
دریافت موافقت واشنگتن برای ارسال 
کمک به ایران

 یــک مقام وزارت خارجه کــره جنوبی اعالم کرد، 
این کشور برای کمک بشردوستانه به ایران موافقت 
آمریــکا را به دســت آورده و احتماال مــاه آینده 
میــالدی تجهیــزات و کاالهای پزشــکی به ایران 

ارسال خواهد شد.
یک مقام وزارت خارجه این کشــور اعالم کرد که 
این کشــور موافقت آمریکا برای ارسال تجهیزات و 
کاالهای پزشکی به ایران از طریق یک مجوز ویژه 
را دریافت کرده و احتماال ماه آینده میالدی ارسال 

این کمک آغاز خواهد شد.
طبق این گزارش، کره جنوبی از آمریکا یک مجوز 
دریافت کــرده که طبق آن امکان ارســال کمک 

بشردوستانه به ایران هموار شده است.
این مقام وزارت خارجه کره جنوبی که نخواســت 
نامش فاش شــود، به یونهاپ گفت: شــرکت ها و 
بانکهای ما باید اســناد مورد نیــاز را آماده کنند و 
ما فکر می کنیم که یک ماه دیگر ارســال کمکها 

آغاز شود. ایرنا 

 حمایت اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
از اقدامات ایران 

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گفت وگو 
با ســفیر ایران در روســیه با غیرمنطقی خواندن 
تحریم های آمریکا، از اقدامــات ایران در مبارزه با 
کرونا حمایت کرد و گفت که آماده اســت نیازهای 
ایران در این خصوص را به اطالع کشــورهای عضو 

برساند.
کاظم جاللــی در این تماس ضمن تاکید بر جدیت 
ایــران در اجــرای مفــاد موافقتنامه بیــن ایران و 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خواستار 
بهره برداری بیشــتر از ظرفیت هــای موجود برای 
توسعه تجارت بین ایران و این اتحادیه شد. فارس  

اخبار

اعمال فشار علیه ایران موجب همبستگی 
بیشتر مردم می شود

نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس شــورای اســالمی گفت:اعمال 
هرگونه فشــار علیه کشورمان موجب همبستگی و 
همگرایی  بیشــتر مردم ایران در برابر آمریکا می 

شود.
محمد جــواد جمالــی نوبندگانــی در واکنش به 
مخالــف آمریکا با اعطــای وام 5 میلیارد دالری به 
منظور مقابلــه با ویروس کرونا از ســوی صندوق 
بین المللی پول گفت: اختالف آمریکا با جمهوری 
اســالمی ایران و انقالب  از نظر جنســیت با  سایر 
کشورهای دیگر مانند چین و روسیه متفاوت است.

وی مشــکل آمریکا با ایــران را در ماهیت انقالب 
اسالمی دانست و ادامه داد: آنها می خواهند به قول 
خودشان نظام را از بین ببرند به همین خاطر پس 
از اولین روزهای پیروزی انقالب اســالمی توســط 
عواملشان مانند منافقین، گروه های سلطنت طلب، 
صدام، رژیم صهیونیستی و داعش درکنار اقدامات 

سخت و نرم مشغول توطئه های گوناگون هستند.
نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی با بیان این که 
ایــن گونه اقدامات آمریکا علیه ایران تازه نیســت 
افــزود: به دلیل خوی قلدر مآبانه این کشــور این 
گونــه حرکات و رفتار های عاری از اخالق و قانون 

قابل انتظار است.
وی با اشاره به سابقه تحریم های آمریکا در زمینه 
بهداشتی و درمانی علیه ایران بیان کرد: آن ها قبل 
از شــیوع ویروس کرونا به دلیل مشکل با ماهیت 
انقالب اسالمی با مانع تراشــی در ورود دارو های 
بیماران ســرطانی و خاص بــه ایران جان آن ها را 

به خطر انداختند.  
جمالــی نوبندگانی با  اشــاره به طــرح ادعاهای 
دروغین آمریکا مبنی بر تمایل کمک به ایران بین 
کرد: آنها  به هرروشــی متوسل شدند تا کشورمان 
از حقوق اصلی و قانونی خود محروم کنند و اکنون 
در این شــرایط حساس به جمهوری اسالمی فشار 

مالی می آورند.   
نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسالمی خاطر نشان کرد: 
آمریکایی ها باید بدانند اعمال هرگونه فشار برعلیه 
ملت ایران موجب  همبســتگی و همگرایی  بیشتر 
مردم می شــود همانطور که در زمینــه مبارزه با 
بیماری کرونا قابل مشــاهده است و قطعاً رویکرد 
کشورمان به داشته های خود بیشتر از قبل خواهد 

