
 تکذیب تماس مستقیم بلینکن 
با امیرعبداللهیان 

یــک منبع مطلع در وزارت امــور خارجه، اظهارات 
مطرح شده از ســوی یکی از نمایندگان مجلس به 
نقــل از وزیر امور خارجه در خصوص آتش ســوزی 
زنــدان اویــن را رد کرد و گفت: تماس مســتقیم 
 بلینکــن بــا امیرعبداللهیان از اســاس عــاری از 

صحت است.
اخیرا اظهاراتی از ســوی نماینده کاشمر در منابع 
مختلف خبری در خصوص آتش سوزی زندان اوین 
به نقل از وزیر امور خارجه کشــورمان مطرح شده 
اســت که بر اســاس پیگیری خبرگزاری ایسنا در 
ارتباط با صحت مطالب منتشر شده در این زمینه، 
یک منبع مطلــع در وزارت امــور خارجه در این 
رابطه گفت: »وزیر امور خارجه در یک جلسه بسته 
گفت که پیامی در شــب آتش سوزی در اوین و در 
همین رابطه به نقل از وزیر خارجه آمریکا، توســط 
وزیر خارجه یک کشــور منطقه به ایشــان منتقل 
شــد.« وی ادامه داد: لذا تماس مستقیم بلینکن با 
امیرعبداللهیان از اســاس عاری از صحت است. بر 
اســاس این گزارش، حجت االسالم جواد نیک بین 
نماینده کاشــمر چنــد روز پیش به نقــل از امیر 
عبداللهیان در مورد شــب آتش ســوزی در زندان 
اویــن در اظهاراتی گفته بــود: » وزیر خارجه بیان 
کرد شبی که اوین آتش گرفت تازه وارد خانه شدم، 
هنوز کتم را درنیاورده بودم که وزیر خارجه آمریکا 
زنگ زد و گفــت ما چهار زندانــی در اوین داریم 
که قرار اســت تبادل شــود. اتفاقی برایشان پیش 
نیاید؛ من گفتم خبری نیست؛ وزیر خارجه آمریکا 
۴۰ دقیقه قبل از اینکه ما اطالع داشــته باشــیم، 
 اطالع داشت. اوین را خودشان با آدم های خودشان

آتش زدند.  ایسنا

تسلیت به دولت و مردم عراق 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در پــی حادثه انفجار گاز در ســلیمانیه، به 
دولت و مردم عراق و همچنین مردم و مســؤوالن 

سلیمانیه تسلیت گفت.
ناصــر کنعانــی ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران و در پــی حادثه انفجار 
گاز در سلیمانیه عراق که منجر به کشته و زخمی 
شدن ده ها نفر در این حادثه شد، ضمن تسلیت به 
دولت و ملت عراق به خصوص مردم و مســؤوالن 
اســتان ســلیمانیه، با خانواده هــای داغدیده ابراز 
همــدردی کرد و از درگاه خداونــد منان برای در 
گذشتگان رحمت واســعه الهی و برای مجروحان 
این حادثه شــفای عاجل مســئلت کــرد.در پی 
انفجــار در مخزن گاز در ســلیمانیه واقع در اقلیم 
 کردســتان عــراق ۱۵ نفر کشــته و ۱۲ تن دیگر 

مصدوم شدند.  فارس

 توسعه روابط ترانزیتی
 ایران و ترکمنستان 

با رفع محدویت هــا و ممنوعیت هایی که از زمان 
همه گیری بیماری کرونا میان ایران و ترکمنستان 
اعمال شده بود، بعد از سه سال کامیون های حامل 
کاالهای ترانزیتی، صادراتی و وارداتی می توانند به 

عمق خاک دو کشور وارد شوند.
در این راســتا و با تحقق مصوبات نشست روسای 
گمرک دو کشــور در شــهریور ســال جــاری در 
محل گمــرک مرزی لطــف آباد ایــران و آرتیق 
ترکمنســتان، اولیــن کامیون ترکمنســتانی وارد 
خاک ایران شــد.طبق اعالم گمــرک، با این اقدام 
کامیون هــای دو طرف می توانند به صورت حمل 
یکســره، ترانشیپمنت مستقیم و غیر مستقیم وارد 
اماکــن گمرکی و عمق خاک دو کشــور شــوند.

