
 پاسخ به اظهارات سفیر 
رژیم صهیونیستی در باکو

ســفیر جمهوری اســامی ایران در آذربایجان ، با 
توجه به اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی در باکو 
درباره کشــتی گیر ایرانی که از سوی آذربایجان با 
حریف اســرائیلی به رقابت پرداخت، پاسخ حساب 
شــده و دقیق داد. ســید عباس موســوی سفیر 
کشــورمان در باکو در توئیتی با مورد خطاب قرار 
دادن ســفیر رژیم صهیونیســتی در باکو  نوشت: 
»صفر مطلق اگر خود را ضرب در بی نهایت موضوع 
کنــد، باز همان صفر مطلق اســت... پس ای هیچ! 

برای هیچ بر هیچ مپیچ«.  ایسنا

تمام بدهی های گازی عراق به ایران 
پرداخت شده است

وزیر برق عراق در جدیدترین اظهار نظر خود اعام 
کــرد که کل بدهی های گازی کشــورش به تهران 

پرداخت شده است.
»عــادل کریم« گفــت: در واردات برق، تابســتان 
امســال از تابستان سال گذشــته بهتر خواهد بود 
و تقاضا بــرای انرژی برق بیش از بیســت درصد 
نسبت به پارسال افزایش داشــته است.وی افزود: 
امید مــی رود که نرخ عرضه بــه 23 هزار مگاوات 
افزایــش یابد. بدهــی های گازی عــراق به ایران 
از دولت قبلی انباشــته شــده بود که بالغ بر یک 
میلیارد و 649 میلیون دالر بود و در زمان کوتاهی 
به طور کامل پرداخت شــد.عادل کریم تأکید کرد 
که اخیرا یک میلیارد و 649 میلیون دالر به تهران 
بابــت بدهی های گاز پرداخت شــده و بغداد هیچ 
بدهــی ای در زمینــه گاز به ایران نــدارد و اکنون 
هم به صــورت ماهانه مبالغ واردات گاز را به ایران 
پرداخت می کند.کریــم ادامه داد: عراق روزانه 42 
میلیون مترمکعــب گاز از ایران دریافت می کند و 
توافق ابتدایی دیگری بــا طرف ایرانی برای تامین 
400 مگاوات دیگر صورت گرفته اســت که 200 
مگاوات به ســمت بصره و 200 مگاوات به سمت 
دیالی تقســیم می شود.وی تاکید کرد: 15 مگاوات 
دیگر برای تــداوم تامین انرژی 24 ســاعته برای 
 شهروندان نیاز داریم لذا نیاز همچنان به گاز ایران 

نیاز است.  تسنیم

اردن از روابط با ایران استقبال می کند
نخست وزیر اردن با تأکید بر اهمیت برقراری روابط 
با ایران، گفت امان هرگز بــا ایران به عنوان منبع 
تهدید برخورد نکرده است.»بشر الخصاونه« نخست 
وزیــر اردن گفت که امان از روابط ســالم با ایران 

استقبال می کند.
الخصاونــه در مصاحبه با شــبکه عربــی »بی بی 
ســی« گفت: »ما هیــچ روزی با ایــران به عنوان 
منبع تهدید برای امنیت ملی کشــورمان، برخورد 
نکردیــم«.وی افزود که »روند تهدیدات ایران علیه 
کشــورهای همسایه کاهش یافته و ما از این قضیه 
خرسند هســتیم«.بنابر گزارش شبکه روسیاالیوم، 
نخســت وزیر اردن همچنین گفت که ما از روابط 
ســالم با جمهوری اسامی ایران استقبال می کنیم 
همچنانکه روابط اردن با عربســتان نیز یک روابط 
تاریخی و گسترده اســت.وی در بخش دیگری از 
اظهاراتش به افزایش چشــمگیر عملیات قاچاق در 

مرز شمالی اردن اشاره کرد.  فارس

هماهنگی ایران و عراق در سطوح عالی
»سیدعمار حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی عراق، 
در دیدار »علیرضا زاکانی«، شهردار تهران، خواستار 
هماهنگی در سطح عالی میان دستگاه های ذی ربط 

