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یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: بخشی از 
موضع شدید آلمان نسبت به ایران ناشی از عدم 
توافق بر سر احیای برجام و بازگشت به این توافق 
است؛ اگر همه طرف ها به برجام برمی گشتند اروپا 
و آلمان در بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین 
و  لحاظ سیاسی  به  کمتری  صدمات و خسارات 

اقتصادی متحمل می شدند.
سیدجالل ساداتیان با اشاره به رویکرد تهاجمی 
مسایل  در  ایران  به  نسبت  آلمان  ارشد  مقامات 
داخلی و خارجی اظهار کرد: اروپایی ها به ابتکار 
آلمان و فرانسه تالش کردند با محوریت جوزپ 
باشند.  برجام  موضوع  میانجی  معاونش  و  بورل 
اگر توافق برجام احیا می شد، تحریم ایران برداشته 
اروپا  به  انرژی  منظر  از  بود  قادر  ایران  و  می شد 
کمک کند. خط لوله گاز ایران از قبل انقالب به 
تامین کند. برجام  اروپا را  ترکیه می توانست گاز 
انتقال  توانست در شرایطی که عمال خطوط  می 
تنش  یک  و  بود  شده  قطع  اروپا  به  روسیه  گاز 
جدی میان روسیه و آلمان شکل گرفته بود، یک 

شاهراه مهم حیاتی برای اروپا باشد.
آلمان  داد:  ادامه  پیشین کشورمان  دیپلمات  این 
مساله  نیز  و  خودش  داخلی  مساله  جهت  به 
شرایط  در  روسیه  برابر  در  اوکراین  از  حمایت 
نگران کننده ای است که بخشی از این وضعیت به 
برجام  اگر  یعنی  است،  برجام  موفقیت  عدم  تبع 
اینقدر  ایران  که  است  طبیعی  می رسید  نتیجه  به 
نزدیک  روسیه  به  و  نمی گرفت  فاصله  غرب  با 
اشاره  با  بین الملل  مسایل  کارشناس  نمی شد.این 
و  روسیه  به  ایرانی  پهپادهای  فروش  ادعای  به 
استفاده مسکو از آنها در جنگ با اوکراین که به 
مساله ای بغرنج در روابط ایران و اروپا تبدیل شده 
است اظهار کرد: هر چند به گفته مسئوالن ایرانی 
فروخته  به روسیه  اوکراین  از جنگ  قبل  پهپادها 
شده اند اما با توجه به بحران ایجاد شده در پی این 
جنگ برای اروپا و آمریکا، این مساله حساسیت 

زیادی را برانگیخت. از سویی اینکه این پهپادهای 
نظامی  موشک های  و  تجهیزات  توانسته اند  ارزان 
غربی در اختیار اوکراین را نابود کنند هم مساله 
شدت  به  را  آمریکا  و  اروپا  که  است  دیگری 
از  بخشی  غرب  نوعی  به  است.  کرده  عصبانی 
را مدیون  اوکراین  موفقیت های روسیه در جنگ 
پهپادهای ایران می دانند. آنها بر این نظرند که اگر 
این پهپادها نبود آنها مناطق بیشتری را و با سرعت 

بیشتری پس می گرفتند.
دیگر  و  آمریکا  و  آلمان  کرد:  تصریح  ساداتیان 
کشورهای اروپایی انتظار داشتند که ایران در جنگ 
اوکراین و در تنش میان اروپا و آمریکا با روسیه 
"بی طرف" بماند، اما االن شرایط به گونه ای است 
طرف  یک  در  ایران  غربی ها  نظر  از  حداقل  که 

این کارزار ایستاده است و موضع بی طرف ندارد. 
طبیعی است هر اقدامی تبعات خاص خودش را 
دیگر  کشورهای  یا  ایران  که  تصمیمی  هر  دارد. 
در رابطه با مساله اوکراین بگیرند، تبعات و آثار 
خودش را خواهد داشت. اینکه هم پیمان روسیه 
باشیم یا غرب یا مستقل عمل کنیم هر کدام یک 
تصمیم با تبعات خاص خودش است که باید در 
زمان مناسب و به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

وی گفت: آنها )غرب و آمریکا( فکر می کنند 
ایران با مساله فروش پهپادها به روسیه و از سویی 
نقطه"گریز  به  می تواند  برجام،  در  توافق  عدم 
هسته ای" نزدیک شده و هر لحظه به سمت سالح 
هسته ای پیش رود و این خطری خواهد بود که 

اروپا را بیش از آمریکا تهدید می کند.