همچنین از دیگر دســتاوردهای نشســت طرفین 
در شــهریور ماه ســال جــاری، حــذف دریافت 
متقابل خط ســیر عبــور کامیون هــای ایرانی و 
ترکمنی در داخل خاک دو کشــور از آبان امسال 
به ازای هــر کیلومتر ۵/۱ دالر اســت که این امر 
ســبب کاهش هزینه ها و افزایش حجم  مبادالت 
تجاری خواهد شــد.یادآور می شــود که در هفت 
ماهه سال جاری میزان ترانزیت از گمرک سرخس 
 ۶۲ درصــد و وزن صــادرات ۱۳ درصــد افزایش 

یافته است.  ایرنا

 مصر در صدد اصالح روند روابط خود 
با ایران است

پایــگاه خبــری »العربی الجدید« دیــدار مقامات 
مصــری با معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
محیط زیســت ایران در حاشیه اجالس آب و هوا 
)کــوپ ۲۷( را نشــان دهنده یک تحــول کیفی با 
اهمیت در روند مذاکره سیاســی برای اصالح روند 

روابط قاهره با تهران دانست.
 ایــن پایگاه خبری در مقاله ای نوشــت:  فعالیت 
کانال هــای ارتباطی غیر علنی بین مصر و ایران در 
دوره اخیر، سرانجام در دیدار غیر علنی سطح عالی 
که در قاهره بین سرلشــکر »عباس کامل« رئیس 
ســازمان اطالعات مصر و »علی سالجقه« معاون 
رئیــس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت ایران که اخیرا برای شــرکت در اجالس 
آب و هوا )کوپ ۲۷( به میزبانی شــرم الشــیخ به 
مصر سفر کرده است، به اوج خود رسید. بر اساس 
اطالعات به دســت آمده توسط »العربی الجدید«، 
این دیدار که رئیس سازمان اطالعات مصر و رئیس 
سازمان محیط زیست ایران را گرد هم آورد، تاکید 
موضع قاهره مبنی بر خودداری مصر از قرارگرفتن 
در هرگونه ائتالف سیاسی و نظامی ]علیه جمهوری 
اســالمی ایران [ و همچنین تبادل پیام های مثبت 

بین دو طرف را نشان داد.  ایرنا

اخبــــار گزارش

این روزها دولتمردان و رسانه های انگلیسی در حالی دست 
در دست هم برای ایران هراسی آن هم در استانه بازی تیم 
ملی ایران با این کشــور در جام جهانی قطر تقال می کنند 
که همزمان با ادعاهای هســته ای وزیــر خارجه این رژیم 
پادشــاهی، نیروهای امنیتی آن نیز با ایجاد فضای امنیتی 
نزدیک رسانه های ایران ســتیز بعد دیگر این جنگ روانی 

را اجرا کرده اند. 
پــس از دور جدیدی از تحریم هــای انگلیس علیه مقامات 
ایرانی و تشدید هجمه های مقامات انگلیسی علیه جمهوری 
اســالمی، وزیر خارجــه بریتانیا ادعاهایــی را علیه برنامه 
هســته ای ایران مطرح کرده است.در پی تصویب قطعنامه 
ضدایرانی شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی، 
کشورهای غربی هجمه های بی اساس علیه جمهوری اسالمی 
ایران را تشدید کرده اند.بنا بر گزارش وبگاه خبری-تحلیلی 
بلومبرگ، »جیمز کلورلی« وزیر امور خارجه انگلیس که از 
جمله کشــورهایی بود که پس از اتهام زنی شــورای حکام، 
به همراه شــرکای فرانسوی و آلمانی و آمریکایی خود علیه 
جمهوری اســالمی بیانیه صادر کرد، مدعی شده که تهدید 

