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»اینکه ایران با ترکیه و روسیه در سوریه کار کند 
قطعا کارش بهتر جلو می رود و بهتر می تواند به 
این است که ترکیه  اهدافش برسد، ولی واقعیت 
یک  در  دارد،  عرضی  ادعای  منطقه ای  یک  در 
کرده  کار  سوریه  اخوانی های  افراد  با  هم  منطقه 
است و یک منطقه هم با کرد های سوریه مشکل 
دارد. آن سوی قضیه هم روسیه است که بعد از 
حمله به اوکراین عمال یک همکاری های جدیدی 
برای دور زدن تحریم ها شروع کرده  ترکیه  با  را 

است.«
درخصوص  خارجی  سیاست  کارشناس  یک 
عدم حضور ایران در نشستی که قرار است رهبران 
ترکیه، روسیه و سوریه داشته باشند، می گوید که 
سوریه،  در  ایران  تاثیرگذار  و  مهم  نقش  دلیل  به 
کنند،  را حذف  ایران  به همین راحتی  نمی توانند 

در هر صورت باید منتظر ماند.
بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  بهشتی پودر  حسن 
قرار  که  نشستی  در  ایران  حضور  عدم  آیا  اینکه 

برای  سوریه،  و  روسیه  ترکیه،  رهبران  است 
باشند،  به یک راه حل در سوریه داشته  دستیابی 
به معنای حذف ایران است، گفت: »تمام قرائن و 
شواهد موجود در سوریه نشان می دهد که ترکیه 
منافع  چگونه  اینکه  درخصوص  دارند  روسیه  و 
خود را درسوریه تقسیم کنند، کار می کنند. نقش 
ایران در اینجا یک نقش مهم و تاثیرگذار است که 

نمی توانند به همین راحتی ایران را حذف کنند.«
وی ادامه داد: »اینکه ایران با ترکیه و روسیه در 
بهتر جلو می رود و  قطعا کارش  کند  کار  سوریه 
بهتر می تواند به اهدافش برسد، ولی واقعیت این 
عرضی  ادعای  منطقه ای  یک  در  ترکیه  که  است 
دارد، در یک منطقه هم با افراد اخوانی های سوریه 
کار کرده است و یک منطقه هم با کرد های سوریه 
مشکل دارد. آن سوی قضیه هم روسیه است که 
بعد از حمله به اوکراین عمال یک همکاری های 
جدیدی را با ترکیه برای دور زدن تحریم ها شروع 
سوریه  در  فقط  نه  امر  این  بنابراین  است؛  کرده 

بلکه بحث کل مناسبات روسیه و ترکیه است.«
بهشتی پور ضمن تاکید بر اینکه با وجود شرایط 
کرد  قضاوت  نمی توان  نشست  یک  با  شده،  یاد 
که آیا این دو کشور واقعا هدف شان بر این است 
که ایران را کنار بگذارند یا اینکه در این موضوع 
نکردند، گفت:  برگزار  را  ایران نشست  با  خاص 
ترکیه  و  روسیه  و  ایران  بین  مشترک  کمیته  »این 
تحت  قزاقستان،  پایتخت  در  متعددی  جلسات 
کشور  این  پایتخت  سابق  نام  که  آستانه  عنوان 
بود، برگزار می شد. هدف آن ایجاد یک راه حل 
سوری برای مشکل سوریه بود، ولی این نشست 
اینکه قبال هم  از نشست اخیر است. ضمن  جدا 
یک بار دیگر چنین نشستی برگزار شده است. در 
هر صورت باید منتظر ماند چراکه با یک نشست 