شد. خانه ملت 

از نگاه دیگران 

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در بلژیک با اشاره 
به ســیل مخالفت های جهانی با تحریم های یکجانبه 
واشــنگتن گفت تهــران در رد کردن مشــروعیت 
تحریم های آمریکا تنها نیســت و توقعات حداکثری 
کاخ ســفید موجــب ناامیدی دولت ایــاالت متحده 

خواهد شد.
غالمحســین دهقانی در یادداشــتی که در تارنمای 
انگلیســی شــبکه »یورونیوز« منتشر شــد، نوشت: 
درخواســت های جهانــی زیــادی بــرای کاهــش 
تحریم هایی که تجارت با ایران را مختل کرده، مطرح 
شــده اســت اما مقام های آمریکایــی در مقابل این 
درخواست ها مدعی شده اند که ایران هرگز خواستار 

کاهش تحریم ها نشده است.
وی افزود: شــاید منظور آنها درخواســت مستقیم از 
دولت آمریکا برای کاهش تحریم هاســت. آنها حتی 
فراتر رفته و تمــام این کارزار بین المللی را »طراحی 
ایران برای کاهــش تحریم ها« خوانده انــد. آیا تنها 
شرط دولت آمریکا برای کاهش تحریم ها درخواست 
»مستقیم« طرف ایرانی است؟ یا این مساله بخشی از 

سیاست فشار حداکثری دولت آمریکاست؟
دهقانــی که هم اکنون ســفیر جمهوری اســالمی 
ایران نزد اتحادیه اروپا و ســفیر اکردیته نزد کشــور 
لوکزامبورگ نیز هست، در ادامه یادداشت خود تاکید 
کرد: برای فهم بهتر این موضع استدالهایم را اینگونه 
بیان می کنم: نخســت و مهمتر از هــر چیزی آنکه، 
ایران اساســا تحریم های یکجانبه ایاالت متحده را به 
رسمیت نمی شناسد و این اقدامات قهری یکجانبه را 

غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل می داند.

ســفیر ایران در بروکسل افزود: در نتیجه، ایران برای 
اقدامی که منطــق آن را معتبــر نمی داند، اهمیتی 
قائل نیســت. افزون بر این، به نظر می رسد که کارزار 
فشار حداکثری توقعی حداکثری برای دولت ترامپ 
ایجاد کرده است. اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی 
بــر اینکه ایران »اگر آنها می خواهند مردمشــان غذا 
بخورنــد« باید بــه حرف های آمریکا گــوش بدهند 
بیانگر چنین توقعاتی اســت. همچنین اصرار ترامپ 
برای اینکه ایران با آنهــا تماس بگیرد گویای چنین 
ذهنیتی اســت. به همین جهت، آنها به چیزی کمتر 

از تسلیم ایران راضی نمی شوند.
وی در ادامه یادداشت خود افزود: دوم آنکه، ایران در رد 
کردن مشروعیت تحریم های آمریکا تنها نیست. اتحادیه 
اروپا به نوبه خودش تاثیرات فراسرزمینی مصوبات طرف 
ثالث را به رسمیت نمی شناســد و شهروندان اتحادیه 
اروپا را از تبعیت از تاثیرات فراســرزمینی تحریم های 
خاصی کــه در خدمت اهداف سیاســت خارجی یک 
کشــور ثالت به بهای نقض حاکمیت کشورهای عضو 

اتحادیه اروپاست، منع می کند. 
دهقانی یادآور شــد: اتحادیه اروپا اخیرا »تاکید کرد 
که تحریم ها نباید تحویل تجهیزات و امکانات حیاتی 
و ضروری برای مبارزه با ویروس کرونا و شیوع جهانی 
آن را مختل کند.« از این رو، اتحادیه اروپا در موضع 
خوبی اســت تا ثابت کند که می تواند دفاع اصولی از 

حقوق بین الملل بر منافع اقتصادی اش اولویت دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه »کووید-19 یک مســاله ملی 
نیســت، محصور در یــک جغرافیــا، منطقه، ملت و 
فرهنگ خاص نیســت« افزود: ایــن موضوع فرصت 

