته او نزدیک 
به چهار و نیم میلیون اوکراینی از قطع برق رنج 
می برند. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین خود را 

برای پاسخ مناسب آماده می کند.
این  اوکراین  زیرساخت های  بمباران  با  روسیه 
کشور را با معضالت جدی روبرو کرده است. در 
کی یف، پایخت اوکراین مردم ساعت ها برق ندارند. 
طبق قوانین بین المللی بشردوستانه در زمان جنگ 
همه اقدامات الزم برای حفظ جان غیرنظامیان و 
امنیت زیرساخت های اساسی مانند نیروگاه های برق 

یا تاسیسات تامین آب باید انجام شود.

تالشدیوانهوارغربیها
برایاتهامزنیوطرحادعاعلیهسوریه

ضمن  ملل  سازمان  در  سوریه  دائم  نماینده 
غربی  کشورهای  خصمانه  رویکرد  از  انتقاد 
علیه کشورش گفت که آیا بهتر نیست شورای 
ظالمانه  های  تحریم  محکومیت  برای  امنیت 

آمریکا علیه ملت سوریه تشکیل جلسه دهد؟
االخباریه،  تلویزیونی  شبکه  از  گزارش  به 
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در نشست 
ادعایی  پرونده  بررسی  برای  امنیت  شورای 
از  سوریه،  در  شیمیایی  سالح  از  استفاده 
دمشق  علیه  غربی  کشورهای  خصمانه  مواضع 

به شدت انتقاد کرد.
»بسام صباغ« در این نشست که امروز دوشنبه 
برای  اصرار  گفت:  شد،  برگزار  نیویورک  در 
درباره  امنیت  شورای  مکرر  جلسات  برگزاری 
سوریه  در  شیمیایی  سالح  از  استفاده  پرونده 
برای  نشستی  هیچ  شورا  این  که  حالی  در 
ظالمانه  تحریم های  پیامدهای  و  آثار  بررسی 
نمی کند،  برگزار  علیه کشورم  غربی  کشورهای 
نیست  بهتر  آیا  دارد.  شگفتی  و  تعجب  جای 
ظالمانه  تحریم های  درباره  امنیت  شورای  که 

آمریکا علیه ملت سوریه تشکیل جلسه دهد؟
کشورهای  وار  دیوانه  تالش  داد:  ادامه  وی 
که  نشست هایی  چنین  برگزاری  برای  غربی 

سوریه  علیه  پیشین  ادعاهای  تکرار  هدفش 
شورا  این  وظیفه  با  و  نیست  پذیرفتنی  است، 
حفظ  برای  ملل  سازمان  منشور  موجب  به 
ندارد.  همخوانی  المللی  بین  صلح  و  امنیت 
سوریه  علیه  غربی  کشورهای  باطل  اتهامات 
کاماًل  و  ندارد  تخصصی  و  قانونی  مبنای  هیچ 
اتهامات در راستای حمالت  این  مردود است. 
خصمانه کشورهای غربی با هدف نقض امنیت 
و ثبات سوریه و نابودی ظرفیت های آن مطرح 

می شود.
نماینده سوریه تصریح کرد: سوریه بار دیگر 
شناختن  رسمیت  به  با  را  خود  کامل  مخالفت 
شناسایی«  و  تحقیق  »تیم  به  موسوم  گروه 
و  اشتباه  را  گروه  این  رویکرد  و  می کند  اعالم 
گیری  نتیجه  به  منجر  که  می داند  غیرتخصصی 

های باطل خواهد شد.
گفت:  خود  سخنان  پایان  در  صباغ  بسام 
همکاری شفاف سوریه با دبیرخانه سازمان منع 
پایبندی  بیانگر  شیمیایی  سالح های  گسترش 
سوریه  است.  خود  تعهدات  اجرای  به  دمشق 
پنهان کردن ندارد و شبهه  هیچ موضوعی برای 
افکنی برخی کشورها در این خصوص، اغراض 

سیاسی دارد که قطعًا باید محکوم شود.

ضعیف  موضع  بالروس  جمهور  رئیس 
عامل  را  آمریکا،  مقابل  در  اروپایی  کشورهای 

جنگ در اوکراین دانست.
سران  کرد  اعالم  بالروس  جمهور  رئیس   
مانع  خود  تصمیمات  با  اروپایی  کشورهای 

زندگی مردم خود در صلح می شوند.
گفت  دوشنبه  امروز  لوکاشنکو«  »الکساندر 
کشورهای  شهروندان  که  است  باور  این  بر  که 
اما  دارند،  را  صلح  در  زندگی  آرزوی  اروپایی 
خود  خانه  در  را  آتش  نمی توانند  آنها  مقامات 

خاموش کنند.
رهبر(  دارای  )نیز  آنها  از  برخی  اگر  اما حتی 
خود  خانه  در  را  آتش  نمی توانند  حتی  بودند، 

خاموش کنند.
آنها  نمی خواهند.  را  جنگ  این  اروپایی ها 
چه  اوکراین  در  امروز  که  می دانند  خوبی  به 
تالش  برخی  نیز  بالروس  در  اینجا  می گذرد. 
جنگ  این  آتش  فردا  کنند.  پا  به  آتش  می کنند 

کل اروپا را در بر خواهد گرفت.
که  کرد  تاکید  بالروس  جمهور  رئیس 
این  از  پیش  که  درگیری هایی  باید  اروپایی ها 
است،  شده  اوکراین  خاک  در  جنگ  به  منجر 
پایان دهند.لوکاشنکو همچنین سران کشورهای 
که  کرد  توصیف  احمقی  افراد  را  اروپایی 
نتیجه  در  و  بگویند  نه  آمریکا  به  نمی توانند 

شعله های آتش را در منطقه روشن کردند.

