
محکومیت گلوله باران »زاخو«
وزیر امور خارجــه در گفت وگوی تلفنی با همتای 
عراقــی ضمن محکوم کــردن گلوله باران شــهر 
»زاخو« بر حمایت قطعی جمهوری اســامی ایران 
از ثبــات و امنیت عراق تأکید کرد و فؤاد حســین 
هم ادعای حضور گروه تروریســتی در این منطقه 

را تأیید نکرد.
حسین امیرعبداللهیان و فؤاد حسین وزرای خارجه 
جمهوری اسامی ایران و عراق تلفنی گفت وگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی گلوله 
باران شــهر زاخو از اســتان دهوک در شمال اقلیم 
کردستان عراق را که در پی آن جمعی از مردم بیگناه 
شامل زنان و کودکان و خانواده هایی که برای مقاصد 
گردشــگری و بهره مندی از طبیعت در این منطقه 

حضور یافته بودند را محکوم کرد.  فارس

 تجربه های آموزنده ایران
 در دور زدن تحریم ها

ســفیر روســیه در تهران گفت تجربــه ایران در 
دور زدن تحریم ها می تواند در فدراســیون روسیه 

آموزنده و مورد تقاضا باشد.
 »لوان جاگاریان« سفیر روسیه در ایران گفت تجربه 
تهران در دور زدن تحریم ها می تواند در فدراسیون 
روســیه آموزنده و مورد تقاضا باشد. وی افزود که 
کشــورش در حال گفت وگو دربــاره این موضوع با 
ایران است. این دیپلمات روس گفت که »رایزنی ها 
با شــرکای ایرانی در مــورد تحریم های غربی برای 
 مدت طوالنی ادامه داشــته اســت« و افزود: آن ها 
- همانطور که خودشان می گویند - استاد دور زدن 

تحریم های غیرقانونی غرب شده اند.  ایرنا

 امنیت ایران، ترکیه و سوریه 
به هم پیوسته است

مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت خارجه 
با بیان این کــه امنیت ایران، ترکیه و ســوریه در 
منطقه به هم پیوسته است، گفت: رفع نگرانی های 
امنیتی کشــورهای منطقه، بــا گفت وگو و مذاکره 

دست یافتنی است.
»محمدصادق فضلی« دســتیار وزیــر و مدیرکل 
غرب آســیا و شــمال آفریقای وزارت امور خارجه 
در توئیتی درباره اوضاع سوریه و حضور آمریکا در 
شــرق فرات و غارت ثروت ها از جمله نفت سوریه 
نوشت: هرگونه نقض تمامیت ارضی سوریه و حضور 
مداخله گر آمریکا در شرق فرات و غارت ثروت های 
طبیعی ســوریه، برای این کشور خسارت و تهدید 
امنیت کل منطقه اســت.وی افــزود: بیرون رانده 

شدن متجاوز عاقبتی محتوم است.  مهر

درخواست لغو تحریم های سوریه 
ســفیر و  نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در 
سازمان ملل بر لغو تحریم های یکجانبه علیه سوریه 

تأکید کرد.
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل در سخنرانی خود اظهار داشت: موضع 
ایران در قبال موضوع بشردوســتانه ســوریه کاما 
روشن اســت. جمهوری اســامی ایران بر اساس 
اصول اســتقال، بشردوستانه و بیطرفی، همواره از 
تاش های ســازمان ملل متحد و جامعه جهانی در 
کمک به ســوریه حمایت کرده است.نماینده ایران 
گفت: ما بارها اعام کرده ایــم که ارائه کمک های 
بشردوستانه به ســوریه حیاتی است و نباید اجازه 
داد که شــرایط سیاسی مانع از رسیدن کمک ها به 

مردم نیازمند شود.  میزان

 سیاست همسایگی 
مشروط به اجازه آمریکا نیست

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه با بیــان اینکه 
بی تصمیمــی آمریکای عهدشــکن مهمترین مانع 
رســیدن به توافق است، گفت: سیاست همسایگی 