برنامه هسته ای ایران، »پیشرفته تر از هر زمانی شده است«.
وی، در جریان سخنرانی در کنفرانس بین المللی امنیت در 
بحرین، جمهوری اسالمی ایران را به »خونریزی و تخریب« 
در سراسر جهان متهم کرد.این مقام انگلیسی ادعای بدون 
ســند و مدرک غربی هــا در خصوص مشــارکت ایران در 
جنگ اوکراین از طریق ارائه پهپاد به روســیه را تکرار کرد 
و مدعی شد که تسلیحاتی را که ایران در اختیار کشورهای 
دیگــر قرار می دهد، امنیت غرب آســیا و فراتر از آن را در 
معرض خطر قرار می دهد.کلورلــی در این خصوص گفت: 
»تسلیحات عرضه شده ایران کل منطقه را تهدید می کند. 
امروز برنامه هســته ای ایران پیشــرفته تر از هر زمانی شده 
اســت و این رژیم، به فروش پهپادهای مسلح به روسیه که 
غیرنظامیان را در اوکراین به قتل می رســاند، متوسل شده 
اســت«.وزیر خارجه انگلیس با حمایت از اغتشاشات درون 
ایران بر تعهد بریتانیا برای مقابله با ایران تأکید کرد و گفت: 
»بریتانیا برای همکاری با دوستان خود برای مقابله با تهدید 
ایران، توقف قاچاق تسلیحات متعارف و جلوگیری این رژیم 
برای دستیابی به قابلیت تسلیحات هسته ای مصمم است«.

کلورلــی قصد دارد پس از اتمــام کنفرانس بحرین به قطر 
ســفر کند و در بازی افتتاحیه انگلیس مقابل ایران در جام 
جهانی حضور داشته باشد.از طرف دیگر، »کن مک کالوم« 
رئیس سازمان جاسوســی »ام آی ۵« انگلیس مدعی شد 
که نیروهای اطالعاتی ایران، افرادی که را بعنوان دشمنان 
نظام جمهوری اســالمی شناسایی کنند، در انگلیس هدف 

قرار می دهند.
در ادامــه همین جوســازی پلیس انگلیــس خودروهای 
واکنــش به حمالت مســلحانه را برای حفاظت از شــبکه 
تروریســتی »ایران اینترنشــنال« در غرب لندن مســتقر 
کرد.روزنامه »تایمز« انگلیس گزارش داد اســکاتلند یارد 
»مرکز پلیس شــهر لندن( خودروهای واکنش به حمالت 
مســلحانه را در خارج از ساختمان شبکه تروریستی ایران 
اینترنشــنال در این شهر مستقر کرده است. به ادعای این 
گزارش این اقدام بعد از آن انجام شــده که خبرنگاران این 
شبکه از ســوی تهران تهدید شدند. در گزارش تایمز ادعا 
شده که هفته گذشــته پلیس انگلیس به دو خبرنگار این 
شبکه مستقر در لندن هشدار داد که با تهدید معتبر جانی 

از ســوی نیروهای امنیتی ایران مواجه هستند.این شبکه 
که از ابتدای اغتشاشــات در ایران با دروغ پردازی و اخبار 
جعلی به تهییج و تحریک اغتشاشگران در ایران دست زده، 
طبــق این گزارش، ایران را به هدف قرار دادن دو خبرنگار 
ایرانی- بریتانیایی خود متهم کرده است. الزم به ذکر است 
شــبکه تروریستی ایران اینترنشنال روز سه شنبه خبر داد 
که خبرنگارش از جلســه روز سه شنبه سازمان ملل اخراج 
شده است.»مریم رحمتی« خبرنگار شبکه تروریستی ایران 
اینترنشــنال از جلســه روز سه شنبه ســازمان ملل اخراج 
شد.از سوی دیگر شــبکه ایران اینترنشنال اعالم کرده که 
اجــازه ورود به قطر را برای جام جهانی فوتبال پیدا نکرده 
است. همچنین بی بی ســی فارسی اعالم کرده که قرار بود 
خبرنگاران بی بی سی فارســی به همراه تیمی از بی بی سی 
جهانی برای پوشــش این مســابقه ها به قطر بروند. اما به 
خاطر مســائل امنیتی بی بی سی فارسی خبرنگاری به قطر 
اعزام نخواهد کرد. قطر این رسانه ها را ابزارهای برای ایجاد 
فضای ناامنی در جام جهانی دانسته و لذا مانع از ورود آنها 