ویژه ای برای همبســتگی جهانی ایجاد کرده اســت. 
دبیرکل سازمان ملل خواســتار آتش بس جهانی در 
همه نقاط جهان شــده و مقام های بلندپایه سازمان 
ملل دربــاره تاثیرات مخرب چنیــن تحریم هایی بر 
نظام های بهداشــتی کشــورهایی که با کووید-19 
مواجه شده اند، هشدار داده اند.  دهقانی یادآوری کرد: 
کمیسر عالی حقوق بشر ســازمان ملل در خصوص 
فروپاشــی نظام بهداشــتی کشــورهای کرونازده ای 
که هدف تحریم قرار گرفته اســت، هشــدار داده اند. 
عالوه بر این، گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در مورد 
تاثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه هشدار داده و 
»از جامعه جهانی خواســته است تا برای برداشتن یا 
دســتکم تعلیق ]این اقدامات[ فورا وارد عمل شوند، 
تا زمانی که این تهدید مشــترک از بین می رود.« او 
موکدا از کشــورهای تحریم کننده خواست تا از همه 
اقداماتی کــه در مقابل تجارت مانــع ایجاد کرده و 
»مانع از تامین مالی دارو، تجهیزات پزشــکی، غذا و 

سایر مایحتاج حیاتی می شود« صرف نظر کنند.
سفیر جمهوری اســالمی ایران در بروکسل در پایان 
یادداشت خود نوشت: اعتقاد راسخ ایران به غیرقانونی 
بدون تحریم های یکجانبه، مخالفت جهانی با اینگونه 
اقدامات قهری ِخالف قوانین بین المللی و اســتفاده 
ابزاری از آن برای پیشبرد سیاست خارجی یک کشور 
ثالت آن هم به بهای نقض حاکمیت ســایر کشورها 
و همچنین اعتراض جهانی بــه تاثیرات تحریم ها بر 
مبارزه ایران با ویروس کرونا این ســوال را به وجود 
می آورد که آیا سیل درخواست های بین المللی برای 
برداشــته شــدن تحریم های آمریکا گوش شنوایی 
نیافته و آنهــا می خواهند این را مســتقیما از ایران 
بشنوند؟ یا این مساله به دلیل تمایل برخی مقام های 
ارشد آمریکایی برای به زانو در آوردن ایران در مقابل 

فشارهای فزاینده است؟  ایرنا 

در شــرایطی که همه جهان با ویروس کرونا دست و پنجه 
نرم می کند اما دولت های غربی نه تنها خوی وحشی گری 
خود را در قبال ملت ایران و تبعیت از تحریم های ظالمانه 
رژیم اســتکباری آمریکا پایان نداده انــد بلکه همچنان از 
ترس این آمریکا از ارسال دارو و مایحتاج بهداشتی امتناع 
مــی کنند و چهره واقعی خود را به نمایش قرار دادند و به 

جای کمک از یکدیگر دزدی می کنند!
دو روز پیش رهبر معظم انقالب اسالمی در عید نیمه شعبان 
در ســخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران، 
به رفتــار و عملکرد دنیای غرب در ماجرای کرونا اشــاره 
کردند و با برشمردن مصادیقی همچون مصادره ماسکها و 
دستکش های کشورها به وسیله برخی کشورهای اروپایی و 
امریکا، هجوم مردم به فروشگاهها و خالی کردن قفسه ها و 
به جان هم افتادن برای چند دستمال توالت، صف کشیدن 
مردم برای خرید اســلحه، معالجه نکردن بیماران سالمند 
و خودکشــی افراد به علت تــرس از کرونا، گفتند: در این 
ماجرا فرهنگ و تمدن غرب محصول خود را نشان داد که 
این نتیجه طبیعی فلســفه حاکم بر تمدن غربی مبتنی بر 

فردگرایی و مادی گرایی و غالباً بی خدایی است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان یکی از سناتورهای 
غربی که گفته بود غرب وحشــی زنده شده است، افزودند: 
هنگامــی که ما می گوییــم غرب یک روح وحشــی گری 
برخالف ظاهر اتوکشیده و ادکلن زده خود دارد، برخی آن 
را انــکار می کنند اما حاال خود آنها صراحتاً همین واقعیت 

را می گویند.