ما مشروط به برجام یا اجازه آمریکا نیست.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
توئیتی درباره مناســبات ایران و روسیه و واکنش 
آمریکایی هــا به این روابط نوشــت: دوگانه کاذب 
بیــن برجام )که ایران، بر خاف آمریکا، هنوز عضو 
آن اســت( و روابط خوب بین ایران و همسایگانش 
از جمله روســیه، این واقعیــت را پنهان نمی کند 
کــه بی تصمیمــی آمریکای عهدشــکن مهمترین 
مانع رســیدن به توافق اســت. وی افزود: سیاست 
همســایگی ما مشــروط به برجام یا اجازه آمریکا 

نیست.  باشگاه خبرنگاران

 همگرایی ایران و پاکستان
 در زمینه حقوق بشر

وزیــر حقوق بشــر پاکســتان در دیدار با ســفیر 
کشــورمان در اســام آباد تاکید کردنــد: ایران و 
پاکســتان در بسیاری از مســائل مربوط به حقوق 
بشــر در جامعه بین المللی همگرایی دارند. ســید 
محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسامی ایران 
در پاکستان در دیدار با ریاض حسین پیرزاده وزیر 
امور حقوق بشــر این کشــور با برجسته ساختن 
همگرایی دو کشــور همســایه و برادر در مسائل 
حقوق بشــری پیرامون راهکار های مشترک جهت 
دفاع از حقوق انسانی در عرصه بین الملل و مقابله 
موثر با تهدید اسام هراســی و اقدامات تبعیضانه 
قدرت های غربی علیه کشور های مسلمان به رایزنی 

پرداخت.  صدا و سیما

اخبــــار گزارش

آمریکایی کــه زمانی مدعی روی میز بودن گزینه نظامــی بود این روزها ضمن 
اذعان به توان پهپادی و موشکی ایران، نسبت به همگرایی نظامی ایران و روسیه 

به عنوان قدرت های تاثیرگذار در تحقق امنیت منطقه ابراز نگرانی می کند.
آمریکا در طول 4 دهه گذشــته همواره مدعی گزینــه نظامی علیه ایران بوده و 
از ســوی دیگر با ادعای برتری نظامی در حمایت از آنچه متحدان منطقه ای می 
نامیــد به حضور در منطقه و سرکیســه کردن کشــورهای عربی و تقویت رژیم 
صهیونیســتی پرداخته اســت. این رویکرد اما این روزها با دگرگونی همراه شده 
کــه محور آن را نیز اذعان به توان پهپادی ایران و البته ابراز نگرانی از همگرایی 
قدرت ها با این توان تشــکیل می دهد چرا که به اذعان آنها، این همگرایی زمینه 
ســاز نظم نوینی در عرصه جهانی خواهد شد که خروج آمریکا از منطقه و پایان 

یکجانبه گرایی آن را به همراه دارد. 
در ادامــه ابراز نگرانی مقام های آمریکایــی در خصوص همکاری نظامی تهران با 
روســیه برای ارائه هواپیماهای بدون سرنشــین، لوید آستین، وزیر دفاع و ژنرال 
مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده، روز چهارشنبه ۲۹ نسبت 
به هرگونه کمک ایران به روســیه در جنگ اوکراین هشدار دادند.لوید آستین در 
یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ژنرال مارک میلی اظهار داشت: »ما به ایران 
توصیــه می کنیم که این کار را انجام ندهد.«وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد: ما فکر 
می کنیم که این ایده واقعاً بدی اســت، و من در این مورد )همین قدر بیشــتر( 
نمی گویم.جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته گفته بود 
که روســیه از ایران خواسته اســت »صدها هواپیمای بدون سرنشین« با قابلیت 
حمل تسلیحات به این کشور تحویل دهد تا در تهاجم نظامی خود علیه اوکراین 
از آن ها اســتفاده کند.لوید آستین و ژنرال مارک میلی در کنفرانس خبری خود 