چرا آلمان در برابر ایران موضع خصمانه اتخاذ کرده است؟
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نانسی پلوسی: 
قصد کناره گیری

 از کنگره را ندارم
هم زمابن با ادامه شمارش آراء در چند حوزه 
انتخابیه ایاالت متحده شامل کالیفرنیا که به طور 
جمهوری  دارد،  گرایش  دمکرات ها  به  سنتی 
محلی  وقت  به  شب  شنبه  اواخر  تا  خواهان 
)بامداد یکشنبه به وقت تهران( ۲۱۱ کرسی در 

مجلس نمایندگان به دست آورده اند.
مجلس  دمکرات  رئیس  پلوسی  نانسی 
نمایندگان آمریکا روز یکشنبه هم زمان با ادامه 
اعالم نتایج انتخابات هشتم نوامبر )۱۷ آبان ماه( 
کنگره، به ای بی سی نیوز گفت که قصد کناره 
گیری از عضویت این نهاد قانونگذاری را ندارد.
این  در  برنده  نامزد های  کامل  آمار  هنوز 
روز  چندین  شاید  و  نشده  مشخص  انتخابات، 
آرای  شمارش  نهایی  نتیجه  تا  بکشد  طول 
نمایندگان  مجلس  در  عضویت  نامزد های 
مشخص کند که ریاست این مجلس ۴۳۵ نفری 

با کدام حزب عمده آمریکا خواهد بود.
هم زمابن با ادامه شمارش آراء در چند حوزه 
انتخابیه ایاالت متحده شامل کالیفرنیا که به طور 
جمهوری  دارد،  گرایش  دمکرات ها  به  سنتی 
محلی  وقت  به  شب  شنبه  اواخر  تا  خواهان 
)بامداد یکشنبه به وقت تهران( ۲۱۱ کرسی در 
مجلس نمایندگان به دست اورده اند، در حالی 
دستکم ۲۱۸  باید  اکثریت  به  دستیابی  برای  که 
رای داشه باشند. هر چند تاکنون از دمکرات هایی 
که ۲۰۵ کرسی به دست آورده اند، پیش هستند.

حزب دمکرات موفق شده ریاست سنا را حفظ 
کند.

حمله هوایی اسرائیل 
به حمص سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد، 
در  سوریه  هوایی  پدافند  این حمالت،  پی  در 
را  موشکهای شلیک شده  و  فعال شد  حمص 

رهگیری کرد.
نیز ویدئوی زیر را از  برخی از منابع خبری 
آسمان  از  صهیونیستی  رژیم  موشکهای  عبور 

لبنان و حمله به حمص منتشر کرده اند.
یک منبع نظامی وابسته به وزارت دفاع سوریه 
دقیقه   ۱۸  :۲۳ ساعت  در  حمله  این  که  گفت 
شامگاه امروز یکشنبه از سمت طرابلس-الهرمل 

واقع در شمال لبنان صورت گرفته است.
منبع مذکور خبر داد که در جریان این حمله 
فرودگاه نظامی »الشعیرات« هدف قرار گرفت، 
رهگیری  به  موفق  سوریه  هوایی  پدافند  ولی 
حمله  این  در  وی،  گفته  به  شد.  موشک  چند 
هم  دیگر  نفر  سه  و  کشته  سوریه  نظامی  دو 
رهبران  از  المعموری«  شدند.»جبار  زخمی 
»االطار  به  موسوم  شیعیان  هماهنگی  کمیته 
کرد  ادعا  هماهنگی(،  )چارچوب  التنسیقی« 
یک  گرفتن  قرار  هدف  انفجار،  این  دلیل  که 
نزدیکی  در  لبنان  به  ایران  کمک های  محموله 
گذرگاه مرزی »القائم« بود.وی مدعی شد: »سه 
پهپاد اسرائیلی محموله کمک های سوختی ایران 
به لبنان را در نزدیکی گذرگاه مرزی القائم در 
غرب عراق هدف قرار دادند که طبق اطالعات 
به دست آمده، خسارت مالی و جانی به همراه 
در  اقدام  این  المعموری،  گفته  است«.به  داشته 
در  متحدانش  و  تل آویو  سیاست  چارچوب 
گرسنه نگه داشتن ملت ها و قطع کمک ها برای 
پایان دادن به بحران انرژی در بیروت و سایر 

شهرهای لبنان صورت گرفت.

