
رد ادعای مدیر اف بی آی 
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در توئیتی با 
اشــاره ادعای اخیر مدیر اف بی آی اعالم کرد: ایران 
قربانی حمالت ســایبری آمریکا و رژیم اســراییل 
علیه زیرساخت ها از جمله تاسیسات هسته ای خود 

بوده است.
نمایندگی ایران در نیویورک همچنین نوشت: دوباره 
تاکید می کنیم که این ادعای بی اساس نمونه ای از 
جنگ روانی و کمپین فرافکنی و دروغ پردازی علیه 
ایران بوده و هیچ اعتباری نــدارد. اینکه اف بی آی 
تقریبا یک ســال پس از حمله ســایبری اقدام به 
انتشــار اطالعات نادرست می کند، صحت این ادعا 
را زیر سوال می برد. کریستوفر ری، مدیر اف بی آی 
مدعی شــده بود،  گروهی از هکرهای مورد حمایت 
جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰۲۰ تالش کرده 
بودند به یک بیمارستان کودکان در ایاالت متحده 

حمله سایبری انجام دهند.  ایسنا

 آمادگی ایران 
برای ارسال واکسن کرونا به کنیا 

وزیر امور خارجــه در گفت وگوی تلفنی با همتای 
کنیایــی آمادگی ایران را برای ارســال کمک های 
بشردوســتانه در زمینه پزشــکی از جمله واکسن 

کرونا به کنیا اعالم کرد.
امیرعبداللهیان با اشــاره به روند مثبت مهار همه 
گیری کرونا در ایران، بر آمادگی کشــورمان برای 
ارسال کمک های بشردوســتانه در زمینه پزشکی 
نظیر واکسن به کنیا و قاره آفریقا تأکید کرد.خانم 
ریچل اومامــو وزیر امور خارجه کنیــا نیز در این 
گفت و گوی تلفنی با تأکید بــر جایگاه مهم ایران، 
توسعه مناسبات دو کشور را خواستار شد و با اشاره 
به در پیش بودن جلســات کمیسیون مشترک دو 
کشــور ابراز امیدواری کرد برگزاری این کمیسیون 
منجر به توســعه و  گسترش بیشــتر روابط ایران و 

کنیا شود.  فارس

 امتناع شرکت های نفتی
 از بارگیری با نفتکش های یونانی

یک شرکت نفتی گفته بعد از اقدام ایران در توقیف 
دو نفتکش یونانی از نفتکش های تحت پرچم یونان 

برای بارگیری در غرب آسیا استفاده نمی کند.
پایگاه میدل ایست آی به نقل از یک منبع در صنعت 
دریانوردی گزارش داده این شرکت نگران است که 
چنانچه کشــتی ها با پرچم یونان اقدام به بارگیری 
کنند به سرنوشــت نفتکش هایی دچار شــوند که 
توسط ایران توقیف شده اند. میدل ایست آی نوشته 
در زمان شــدت گرفتــن تنش هــای ژئوپولتیک، 
نــرخ خدمات کشــتی رانی افزایش پیــدا می کند. 
شرکت های کشتی رانی برای فرستادن کشتی های 
خود به مناطق خطرناک هزینه های اضافی مطالبه 

می کنند.  ایرنا

استقبال ایران از تمدید آتش بس یمن 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تمدید آتش 
بس در یمن برای ۲ ماه دیگر اســتقبال و بار دیگر 

بر حل سیاسی بحران یمن تأکید کرد.
ســعید خطیب زاده از موافقت طرف های درگیر در 
یمن با پیشنهاد فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
بــرای تمدید آتش بس در این کشــور به مدت ۲ 
ماه دیگر اســتقبال کرد.سعید خطیب زاده در ادامه 
در واکنــش به تمدید ۲ ماهــه آتش بس در یمن 
گفت: جمهوری اســالمی ایران امیدوار اســت در 
پرتو تالش های مذکور شــاهد رفع کامل محاصره، 
ایجاد آتش بس پایدار و دستیابی به راه حل سیاسی 