تاکید کردند که کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین، اقدام خوبی نیست.
ژنرال مارک میلی نیز گفته است، »فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد که ایران 
پهپاد ]هواپیماهای بدون سرنشــین[ یا سایر ســامانه های تسلیحاتی را که در 
رســانه ها مطرح شده اند٬ در اختیار روســیه قرار دهد. ما این مساله را زیر نظر 
خواهیم داشــت تا ببینیم این مساله به کجا منتهی می شود.ویلیام برنز، رئیس 
سازمان اطاعات مرکزی آمریکا، ســی آی ای نیز در نشست امنیتی اندیشکده 
»اســپن« گفت٬ واقعیت این اســت که ایران و روســیه به یکدیگر نیاز دارند٬ 
هر دو تحت تحریم شــدید قرار دارند و در صددند که انزوای سیاســی خود را 

بشــکنند..ویلیام برنز اضافه کرد٬ به رغم این که دو کشور به یکدیگر نیاز دارند، 
امــا به همکدیگر نیــز اعتماد ندارند. در بازار انرژی رقیب هســتند و به لحاظ 
تاریخی نیز با هم رقابت دارند.او در ادامه گفت٬ این درســت است که روسیه از 
ایران خواســته است که پهپاد مســلح در اختیارش قرار دهد. مهم است که در 
نظر بگیرید که هدف اســتفاده از این پهپادها کشــتن اوکراینی ها است.ویلیام 
برنــز نیز ضمن تایید اظهارات وزیر دفاع آمریکا گفت، کمک تســلیحاتی ایران 

به روسیهایده بدی است.
در همین حال، وزیر خارجه ایران ۲4 تیرماه در تماس تلفنی با همتای اوکراینی 
خود، ضمن تکذیب ارسال پهپاد ایرانی به روسیه برای به کارگیری در جنگ علیه 
اوکراین گفت که طرح این ادعا از ســوی آمریکا »در راســتای اهداف و اغراض 
سیاســی خاص« صورت گرفته اســت.در همین حال در اعترافی دیگر فرمانده 
نیروی هوایی ســازمان تروریستی ســنت کام با بیان اینکه ایران در منطقه غرب 
آســیا به برتری هوایی دســت یافته گفته که مأموریت یافته چاره ای برای »این 

تهدید« پیدا کند.
»آلکســوس گرینکویچ« که مسئولیت فرماندهی نیروی هوایی سازمان  سنتکام 
)فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه و شــمال آفریقا( را به عهده گرفت گفته 

که جت های جنگی آمریکا هنوز در آســمان های خاورمیانه از برتری برخوردارند 
امــا ایران تاکتیک هایی مختص خودش را در پیش گرفته و به خاطر پهپادهایش 
گام های بزرگی رو به جلو برداشــته اســت.او گفت: »اگر یک دشــمن بتواند هر 
کاری کــه بخواهد انجــام بدهد و ما نتوانیم جلــوی آن را بگیریم آنها از برتری 

هوایی موضعی برخوردارند.«
پایگاه »اســتار اند استریپس« که یک پایگاه تخصصی برای پوشش اخبار دفاعی 
و نظامی است نوشــته اظهارات این فرمانده بلندپایه آمریکایی با ارزیابی »کنث 
مک کنزی«، فرمانده پیشین ســنت کام همسو است که گفته بود توانمندی های 
پهپادی ایران موجب شــده است آمریکا برای اولین بار از زمان جنگ کره به این 
ســو، برتری کامل هوایی را از دســت بدهد.گرینکویچ زیر نظر »اریک کوریا«، 
فرمانده جدید سازمان تروریستی سنت کام فعالیت می کند. او درباره مسئولیتی 
که درباره ایران به او محول شــده گفت: »مسئولیت محول شده به من از سمت 
ژنرال کوریا این است که بفهمم چطور ما می توانیم سطحی از کنترلمان در هوا 