نمی توانیم بگوییم کال ایران را حذف کرده اند.«
اینکه  بیان  این تحلیلگر مسائل بین الملل ضمن 
ریشه دارتر  و  عمیق تر  سوریه  و  ایران  مناسبات 
کنند،  حذفش  نشست  یک  با  که  است  آن  از 
خاطرنشان کرد: »باورم بر این است که باید منتظر 
روند های  در  ببینیم  و  باشیم  بعدی  نشست های 
اگر  خیر.  یا  می گیرند  نادیده  را  ایران  بازهم  آتی 
این مسئله تکرار شد، می توان گفت نشانه هایی از 
اینکه بخواهند ایران را دور بزنند بروز پیدا کرده 
است، ولی تا آنجایی که من از سوریه اطالعاتی 
دارم این است که حضور ایران در سوریه و روابط 
برابر  با دولت آن، یک خط مقدمی در  نزدیکش 
آنجا  دیگر  بیانی  به  است.  شده  تعریف  اسرائیل 
خط مقدم مقاومت در برابر توسعه طلبی اسرائیل 

تلقی می شود.«
این کارشناس سیاست خارجی در ادامه مطرح 
از  نشان  قرائن  و  شواهد  شرایط  این  »در  کرد: 
حذف ایران را نمی دهد. افزون بر این در تحلیل 
سیاسی نمی توان با یک نشست قضاوت کرد که 
باید  اول  ایران را حذف می کنند. در وهله  دارند 
ببینیم و در وهله  نتایج نشست و تصمیماتش را 
دوم اینکه آیا این روند تکرار می شود یا اینکه فقط 

یک مورد اتفاق افتاده است.«

اوکراین برای دریافت سالح،
 رای خود در سازمان ملل را هم می فروشد!

تکرار نشست های پوتین، اردوغان و اسد 
بدون حضور ایران یعنی دور زدن تهران

بر اساس تازه ترین گزارش، رژیم کی یف با هدف 
جلب رضایت تل آویو به منظور تامین سالح برای 
اوکراین، رای مخالف خود در رای گیری سازمان 
ملل را به نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد 

داده است!
به گزارش از اسپوتنیک، بر اساس گزارشی جدید، 
پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید 
اوکراین  برای  سالح  تامین  از  صهیونیستی  رژیم 
مخالف  رای  از  کی یف  رژیم  کرد،  خودداری 
دادن به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
امتناع ورزید؛ قطعنامه ای که خواستار ورود دیوان 
بین المللی دادگستری به موضوع اشغال غیرقانونی 

اراضی فلسطینیان توسط صهیونیست ها بود.
اذعان عمومی به اینکه مقامات اوکراینی حق رای 
خود در سازمان ملل متحد را چیزی بیشتر از اهرم 
فشار با هدف کسب امتیاز از همتایان شان می دانند، 
از درک غیراصولی و به شدت »بده بستانی« آنها از 

سیاست جهان حکایت دارد.
توییتر  در  شنبه  روز  خبرنگار صهیونیستی  یک 
ولودیمیر  که  گفت  اوکراینی  مقام  یک  نوشت: 
زلنسکی، رئیس جمهور این کشور به نتانیاهو گفته 
که در عوض رای مخالف یا ممتنع دادن به قطعنامه 
مذکور، آیا کابینه جدید رژیم صهیونیستی سیاست 
اوکراین سالح  برای  و  داد  تغییر خواهد  را  خود 
تامین می کند؟! به گفته این خبرنگار، منابع اوکراینی 
گفته اند که نتانیاهو حاضر نشده با این درخواست 
موافقت کند اما »اعالم کرده که حاضر است درباره 

درخواست های زلنسکی در آینده گفت وگو کند.«
کی یف در ماه اکتبر درخواست رسمی خود برای 
دریافت »سامانه آهنین، باراک-۸، سامانه پاتریوت، 
فالخن داود، پیکان )سامانه دفاعی ضدبالستیک( و 

سامانه های تسلیحاتی« را به تل آویو ارسال کرد و 
عالوه بر این خواستار حمایت رژیم صهیونیستی از 
برنامه آموزش اپراتورهای اوکراینی شد. با این حال، 
تل آویو به دفعات درخواست های رژیم کی یف را 