به دوحه شده است. 
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وقاحت انگلیسی از ادعای هسته ای تا توهم تروریسم ایرانی

وزیــر امور خارجه گفــت ایران در عین آنکــه به حقوق بین الملــل و تعهدات 
بین المللی خود پایبند خواهد بود، در پاســخ به اقدام غیرســازنده آژانس اقدام 

متقابل و موثر انجام خواهد داد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران دیروز در 
تهران میزبان »ســید بدر البوســعیدی« وزیر خارجه عمان بود و پس از آن دو 
وزیــر خارجه دو دور مذاکره داشــتند.وزرای خارجه ایــران و عمان پس از آن 
در نشســت خبری مشــترک حضور یافتند و به تشــریح رایزنی های انجام شده 
پرداختند.امیرعبداللهیــان در ابتــدای این نشســت خبری ضمــن خیرمقدم 
بــه همتای عمانی در تهران گفت: روابط دو کشــور ایــران و عمان امروز نمونه 
 ممتازی از روابط همســایگی مبتنی بر دوســتی و برادری و فراتر از آن صداقت 

در عرصه دیپلماسی است.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین اظهار داشــت: روابــط دوجانبه را مورد 
گفت وگو قرار دادیم و آخرین توافقات آقای رئیسی و سلطان عمان را در آخرین 
دیدار روســا مورد بررسی قرار دادیم. بسیار خرسندیم که توافقات و نیت و اراده 
رهبران دو کشــور به ســرعت در ابعاد مختلف از جمله در نمودار همکاری های 
اقتصادی و تجاری رشدی فزاینده را نشان می دهد.رئیس دستگاه دیپلماسی بیان 
کرد: از تالش های سازنده ســلطنت عمان در کمک به رفع تحریم های ناعادالنه 
علیه جمهوری اسالمی ایران تشــکر می کنیم. تالش های عمان برای رسیدن به 
گام های نهایی توافق را ارج می نهیم.وی افزود: معتقدیم کشورهای منطقه توانایی 
حفــظ صلح و امنیت در منطقه را دارند. ما حضــور نیروهای خارجی نظامی در 
منطقــه را تهدید صلح و ثبات منطقه می دانیم و باور داریم که نیروهای خارجی 
نظامــی امروز خود به یک تهدید در منطقــه خلیج فارس و دریای عمان تبدیل 
شــده اند، تهدیدی برای امنیت انرژی در منطقه.وزیر خارجه جمهوری اســالمی 

ایران ادامه داد: هم اکنون تعداد زیادی از شــناورهای بدون سرنشین متعلق به 
کشــورهای خارجی در آب های خلیج فارس و دریای عمان در حال تردد هستند 

و مشکالت امنیتی منطقه را مضاعف کرده اند.
امیرعبداللهیــان همچنین تأکید کرد: در روزها و هفته های گذشــته دشــمنان 
جمهوری اســالمی ایران با سوءاســتفاده از احساســات پاک مــردم ایران و با 
دخالت هــای مکرر تالش کردند که وضعیت و محیط داخلی ایران را تحت تاثیر 
قرار دهند و این اقدامات تا جایی پیش رفت که حمالت تروریســتی در شیراز و 
ایذه باعث شــهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز ما شد.وزیر خارجه 
عنوان کرد: ضمن تسلیت به ملت ایران و خانواده های این عزیزان، این حوادث را 
قویا محکوم کرده و آن را در راســتای تداوم فشار حداکثری آمریکا و سه کشور 