باشیم.  میزان

یادداشت تفاهم میان ایران و نروژ   
معاونان وزرای خارجه ایران و نروژ یادداشت تفاهم 

رایزنی های سیاسی را در اسلو امضا کردند.
دهمین دور رایزنی های سیاســی ایــران و نروژ با 
سفر علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران در اســلو برگزار شد. در 
پایان دهمین دور رایزنی های سیاسی ایران و نروژ 
که به ریاست مشترک علی باقری، معاون سیاسی 
وزارت امــور خارجه ایران و »هنریک تونه« معاون 
وزیــر خارجه نروژ برگزار شــد، یادداشــت تفاهم 
رایزنی های سیاســی بین ایران و نــروژ به امضای 
طرفین رســید. در این نشســت طیف متنوعی از 
موضوعات دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  مهر

 انتقاد از تحریم های غیرقانونی 
علیه مردم سوریه  

مشــاور ارشــد وزیر امور خارجه ضمــن انتقاد از 
تحریم های یکجانبــه و غیرقانونی غرب علیه مردم 
سوریه و مشروط کردن بازسازی این کشور به حل 
و فصل سیاسی بحران، تجاوزات صهیونیست ها به 

این کشور را محکوم کرد.
نماینــدگان کشــورهای ایران، روســیه و ترکیه و 
ســازمان ملل متحد در نشستی مشترک در پایان 
هشــتمین دور گفت وگوهای کمیته قانون اساسی 
ســوریه، نتایج آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار 
دادنــد. »گیر پدرســون« نماینده ویــژه دبیرکل 
سازمان ملل متحد در این نشست، ضمن تشکر از 
همکاری و حمایت های ســه کشور ضامن در روند 
آستانه از ادامه فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه 
به نمایندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه گزارشی 
از این دور از گفت وگوهای سوری- سوری در قالب 
کمیته قانون اساسی ارائه داد و اظهار داشت: فضای 
مثبتی بر این دور از مذاکرات حاکم بود که بســیار 

دلگرم کننده است.  فارس

اخبــــار گزارش

مدیر کل آژانس در حالی با گزارش مغرضانه، زمینه سازی 
برای جوالن غرب با قطعنامه ادعایی در شورای حکام و نیز 
ســفر به تل آویو در حالی حیثیت آژانس به عنوان نهادی 
مســتقل و فنی را به باد داده است که مخالفت کشورهایی 
همچون چین و روســیه با هرگونه اقدام ضد ایرانی ناکامی 

این بازیگری گروسی را رقم زده است.
مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمــی که تاکنون در 
مقابلــه با تهدیدات هســته ای رژیم صهیونیســتی ناتوان 
بوده اســت و آمریکا و بزرگان اروپا نیز آزادانه به توســعه 
سالح هســته ای خود می پردازد که اکنون در نقش ناجی 
غرب علیه ایران ایفای نقش کرده و از یک ســو به پرونده 
سازی علیه ایران پرداخته و از سوی دیگر دست در دست 
صهیونیست ها برای بحران ســازی جدید علیه ایران وارد 
عمل شده است مســئله ای که از یک سو با تهدید تهران 
مبنی بر پاســخ گویی ســخت همراه شده و از سوی دیگر 

چین و روسیه درباره اقدام علیه ایران هشدار داده اند.
اولیانــوف نماینده روســیه در وین می گوید مســئله ایران 
توســط شورای حکام آژانس اتمی به احتمال بسیار زیاد در 
روز چهارشنبه بررسی می شود.مئیر در توئیتی مدعی شده 
بود: »گفتمان اسرائیل در حال پذیرش آن چیزی است که 
ممکن است روز دوشــنبه در راهروهای دیپلماتیک آژانس 
اتمــی رخ دهد؛ توافق هســته ای و محدودیت های اخیر بر 
برنامه هسته ای ایران ممکن است فرو بریزد و از بین برود«.
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش در 
پیامی توییتری پیش نویس قطعنامه کشورهای غربی علیه 
ایران که قرار است در نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مطرح شود را بی معنی توصیف کرد.وی در این 
پیام توییتری نوشت: »در واقع، پیش نویس قطعنامه غربی ها 
درباره ایران بی معنی اســت چون هیچ اثر مثبتی بر روابط 
میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران نخواهد داشت«. 