ایران و عراق در ایام زیارت اربعین شد.
»علیرضا زاکانی«، شــهردار تهران با »ســیدعمار 
حکیم«، رهبر جریان حکمــت ملی عراق دیدار و 
گفت وگو کرد.حکیم در دیدار با »علیرضا زاکانی«، 
شــهردار تهران، خواستار هماهنگی در سطح عالی 
میان دســتگاه های ذی ربط ایــران و عراق در ایام 
زیارت اربعین شــد.در این دیدار که در دفتر رهبر 
جریان حکمــت ملی عراق در بغداد برگزار شــد، 
طرفین فرارســیدن عید ســعید قربــان را تبریک 
گفتند و برای دو ملت و امت اسامی آرزوی توفیق 
کردند.حکیم در این دیــدار بر اهمیت رویارویی با 
چالش های مشترک تأکید کرد و خواستار استفاده 
از تجربه ایران و به خصوص تهران در ساخت وساز و 

مبادله تجارب در این عرصه شد.  ایرنا

لغو روادید سفر ایرانیان به قزاقستان
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران در اطاعیه ای، از لغو روادید ســفر ایرانیان به 

قزاقستان خبر داد. 
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران در اطاعیه ای، از لغو روادید ســفر ایرانیان به 
قزاقســتان خبر داد.براســاس این اطاعیه، در پی 
توافق سفر 29 خردادماه  »قاسم ژومارت توکایف«  
رئیس جمهور قزاقســتان به تهران و گفت وگوهای 
انجام شــده درباره لغــو روادید ســفر ایرانیان به 
قزاقســتان، دولت قزاقســتان اعام کرد از تاریخ 
1۷ تیر 1401 اتباع ایران برای ســفر به قزاقستان 
نیازمند روادید نخواهند بود.بر این اساس، ایرانیان 
می توانند بدون روادید وارد قلمرو قزاقستان شوند 
و در هــر بــار ورود، حداکثر به مــدت 14 روز در 
این کشور اقامت کنند.براساس این فرمان، ایرانیان 
می توانند در بازه زمانی 1۸0 روزه، مجموعا 42 روز 
)در چند سفر 14 روزه( در قزاقستان اقامت داشته 
باشــند.روابط عمومی وزارت امــور خارجه در این 
اطاعیه اضافه کرده اســت: پیش بینی می شود با 
این اقدام، مناسبات تجاری، اقتصادی و گردشگری 

دو کشور وارد مرحله جدیدی شود.  فارس

اخبــــار گزارش

وزیر دفاع اوکراین در حالی به ناتوان سامانه موشکی گنبد 
آهنین اســراییلی اذعان کرد که شــاید یکی از پیامدهای 
مهــم این اعتراف فروپاشــی زودهنگام توهــم ضد ایرانی 
مقامات آمریکا و اســراییل در تشکیل سامانه یکپارچه ضد 

موشکی علیه ایران در منطقه بوده است. 
جــو بایدن فردا در حالی راهی منطقه می شــود که وی و 
مقامات رژیم صهیونیســتی ادعای ایجاد ســامانه هوایی 
یکپارچه ضــد ایرانی با کشــورهای عربی علیــه ایران با 
پاتریوت آمریکایی و گنبد آهنین اسراییلی را سر می دادند 
حال آنکه اعتراف وزیر دفــاع اوکراین به ناکارآمدی گنبد 
آهنین پس از اذعان عربســتان بــه ناتوانی پاتریوت ها این 
رویای آمریکایی- صهیونیســتی را فرو پاشــید. جو بایدن 
رئیــس جمهور آمریکا در روزهای آینده راهی غرب اســیا 
خواهد شــد که محــور آن را نیز دیدار از ســرزمین های 
اشغالی و عربســتان و در نهایت برگزاری نشست با سران 
برخی کشــورهای عربی تشــکیل می دهد. همزمان با این 
ســفر وی در یادداشتی در واشنگتن پســت ادعای ایجاد 
ســامانه مشــترک دفاعی برای کشــورهای عربی و رژیم 
صهیونیستی را مطرح کرد. همچنین جان کربی سخنگوی 
کاخ ســفید ادعای ایجاد ســامانه یکپارچه دفاع هوایی در 
منطقه را مطرح کرده اند. پیش از آن نیز بنت نخست وزیر 
سرنگون شده و الپید نخســت وزیر موقت صهیونیست ها 
در کنــار گانتز وزیر جنگ این رژیم مدعی ایجاد ســامانه 
هوایی و دفاع موشــکی مشترک آمریکایی، عبری و عبری 
شــده بودند. مجموع این ادعا حــول یک محور بوده و آن 
مقابله با توان موشکی و پهپادی ایران است. این ادعاها در 
حالی صورت گرفته است که »الکسی رزنیکوف« وزیر دفاع 
اوکراین اعام کرد که این کشور به دلیل ناکارآمدی »گنبد 