از غربی ها توقع کمک نداشته باشیم
در همین رابطه، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: غربی ها همیشه تالش می کردند خوی وحشی گری 
ناشــی از جهان بینی اومانیســتی را روتــوش کنند اما در 

بحران کرونا، واقعیت این تفکر روشن شد.
ســید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی در گفت وگو با مهر 
در خصــوص فرمایــش مقام معظم رهبــری درباره خوی 
وحشــی گری در غرب اظهار داشــت: جهان بینی و فلسفه 
غرب مبتنی بر خودخواهی است. فرد تربیت شده در جهان 
غرب، خود را حِق مطلق می داند و معتقد اســت هر چیزی 
که منافع من را تأمین کند، درســت و هر چه در راستای 
منافع من نباشد، غلط است؛ به دلیل این اندیشه است که 
آمریکایی ها محموله ماسک و کیت های تشخیص کرونا را 
از فرانســه و آلمان می دزدنــد و در بین ایاالت های آمریکا 
نیز چنین دزدی هایی وجود دارد. نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد: همین تفکر فردگرایی 
موجب شــده که مــردم مغازه ها را غــارت می کنند زیرا 

معتقدند که باید برای منافع خود عمل کنند.
وی افــزود: در مقابــل فرهنگ غربــی، فرهنگ توحیدی 
وجود دارد که همه انســان ها بر اســاس این فرهنگ باید 
در برابر خداوند پاسخگو باشند؛ این فرهنگ روحیه ایثار و 

جوانمردی را گسترش می دهد.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
تصریح کرد: غربی ها تالش می کردند خوی وحشــی گری 
خود را که نتیجه تفکر اومانیســتی اســت، پنهان کرده و 

روتوش نماینــد اما در بحران هایی مثل کرونا، واقعیت این 
تفکر ظهور و بروز می نماید؛ در شخصیت هایی مثل ترامپ، 

این واقعیت وضوح بیشتری دارد.

قاضی زاده هاشمی گفت: غرب زدگان داخلی نیز جهان بینی 
غــرب را قبول دارنــد حتی اگر در ایــران زندگی کرده و 
مســلمان باشــند، روش و تفکر غربی را می پسندند؛ این 
افراد هیچ گاه از وقایع درس نمی گیرند چون باورهایشان بر 
اساس تفکر آمریکایی است. آمریکا پیش از این نیز پرونده 
ســیاهی در جهان داشــته و اگر غرب گرایان می خواستند 

درس بگیرند تا امروز درس گرفته بودند.
وی در خصــوص تالش های برخی مقامــات برای دریافت 
کمک از غرب جهت کنترل بیماری کرونا گفت: جمهوری 
اســالمی در هیچ موضوع و سطحی نباید از کشورهایی که 
مبتنی بر مکاتب شــیطانی اداره می شــوند، توقع و امید 

کمک داشته باشد.

تحریم ها هیچگاه مانع پیشرفت ایرانیان نبوده است
عضو فراکســیون مســتقلین والیی مجلس نیز در همین 
زمینه گفت: مردم و مسئوالن با اتحاد و همدلی تا نابودی 

ویروس کرونا در کنار همدیگر خواهند بود.
اصغر ســلیمی در گفت وگو با  خبرگــزاری خانه ملت، در 
خصوص رهنمودهــای رهبر انقالب مبنی بر اهمیت اینکه 
اســتکبار هیچگاه دشــمنی خودش را جمهوری اسالمی 
ایران را قطع نخواهد کرد، گفت: دشــمنان مردم ایران از 

ابتدای شکل گیری انقالب اسالمی همواره تالش کردند با 
تهدیدها و اعمال محدودیت ها مشــکالتی را برای این مرز 

و بوم ایجاد کنند.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: بر همگان مشــهود است که ایران اسالمی طی چهار 
دهه گذشته همواره تحت اعمال شدیدترین تحریم ها قرار 

داشته است.
وی ادامه داد: متاســفانه این روزها که همه کشورهای دنیا 
نیز در حال مقابله با ویروس کرونا هســتند، مقامات کاخ 
ســفید باز هم دست از لجاجت های خود علیه مردم ایران 

بر نمی دارند و صحبت از تشدید تحریم ها می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری برطرف کرد 
نیازهای دارویی و پزشــکی کشــور با توجه به توانمندی 
داخلی، اظهار کرد: خوشــبختانه تحریم هیچگاه نتوانسته 
جلوی پیشرفت ایرانیان را بگیرد و بر همین اساس امروزه 
مشــاهده می شود که جوانان این سرزمین نیازهای بخش 
هــای درمانی را خودشــان تولید می کننــد که رهایی از 

وابستگی نتیجه این اقدام آنها است.
عضو فراکسیون مســتقلین والیی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: همانند چهار دهه گذشته، امروزه نیز همه 
مردم ایران اعم از مســئوالن و مقامات و تصمیم گیران در 
کنار همدیگر ایســتاده اند تا شر ویروس منحوس کرونا را 
از ایران اســالمی قطع کنند و تا رسیدن به این مهم راهی 
باقی نمانده اســت؛ در واقع همیشــه مولفه وحدت عامل 

پیشروی ملت ایران در بحران ها بوده است.