   چین از سامانه راداری قدرتمند جدید خود 
با توانایی شناسایی ماهواره های دشمن موسوم به 

SLC-۱۸ رونمایی کرد.
چین اکنون یک سیستم راداری قدرتمند جدید 
دارد که می تواند ماهواره های دشمن را شناسایی 
کند و آن را به کشورهای دوست خود ارائه دهد. 
البته این کشور ذکر نکرده است که کدام کشورها 

را دوست می داند.
این سامانه راداری SLC-۱۸ نامیده می شود و 
هفته گذشته در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و 
هوافضای چین در ژوهای در استان گوانگدونگ 

به نمایش گذاشته شده است.
موسوم  دولتی  یک شرکت  توسط  سامانه  این 
 China Electronics Technology به 
Group Corporation )CETC( در حال 

توسعه است.
سان روی معاون مدیر CETC می گوید: این 
رادار، پایش زمینی نسبتًا مقرون به صرفه اهداف 
دوست  کشورهای  به  خدمت  برای  را  یی  فضا
فراهم می کند و قابلیت های آگاهی موقعیتی را در 
برابر ماهواره های مدار نزدیک زمین برای متعادل 

کردن وضعیت میدان نبرد ارائه می دهد.
وی می گوید، این سامانه جدید به طور ویژه به 
قابلیت کنترل صورت فلکی ماهواره های نظارتی 
در  ماهواره  از صدها  که  زمین  نزدیک  مدار  در 
ایاالت  توسط  رهای مختلف تشکیل شده و  مدا

متحده مستقر شده اند، مجهز است.
  وی افزود: رادار نظارت فضایی ما می تواند 
و  کند  شناسایی  دور  فاصله  از  را  واره ها  ماه
می تواند آنها را دسته بندی کند تا یک پایگاه داده 
تجهیزات  به  می تواند  که  دهد  تشکیل  اری  راد
نشان  واکنش  اساس  این  بر  تا  کند  کمک  دیگر 
دهند و همزمان داده های ماهواره ها را برای کمک 
به تصمیم گیری به مرکز فرماندهی ارسال می کند.

از  مجموعه ای  سامانه،  این  سازندگان  گفته  به 
مناسب  مکان های  در  که   ۱۸-SLC ارهای  راد
را  ماهواره هایی  تمام  می توانند  ر  گیرند،  قرا
و  رصد  دارند،  قرار  خاص  منطقه  یک  در  که 
و  کنند  پیش بینی  را  دیگر  ماهواره های  د  ورو
برای  کافی  زمان  زمین  در  حاضر  فرماندهان  به 

واکنش و انجام اقدامات مناسب می دهند.

طالبان پیشتر تردد زنان افغان را بدون همراهی 
یک فرد مذکر خانواده، ممنوع و آن ها را مجبور 
منزل  از  خارج  در  برقع  پوشش  از  استفاده  به 
کرده بود. همچنین طالبان از زمان بازگشت شان 
دبیرستان های   ،۲۰۲۱ اوت  ماه  در  افغانستان  به 

دخترانه را در این کشور تعطیل کرده اند.
طالبان چند روز پس از آنکه ورود زنان را به 
پارک ها و شهربازی ها ممنوع کرد، از ممنوعیت 
حمام های  و  ورزشی  سالن های  به  آن ها  د  ورو
یورونیوز؛  گزارش  داد.به  خبر  هم  می  عمو
با این تصمیم که روز یک شنبه  مقام های طالبان 
زنان  است،  شده  اعالم  آبان(   ۲۲( نوامبر   ۱۳
افغان را بیش از پیش در دسترسی به مکان های 
عمومی محدود کردند.زنان در افغانستان از زمان 
سال  در  کشور  این  در  طالبان  دوباره  گشت  باز
گذشته میالدی به طور فزاینده ای از دسترسی به 

مکان های عمومی منع شده اند.
طالبان پیشتر تردد زنان افغان را بدون همراهی 
یک فرد مذکر خانواده، ممنوع و آن ها را مجبور 
منزل  از  خارج  در  برقع  پوشش  از  استفاده  به 
کرده بود. همچنین طالبان از زمان بازگشت شان 

دبیرستان های   ،۲۰۲۱ اوت  ماه  در  افغانستان  به 
دخترانه را در این کشور تعطیل کرده اند.