اروپایی علیه مردم ایران می دانیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین به اوضاع یمن اشاره کرد و گفت:  مردم یمن 
شــرایط اسفباری را همچنان پشت سر می گذارند. معتقدیم توقف جنگ و آتش 
بس و رفع محاصره انسانی دو روی یک سکه هستند. در هفته های گذشته شاهد 
بودیم که آتش بس موقت در یمن تمدید نشــد و امیدواریم نســبت به استمرار 
آتش بس و رفع کامل محاصره انســانی در یمن هر چه سریع تر اقدام شود.وزیر 
خارجه همچنین به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشســت اخیر شورای حکام 

آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد بیان کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در هفته گذشــته اقدام غیرســازنده ای را انجام داد. در حالی که دو هفته پیش 
هیأتی متشــکل از مقامات وزارت امور خارجه و ســازمان انــرژی اتمی ایران به 
وین ســفر کرده و درباره همکاری نیرومندتر ایران و آژانس توافق کردند و دیدار 
سازنده ای را با آقای رافائل گروسی مدیرکل آژانس انجام دادند، ولی به یک باره 
در راســتای تاثیرگذاری بر محیط داخلی و همچنین اعمال فشار حداکثری و در 
تدوام سیاست به شدت ریاکارانه این روزهای ایاالت متحده آمریکا قطعنامه ای را 
علیه ایران بر روی میز گذاشته و بار دیگر از آژانس سوء استفاده سیاسی کردند.
وی تصریــح کرد: اقدام متقابــل و موثر را انجام خواهیم داد در عین حالی که به 
حقــوق بین الملل و تعهدات بین المللی خــود پایبند خواهیم بود.در همین حال 
وزیر خارجه عمان در نشســت خبری مشــترک با امیرعبداللهیان گفت: هرگونه 

اعمال خشونت بار و تروریستی را رد می کنیم.
در این میان هم نماینده روســیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین ابراز 
امیــدواری کرد که رایزنی بین آژانس اتمی و ایــران تا پایان ماه جاری میالدی 
)نوامبر( انجام شــود.اولیانوف در مصاحبه با شــبکه »روســیا۲۴« توضیح داد: 
»درســت قبل از پایان ماه، دور دیگــری از رایزنی ها بین متخصصان آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و طرف ایرانی باید انجام شــود. قرار بود این نشست در تهران 
تشکیل شــود که امیدوارم این برنامه ها به قوت خود باقی بماند«.از سوی دیگر 
در اقدامــی مداخله جویانه نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران گفت اجرای 
تعهدات پادمانی ذیل معاهده ان پی تی توســط ایران، امری ضروری و فوری است 
که به تعویق هم افتاده اســت.»رابرت مالــی« نماینده ویژه دولت آمریکا در امور 
ایران بامداد شــنبه گفت اجرای تعهدات پادمانی ذیل معاهده ان پی تی توســط 

جمهوری اسالمی ایران ضروری است.

وزیر امور خارجه در دیدار با همتای عمانی اعالم کرد:

  اقدام متقابل و موثر ایران 
در پی قطعنامه آژانس

مقام ارشد پنتاگون مدعی شد که کشورهای حوزه خلیج 
فارس باید به دلیل تعمیق روابط مسکو با تهران، روابط 

خود را با روسیه قطع کنند.
 مقام ارشــد پنتاگون طی ســخنرانی در شهر »منامه« 
پایتخت بحرین مدعی شــد که کشــورهای حوزه خلیج 
فارس باید به دلیل تعمیق روابط نظامی مســکو با ایران، 
روابــط خود را با روســیه قطــع کنند.به نوشــته وبگاه 
»بریکینــگ دیفنــس« »کالین کال« معــاون پنتاگون 
)وزارت دفاع آمریکا( در امور سیاســی  در سخنرانی به 
حاضران در گفت وگوی ساالنه منامه با طرح ادعای خرید 
پهپاد ساخت ایران توسط روسیه گفت، تصمیم روسیه در 
خرید پهپادهای نظامی از ایران برای جنگ در اوکراین، 
به منطقه خاورمیانــه نیز ضربه می زند.وی گفت که این 
مســئله  نگرانی های امنیتی مشترک عربستان سعودی، 