حسن بهشــتی پور کارشناس مســائل بین الملل تاکید 
کرد: شــیوع ویروس کرونا نه تنها به روند جهانی شدن 
ضربه وارد کرده بلکه اتحادیه های منطقه ای  را نیز دچار 

چالش کرده است.
بهشــتی پور با بیان این که شیوع ویروس کرونا در نقاط 
مختــف جهــان بعد از جنــگ جهانــی دوم مهم ترین 
رویدادی اســت که تمام زندگی بشر را تحت تاثیر قرار 
داده اســت، اظهار کرد: ما در این سال ها با هیچ بحرانی 
بــه اندازه کرونا مواجه نبودیم که همه کشــورها و تمام 
شــئونات زندگی افــراد را در عرصه  خصوصی و عمومی 

این گونه تحت تاثیر خود  قرار دهد.
وی با اشــاره به تاثیر ویروس کرونا بر همه مناســبات 

جهان از جمله عرصه بین الملل، گفت: چند سالی است 
که  در عرصه بین الملل شــعار جهانی شدن و این ایده 
که دنیا به سمت دهکده کوچک جهانی می رود و در این 
چارچوب همه کشــورها باید با یکدیگر  همکاری کنند 
چرا که در عرصه بین الملل شاهد یک »جهان واحدی« 
خواهیم بود، مطرح می شــد. این کارشــناس مســائل 
بین الملل ادامه داد: بعــد از این که دونالد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا شد و شعار »اول آمریکا« را مطرح کرد و 
در پی آن از تعداد زیادی توافق نامه های بین المللی خارج 
شد ، این موضوع باعث ضربه زدن به روند جهانی شدن 
شد و در ادامه شیوع ویروس کرونا ضربه جدی تری را به 

این روند وارد کرد. ایسنا 

فعال اصالح طلب گفــت: اقدامات آمریکا با هیچ موازین 
عقلی و قانونی و انسانی مطابقت ندارد. علی صوفی با اشاره 
به تداوم تحریم های دارویی آمریکا علی رغم اشاعه ویروس 
کرونا گفت: قطعا اگر به هر دلیلی قرار باشد که تحریم های 
آمریکا شامل غذا و دارو ادامه دار باشد هم بی سابقه است 
و هم یک جنایت استثنایی در این زمینه. او ادامه داد: ما 
شــاهد بودیم که در عراق آمریکا فروش نفت در مقابل به 
غذا را علیرغم تحریم هایش مجاز دانست، ولی برای ایران 
اعالم کرد که صادرات نفت را صفر می کند و صفر کردن 
یعنی اینکه حتی برای تامین غذا هم ایران نمی تواند نفت 
خود را صادر کند و حتــی االن هم که ما از خیر فروش 
نفت گذشــتیم و از طریق های دیگر می خواهیم نیاز های 

خود را تامین کنیم، آنها هم خصمانه از طرف آمریکا مورد 
تحریم قرار گرفته که بســیار ظالمانه است. صوفی افزود: 
اقدامات آمریکا با هیچ موازین عقلی و قانونی و انســانی 
مطابقت ندارد، ولی خب این چهره حقیقی آمریکاســت 
که در شرایط سخت خود را نشان می دهد؛ عالوه بر این؛ 
این کشور نه تنها هیچ احترامی برای قوانین بین المللی 
و عهدنامه های خود قائل نیست، بلکه االن می بینیم که 
مبادرت به ســرقت نیاز های پزشــکی نظیر ماسک و .. از 
سایر کشورها هم می کند و اجازه نمی دهد که این موارد 
اهدایی به کشــورهای مقصد برسند و این نوعی راهزنی 
است که نشان می دهد آمریکا به سیم آخر زده و به هیچ 

موازین شرعی عرفی و . باشگاه خبرنگاران 
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در ادامه امتناع غرب در لغو تحریم ها علیه ایران
گزارش

همبستگی بوسنی و هرزگوین با مردم ایران 
وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین در پیامی کتبی خطاب به همتای ایرانی 
خود ضمن ابراز همبســتگی با دولت و ملت ایران در پی شیوع کرونا، از 