محمد عکیف صادق مهاجر، سخنگوی وزارت 
به  طالبان  منکر دولت  از  نهی  و  به معروف  امر 
خبرگزاری فرانسه در گفت: »سالن های ورزشی 
برای زنان تعطیل است، زیرا مربیان آن ها مرد و 

برخی از این سالن ها مختلط بودند.«
او همچنین از ممنوع بودن استفاده از حمام های 
عمومی توسط زنان خبر داد. این تصمیم طالبان 
در حالی اتخاذ شده است که حمام های عمومی 
سنتی همیشه برای زنان و مردان جدا بوده است.
حال  در  که  گفت  ادامه  در  طالبان  مقام  این 
است،  حمام  دارای  خانه  هر  که  آنجا  از  حاضر 
بنابراین برای نظافت زنان مشکلی پیش نخواهد 

آمد.
تصمیم جدید طالبان در ممنوعیت ورود زنان 
به ورزشگاه ها و حمام های عمومی باعث خشم 
در  فعال  سازمان های  و  افغان  زنان  گرانی  ن و 
حوزه حقوق زنان شده است. آن ها این تصمیم 
طالبان را نمونه دیگری از نقض حقوق زنان در 

افغانستان عنوان کرده اند.

اگرچه ریاست جمهوری در اسلوونی بیشتر یک 
نقش تشریفاتی است، اما رئیس جمهور ریاست 
از  ارشد  مقام  چندین  و  دارد  عهده  بر  را  ارتش 

بانک  رئیس  ه  جمل
معرفی  نیز  را  زی  مرک

می کند.
اسلوونی  وندان  شهر
با  یکشنبه  روز 
دومین  در  ت  شرک
ریاست  انتخابات  دور 
کشورشان،  وری  جمه
رئیس جمهور  لین  »او
زن« در تاریخ اسلوونی 

را برگزیدند.
از  گزارش  به   
یورونیوز، ناتاشا پیرس 
وکیل  ساله،   ۵۴ ار  موس
و  بشر  مدافع حقوق  و 

نامزد لیبرال »احتماال« با کسب ۵۴ درصد آراء، در 
مقابل آنزه لوگر ۴۶ ساله، وزیر خارجه پیشین با 

دیدگاههای راست میانه پیروز شد.
در اولین دور این انتخابات که یکشنبه ۲۳ اکتبر 
نامزد  از هفت  هیچ یک  برگزار شد،  آبان(  )اول 
نتوانستند بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورند 
و به این ترتیب پیرس موسار و لوگر به دور دوم 

راه یافتند.
پاهور  بوروت  جانشین  موسار  پیرس  نم  خا  
رئیس جمهوری کنونی می شود که از سال ۲۰۱۲ 

میالدی تا کنون بر این مسند تکیه زده و با داشتن 
برای مدت یک  داشته  میانه رو سعی  دیدگاههای 
این  در  راست  و  میان چپ  سیاسی  دهه شکاف 

کشور را پر کند.
وکیل  یک  عنوان  به  موسار  پیرس  ناتاشا   
مالنیا  برای  وکالت  سابقۀ  این  از  پیش  برجسته، 
ترامپ بانوی اول پیشین آمریکا را در پرونده هایی 

با موضوعات مرتبط با زادگاهش اسلوونی داشته 
دونالد  ریاست جمهوری  دوران  در  که  او  است. 
ترامپ در آمریکا برای وکالت همسرش استخدام 
از  مدت  این  در  داشت  سعی  بود،  شده 
زادگاهش  کشور  در  ترامپ  مالنیا  منافع 
از  مانع  اینکه  جمله  از  کند؛  محافظت 
سازی  تجاری  برای  شرکت ها  اقدام 

محصوالتشان با نام او شود.
به مدت  پیرس موسار همچنین   خانم 
از  حفاظت  اداره  ریاست  دهه  یک 
و  داشت  عهده  بر  را  کشورش  داده های 
گسترده  تجاری  امپراتوری  دلیل  به  البته 
پرسود  گذاری های  سرمایه  و  همسرش 
او به ویژه در بهشت های مالیاتی، هدف 