آهنین« رژیم صهیونیستی، نیازی به این سامانه ندارد.
رزنیکوف در جریان کنفرانس به میزبانی شــرکت رسانه ای 
و مجله آمریکایی »فوربــس« توضیح داد که گنبد آهنین 
برای اوکراین ناکارآمد است.اولکســی رزنیکوف ادامه داد: 

»گنبــد آهنین )بــرای محافظت( در برابر موشــک های 
با ســرعت کم و ارتفاع پایین که اساســا در گاراژ ساخته 
می شدند ساخته شــد. گنبد آهنین  در برابر موشک های 
کروز و بالســتیک محافظت نمی کنــد. «. وی تاکید کرد 
من به )فلســطین اشغالی( ســفر با کارخانه ها  وموسسات 
اســرائیلی گفتگو کردم، گنبد آهنین بــرای دفاع در برابر 
موشک هایی با سرعت کند و ارتفاعی کم تولید شده است 
و گویی قرار اســت موشــک هایی را رهگیری کند که در 
انباری یک خانه تولید شــده باشــند. پیش از این ناتوانی 
پاتریوت های آمریکایی برهمگان آشــکار شده بود آنجا که 
آرامکو ســعودی هدف موشــک ها و پهپادهای یمنی قرار 
گرفت. مجله آمریکایی نیوزویک نوشــت کــه ویدئوهای 
“رســوایی” نشــان می دهد که دو موشک پاتریوت ساخت 
آمریکا در رویارویی با موشــک های بالستیک یمنی در هوا 
شکست خورده و دومین موشک هم موفق رهگیری اهداف 
نشــد و به نظر می رســید که در جهت مخالف سر خورد 
و ناگهان بــه زمین افتاد. در همین حــال در زمان حمله 

موشکی یمنی ها به ابوظبی، مکنزی فرمانده وقت نیروهای 
آمریکایــی در منطقــه ضمن اذعان به ضعــف پاتریوت ها 
در رهگیری موشــک های یمنی هــا، از پناه بردن نیروهای 
آمریکایی به پناهگاه در زمان این حمله خبر داد. نکته مهم 
آنکه رویا پردازی بایدن و صهیونیســت ها در ایجاد ائتاف 
ضد ایرانی در حوزه مردمی نیز گسترش یافته است چنانکه 
کمیته "یاری فلســطین" در مصر اعام کرد که قصد دارد 
فعالیت هایی را با عنوان "اعراب علیه عادی سازی" با هدف 
مخالفت با ائتاف نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس با اسرائیل برگزار کند.
کمیتــه حمایت از فلســطین در مصر اعــام کرد که این 
همایش ها شــامل برگزاری یک نشســت سیاسی در روز 
16 ژوئیه؛ روز برگزاری نشســت "ناتو عربی" اســت تا به 
گوش جهان صدای مردم درباره دفاع از منافع و سرنوشت 
و آزادی شان را برساند.این همایش ها تحت عنوان "اعراب 
علیه عادی ســازی" و با هدف مخالفــت با ائتاف نظامی 
اســت که قرار است با مشــارکت کشــورهایی از شورای 