رد کرده است.
این خبرنگار در توییتی نوشت: جواب نتانیاهو به 
مذاق زلنسکی خوش نیامد و او از رای مخالف یا 

ممتنع دادن به قطعنامه خودداری کرد.«
آخر  دور  در  زلنسکی  و  نتانیاهو  بین  مذاکرات 
تماس های تلفنی جمعه شب در تالش برای جلب 
سازمان  رای گیری  آستانه  در  دیپلماتیک  حمایت 
ملل، برگزار شد؛ رای گیری که در نهایت با ۸۷ رای 
موافق و ۲۴ رای مخالف و ۵۳ رای ممتنع تصویب 
شد.مطابق مفاد این قطعنامه که با مخالفت واشنگتن 
و موافقت روسیه، چین و تقریبا تمام کشورهای 
دادگستری  بین المللی  دیوان  شد،  روبه رو  عربی 
موظف شده تا برای رسیدگی به جنبه های حقوقی 
اشغال فلسطین، شهرک سازی، طرح های نژادپرستانه 
قدس  جمعیتی  بافت  تغییر  و  صهیونیستی  رژیم 
اشغالی، نظر مشورتی خود را ارائه دهد.در جریان 
یکی از رای گیری های سازمان ملل در ماه جاری، 
مقامات اوکراینی رای موافق دادند؛ اقدامی که در 
بحبوحه جنگ نیابتی ناتو علیه روسیه در اوکراین، 
موضع  از  نارضایتی  شان  ابراز  راستای  در  تالشی 
نسبتا بی طرفانه رژیم صهیونیستی محسوب می شد.

نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد، در جریان 
آخرین رای گیری که روز جمعه برگزار شد، حاضر 
نبود و یکی از مقامات این کشور مدعی شده که 
»زلنسکی تصمیم گرفته که ما در رای گیری شرکت 
آنها  به  نتانیاهو  با  رابطه  برقراری  برای  تا  نکنیم 

فرصت بدهیم.
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حریم  نقض  از  گذشته  شامگاه  لبنانی  منابع 
به  متعلق  قایق جنگی  از سوی یک  لبنان  دریایی 
گزارش  دادند.به  خبر  صهیونیستی  رژیم  ارتش 
با  گذشته  شامگاه  لبنان  ارتش  الیوم،  روسیا  از 
صدور بیانیه ای از نقض حریم دریایی این کشور 
رژیم  ارتش  به  متعلق  جنگی  قایق  یک  سوی  از 
قایق  این  گزارش،  داد.بنابراین  خبر  صهیونیستی 
جنگی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ از ساعت ۶:۲۵ 
بیروت، وارد آب  به وقت محلی  تا ۱۱:۱۰ شب 
های سرزمینی لبنان در منطقه راس الناقوره شده 
رژیم  ارتش  جنگی  قایق  گزارش،  است.بنابراین 
دریایی  حریم  متری   ۲۷۷ نقض  با  صهیونیستی 
داشته  منطقه حضور  این  در  مدت  این  در  لبنان، 
نقض  موضوع  که  کرده  اعالم  لبنان  است.ارتش 
حریم دریایی این کشور را با هماهنگی نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل به مراتب باالتر گزارش 

خواهد کرد

نقض حریم دریایی لبنان
 از سوی رژیم صهیونیستی

خروج نیروهای ترکیه از سوریه 
نیازمند گام های سیاسی است

یک  با  گفتگو  در  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
روند  در  هایی  گام  باید  گفت:  محلی  روزنامه 
سوریه(  )از  ما  نیروهای  خروج  برای  سیاسی 

برداشته شود.
»مولود  اسپوتنیک،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه امروز 
این  نظامیان  خروج  که  کرد  اعالم  سخنانی  در 
کشور که به صورت غیرقانونی در خاک سوریه 
در  گام هایی  برداشتن  مستلزم  دارند،  حضور 