انتقادات بسیاری است.
 اگرچه ریاست جمهوری در اسلوونی 
اما  است،  تشریفاتی  نقش  یک  بیشتر 
رئیس جمهور ریاست ارتش را بر عهده 
بانک  رئیس  جمله  از  ارشد  مقام  چندین  و  دارد 

مرکزی را نیز معرفی می کند.
 خانم پیرس موسار با پیروزی در این انتخابات، 
اولین زنی است که از زمان استقالل اسلوونی در 
بحبوحه تجزیه یوگسالوی در سال ۱۹۹۱ میالدی 
به عنوان رئیس جمهور این کشور ۲ میلیونِی واقع 

در اروپای مرکزی خدمت خواهد کرد.

افزایش  آستانه  در  گفت:  ایران  درباره  بورل 
مسئول  نهاد های  و  افراد  علیه  بیشتر  تحریم های 
در ارتباط با آنچه که وی خشونت علیه معترضان 

خوانده است، هستیم.
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل  جوزپ 
قبل از آغاز نشست وزرای خارجه این اتحادیه در 

بروکسل از افزایش تحریم ها علیه ایران خبر داد.
 نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 
تحریم ها  افزایش  برگزار خواهد شد.  بروکسل  در 
علیه ایران، بحران و مسائل حوزه بالکان دستور اصلی 

نشست امروز است.
افزایش  آستانه  در  گفت،  ایران  درباره  بورل 
مسئول  نهاد های  و  افراد  علیه  بیشتر  تحریم های 
در ارتباط با آنچه که وی خشونت علیه معترضان 
خوانده است، هستیم. اتحادیه اروپا پیش از این ۱۱ 

فرد و ۴ نهاد حقوقی ایرانی را در همین زمینه تحریم 
کرده است.جمهوری اسالمی ایران با هشدار درباره 
دخالت در امور داخلی، کشور های غربی از جمله 
برخی کشور های اروپایی را زمینه ساز اغتشاشات در 
ایران خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه 
اروپایی  کشور های  اقدامات خصمانه  درباره  اخیرا 
ایرانی  ضد  اقدامات  اینگونه  گفته،  کشورمان  علیه 
بدون شک در حافظه مردم بزرگ ایران که شناخت 
خوبی از رویکرد های گزینشی و ضد حقوق بشری 

برخی رهبران اروپایی دارند، حک خواهد کرد.
ایران  علیه  ادعا های خود  ادامه  در  بورل  جوزپ 
افزود: هیچ مدرکی دال بر ارسال موشک از ایران به 
روسیه وجود ندارد، اما شواهد روشنی وجود دارد 
که نشان می دهد این کشور به روسیه پهپاد ارسال 

کرده است.

ورود زنان افغانستان به حمام های عمومی
 و سالن های ورزشی هم ممنوع شد

برای اولین بار یک زن رئیس جمهور اسلوونی شد

و  روستاها، شهر ها  ساکنان  به  زلنسکی خطاب 
مناطقی که همچنان تحت »اشغال« هستند، گفت: 

»ما هیچ فردی را فراموش نخواهیم کرد.«
اوکراین  رئیس جمهوری  زلنسکی،  ولودیمیر 
پس از عقب نشینی نیرو های نظامی روسیه از شهر 
از  آن ها  همه  راندن  بیرون  بر  خرسون،  اشغالی 

کشورش اطمینان داد.
عقب نشینی روسیه از شهر خرسون یک پیروزی 
دو  میان  جنگ  آغاز  از  پس  اوکراین  برای  مهم 
کشور به شمار می رود. ویدئو های منتشر شده در 
ساکنان خرسون  شادمانی  از  اجتماعی  شبکه های 

حکایت دارند.
رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در اظهاراتی 
آزادسازی  شاهد  همگان  زودی  به  که  داد  وعده 
اشغال  روسیه  توسط  که  کشورش  سرزمین های 

شده اند، خواهند بود.
و  روستاها، شهر ها  ساکنان  به  زلنسکی خطاب 
مناطقی که همچنان تحت »اشغال« هستند، گفت: 