همکاری خلیج فارس، مصر، اردن، عراق و حضور اسرائیل 
تحت عنوان "ناتوی عربی" تشــکیل شــود.این کمیته در 
بیانیه ای اعام کرد: در ســایه تبلیغات و ادعاهای دروغین 
برای اســتقبال از جو بایــدن، رئیس جمهــور آمریکا در 
جریان ســفرش به منطقه و اهداف آشکار آن؛ الحاق رژیم 
صهیونیســتی به منطقه و اعام ائتاف نظامی برای مقابله 
با تهدیدهای موجود باید به اهداف واقعی سفر بایدن توجه 
کرد. این اهداف تقســیم منطقه به طوایف مختلف و اداره 
جنگ نیابتی اســت. آمریکا منابع گاز و نفت منطقه را به 
غــارت می برد و ســلطه خود را بر جهــان عربی از طریق 
اســرائیل افزایش می دهد تا عقب نشینی خود در اروپا بعد 
از شکســت در اوکراین را جبران کــرده و نزاع بین المللی 
را به منطقه بکشــاند. ما از ملــت عربی به ویژه ملت مصر 
می خواهیم با پیمان های مشکوکی که امنیت و صلح جهان 
عربی را تهدید می کند مخالفت کنند. در همین حال وزیر 
خارجه اردن اخیرا هرگونه مشــارکت در ائتاف ضد ایرانی 
را اعــام و مصــر نیز مخالفت خود را بــا این طرح مطرح 
کرده بود. مقامات ســعودی نیز از طریق الکاظمی نخست 
وزیر عراق به تهران پیام دادند که به دنبال چنین ائتافی 
نمی باشــند. در این میــان البته در ادامه جوســازی های 
دروغین صهیونیست ها علیه ایران نخست وزیر جدید رژیم 
صهیونیستی در گفت وگو با رییس جمهور ترکیه از او برای 
همکاری در زمینه آن چه »تاش های ایران برای آســیب 
رساندن به شهروندان اســراییلی در ترکیه« خوانده شده، 
قدردانی کرد.یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
گفت وگو با رجب طیــب اردوغان، رییس جمهور ترکیه از 
همکاری این کشور در زمینه خنثی کردن آنچه »تاش های 
ایران برای آســیب رســاندن به شــهروندان اسراییلی در 
ترکیه« عنوان شده است، قدردانی کرد.این اقدام در حالی 
صورت گرفته که ترکیه هرگز ادعای صهیونیســت ها علیه 
ایران تایید نکرده و در حد ادعاهای دروغین رسانه ای باقی 

مانده است. 

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|  سه شنبه|21 تیر 1401|شماره 5907| 

عاموس گلعاد مدیر سابق اداره سیاسی و امنیتی وزارت 
جنگ رژیم صهیونیستی اذعان کرد که رژیم متبوع وی 

» از بیم واکنش تهران« جرات حمله به ایران را ندارد.
گلعاد از حمله یاد شــده به عنوان یک "ریســک بسیار 
خطرناک" نام بــرده و دالیل و عوامــل متعددی برای 
اینکــه رژیم اشــغالگر قــدس مرتکب چنین ریســکی 
نشود، برشمرد.گلعاد ژنرال ذخیره و رئیس کنونی مرکز 
سیاسی و راهبردی وابســته به دانشگاه "رایخمان" در 
پژوهــش جدید خود با اشــاره به ایــن مطلب در میان 
عوامل یاد شــده  از ترس و نگرانی رژیم صهیونیستی از 
پاسخ ایران و همپیمانان منطقه ای تهران همچون حزب 
اهلل لبنان به عنوان مهــم ترین عامل یاد کرد.وی گفت 
که فاصله جغرافیایی میان اســرائیل و ایران باعث شده 
تــا ماموریت جنگنده ها جهت انجام عملیات به یک امر 
تقریبا ناممکن تبدیل شود زیرا به گفته منابع موجود در 
تل آویو جنگنده ها در طول مســیر به سوخت گازوئیل 
نیاز پیدا می کنند و تا زمانی که اسرائیل پایگاهی برای 
فرود جنگنده ها در اختیار نداشته باشد، چنین عملیاتی 

به اجرا گذاشته نخواهد شد.
این مقام صهیونیســتی افزود : عــاوه بر آن از اظهارات 
مقامات اســرائیلی بــه ویژه نهادهای امنیتی اســرائیل 

ایــن گونــه فهمیده می شــود که بدون دســتیابی به 
چراغ ســبزی از ســوی واشــنگتن ، اســرائیل به خود 
اجــازه نخواهد داد تا با آمریکا به عنوان حامی شــماره 
یــک و همپیمان راهبردی خویــش مقابله نماید؛ بویژه 
آنکه واشــنگتن با انجام چنین عملیاتی مخالف است و 
علیرغم مخالفت دســت پرورده خود اســرائیل با توافق 
 هســته ای با ایران، در صــدد امضای چنیــن توافقی 

با تهران است.
گلعاد از ساختار و نظام سیاسی حاکم بر ایران به عنوان 
" یک ســاختار و نظام با ثبــات " نام برده و تاکید کرد 
که رژیم صهیونیستی هم اکنون دچار آشوب سیاسی و 
مشاجره های بی پایه و اساس شده و این امر انرژی کادر 