فرایند سیاسی است.
یک  با  گفتگو  در  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
روند  در  گام هایی  باید  گفت:  محلی  روزنامه 
سوریه(  )از  ما  نیروهای  خروج  برای  سیاسی 
برداشته شود. اگر خالء وجود دارد، سازمان های 

نباید آنها را پر کنند. تروریستی 
ترکیه  خارجه  وزارت  ارتباط،  همین  در 
کرد:  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  پیش  ساعاتی 
آنکارا پیشنهاد داده است که دیدارر میان وزرای 
نیمه دوم ماه ژانویه  خارجه ترکیه و سوریه در 

سال آتی میالدی برگزار شود.
وزیر  اوغلو«  چاووش  »مولود  میان  دیدار 
خارجه  وزیر  المقداد«  »فیصل  و  ترکیه  خارجه 
روسیه ممکن است در کشور ثالثی برگزار شود.
جمعه  روز  هم  سوریه  الوطن  روزنامه 
بین  مسکو  جانبه  سه  نشست  نتایج  مهمترین 
ترکیه و سوریه و رؤسای  دفاع روسیه،  وزرای 

اطالعات سوریه و ترکیه را منتشر کرد.
این  کننده  دنبال  منابع  گزارش،  این  اساس  بر 
موضوع در دمشق به روزنامه الوطن گفتند: جو 
نشست سه جانبه ای که در مسکو و با نظارت 
که  بود  دیدارهایی  نتیجه  شد،  برگزار  روسیه 
سوریه  و  ترکیه  اطالعات  دستگاه  بین  قبل  از 

برگزار شده بود.
صورت  در  نشست  این  افزودند:  منابع  این 
پیرامون  طرف  دو  بین  که  نقاطی  وجود  عدم 
آنها توافق شده بود و پاسخگوی منافع دمشق و 

شروط آن از جمله عقب نشینی نیروهای ترکیه 
از کل خاک سوریه بود، برگزار نمی شد.

نامش  خواست  که  منبع  یک  راستا،  همین  در 
بویژه  و  ترکیه  رسانه های  که  نشود، گفت  فاش 
جمهور  رئیس  اردوغان  طیب  رجب  به  نزدیک 
این کشور به صورت گسترده ای درباره نزدیک 
سازی سوریه و ترکیه زمینه سازی کرده بودند.
گذشته  ماه های  طی  که  افزود  همچنین  وی 
این  پیرامون  تحلیل هایی  و  مقاالت  اخبار، 
با  ترکیه  منفعت  که  بود  شده  منتشر  مطلب 
توجه به تغییرات سیاسی و تحوالت جهانی، در 
باید  و  است  دمشق  به  نزدیک شدن  و  مصالحه 
در  راهکارهایی  به  و  کرد  متوقف  را  اختالفات 

یافت. منافع منطقه دست  جهت 
نشست  نتیجه  که  شد  مدعی  حال  عین  در  او 
دفاع  وزیر  آکار  خلوصی  بین  مسکو  جانبه  سه 

حضور  و  عباس  محمود  علی  سرتیپ  ترکیه، 
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه موافقت ترکیه 
در  که  است  مناطقی  از  کامل  نشینی  عقب  با 

شمال سوریه تحت اشغال قرار داده است.
آنکارا  ادعا کرد که  منبع مذکور در عین حال 
حاکمیت  به  گذاشتن  احترام  به  نسبت  همچنین 
اجرای  و  شده  متعهد  سوریه  ارضی  تمامیت  و 
 ۴- ام  جاده  افتتاح  پیرامون   ۲۰۲۰ سال  توافق 
نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفته است.
کننده  شرکت  طرف های  افزود:  منبع  این 
شبه  که  کردند  تاکید  همچنین  نشست  این  در 
اسرائیل  و  آمریکا  مزدور  ک  ک  پ  نظامیان 
ترکیه  و  سوریه  برای  خطر  بزرگترین  و  هستند 