»ما هیچ فردی را فراموش نخواهیم کرد.«
یک  خرسون  شهر  از  روسیه  نیرو های  خروج 
تسلط  که  است  مسکو  برای  تحقیر آمیز  شکست 
این کشور بر جنوب اوکراین را به شدت تضعیف 
از  پس  هفته   ۶ حدود  عقب نشینی  این  می کند. 
الحاق خرسون و ۳ منطقه دیگر اوکراین به روسیه 

انجام شده است.
و  امن سازی  عملیات  آغاز  از  گزارش ها 
شهر  در  باقی مانده  منفجره  مواد  خنثی سازی 
حکایت دارند. یکی از مقام های اوکراین از وجود 
یک »فاجعه انسانی« در خرسون خبر داد. همچنین 
زیرساخت های  تمام  ویرانی  از  شواهد  از  برخی 
برق  و  گرمایش  آب،  ارتباطات،  شامل  حیاتی 

حکایت دارند.
پلیس اوکراین پس از آنکه شماری از نیرو های 
خود را به شهر خرسون اعزام کرد از ساکنان این 
شهر خواست که در شناسایی همکاران نیرو های 
روسی در طول ۸ ماه اشغال خرسون کمک کنند.

ایهور کلیمنکو، رئیس پلیس ملی اوکراین روز 
در  نیور  این  افسر   ۲۰۰ که حدود  داد  خبر  شنبه 
ایجاد  کنار  در  تا  شده اند  مستقر  خرسون  شهر 
جنایات  از  موجود  شواهد  بازرسی،  پست های 

جنگی احتمالی را جمع آوری کنند.
اجتماعی  شبکه های  در  شده  منتشر  تصاویر 
حال حذف  در  را  اوکراینی  شهروندان  از  برخی 

نماد های روسی از شهر خرسون نشان می دهند.
خرسون تنها شهر مرکزی منطقه ای در اوکراین 
حمله  از  پس  روسیه  نظامی  نیرو های  که  است 
تمام عیار به این کشور در ماه فوریه توانستند آن 

را تصرف کنند.

به زودی شاهد آزادی
 سرزمین های اشغالی خواهیم بود

در آستانه تصمیم گیری برای افزایش تحریم ها
 علیه ایران هستیم

رییس جمهور فرانسه در گفت وگویی با مطرح 
اتفاقات  درباره  مداخله جویانه  اظهاراتی  کردن 
تحریمی  اقدامات  از  حمایت  و  ایران  اخیر 
اتحادیه اروپا علیه ایران،  گفت که فکر نمی کند 
به  بتواند  جدیدی  پیشنهاد  موجود  وضعیت  در 

احیای توافق هسته ای کمک کند.
امانوئل  رویترز،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
گفت وگویی  در  فرانسه  جمهور  رییس  مکرون، 
فرانسه مدعی شد که در حال حاضر  رادیو  با  
هفت شهروند فرانسوی در ایران در بازداشت به 
سر می برند.او عالوه بر این گفت که به نظر او، 
هیچ گونه طرح پیشنهادی جدیدی نمی تواند در 
آینده نزدیک موجب احیای توافق هسته ای شود 
و احتماال به »چارچوب جدیدی« برای پرداختن 

به این موضوع الزم خواهد بود.
مبنی  فرانسه  رادیو  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
بر این که آیا فکر  می کند مذاکرات احیای توافق 
هسته ای میان تهران و قدرت های جهانی، پس از 
وقفه ای چند ماهه از سر گرفته شود، گفت: من 
هنوز در این باره بسیار محتاطم. فکر نمی کنم هر 
گونه پیشنهادی که در حال حاضر مطرح شود، 

)بتواند توافق هسته ای را حفظ کند.(
اظهارات  ادامه  در  فرانسه  جمهور  رییس 
مداخله جویانه اش درباره اتفاقات اخیر ایران،  ادعا 
کرد که وضعیت سیاسی موجود در داخل ایران 

که اعتراضاتی در جریان است، وضعیت]پیرامون 
داد  تغییر  زیادی«  حد  »تا  را  هسته ای[  توافق 
را  ایران  با  توافقی  به  یافتن  دست  احتمال  و 
امیدواری  ابراز  این وجود،   با  کرد.«او  »تضعیف 
کرد که نشستی بین المللی با حضور قدرت  های 
منطقه از جمله ایران تا پایان سال جاری تشکیل 