امارات متحده عربی، )رژیم( اسرائیل و دیگران است.
کال مدعی شد: »در شــرایطی که روسیه از پهپادهای 
ایرانی برای حمله به شهرهای اوکراین استفاده می کند، 
برخــی در این منطقــه معتقدند که تعامــل با پوتین 
می تواند بین مســکو و تهران شکاف ایجاد کند.«معاون 
امور سیاســی پنتاگون گفت، اما این رویکرد در سوریه 
و طی همــکاری روســیه و ایران در حمایت از بشــار 
اسد« رئیس جمهور  ســوریه عملی نشد و بعید به نظر 
می رسد که  اینک کارســاز باشد.این در حالی است که 
وزیر خارجه روســیه با مهم دانستن تقویت همکاری ها 
با ایران، ترکیه و کشــورهای حاشیه دریای خزر، گفته 
اســت که روسیه با کمک این کشــورها به دنبال ایجاد 
نظم جهانی چند قطبی اســت.در ادامه ســاز و کارهای 
ضــد ایرانی اخیر در منطقه، بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم 

موقت  صهیونیســتی  نیز روز جمعه گفت که جلوگیری 
از گسترش نفوذ ایران امری حیاتی است.

در این میان در ادامه رویکردهای بحران ساز آمریکا، در 
پی حمله اخیر به نفتکش یک میلیاردر صهیونیست در 
ســواحل عمان، مایکل کوریال فرمانده تروریســت های 
آمریکایی در منطقه گفت گــروه ضربت به رهبری این 
کشور ۱۰۰ شــناور بدون سرنشین را در آب های خلیج 
فارس مســتقر خواهد کرد.ژنرال مایکل کوریال فرمانده 
تروریســت های آمریکایی در منطقه این اظهارات را در 
کنفرانس ســاالنه منامه در بحرین بعد از آن مطرح کرد 
که رژیم صهیونیســتی و آمریکا با اتهام زنی علیه ایران، 
آن را مقصر حمله پهپادی هفته جاری به نفتکش متعلق 
به میلیاردر صهیونیســت در سواحل عمان، خواندند. به 
گزارش خبرگزاری فرانســه، کوریال گفت: تا سال آینده 
همین زمان، گروه ضربت ۵۹ ناوگانی متشــکل از بیش 
از ۱۰۰ شــناور بدون سرنشین سطح و زیر سطح که با 
هــم کار و ارتباط برقرار می کنند و آگاهی حوزه دریایی 
را فراهم می کنند، گرد هم خواهد آورد. به گزارش عرب 
نیوز، فرمانده ســنتکام بدون اشــاره به جزئیات گفت: 
عالوه بر شــناورهای بدون سرنشــین، آمریکا در حال 
ایجاد برنامه آزمایشی در خاورمیانه با شرکای خود برای 
فائق آمدن بر پهپادهای متخاصم اســت. رئیس سنتکام 
همچنین توسعه پهپادهای متخاصم را بزرگترین تهدید 
تکنولوژیکی بــرای امنیت منطقه دانســت. خبرگزاری 
»آسوشــیتد پرس« چهارشنبه )۱۶ نوامبر، ۲۵ آبان( به 
نقل از یک مقام ادعا کرد نفتکش مرتبط با یک میلیاردر 
اسرائیلی با یک پهپاد حامل بمب در سواحل عمان هدف 

حمله قرار گرفت.