می شوند. محسوب 
مورد  موارد  تمام  گفت  پایان  در  مذکور  منبع 
کمیته های  سوی  از  نشست  این  در  توافق 
و  اجرا  حسن  تضمین  منظور  به  که  تخصصی 
دنبال خواهد  اند  توافقات تشکیل شده  پیگیری 
بین طرفین در  بیشتر  به منظور هماهنگی  شد و 

نیز نشست هایی برگزار خواهد شد. آینده 
وزیر  آکار  خلوصی  که  است  حالی  در  این 
دیدار  انجام  کرد:  اعالم  جمعه  روز  ترکیه  دفاع 
ترکیه  اردوغان رئیس جمهور  میان رجب طیب 
شرایط  اگر  او  سوری  همتای  اسد  بشار  و 

مناسب باشد، امکان پذیر است.
وی افزود: روند مثبت تحوالت در این مرحله 
شامل گفتگو وزیران و رؤسای اطالعات ترکیه 
کشور  دو  رهبران  میان  دیدار  امکان  سوریه،  و 

را ممکن می سازد.
بحران  حل  ضرورت  بر  ترکیه  دفاع  وزیر 
قطعنامه  طبق  طرف ها  همه  مشارکت  با  سوریه 

۲۲۵۴ هم تاکید کرد.
وی افزود: با تالش هایی که در روزهای آینده 
جدی  کمک های  می توان  شد،  خواهد  انجام 
برای برقراری صلح و ثبات در سوریه و منطقه 

کرد.

در  انفجار  وقوع  از  افغانستان  رسانه های 
خبر  کابل  شهر  بین المللی  فرودگاه  نزدیکی 
وزارت  ساختمان  نزدیکی  در  آتش سوزی  و 
راشاتودی،  از  گزارش  می دهند.به  خبر  کشور 
از  محلی  منابع  از  نقل  به  افغانستان  رسانه های 
بین المللی  فرودگاه  نزدیکی  در  انفجار  وقوع 
پلیس  نیروهای  و  می دهند.مقامات  خبر  کابل 
جاده های منتهی به محل حادثه را مسدود کردند 
و گفته می شود آمبوالنس ها و خودروهای نظامی 
هستند. حادثه  محل  سمت  به  حرکت  حال  در 

نزدیکی  در  آتش سوزی  یک  وقوع  همچنین 
به  منتهی  جاده  در  کشور  وزارت  ساختمان 
نقل  به  الجزیره  می شود.شبکه  گزارش  فرودگاه 
وقوع  پی  در  کرد  اعالم  طالبان  امنیتی  منابع  از 
 ۱۰ کابل  بین المللی  فرودگاه  نزدیکی  در  انفجار 

نفر کشته و ۸ تن دیگر نیز زخمی شدند.

کریدور زنگزور 
افتتاح می شود، 

چه ارمنستان بخواهد یا نه
آذربایجان  جمهور  رئیس  علی اف،  الهام 
کارهای  گفت:  میالدی  نو  سال  آستانه  در 
با  زنگزور  کریدور  افتتاح  برای  گسترده ای 
انجام  در حال  ماشین رو  و جاده های  آهن  راه 

است.
نه  یا  بخواهد  ارمنستان  چه  زنگزور  کریدور 
قطعا افتتاح خواهد شد. ما تعهد قاطع خود را 
پیش  برنامه  طبق  چیز  همه  و  می دهیم  نشان 

می رود.
خواسته ما منطقی و عادالنه است، ما باید با 
جمهوری خودمختار نخجوان که جزو الینفک 
و  باشیم  داشته  ارتباطی  خط  است  آذربایجان 

داشت. خواهیم 
بناهای تاریخی ما در زمین های آزاد شده، از 
بازسازی  و  بازسازی  حال  در  مساجد،  جمله 

هستند. اساسی 
اختالل شخصیت عجیب 
پوتین و دور نگه داشتن

 او از رسانه ها
ادعا  غربی  اطالعاتی  جدید  تحلیل های 
می کنند که والدیمیر پوتین از اختالل شخصیتی 
خودبزرگ بینی رنج می برد که ناشی از داروهای 