رهبری این رژیم را به فرسایش کشانده است.
این مقام صهیونیســتی بــا اعتراف به اینکــه ایران در 
زمینه ســاخت موشــک های بالســتیک به » پیشرفت 
چشــمگیری« دســت یافته اظهار داشــت : اســرائیل 
هــم اکنون با کمربند آتش بر پا شــده در خود ایران و 
کشــورهایی همچون لبنان ، سوریه، یمن و تا اندازه ای 
عراق مواجه است . هم اکنون تقریبا فقط در لبنان 150 
 هزار موشــک وجود دارد که به این کشور قدرت زیادی 

بخشیده است.

اعتراف مدیر سابق اداره سیاسی و امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی

تل آویو جرات حمله به ایران را ندارد
در ادامه دیپلماسی فعال و فراگیر از شرق تا غرب، وزیر 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران به منظور دیدار و 
گفت وگو با مقامــات ایتالیا و واتیکان تهران را به مقصد 
رم تــرک کرد و پیش از عزیمت گفت که در این ســفر 

مناسبات دوجانبه پیگیری خواهد شد.
حســین امیرعبداللهیان دیروز در رأس هیأتی به منظور 
گفت وگو و تبادل نظر با مقامات ایتالیا و واتیکان تهران 
را بــه مقصــد رم ترک کــرد. وی در این ســفر درباره 
موضوعــات دوجانبه و منطقه ای بــه بحث و تبادل نظر 
خواهد پرداخت. وی در گفت وگویی پیش از این ســفر 
اعام کرد:  سفر به ایتالیا براساس دعوت وزیر خارجه این 
کشور انجام می شود. تاکنون دو بار در نیویورک و مونیخ 
با هم گفت وگو و رایزنی داشــتیم. پیگیری مناســبات 
دوجانبــه بــه خصــوص در حوزه هــای همکاری های 
سیاســی، اقتصادی و بازرگانی از اهداف اصلی این سفر 
اســت. برنامه های متنوعی برای پیگیری این اهداف در 
دســتورکار قرار گرفته است.وزیر خارجه همچنین بیان 
کــرد: در ادامه ماقات ها و رایزنی  ها با مقامات ایتالیا که 
برنامه ها در ســطح سیاسی،  اقتصادی و پارلمانی تنظیم 
شده اســت، با نخســت وزیر و وزیر خارجه واتیکان هم 
دیدار و گفت وگو خواهم داشــت.این نخســتین ســفر 

امیرعبداللهیان به ایتالیا پس از تصدی این سمت است.
وزیــر امور خارجه ایران 30 بهمن مــاه 1400 در ادامه 
رایزنی ها با مقامات شــرکت کننده در پنجاه و هشتمین 
نشســت کنفرانس امنیتی مونیخ با »لوئیجی دی مایو« 
وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا دیدار و 
گفت وگو کرد. امیرعبداللهیان در این دیدار ابراز امیدواری 
کــرد که بزودی میزبانی همتای ایتالیایی خود در تهران 
باشد و لوئیجی دی مایو نیز ضمن تشکر و استقبال از این 
دعــوت، ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک به تهران 
ســفر کند. توسعه و گســترش روابط دوجانبه و برخی 
مســائل مورد اهتمام مشــترک در حوزه های منطقه ای 
و بین المللی از جمله محورهــای این دیدار بود. الزم به 
ذکر اســت، وزرای خارجه دو کشــور 24 آبان ماه سال 
گذشته نیز تلفنی گفت وگو کرده بودند. وزیر امور خارجه 
کشــورمان در آن گفت وگو روابط دیپلماتیک 160 ساله 
ایران و ایتالیا را پشــتوانه خوبی برای توســعه روزافزون 
مناسبات دو کشــور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگــی توصیف و تصریح کرد که دولت جدید ایران 
مصمم است در فضایی مبتنی بر احترام متقابل و با تکیه 
بر ظرفیت ها و فرصت های نهفته در مناسبات، همکاری 
خود با کشورهای دوست از جمله ایتالیا را توسعه دهد. 