را بازیابی کنیم تا این تهدید خنثی شود.«
پایگاه استار اند اســتریپس در همین رابطه می نویسد: »کارشناسان و مقام های 
نظامــی آمریکا گفته اند پهپادهای ایران در زمره پیشــرفته ترین پهپادها در دنیا 
قرار دارند و اثرات قابل توجهی بر جنگ های نیابتی در یمن، عراق و ســوریه به 
جا گذاشته اند.«»آلکســوس گرینکویچ«  در بخش دیگری از اظهاراتش احتمال 
حمله گروه هــای مقاومت به نیروهای آمریکا و متحدانش در منطقه ابراز نگرانی 

کرده است.
طبــق گزارش روزنامه واشنگتن پســت، »آلکســوس گرینکویچ« مدعی شــده 
»شــبه نظامیان تحت حمایت ایران« ممکن است حمات در منطقه علیه ایاالت 
متحده و متحدانش را از سر بگیرند.طبق گزارش واشنگتن پست این مقام نظامی 
آمریــکا درباره اافزیش نفوذ چین و روســیه در منطقه خاورمیانه )غرب آســیا( 
نیز هشــدار داده اســت.گرینکویچ با اشــاره به ادعاهای اخیر درباره قصد ایران 
برای ارســال پهپاد به روســیه گفت: »البته این مســئله جای تعجب ندارد اما 
مایه نگرانی اســت.«او در ادامه از نگرانی مســتمر آمریکایی ها از احتمال مورد 
حمله واقع شــدن ابراز نگرانی کــرد و گفت: »مــا االن در وضعیتی قرار داریم 
 که مدام مورد حمله واقع نمی شــویم ولی داریــم برنامه ریزی های ادامه دار برای 

حمله را می بینیم.«
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وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای قطری 
بار دیگر بر اراده ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی 
و پایدار و ضرورت کنار گذاشــتن زیاده خواهی از سوی 
آمریکا و لزوم واقع بینی در مســیر دســتیابی به توافق 

تأکید کرد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفت وگوی تلفنی با شــیخ محمد بــن عبدالرحمن آل 
ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر آخرین 
تحوالت مربوط به گفت وگوها برای رفع تحریم ها را مورد 
بحث و تبادل نظر قرار داد.امیرعبداللهیان در گفت وگوی 
تلفنی با همتای قطری بــار دیگر اراده دولت جمهوری 
اســامی ایران برای رســیدن به یک توافق خوب، قوی 
و پایدار را مورد اشــاره قرار داد و ضرورت کنار گذاشتن 
زیاده خواهی از ســوی طرف آمریکایی و لزوم واقع بینی 
در مســیر دســتیابی به راه حل و حصول توافق را مورد 

تاکید قرار داد.
در همین حال وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه ای 
دربــاره گفت و گوی تلفنــی اخیر وزیر خارجــه ایران و 
همتای قطری او، اعام کرد این کشــور در تاش برای 
حمایت از مذاکرات است و نگرانی تمامی طرف ها را در 

نظر دارد.
این در حالی است که دولت آمریکا بار دیگر تاش کرد 
مسئولیت بازگشت به برجام را از روی دوش خود برداشته 
و مســئولیت تصمیم گیری در خصوص توافق وین را به 
سمت ایران پاس بدهد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 
در حالی که کشــورش با نقــض تعهدات خود در برجام 
از این توافِق مورد تأیید شــورای امنیت خارج شده و تا 
کنون گامی در جهت بازگشت به تعهداتش انجام نداده 
بار دیگــر طبق رویه معمول، مســئولیت تصمیم گیری 
در مذاکــرات رفع تحریم ها را به گــردن ایران انداخته 
است.»ند پرایس« در نشست خبری روزانه با خبرنگاران 
گفت: »برای تشــخیص دادن ایــن واقعیت که ایران در 