سرطان است.
ادعا  دانمارک  از  اطالعاتی  ارشد  مقام  یک 
کرد که "توهمات عظمت" و "چهره ماه شکل" 
از  هایی  نشانه   ۲۰۲۲ سال  اوایل  در  پوتین 

عوارض جانبی درمان هورمونی است.
که  گفت  گذشته  روز  کرملین  مطبوعاتی  دبیر 
نگرانی ها در مورد سالمت پوتین اکنون به دلیل 
در  آنفوالنزای  گونه های  و  کووید  جهش های 

حال ظهور یک موضوع امنیتی است
 هشدار داد که رئیس جمهور روسیه در سال 

آینده در دسترس رسانه ها نخواهد بود.

خشم نتانیاهو از قطعنامه 
سازمان ملل متحد

رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
قطعنامه  به  نسبت  خشم  ابراز  با  صهیونیستی، 
سازمان ملل متحد در خصوص اشغالگری رژیم 
برای  قطعنامه هرگز  این  که  ادعا کرد  آویو،  تل 

اسرائیل الزام آور نخواهد بود.
به گزارش شبکه الجزیره قطر، نتانیاهو قطعنامه 

سازمان ملل متحد را حقیر خواند.
قطعنامه  تصویب  دنبال  به  نتانیاهو  خشم 
رژیم  علیه  و  فلسطین  مردم  از  حمایت  در  ای 

صهیونیستی بیان می شود.
روز شنبه، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه 
ای را با ۸۷ رای موافق به سود فلسطین و علیه 

رژیم صهیونیستی صادر کرد.
با اکثریت آرا درخواست فلسطین  این مجمع 
دیوان  از سوی  استفساریه حقوقی  برای صدور 
ماهیت  درخصوص  المللی  بین  دادگستری 

اشغالگری اسرائیل را تصویب کرد.
این  به  کشور   ۸۷ گزارش،  این  اساس  بر 
و  مخالف  رای  کشور   ۲۶ موافق،  رای  قطعنامه 

۵۳ کشور رای ممتنع دادند.
از تشکیل کابینه  تنها یک روز پس  اقدام  این 
جدید رژیم صهیونیستی صادر شد که گسترش 
شهرک سازی را یکی از اولویت های خود اعالم 

کرده است.
خودگردان  تشکیالت  خارجه  امور  وزیر 
فلسطین با استقبال از این قطعنامه، از کشورهایی 

که به این قطعنامه رای مثبت دادند، تشکر کرد.
موافق  رأی  این  المالکی،  ریاض  گفته  به 
تالش ها  به  قاطع  و  طبیعی  پاسخی  اکثریت، 
برای زیر سوال بردن حق تعیین سرنوشت مردم 
فلسطین و مخالفت علنی با موارد نقض حقوق 
رژیم  این  جنایات  و  اسراییل  توسط  فلسطینیان 
سازمان  عضو  کشورهای  از  همچنین  است.وی 
برای  خود  مسئولیت  و  تعهد  به  خواست  ملل 
کند  عمل  فلسطین  مردم  مسلم  حقوق  حفظ 
قدس،  اشغالگر  رژیم  کردن  متوقف  برای  و 

اقدامات عملی انجام دهند.
با  نیز  تازگی  به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
اکثریت آرا به پنج قطعنامه به نفع مردم فلسطین 
موافق  رای  فلسطینی،  آوارگان  ویژه موضوع  به 

داد.