در این میان مقام های آمریکایی و صهیونیســتی در نشست 
مذاکرات راهبردی درباره ایران، به تالش های مشترک بین 
واشنگتن و تل آویو علیه تهران متعهد شدند.»نفتالی بنت« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی با ادبیاتی از ســر 
نگرانی و استیصال بر آنچه »اهمیت پیام روشن و صریح در 

جلسه هفته آینده شورای حکام« خواند، تاکید کرد.
او در حالی که ژســت یک دیپلمات را به خود گرفته بود، 
گفت: درحالی که »دیپلماســی« را بــه عنوان راهی برای 
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح های هسته ای ترجیح 
می دهم امــا در صورتی که جامعه بین المللی در چارچوب 
زمانی مربوطه این کار را انجام ندهد، همچنان حق اسرائیل 

را برای دفاع از خود و اقدام علیه ایران محفوظ می دانم!
با این تفاســیر حتما باید ســفرهای متعدد مقامات رژیم 
صهیونیســتی به ویــن در میانه مذاکــرات ایران با ۴+۱ 
و گفتگــو بــا نمایندگان کشــورهای شــرکت کننده در 
مذاکــرات را هم با نیت تســهیل در دســتیابی به توافق 
دانست!!گروســی که در تازه ترین گزارش خود از وضعیت 
برنامه اتمی ایران، میزان ذخایر اورانیوم غنی شــده این 
کشور را ۱۸ برابر میزان مجاز برجام برآورد کرده و گفته 
ایران به ســواالت آژانس درباره اورانیوم های ردیابی شده 
در سه ســایت اعالم نشــده خود توضیحات کافی نداده 
اســت، پنجشنبه شب برای تکمیل ســناریوی ضدایرانی 
خود وارد تل آویو شــد.اقدام کامال سیاســی گروسی در 
حالی رقم خورده که رژیم صهیونیســتی بارها به تصریح 
و تلویــح اعالم کــرده که علیــه برنامه هســته ای ایران 
دســت به اقدامات مخرب زده و دانشــمندان ایرانی را به 
شهادت رســانده است. جالب تر اینکه بنت با این حجم از 
اســت!گزارش  جنایت مدعی پیگیری گزینه دیپلماتیک 
منفــی آژانس و متن قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و اروپا 

و اکنون ســفر گروسی به فلسطین اشغالی نشان می دهد 
که مجموعه ایــن اقدامات با رویکردی سیاســی و برای 
خوشــایند دولت جعلی اسرائیل که بزرگترین متخلف در 
فعالیت های هسته ای جهان است صورت گرفته است.وزیر 
امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای سنگاپوری با 
بیان این که در ســفر اخیر گروسی به تهران ما با روندی 
مثبت به توافقی مرضی الطرفین رسیدیم، گفت: مداخالت 
سیاسی در امور فنی آژانس را کامال غیرسازنده می دانیم.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به پرسش 
همتای سنگاپوری خود، با اشاره به ضرورت خاتمه یافتن 
فضاســازی های تصنعی و غیر ســازنده در نشست پیش 
روی حــکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی، تأکید کرد: 
روند همکاری های فنی آژانس و ســازمان انرژی اتمی و 
تایید مکرر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران از سوی 
آژانس را نمی توان به یک باره با یک اعمال نظر شتاب زده 

سیاسی وارونه جلوه داد.
وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با مســؤول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز هشدار داد: هرگونه اقدام سیاسی 
از ســوی آمریکا و سه کشور اروپایی در آژانس ، بی تردید 
با واکنش متناسب، موثر و فوری ایران مواجه خواهد شد.