حال حاضر تصمیم های سیاســی الزم برای بازگشــت 
دوجانبــه به برجام را نگرفته نیاز به داشــتن تأییدهای 
امنیتی ندارد.«ند پرایس همچنین مدعی شــده که اگر 
ایران می خواســت به توافق برگردد فرصت های زیادی 
از جملــه مذاکرات ویــن، مذاکرات دوحــه و رایزنی  با 
واسطه های اروپایی داشته است.او در ادامه باز هم مدعی 
شــد: »ما کامًا آماده ایم به پایبندی دوجانبه به برجام 
برگردیم. همچنان معتقدیم که دیپلماسی ماندگارترین 
راه ]در خصوص برنامه هســته ای ایران[ است.«ادعاهای 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی بیان شده که 
دولت جو بایدن به وعــده خود برای بازگرداندن آمریکا 
به تعهداتش در برجام عمل نکرده اســت. از سوی دیگر 
رئیس سرویس جاسوســی خارجی انگلیس گفت که او 
همچنان توافق هسته ای را بهترین راهکار برای محدود 

کردن برنامه هسته ای ایران می داند.
ریچارد مور، رئیس سرویس جاسوسی خارجی انگلیس 
گفت توافق هســته ای بهتریــن راه برای مهــار برنامه 
هسته ای ایران اســت.وی گفت: »من همچنان معتقدم 
علی رغم محدودیت های توافق هســته ای-برجام- توافق 
همچنان بهترین روشــی اســت که برای محدود کردن 
برنامه هســته ای ایران هنوز در دســترس است.«رئیس 
سرویس جاسوسی خارجی انگلیس در ادامه بدون اشاره 
به کارشکنی های طرف های غربی در به سرانجام رساندن 
مذاکرات رفع تحریم ها مدعی شــد که ایران خواســتار 
توافق نیســت.ریچارد مور مدعی شــد کــه توافق برای 
احیای برجام آماده روی میز است و آمریکا و اروپایی ها 
اعام کرده اند که خواســتار بازگشــت به آن هســتند.
مذاکــرات دوحه روزهای هفتم و هشــتم تیرماه برگزار 
شــد. ایران و آمریکا در این مذاکرات دو روزه به صورت 
غیرمستقیم و با وســاطت »انریکه مورا« معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره توافق هســته ای 

برجام گفت وگو کردند.

توصیه امیرعبداللهیان به همتای قطری:

آمریکا زیاده خواهی را کنار بگذارد
»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دیروز درباره فاصله گرفتن جمهوری اســامی ایران از 

تعهدات هسته ای اظهارنظر کرد.
این مقام ســازمان ملل متحــد در مصاحبه اختصاصی 
با نشــریه اســپانیایی »اِل پایس« گفت، فاصله گرفتن 
تهران از تعهدات هســته ای به این معنا نیست که آن ها 
در حال ســاخت ساح هسته ای هستند.مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی گفت: »چارچوبی حقوقی برای 
محدودیت های داوطلبانه برای ایران وجود داشــت که 
بخشــی از برجام بود. از زمانی که دونالد ترامپ تصمیم 
گرفت به صورت یکجانبه از این توافق خارج شود، این ها 
کنار گذاشته شــدند. از آن زمان ایران تدریجاً و مرحله 
به مرحله تعهدات مختلف خود را کنار گذاشــت. امروز 
برنامه هسته ای را شاهدیم که به شکل عظیمی گسترش 
یافته و بســیار فراتر از توافق ســال ۲۰۱۵ رفته است و 
رشد آن فقط کمی نیست بلکه کیفی هم هست. و سطح 

غنی سازی را نیز شامل می شود«.
گروسی افزود: »این وضعیت بر این داللت ندارد که ایران 
در حال ساخت ساح هسته ای است اما هیچ کشوری که 
برنامه هسته ای غیرنظامی دارد، غنی سازی را در حد ۶۰ 
درصد انجام نمی دهد. بنابرایــن در وضعیت پیچیده ای 
قرار داریم زیرا ایران نه تنها به سرعت و قاطعانه در حال 
توسعه برنامه هسته ای است بلکه به طور همز مان نظارت 
آژانــس در تمام این حوزه ها را کاهش داده اســت و به 
نظر من این اتفاق موجب شــرایطی حساس شده است. 
مســائل دیگری نیز در مورد برنامه هسته ای ایران وجود 
دارد که شفاف ســازی نشده اند«.وی با تکرار ادعای عدم 
شفافیت فعالیت هسته ای ایران در سه نقطه گفت: »در 
این سه مکان اطاعاتی دارین که نوعی از فعالیت ممکن 
اســت انجام شده باشــد. ما درخواست بازدید دادیم که 
روند طوالنی و سختی داشت اما در نهایت موفق شدیم. 
بازرســان ما به آنجا رفتند و نمونه برداری کردند و نتایج 

حاکی از وجود مواد هسته ای بود. آنجا چه اتفاقی افتاده 
بود؟ اگر این مواد در آنجا بوده اند اکنون کجا هســتند؟ 
ارزیابی فنی ما حاکی از این اســت که توضیحات ایران 

در این زمینه کافی نبوده اند«.
گروسی در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت نظارتی آژانس 
بر برنامه هسته ای ایران گفت: »نظارت ما در هر کشوری 
به طرح کلی ذیل توافق پادمانی استاندارد محدود است. 
بــا این حال همان طور که گفتم برنامه هســته ای ایران 
با هیچ کشــوری قابل مقایســه نیست. آن ها در واکنش 
به تصمیم کشــورهای عضور به صدور قطعنامه که فقط 
از ایران خواســته بود با آژانس همکاری کند، دسترسی 
ما بــه دوربین ها را قطــع کردند«.او دربــاره مذاکرات 
ویــن، بدون اشــاره به دخالت های سیاســی آژانس که 
فقط وظیفه فنی دارد گفت: »مــا مذاکرات را مدیریت 
نمی کنیم امــا به طور دقیق آن را دنبــال می کنیم زیرا 
در نهایت ما کســی هســتیم که به آن نظارت خواهیم 
کرد. آنچه اکنون شاهد هستیم این است که عزم مثبتی 
مشــاهده نمی شــود. معتقدم در مورد بخش هسته ای، 
توافق محکمی در دسترس بود اما حوزه های دیگری هم 
هست که شــامل بخش های اقتصادی، سیاسی و مالی 

می شود و در این زمینه توافقی نشده است«.
مدیــرکل آژانس افــزود: »نتیجه این اســت که دید ما 
برای مدت پنج هفته بســیار تیره بوده و برنامه هسته ای 
ایران به ســرعت در حال پیشروی است و در نتیجه اگر 
هم توافقی حاصل شــود، برایم بسیار دشوار خواهد بود 
تکه هــای پازل تمام این دوره های زمانی را کنار هم قرار 
دهم. این کار غیرممکن نیســت اما کار پیچیده ای است 
و ممکن اســت نیازمند توافقات خاصی باشــد. ما باید 
پایگاه های داده را بازســازی کنیم که بدون آن هرگونه 
توافقی بر روی بنیانی شــکننده قرار خواهد داشت زیرا 
نمی دانیم چه چیزی در آنجا قرار دارد.. بنابراین، این بازه 

زمانی مرا نگران می کند«.

اعتراف مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ماهیت صلح آمیز هسته ای کشور 

فاصله گرفتن ایران از تعهدات  به معنای ساخت بمب نیست 

قانونگذاران بلژیکی معاهده ای با ایران را به تصویب رســاندند که به زندانیان دو طرف 
اجازه می دهد دوره محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند.

 پارلمان بلژیک بامداد پنجشنبه معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرد.به نوشته 
خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران بلژیکی معاهده ای با ایران را به تصویب رساندند که به 
زندانیان دو طرف اجازه می دهد دوره محکومیت خود را در کشــورهای خود بگذرانند.