حمله جنگنده های 
ترکیه به شمال عراق

سال  آغاز  با  همزمان  شنبه شب  ترکیه  ارتش 
جدید میالدی، منطقه »شیالدزة« واقع در استان 
را هدف  منطقه کردستان عراق(  دهوک )شمال 

قرار داده است.
استان  »العمادیه«  منطقه  ترکیه  جنگنده های 
دهوک را به بهانه حضور عناصر پ.ک.ک هدف 

حمالت هوایی خود قرار داده بودند.
عناصر  با  مقابله  بهانه  به  مدت هاست  ترکیه 
در  که  ک.ک(  )پ.  کردستان  کارگران  گروه 
و  آمریکا  ترکیه،  کشورهای  تروریستی  فهرست 
اتحادیه اروپاست، تمامیت ارضی عراق را نقض 

می کند.
آنکارا گروه کارگران کردستان را مسئول مرگ 
بیش از ۴۰ هزار شهروند ترکیه می داند، در حالی 
که در مقابل نیز بسیاری از مناطق شمال سوریه 
و عراق به دنبال حمالت ارتش آنکارا خالی از 

سکنه شده است.

تقاضای رئیس جمهور چین از مردم برای مقابله با کرونا
 رئیس جمهور چین در نخستین اظهار نظر خود 
در مورد شیوع دوباره کرونا در کشورش، خواستار 

تالش و اتحاد بیشتر مردم شد.
رئیس  پینگ«  جین  »شی  »رویترز«  گزارش  به 
جمهور چین در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 
و  مشکالت  بر  چین  گفت،  میالدی  نوی  سال 
چالش های بی سابقه ای در نبرد با کرونا غلبه کرده 
و سیاست های این کشور بسته به شرایط و زمان 

»بهینه سازی« شده است.
شی گفت: »از زمان شیوع این بیماری همه گیر 
پرسنل پزشکی شهامت کرده و شجاعانه استقامت 

کرده اند.«
وی افزود: »در حال حاضر، پیشگیری و کنترل 
همه گیری وارد مرحله جدیدی شده و اینک زمان 

مبارزه است، همه سخت تالش می کنند و پیروزی 
در پیش است. بیایید بیشتر کار کنیم، پایداری و 

اتحاد به مفهوم پیروزی است.«
جاری  ماه  اوایل  است،  حاکی  گزارش  این 
را  صفر  کووید  سیاست  رویکرد  چین  میالدی، 
بر اساس آزمایش های انبوه و قرنطینه متمرکز که 
برای تقریبا سه سال حفظ کرده بود، کنار گذاشت.
این تغییر سیاست منجر به موجی از آلودگی ها 
فعالیت های  بیشتر  کاهش  چین،  سراسر  در 
اقتصادی و نگرانی های بین المللی شده و انگلیس 
و فرانسه کشورهایی هستند که محدودیت هایی را 

برای مسافران از مبدا چین اعمال می کنند.
محدودیت های  برخی  میالدی  جاری  ماه  چین 
»کووید  سیاست  راستای  در  که  سفت وسختی 

صفر« اجرا می کرد، به دنبال اعتراضات علیه این 
محدودیت  ها برچید و پس از آن گرفتار موجی از 
جهش در ابتال و مرگ ومیر ناشی از کروناویروس 
شده است؛ موجی  که تبعاتی گسترده برای بخش 
شدن  پر  جمله  از  کشور  این  درمان  و  بهداشت 
بیمارستان ها و خالی شدن قفسه های داروخانه ها 

را در پی داشته است.
در  تایمز«  »فایننشال  روزنامه  پیش،  روز  چند 
گزارشی ادعا کرد،  با وجود آنکه در آمار رسمی 
پایین است،  به کروناویروس در چین  ابتال  ارقام 
از آن بوده که احتماال  یک برآورد داخلی حاکی 
در بیست روز نخست ماه جاری میالدی، حدود 
۲۵۰ میلیون تن در این کشور مبتال به کووید-۱۹ 

شده اند.