نگرانی پنتاگون از تعمیق روابط ایران و روسیه
وزارت امـور خارجـه در بیانیـه ای ضمـن محکـوم کردن 
حمـالت تروریسـتی در ایـذه، اصفهـان و مشـهد، اعـالم 
کـرد: براسـاس موازیـن حقـوق بین الملـل و منطبـق بـا 
قوانیـن و مقـررات خـود، حـق خویـش را بـرای پیگیری 
حقوقـی و قضایـی اقدامـات تروریسـتی ارتکابـی توسـط 
تروریسـت ها و دولت هـای حامی آنها محفـوظ می دانیم.
 وزارت امـور خارجـه جمهـوری اسـالمی ایـران دیـروز 
در خصـوص حمـالت تروریسـتی در ایـذه، اصفهـان و 
مشـهد بیانیه ای صادر کـرد.در این بیانیه آمده اسـت: در 
روزهـای اخیـر، ملت شـریف ایـران و جامعـه بین المللی، 
تروریسـت های  از  گروهـی  مجرمانـه   اقدامـات  شـاهد 
بی رحـم علیه شـهروندان بیگناه و مدافعـان امنیت ایران 
عزیـز در شـهرهای ایذه، اصفهان و مشـهد بودنـد.در این 
حمالت تروریسـتی متأسـفانه تعدادی از هموطنان عزیز 
مـا و در میـان آنهـا زنـان و کـودکان معصوم به شـهادت 

رسـیده و یـا مجروح شـده اند.
خارجـه  امـور  وزارت  اسـت:  آمـده  بیانیـه  ایـن  در 
جمهـوری اسـالمی ایران این حمالت شـوم تروریسـتی 
را قویـا محکـوم کـرده و شـهادت هموطنـان عزیـز را 
بـه آحـاد مـردم عزیـز ایـران بـه خصـوص خانواده های 
داغـدار شـهیدان تسـلیت گفتـه و از خداونـد متعـال 
بـرای مجروحـان شـفای عاجـل مسـئلت می کنـد. در 
بیانیـه وزارت خارجـه آمده اسـت: بدون تردید، سـکوت 
عامدانـه مروجـان خارجـی آشـوب و خشـونت در ایران 
در برابـر آشـکارترین عملیات تروریسـتی در چند شـهر 
تقویـت  و  تروریسـت ها  تشـویق  جـز  پیامـدی  ایـران، 

تروریسـم در گسـتره گیتـی نـدارد.
ایـن بیانیـه می افزایـد: کشـتارهای کـور تروریسـتی دو 

روز گذشـته در شـهرهای ایـذه، اصفهـان و مشـهد کـه 
پـس از حملـه مشـابه اخیر به زائـران و نمازگـزاران حرم 
حضرت شـاهچراغ شـیراز اتفاق افتاد، کمـاکان مؤید این 
امـر اسـت کـه چگونه دشـمنان و معاندین نظـام مقدس 
جمهوری اسـالمی و ملت شـریف و بـزرگ ایران، ماهیت 
جنایتکارانـه خود را پشـت نقاب دروغین دلسـوزی برای 

مـردم و فرزنـدان این کشـور پنهـان می کنند. 
در بیانیـه وزارت خارجـه عنـوان شـده اسـت: از منظـر 
هـر  در  تروریسـم  بین المللـی،  هنجارهـای  و  مقـررات 
شـکل و زمـان و مـکان محکـوم اسـت و لـذا وظیفـه 
اسـت  بین المللـی مسـؤول  و مجامـع  جامعـه جهانـی 
تـا بـا محکـوم کـردن اقدام هـای تروریسـتی اخیـر در 
ایـران، اجـازه ندهنـد حریم ایمـن برای خشـونت طلبان 
و جریان هـای افراطـی کـه تداوم زیسـت آنهـا در ترویج 
ناآرامی، نفرت پراکنی، تنش، آشـوب و اغتشـاش اسـت، 
ایجـاد شـود.در این بیانیه آمده اسـت: در همین راسـتا، 
حقـوق  موازیـن  براسـاس  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 
بین الملـل و منطبـق بـا قوانیـن و مقـررات خـود، حـق 
خویـش را بـرای پیگیـری حقوقـی و قضایـی اقدامـات 
تروریسـتی ارتکابـی توسـط تروریسـت ها و دولت هـای 
حامـی آنهـا محفـوظ می دانـد.  ایـن بیانیـه در پایـان 
اسـالمی  جمهـوری  دیپلماسـی  دسـتگاه  می افزایـد: 
ایـران،  در تکمیـل تالش هـای شـبانه روزی دسـتگاهها 
انجـام  امنیـت کشـور، در  و  نظـم  نهادهـای حافـظ  و 
مسـئولیت های خود در عرصه سیاسـت و روابط خارجی 
بـرای پاسداشـت ایـران مقتـدر و مسـتقل و حمایـت از 
حقـوق ملت، همـه تـوان و ظرفیت دیپلماتیـک خود را 