حسین امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی، با اشاره به 
عزم و اراده دولت جمهوری اســالمی ایران برای رسیدن به 
توافقی خوب، قوی و پایدار، اقدام اخیر آمریکا و ســه کشور 
اروپایــی در تهیه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را رفتاری بر خالف رویه دیپلماسی، 
شتاب زده و غیرسازنده خواند که باعث سخت تر و پیچیده تر 
شدن روند مذاکرات خواهد شد. امیرعبداللهیان در گفت وگو 
با بورل با اشــاره به قانون راهبردی مجلس شورای اسالمی 
هشدار داد: هرگونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و سه کشور 
اروپایــی در آژانس، بی تردید با واکنش متناســب، موثر و 

فوری جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد شد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه نیز در پی ســفر سؤال برانگیز مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به ســرزمین های اشــغالی، 
نســبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس هشدار داد.
هماهنگ کننده سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مدعی شده 
که احتمال دســت یابی به توافق ذیــل مذاکرات وین رو به 
کاهــش اما با تالش مضاعف قابل انجام اســت.وزیر خارجه 
روســیه در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان بر مخالفت 
قطعی این کشــور با قطعنامه پیشــنهادی علیــه ایران در 
شــورای حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی تأکید کرد و 
گفت: موضوعات در دســتورکار همکاری ایران و آژانس باید 

در مسیر فنی حل و فصل شود.
همچنین سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعالم مخالفت 
کشورش با طرح قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس، 
از آمریکا خواســت در اســرع وقت تصمیمات سیاسی اتخاذ 
کند و به نگرانی های مشروع ایران پاسخ دهد. »ژائو لیجیان« 
سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری در پی انتشار 
اخباری مبنی بر ارائه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
و سه کشور اروپایی عضو برجام به شورای حکام درباره برنامه 
هسته ای ایران گفت، چین با اقدامات این کشورها برای تحت 
فشــار قرار دادن ایران از طریق اعمال فشار بر شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالف است.سخنگوی وزارت 
خارجه چین در ادامه گفت: معتقدیم که وظیفه مبرم در حال 
حاضر تسهیل نتیجه گیری آرام مذاکرات و بازگرداندن برجام 
به مسیر درست است. با از سرگیری اجرای )برجام(، موضوع 
پادمان هــای آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با ایران 
حل خواهد شد.در این مین در ادامه جوسازی های منطقه ای، 
وزیــر امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای ضد ایرانی خود از 
عربستان سعودی به عنوان شریک اصلی خود در مقابله با آنچه 

او آن را »چالش های ناشی از ایران« خواند، یاد کرد.
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صسخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: جزایر سه گانه قلمرو ابدی ایران سرافراز در 
قلب خلیج همیشه فارس و چشم و چراغ وطن هستند.

سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در توئیتی 
درباره جزایر ســه گانه ایرانی )تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی( نوشت: حتی یک 
وجب از خاک میهن، به مثابه همه ایران اســت.  وی افزود: جزایر سه گانه قلمرو ابدی 
ایران سرافراز در قلب خلیج همیشه فارس و چشم و چراغ وطن هستند.  خطیب زاده 
خاطرنشان کرد: بوسه بر دستان مرزبانان غیورمان می زنیم که برای حفظ وجب وجب 

این خاک پرگهر، استوار ایستاده اند. 
همچنین ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد اتهامات بی اساس در بیانیه شورای 
همکاری خلیــج فارس، تصریح کرد: این شــورا در جایگاه اظهارنظــر درباره برنامه 

موشکی ایران و امور مرتبط با سیاست های نظامی و دفاع بازدارنده نیست.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه  با رد اتهامات بی اساس وارده در 
بیانیه پایانی نشســت ۱۵۲ وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، صدور چنین 
بیانیه های تکراری و مخرب را نشــان از رویکرد سراسر اشتباه و سردرگمی راهبردی 

برخی کشورهای عضو این شورا در قبال جمهوری اسالمی ایران خواند.
شورای همکاری خلیج فارس در جدیدترین بیانیه خود به اتهام پراکنی علیه جمهوری 
اســالمی ایران و جنبش انصاراهلل یمن پرداخت. وی افــزود: صدور چنین بیانیه های 
کلیشــه ای مغایر با مبانی حســن همجــواری بوده و کارویژه ای جــز بحران آفرینی 
منطقه ای نداشــته و ظاهرا با هدف خنثی کردن نتایح تحرکات دیپلماتیک جمهوری 
اسالمی ایران با همسایگان به شمول برخی کشورهای دوست و شریک در بین اعضای 