وقوع انفجار در نزدیکی 
فرودگاه بین المللی کابل

آگهي تحدیدحدود اختصاصی
 آگهی تحدید حدود اختصاصی تحدیدحدودیک قسمت ازامالک واقع در قریه بیجند بخش ۴۹ تبریز  
برابرماده۱۴ قانون ثبت اسنادوامالک به شرح ذیل وبرابرمواد۱۴و۱۵ قانون ثبت درتاریخ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 
روز سه شنبه  ازساعت۱۰صبح درمحل وقوع ملک به عمل خواهدآمدبدینوسیله ازمجاورین وصاحبان 
به  اعتراض  که  حاضرودرصورتي  درمحل  فوق  شده  تعیین  درروزوساعت  میشود.که  دعوت  حق 
حدودوحقوق ارتفاقي داشته باشند کتبا به اداره ثبت تسلیم نمایندومطابق ماده۸۶ آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت معترض ظرف مدت يك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت بایدبامراجعه به مرجع 
قضایي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام وگواهي آن رابه اداره ثبت تسلیم نماید درغیر این صورت 
متقاضي یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مراجعه وگواهي عدم دادخواست دریافت وبه اداره 

ثبت تسلیم واداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را بارعایت مقررات ادامه خواهد داد.
ازشماره  ۵۰۳ فرعی از ۹۳-صلی واقع درقریه بیجند  بخش ۴۹ تبریز

۱-  ششدانگ یک قطعه باغ به پالک ۵۰۳ فرعی از ۹۳ اصلی واقع درقریه بیجند  بخش ۴۹ تبریز  
موقوفه میرزا جالل الدین محمد مجید االشرف به تصدی آستان مقدس احمدی محمدی علیه السالم 

به نمایندگی آقای قدرت اله دهقان
روز سه شنبه مورخه۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰صبح 

  تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ روز دوشنبه 
م الف:۳۷۸/۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سراب -  امین عظیمی 

آگهي سند مالکیت المثني
سند مالکیت مقدار سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳۴۰۴- اصلی واقع در سراب 
بخش ۴۹ تبریز در صفحه ۹۸ دفتر جلد ۱۲۳  ذیل ثبت ۲۴۷۶۰ بنام خانم طاهره نوروزی فرد  ثبت و صادر 
شده است . سپس مورد ثبت برابر سند شماره ۶۹۵۷۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ دفتر ۵۸ سراب مع الواسطه به خانم 
شیرین عظیم زاده سرابی  انتقال قطعی شده است خانم شیرین عظیم زاده سرابی  با ارائه برگ استشهاد یه محلی 
که توسط دفتر ۵۸سراب گواهی و امضاء گردیده مدعی مفقودی سند مالکیت )به علت سهل انگاری( گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است، مراتب در اجرای تبصره یک  ماده ۱۲۰  آئین نامه در یک 
نوبت آگهي  مي شود هرکس ادعایي نسبت به  وجود سند مالکیت یا انجام هر نوع  معامله اي را نزد  خود 
داشته باشد اعتراض خود را کتبا ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي به اداره ثبت سراب تسلیم نماید.
بدیهي است پس از انقضاي مهلت قانوني  نسبت به صدور  سند مالکیت المثني اقدام خواهد شد  وبه اعتراضات 

وارده  خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ روز دوشنبه  -   م الف: ۳۷۸
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  سراب  - امین عظیمی                                                                                                           

  آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در بخش 9 تبریز
فرعی   ۲۷۷ ثبتی  پالک  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  کیان ششدانگ  ملک  دل  زنده  آقای غالمرضا 

مفروزی  از ۸۱ اصلی واقع در قریه ملک کیان بخش ۹ تبریز 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار میشود که روزچهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ در ساعت ۱۰ صبح در محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه صاحبان ملک یا نمایندگان قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از جانب مجاور تحدید خواهد شد 
مهلت اعتراض مجاورین و صاحبان امالک که در مورد تحدید حدود حاضر نبوده اند مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت تا ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود خواهد شد و مطابق ماده ۸۶ 
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک تبریز تسلیم 
شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض به ثبت دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبت را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۰/۱۲ 
 م الف :۳۰۹۳

غالمرضا عباس زاده - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز