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

دیپلماسی چند جانبه گرایی از شرق تا غرب 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی راه اندازی و دریافت محصول 20درصد از ماشین های 
IR4 را مســئله ای جدید ندانســت و گفت: این مسئله پیشتر به آژانس اطاع رسانی 

شده بود.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ، در خصوص خبر منتشر شده درباره 
برداشــت اورانیوم 20 درصد، گفت: در راســتای قانون مجلس، سازمان تکالیفی دارد 
و برای رسیدن ظرفیت 190 هزار ســو در بازه های زمانی باید تعدادی ماشین به راه 
می انداختیم. راه اندازی تعداد زیادی ماشین در همین راستاست و بنابراین در تکلیف 
کوتاه مدت باید این تعداد ماشــین را راه اندازی می کردیم. این مسئله جدید نیست 
و در زمینه ماشــین های »آی آر 6« نیز از مدت ها قبل به آژانس اطاع رســانی کرده 

بودیم.
وی تاکید کرد: اطاعات اولیه کلی ارائه می شــود و ســپس در پرسشــنامه تکمیلی، 
آژانس می تواند در میان اعضا اطاع رسانی محدود کند و برای اطاع رسانی رسانه ای 
منتشــر نمی شود. البته بر اســاس تجربه های قبل، این اطاعات به سرعت در سطح 
بین الملل انتشــار می یابد؛ البته نه بدین شــکل که بگویند ســه آبشار »آی آر 6« راه 
اندازی شد؛ بلکه این رســانه ها هر یک از آبشارها را به صورت جداگانه اطاع رسانی 

کرده و برای هر یک گزارشی از سوی آژانس و رسانه های غربی منتشر می شود.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: غربی ها با سو استفاده، یک مقوله را در 
چندین مرحله اطاع رســانی می کنند که شامل مراحل نصب و راه اندازی و برداشت 
می شــود امــا در اصل، همه ایــن فرآیندها باید در یک خبر جــای گیرد که غرب با 

شیطنت رسانه ای روندی سو استفاده گرایانه را پی گرفته است.
کمالوندی یادآور شــد: ماشین پیشــرفته »آی آر 6« در فردو راه اندازی شده است و 
اورانیوم 5 درصد به آن تزریق شــده و محصول 20 درصد برداشت می شود. بر اساس 
برجام هر یک از ماشین ها می توانند در دوره زمانی خاص وارد مدار شوند ولی با توجه 
به عدم تکلیف محورِی طرف مقابل، بر اساس پاراگراف های 26 و 36 توافق- ایران این 
حق را دارد که به صورت جزئی یا کلی تعهدات خود را برای مدتی تعلیق نماید و ایران 
بر همین اساس چنین کاری را انجام داده است. وی یادآور شد: هرگاه طرف مقابل به 
تعهدات باز گردد و همه را اجرایی کنند ایران نیز بافاصله همه تعهدات خود را دقیقاً 
انجام خواهد داد.ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در زمینه روند همکاری های ایران با 
آژانس، گفت: یک مرحله پادمانی، دیگری پروتکلی و نظارت دیگر نیز بر اساس برجام 

است. مثل نظارت بر معدن که مرحله قبل از رسیدن به کیک زرد است.  مهر

کمالوندی:

 از ۳ نظارت فراپادمانی 
فقط نظارت های آژانس اجرایی می شود

وقتی وزیر دفاع اوکراین به ناتوانی گنبد آهنین اعتراف می کند  

فروپاشی زودهنگام توهم ضدایرانی »الپید« و »بایدن«

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ایوانکی
 هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 

رسمی
 آگهــی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده ۱۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱400۶0۳2۹0۱5000225-۱400/08/25 ورای اصالحی 
شــماره۱40۱۶0۳2۹0۱50000۷0  -۱40۱/۳/۱۱ هیــات اول  موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت  ملک ایوانکی تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای /خانم حجت 
اهلل ســعیدی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۶0 صادره از ایوانکی در شش دانگ 
یک باب ســاختمان مشتمل بر ســه باب مغازه  در همکف و یک واحد مسکونی در طبقه 
اول به مســاحت  2۷۱/۳4 متر مربع جزو پالک ۶۶0۳ فرعی از ۱۶4 اصلی خریداری 
از مالک رسمی آقای علی سعیدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول:۱40۱/4/2۱
 تاریخ انتشار  نوبت دوم:۱40۱/5/۶

شناسه آگهی ۱۳4۷۹۹۹
محمدرضا دهقانی اجرت آبادی رئیس ثبت و اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
به نام سکینه زاقلی جان آبادی و فاطمه اکبری جعفرآبادی 

به آدرس شهرری فدائیان اسالم 
 ۹8۶ و   ۱40۱/۳/۳۱  -۹80 شــماره  بــه  مصــدق  استشــهاد  بــرگ  یــک  تســلیم  بــا 
-۱40۱/۳/۳۱ دفتر ۷۳ تهران به شــرح وارده به شماره 40۱0۹40 مورخ ۱40۱/4/۱ اعالم 
نموده سند مالکیت یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۶۷2۷ فرعی از ۱2۳ اصلی مفروز و مجزا شده 
از 5۶۹4 فرعــی از اصلــی مذکور واقع در بخش ۱2 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شــهرری اســتان 

تهران به مساحت ۳۶22/5 متر مربع 
مالکیت ســکینه زاقلی جان آبادی فرزند عبدالحســین شــماره شناســنامه ۹2 تاریخ تولد 
۱۳58/۱/۱5 صــادره از ری دارای شــماره ملــی 04۹2۶۱۳4۱۹ با جزء ســهم 0/۱۶5 از کل 
ســهم ۶ به عنوان مالک صد و شــصت و پنج هزارم دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان به 
استثنا بهای ثمنیه عرصه و اعیان آن با شماره مستند مالکیت ۳4۹ تاریخ ۱۳۹۳/۳/25 موضوع 
ســند مالکیت اصلی بشــماره چاپی ۷5۱45۱ ســریال الف سال ۹8 با شــماره دفتر الکترونیکی 

۱۳۹820۳0۱02402۳2۷۱ ثبت گردیده است.
 مالکیــت فاطمه اکبری جعفر آبادی فرزند حســن شناســنامه ۱ تاریــخ تولد ۱۳۳5/۱/۱2 
صادره از اردســتان دارای شــماره ملی ۱۱8۹4۶5۷28 با جزء ســهم0/۳4  از کل ســهم ۶ به 
عنوان مالک ســی و چهار صدم دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان به انضمام بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان0/۶۶ دانگ دیگر با شماره مستند مالکیت 4۹۶۷0 تاریخ ۱۳۹۷/۱2/28 دفتر 
اســناد رسمی شماره 20 شهر شهرری اســتان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
۷5۱452 ســریال الف سال ۹8 با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹820۳0۱02402۳2۷2 ثبت 
گردیده اســت و طبق گواهی دفتر امالک در رهن نمیباشــد که به علت ســرقت مفقود گردیده 

تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است .
لــذا طبق ماده ۱20 آیین نامــه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید 
تا ۱0 روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیــت یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلــت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت و ســند معامله ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. م الف/ 22۶
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آگهی فقدان سند مالکیت 
به نام سکینه زاقلی جان آبادی و فاطمه اکبری جعفرآبادی 

به آدرس شهرری دولت آباد 
 ۹82 و   ۱40۱/۳/۳۱  -۹۹2 شــماره  بــه  مصــدق  استشــهاد  بــرگ  یــک  تســلیم  بــا 
-۱40۱/۳/۳۱ دفتر ۷۳ تهران به شــرح وارده به شماره 40۱0۹4۱ مورخ ۱40۱/4/۱ اعالم 
نمــوده ســند مالکیت یک قطعه آپارتمان مســکونی به پالک ثبتــی 285۳8 فرعی از ۱2۳ اصلی 
مفــروز و مجــزا شــده از ۱0۹۹8 فرعی از اصلی مذکور، قطعــه ۳ در طبقه 2 واقع در بخش ۱2 
ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت ۹۹/۳ متر مربع بانضمام انباری قطعه 

2 به مساحت 2/8 مترمربع
مالکیت ســکینه زاقلی جان آبادی فرزند عبدالحســین شــماره شناســنامه ۹2 تاریخ تولد 
۱۳58/۱/۱5 صــادره از شــهرری دارای شــماره ملــی 04۹2۶۱۳4۱۹ بــا جزء ســهم ۳ از کل 
ســهم ۶ به عنوان مالک ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
5۷82۹ تاریخ ۱۳۹۷/۱0/2۳ دفترخانه اســناد رسمی شماره ۱ شهرری استان تهران موضوع 
ســند مالکیت تعویضی بشــماره چاپی ۹۱5۶80 سریال ب ســال ۹۷ با شماره دفتر الکترونیکی 

۱۳۹۷20۳0۱0240۳8۷08 ثبت گردیده است.
 مالکیــت فاطمه اکبری جعفر آبادی فرزند حســن شناســنامه ۱ تاریــخ تولد ۱۳۳5/۱/۱2 
صــادره از اردســتان دارای شــماره ملــی ۱۱8۹4۶5۷28 بــا جــزء ســهم ۱ از کل ســهم ۶ به 
عنوان مالک یک دانگ مشــاع از شــش دانگ عرصه و اعیان با شــماره مستند مالکیت 5۷82۹ 
تاریــخ ۱۳۹۷/۱0/2۳ دفتــر اســناد رســمی شــماره ۱ شــهرری اســتان تهران موضوع ســند 
مالکیت تعویضی به شــماره چاپی ۹۱5۶۷8 ســریال ب ســال ۹۷ با شــماره دفتــر الکترونیکی 
۱۳۹۷20۳0۱0240۳8۷04 ثبت گردیده اســت و طبق گواهی دفتر امالک در رهن نمیباشــد 

که به علت سرقت مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است .
لــذا طبق ماده ۱20 آیین نامــه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید 
تا ۱0 روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیــت یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلــت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت و ســند معامله ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 
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آگهی فقدان سند مالکیت 
به نام سکینه زاقلی جان آبادی و فاطمه اکبری جعفرآبادی 

به آدرس شهرری فدائیان اسالم خ شهید زهروند بن بست انقالب پ ۷
با تسلیم چهار برگ استشهاد مصدق به شماره ۱۱۷0۷8 و ۳04۷02 مورخ ۱40۱/۳/۳۱ 
دفتر ۷۳ ری به شرح وارده به بشرح وارده 40۱۱02۹ و 40۱۱02۷ مورخ ۱40۱/4/۱ اعالم 
نمــوده که یــک قطعه زمین به پالک ثبتــی ۱۹0۶4 فرعی از ۱2۳ اصلی مفروز و مجزا شــده از 
2۹48فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱2 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران 

به مساحت ۷۱2 متر مربع 
مالکیــت فاطمه اکبری جعفر آبادی فرزند حســن شناســنامه ۱ تاریــخ تولد ۱۳۳5/۱/۱2 
صادره از اردستان دارای شماره ملی ۱۱8۹4۶5۷28 با جزء سهم ۱5۷/8۳ از کل سهم 2۱۳۶ 
به عنوان مالک صد و پنجاه و هفت ممیز هشــتاد و ســه صدم ســهم مشــاع از دو هزار وصد و 
ســی و شــش سهم عرصه و اعیان به انضمام بهای ثمنیه عرصه و اعیان ۳۱5/۶۷ سهم با شماره 
مســتند مالکیت ۳4۹ تاریخ ۱۳۹۳/۳/25 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۳4۹۹00 
سری الف سال ۹8 با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹820۳0۱024020۷۱5 ثبت گردیده است 
مالکیت ســکینه زاقلی جان آبادی فرزند عبدالحســین شــماره شناســنامه ۹2 تاریخ تولد 
۱۳58/۱/۱5 صادره از ری دارای شــماره ملی 04۹2۶۱۳4۱۹ با جزء سهم ۷8/۹۱۷5 از کل 
ســهم 2۱۳۶ به عنوان مالک هفتاد و هشــت ممیز نه هزار و صد و هفتاد و پنج ده هزارم سهم 
مشــاع از دو هزار و صدو ســی و شش سهم  عرصه و اعیان به استثنا بهای ثمنیه عرصه و اعیان 
آن با شماره مستند مالکیت ۳4۹ تاریخ ۱۳۹۳/۳/25 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 
۳4۹8۹۷ ســری الف سال ۹8 با شــماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹820۳0۱024020۷۱2 ثبت 

گردیده است.
به علت ســرقت منزل مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده اســت 
کــه این امر طبق نامه شــماره 2۷۱۱40۱۷ مورخ ۱40۱/۳/24 پایــگاه نهم پلیس آگهی فاتب 

تایید شده است.
لــذا طبق ماده ۱20 آیین نامــه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید 
تا ۱0 روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیــت یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلــت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت و ســند معامله ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 
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