رســانه های اروپایی این تصمیم پارلمان بلژیــک را »گامی بزرگ و جنجالی« توصیف 
کرده و نوشــتند: »این معاهده با ۷۹ رأی موافق، 4۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به 
تصویب رســید«. این معاهده در حالی به تصویب درآمده اســت که گروه های مخالف 
و حتی نمایندگان کنگره آمریــکا تمامی تاش خود را به کار گرفتند تا با مداخله در 
روند پیشبرد این طرح انسان دوستانه اخال ایجاد کنند.پیشتر، ۱۳ نماینده دموکرات و 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای از پارلمان بلژیک درخواست کردند 
که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.پیش نویس قانون تبادل زندانیان 
بیــن بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگــر از کارمندان غیر دولتی بلژیکی که در 
ایران بازداشت است، تهیه شده است. »کاظم غریب آبادی«، معاون امور بین الملل قوه 
قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی گناهی »اسداهلل اسدی« دیپلمات ایرانی 
تصریح کرده بود: »ایشــان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در 
آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق 
بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.« به هر تقدیر آنچه در پارلمان 
بلژیک روی داده، در کنار آنکه سندی بر استقال و رویکرد مستقل و متکی بر منافع 
ملی به جای تاثیر پذیری از فشــارها و زیاده خواهی های غیر اصولی بدخواهان روابط 
ایران و بلژیک اســت، گامی مهم در تبادالت سیاســی، اقتصادی، قضایی میان ایران و 

بلژیک است که اراده طرفین برای توسعه مناسبات را اشکار می سازد. 

 پارلمان بلژیک معاهده تبادل زندانی 
با ایران را تصویب کرد

وقتی روابط نظامی تهران - مسکو غرب را به دست و پا می اندازد 

اعتراف آمریکا به هراس از توان پهپادی ایران

 شناسه آگهی )1348312(       م الف 1471

آگهی تحدید حدود عمومی سال 1401 
اداره ثبت اسناد و امالک کن 

آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی قســمتی از امــاک واقــع در بخــش 11 تهــران جــزء حــوزه ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــاک کــن بنــا بــه 
دســتور مــواد 14 و 15 قانــون ثبــت اســناد و امــاک کشــور تحدیــد حــدود امــاک مشــروحه ذیــل در بخــش 11 تهــران در تاریخ هــای 

مقــرر زیــر بــه ترتیــب و رأس ســاعت 9 صبــح در محــل بــه عمــل خواهــد آمــد :
1- پاک ثبتی 4310 فرعی از 126 اصلی آقای سعید نجفی فرزند امیر به شماره شناسنامه 2207 – اعیان ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 284/71 )دویست و هشتاد و چهار متر و هفتاد و یک دسیمتر مربع( به شماره پاک 
 4310 فرعــی از 126 اصلــی واقــع در بــاغ فیــض – خیابــان 22 بهمــن– خیابــان طالقانــی- نبــش شــمالی – کوچــه 12 متــری چهــارم -

بخش 11 تهران برای روز یکشنبه 1401/05/23 
لــذا بدیــن وســیله مراتــب را بــه اطــاع مجاوریــن امــاک مرقــوم مــی رســاند تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم 
رســانند تــا چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود امــاک مــورد تحدیــد دارنــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تحدیــد حــدود اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت کــن تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و در اجــرای تبصــره 2 مــاده واحــده 16 و 20 قانــون ثبــت مصــوب 73/02/25 
مجلــس شــورای اســامی معترضیــن مکلفنــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مراجــع قضایــی 
ذیصــاح تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت کــن تحویــل و رســید اخــذ نماینــد. در غیــر اینصــورت چنانچــه 
مســتدعی ثبــت یــا قائــم مقــام قانونــی او گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت توســط معترضــی را از دفتــر دادگاه هــای مربوطــه اخــذ 
و ارائــه نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض وارده بــه وظیفــه قانونــی خــود عمــل خواهــد نمــود. عــدم حضــور مجاوریــن 

مانــع از انجــام تحدیــد حــدود نخواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 1401/05/01

اداره ثبت اسناد و امالک کن