مدیریت ایران در مبارزه با این ویروس تجلیل کرد.
بیسرا تورکویچ در این پیام کتبی از مدیریت جمهوری اسالمی ایران در 

مهــار این ویروس و درمان بیماران تجلیــل کرد برخالف اقدامات آمریکا 
بــرای جلوگیری از کمکهــای جهانی به ایران در مقابله با کرونا بســیاری از 

کشورها این زیاده خواهی آمریکا را رد کردند.
در روزهای آغازین سال جاری نیز مقامات پایتخت بوسنی و هرزگوین با برافراشتن 
پرچم جمهوری اسالمی ایران بر شهرداری سارایوو پایتخت این کشور، ضمن ارسال 
پیام تبریک نوروزی، همبســتگی خود با ملت ایــران در مقابله با ویروس کرونا را 

اعالم کردند. تسنیم 

استقبال ایران از معرفی الکاظمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران از معرفی مصطفی عبداللطیف الکاظمی به 
عنوان نخســت وزیر جدید عراق استقبال کرد و آن را گامی صحیح در مسیری 
درســت خواند. سید عباس موسوی گفت: جمهوری اســالمی ایران همواره از 
استقالل، حاکمیت ملی، یکپارچگی ارضی و ثبات سیاسی در کشور عراق حمایت 

کرده و اتفاق نظر تمامی جریانات سیاسی عراق از طریق روندهای دموکراتیک را 
تنها مســیر برای حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات می داند. از همین رو جمهوری 

اسالمی ایران از توافق امروز گروه های سیاسی در عراق که نتیجه آن معرفی آقای مصطفی 
الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید بود، استقبال می کند و آن را گامی صحیح در مسیری 
درست می داند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: بدون تردید همسویی و همدلی همه 
طوایف مختلف عراقی و تمامی گروه های سیاسی و شخصیت های برجسته عراقی، از جمله 

عدنان الزرفی، در نیل به این هدف مهم و ادامه مسیر تاثیرگذار بوده و است.  مهر 

با نتانیاهو درباره رفتارهای ایران گفت وگو کردم
وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری از گفت وگو با نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی درباره ایران و همکاری واشنگتن-رژیم صهیونیستی 
برای مهــار کروناویروس خبر داد. مایک پامپئــو ضمن تأکید بر تعهد 
آمریکا به امنیت رژیم صهیونیستی و تکرار اتهام زنی علیه ایران نوشت: 

با نتانیاهو درباره تالش های آمریکا و اسرائیل برای مهار و کاهش وخامت 
کوویــد-19 گفت وگو کردیم. ما همچنین دربــاره رفتار ثبات زدای ایران در 

منطقه گفت وگو کردیم. تعهد ایاالت متحده به امنیت اسرائیل تزلزل ناپذیر است. این 
پیام توییتری وزیر خارجه آمریکا در حالی منتشــر شده است که وی با ژست کمک 
به ایران در بحبوحه شــیوع کرونا در پی تشدید فشارهای جامعه بین الملل به دولت 
ترامپ برای تعلیق تحریم های ایران در برهه زمانی فعلی مدعی شد که ایران پیشنهاد 
کمک آمریکا در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا را رد کرده است.  صداوسیما 

کرونا پرده از چهره غرب وحشی برداشت

کارشناس مسائل بین الملل:

ویروس کرونا به روند جهانی شدن ضربه زده است
صوفی:

آمریکایی ها به راهزنی روی آورده اند

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860301024002887 هیــات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید فردوســی زاده نائینی 
فرزنــد قدرت اهلل بشــماره شناســنامه 826 صادره از ری در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 10000 مترمربع پالک 143 فرعــی از 163 اصلی خریداری از مالک 
رســمی وراث محمد دشــمیر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/12/27 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1398/1/16 - م الف/1926
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860301024002905 هیــات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی 
انوار آفتاب فرزند بشماره شناســنامه 10100419684 در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 5049 مترمربع پالک 68 فرعی از 106 اصلی واقع در بخش 12 
مالک رســمی محرز گردیده اســت. 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 داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/12/27 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/1/16 - م 

الف/1925
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860301024002903 هیــات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی 
انوار آفتاب فرزند بشماره شناســنامه 10100419684 در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 4913 مترمربع پالک 68 فرعی از 106 اصلی واقع در بخش 12 
مالک رســمی محرز گردیده اســت. 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 داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/12/27 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/1/16 - م 
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

سفیر ایران در بلژیک:

 تهران در مخالفت با تحریم های آمریکا تنها نیست