شود.
اخیر  تحریمی  اقدامات  به  اشاره  با  مکرون 
تحریم های  که  گفت  ایران،  علیه  اروپا  اتحادیه 
بیشتری از سوی اتحادیه اروپا علیه مقامات ایرانی 
اعمال خواهد شد. او در گفت وگو با رادیو اینتر 
فرانسه، در این باره بیان کرد: کشورهای متعددی 
هستیم  که در تالشیم تحریم های هدفمند اعمال 
این  افراد  و  پاسداران  علیه سپاه  ویژه  به  شوند، 
رژیم.رییس جمهور فرانسه در پاسخ به این که 
آیا از تروریستی اعالم شدن سپاه پاسداران ایران، 
اقدامی که به گفته مقامات اروپایی، اتحادیه اروپا 
بوده است، حمایت می کند  در حال بررسی آن 
مسئله  این  رخ داده،  تحوالت  با  که  گفت  نه،  یا 
باید بررسی شود.به نقل از شبکه العربیه مکرون 
ایران  انقالب  فرزندان  که  شد  مدعی  همچنین 
نباید  انقالب هستند.که تحریم ها  انجام  درحال 
تمام ملت ایران را هدف قرار دهد و بهترین نوع 
هدف  را  نظام  نزدیکان  که  است  آن  ها  تحریم 

قرار دهد.

در حال حاضر هیچ پیشنهادی 
به احیای برجام کمک نمی کند

 با توجه به اتمام مدت قانونی بازرس اتحادیه راس ساعت۱۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ 
روز دوشنبه در محل دفتر شهرک صنعتی چرمشهر تبریز برگزار خواهد گردید.
بدین وسیله از اعضا محترم اتحادیه دعوت میشود در این جلسه حضور یابند.

الزم به توضیح است در صورت عدم حضور خویش یک نفر را بعنوان نماینده 
در کاغذ سربرگ و ممهور به مهر کارخانه معرفی نمایند و الزم به ذکر است هیچ 
عضوی نمیتواند بیش از یک نماینده به مجمع عمومی معرفی نماید و هیچ نماینده 

ای نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد.
*دستور کار جلسه:

۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲- انتخاب بازرس برای مهلت قانونی

۳-سایر موارد

آگهی مجمع عمومی
جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان چرم آذربایجانشرقی

هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجانشرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدار ششدانگ پالک۸۳۳۸ فرعی از ۱۰   اصلی واقع در بخش ۹ تبریزبرابردفاتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۴۱۷۲۰۱۱۶۴۱و۱
۳۹۸۲۰۳۰۴۱۷۲۰۱۱۶۴۲بنام  رضا فتحی به مقدار دو دانگ از ششدانگ ویوسفعلی آرزمی بستان آبادبه مقدار 4 دانگ از ششدانگ  ثبت 
و اسناد  چاپی ۰۸۳۸۰۹و۰۸۳۸۱۰ هر دو سری الف /۹۸صادر و تسلیم گردیده است ووکیل مالکین با استناد وکالتنامه های 
۵۰۸۷۱مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲  و ۵۰۸۷۰مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ و۵۰۸۶۹ مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ و۵۰۸۷۲مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ 
و۵۰۸۶۸ مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ و ۵۰۸۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ و ۵۰۸۵۹ مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ همگی دفتر ۱۱۹ تبریز با ارائه 
استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره ۱۴۰۱۶۲۶۵۱۳۱۵۰۰۰۱۴۹و۱۴۰۱۶۲۶۵۱۳۱۵۰۰۰۱۵۰هر دو  مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ 
مدعی مفقودی اسناد  مالکیت  اولیه به چاپی و ۰۸۳۸۱۰هر دو سری الف/۹۸ بعلت بی توجهی  شده وتقاضای صدوراسناد  
المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجود 
سند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به 
اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدوراسناد المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات 

وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - م الف :۲۸۵۳
غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز    

مفقودی 

شاسی  شماره  به  موتور:۴۸۷۶۶۴۰  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   ۱۳۹۲ مدل   ۱۳۱   LE سایپا  سواری  سبز  برگ 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  بهروزی  حسین  بنام   ۳۵ ایران    ۹۸ ی   ۶۶۳ پالک  شماره  به   NAS۴۱۱۱۰۰D۱۲۵۵۲۷۳

ساقط است.