بـه کار می بنـدد.  فـارس

بیانیه وزارت خارجه درباره حمالت تروریستی در ایذه و اصفهان

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160301024002589 -1401/8/10 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محترم شاه 
میری فرزند منصور بشــماره شناســنامه 124 صادره از ری در یک باب خانه مسکونی به 
مســاحت 145/29 مترمربــع پالک 95 فرعــی از 160 اصلی واقــع در بخش 12 تهران 
خریــداری بموجب انتقال اجرایی 27179 مورخ 1400/5/23 دفترخانه 47 ری شــعبه 
اول اجرای احکام شــهرری محرز گردیده اســت. محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/8/14- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1401/8/29
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رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری -سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160301024002587 مــورخ 1401/8/10 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم احترام 
شــاه میری فرزند منصور بشــماره شناســنامه 1 صادره از اسالمشــهر در یــک باب خانه 
مسکونی به مساحت 145/29 مترمربع پالک 95 فرعی از 160 اصلی واقع در بخش 12 
تهران خریداری بموجب سند انتقال اجرایی 27179 - 1400/5/23 دفترخانه 47 ری 
شــعبه اول اجرای احکام شــهرری محرز گردیده است. محرز گردیده است. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، 
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 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/8/14- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1401/8/29
م الف 556

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری -سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160301024002594 -1401/8/10 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا کاشی 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 104 صادره از قم در یک باب خانه مسکونی به مساحت 
150 مترمربــع پــالک 95 فرعی از 160 اصلــی واقع در در بخش 12 تهــران خریداری 
بموجب سند انتقال اجرایی 27179 -1400/5/23 دفترخانه  47 ری شعبه اول اجرای 
احکام شهرری محرز گردیده است. محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/8/14- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 

1401/8/29
م الف 560

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری -سید مهدی المعی

رفتارهای مداخله جویان از سازمان ملل تا واشنگتن 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در ادامه دخالت های آشکار واشنگتن در امور ایران تالش 
کرد به بهانه ابراز همدردی با خانواده کودک کشــته شده در جریان حمله تروریستی 

ایذه به ناآرامی ها در کشورمان دامن بزند.
درحالی کــه سیاســت های مداخله جویانــه و تفرقه افکنانه واشــنگتن در خاورمیانه 
اصلی ترین دلیل ظهور و توسعه تروریسم در منطقه و جهان به شمار می آید و آمریکا 
و متحدانش همواره هدایت ترویســت ها را در دســت دارند، جیک ســالیوان مشاور 
امنیت ملی آمریکا با انتشــار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر با خانواده کیان 
پیرفلک، کودک ۱۰ ساله ای که در حمله تروریستی روز چهارشنبه در شهر ایذه جان 
خود را از دست داد، ابراز همدردی کرد. سالیوان در ادامه پیام خود نوشت که آمریکا 
به تالش ها برای پاســخگو کردن )عامالن( مرگ بی معنای کیان و بســیاری دیگر از 

ایرانیان شجاع ادامه خواهم داد.
از ســوی دیگر فرحان حق سخنگوی سازمان ملل در اظهاراتی مداخله جویانه با ابراز 
نگرانی درباره آنچه افزایش خشــونت علیه معترضان در ایران عنوان کرد، خواســتار 

حل وفصل وضعیت کنونی در ایران از طریق گفت وگوهای مسالمت آمیز شد.