ترامپ:خبربزرگیبرایتاندارم!
دونالد ترامپ در تجمعی میان هوادارانش در ایالت 
اوهایو اعالم کرد که در تاریخ ۱۵ نوامبر در عمارت 
خواهد  منتشر  را  بزرگی"  "خبر  فلوریدا  ماراالگو 

کرد.
به گزارش از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، 
قصد  »من  گفت:  آمریکا  سابق  رئیس جمهوری 
دارم روز سه شنبه آینده – ۱۵ نوامبر – در عمارت 
فعال  کنم.  منتشر  را  بزرگی  بسیار  خبر  ماراالگو 
نمی خواهیم چیزی باعث کاستن اهمیت انتخابات 
این  در  از حضار  شود.«برخی   آمریکا  میان دوره ای 

رئیس جمهوری  این  که  کرده اند  گمانه زنی  تجمع 
برای  را  خود  نامزدی  می خواهد  احتماال  سابق 

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعالم کند.
از زمانی که ریاست دونالد ترامپ در کاخ سفید 
سرتاسر  در  را  مختلفی  تجمعات  رسید،  اتمام  به 
ماه های  در  و  کرده  برگزار  آمریکا  متحده  ایاالت 
اخیر کم و بیش از حضور احتمالی خود در رقابت 

ریاست جمهوری ۲۰۲۴ سخن گفته است.
در اوایل این هفته، ترامپ اظهار کرد که "به احتمال 
خیلی خیلی خیلی زیاد" در انتخابات شرکت خواهد 

کرد و در عین حال خاطرنشان کرد که "خیلی خیلی 
زود" قصدش را نسبت به حضورش در انتخابات 

ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعالم می کند.
با  آبان(   ۱۷( نوامبر  هشتم  با  مصادف  آمریکا 
انتخابات سرنوشت ساز دو مجلس کنگره روبروست؛ 
سنا و مجلس نمایندگان. در این انتخابات که عنوان 
میان دوره ای" است و زمان آن دو  "انتخابات  آن  
انتخابات ریاست جمهوری می باشد،  از  سال پس 
یک سوم کرسی های سنا و تمام کرسی های مجلس 

نمایندگان به رای گذاشته می شوند.
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۹۰۱ شماره  رای  برابر 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۹۲۴ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه سکندری فرزند خان محمد بشماره شناسنامه ۴۶8 و 
شماره ملی ۴8۷۹۹۰8۵۵۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۲۰۰ متر 
مربع جدا شده از پالک ۱۳۰ فرعی از ۳8 اصلی واقع در گنبدکاووس روستای قوینلی خیابان 
شهدای غربی بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمد معززی فر، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹8۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

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

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳8۹۱ شماره  رای  برابر 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۹۵۳ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
و   ۲۲۲۰ شناسنامه  بشماره  غالمحسن  فرزند  پودینه  عذرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شماره ملی ۲۱۲۰۶۹۹۹۳۳ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۹۲ متر 
مربع جدا شده از پالک ۱۳۰ فرعی از ۳8 اصلی واقع در گنبدکاووس روستای قوینلی خیابان 
شهدای شرقی بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمد معززی فر، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹8۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

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

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰8/۰۲ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۶۱۶ شماره  رای  برابر 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۵۴۶ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالجبار حاجی ابائی فرزند مالصوفی بشماره شناسنامه ۴۹۶ 
و شماره ملی ۴8۶۹۴۴۴۲۷۵ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۵۰8۶.8۲ 
متر مربع جدا شده از پالک ۵ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در گنبدکاووس اراضی موسوم به چات 
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹8۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

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

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۶۶۹ شماره  رای  برابر 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۵۴ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرادمحمد ناعمی فرزند ارازدوردی بشماره شناسنامه ۹۰8۹ 
و شماره ملی ۶۲8۹۲۲۰8۹۶ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱8/۷۷ 
متر مربع جدا شده از پالک شماره ۴۰۱۶ فرعی از ۱- اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان حافظ 
انتقال ملک بالواسطه از بی  جنوبی تقاطع میهن و امامزاده بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
بی فاطمه قدیمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹8۴۲- تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
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

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۰۶۷ شماره  رای  برابر 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۵۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد آق ارکاکلی فرزند رحیم قلی بشماره شناسنامه و شماره 
ملی ۲۰۲۰۵۳۷۳۷۰ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۳۷ متر مربع 
جدا شده از پالک شماره ۴۹۰۶ فرعی از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان بالل حبشی 
خیابان آرمان بعد از کوچه 8 متری سمت چپ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع 
الواسطه از مراد سیدی، 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 ۹8۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

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

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳8۹۴ شماره  رای  برابر 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۱۳ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالجلیل سخاوی فرزند قلیچ محمد بشماره شناسنامه ۳۹ و 
شماره ملی ۵۳۱۹8۶۶۴۲۹ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۷۵۰۰ متر مربع 
واقع در گنبدکاووس اراضی کشاورزی روستای ایمرمحمد جدا شده از پالک ۱ اصلی بخش 
۱۱ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمدقلی اینچه برون، 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 ۹8۴8
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