شورای همکاری خلیج فارس انجام می شود.
خطیب زاده  با ارجاع به اشــاره این بیانیه  به برنامه  هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
افزود: برجام و کشورهای متعهد آن که در متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به وضوح آمده 
و بر همین مبنا طرف های مذاکرات اخیر وین، نزد هر فرد آشــنا به مقدمات مســائل 
بین المللی روشن است و لذا طرح درخواست هایی از این دست که صادرکنندگان آن 
به خوبی از بی مبنا و بالوجه بودن آن آگاه هستند، فقط نشان دهنده عمق بی توجهی 
این شــورا به بدیهیاتی است که نتیجه  ای جز بی اعتباری روزافزون برای آن ندارد و 
در همین ارتباط، این شــورا در حالی که به بزرگترین زرادخانه سالح های آمریکایی و 
غربی در جهان تبدیل شده، در جایگاهی قرار ندارد که در مورد برنامه موشکی و امور 

مرتبط با سیاست های نظامی و دفاع بازدارنده اظهارنظری بکند.  فارس

واکنش ایران به ادعای نخ نما شده شورای همکاری خلیج فارس

 جزایر سه گانه قلمرو ابدی ایران
در قلب خلیج همیشه فارس است

از انتشار گزارش مغرضانه تا ادعای قطعنامه و سفر به تل آویو  

گروسی آژانس را به باد داد 
هشدار روسیه و چین درباره ارائه قطعنامه ضد ایرانی اروپا و  آمریکا در شورای حکام

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامــه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
و   140060306271001139 شــماره  رای  برابــر 
140060306271001140 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 
پنــج تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقــای ابوالفضل 
خوشــخو قرقی فرزند محمد در ششــدانگ یــک باب خانه به  
مســاحت 200/40  متر مربع قســمتی از پــالک 148 اصلی 
بخــش 9 کــه مقــدار 55/66 متر مربع آن بصــورت اعیان ) 
اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا ابوصالح 
رضــوی( و مابقی بصــورت عرصه و اعیان خریــداری ازمالک 
ثبتی حســینعلی مختاری عالقه جمعا تشکیل یک باب منزل را 
میدهد واقع در جاده ســیمان حکمت 69 درب پنجم ســمت 
چپ محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 698
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانــه وبالمعارض متاقضی 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتکیه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود رابه مرجع قضایی 
تقدیم نمایید .))پریوش منتظری فرزند فضل اهلل ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب ساختمان به نشــانی خیابان شهید منتظری فلکه طوطیا جنب سینما شیرین خریداری 
شــده از مالک رسمی شهرداری آبادان با قائم مقامی شعبه اجرای احکام مدنی آبادان به 
مســاحت 40/177متر مربع طبق رأی شــماره 140160317003000233قسمتی از 

پالک 27/25واقع در بخش یک آبادان((
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: 1401/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی:  1401/4/1

92/1:الف-م
مردانی               
سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهی مفقودی
ســند ماشین پراید 111 به  شماره پالک ایران72-943س73 شماره موتور 
4371506 شماره شاســی S5430090076758 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
**************************************************************

کارت و برگ سبز موتور ســیکلت سیستم برزین شماره پالک 63134-586 
شــماره موتور 050500487 شماره شاســی 125A8409235 مدل 1384 رنگ 
مشــکی  به نام علی اکبر ذکریایی کاســگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی-ســند مالکیت و کارت ماشــین پژو 405 مدل 1385 به شماره 
پــالک ایــران62-593ص65 شــماره موتور 12485134523 شــماره شاســی 

13244187 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

آقــای محمــد صدیــق امــان زاده نــام پــدر ســوخان بــردی بــه شــماره ملی 
5319957882 مالــک خــودروی ســواری هــاچ بک)پانوراما( سیســتم پژو تیپ 
207i-MT  مدل 1401 رنگ سفید بشماره موتور 178B0088219 و شماره اتاق  
NJ274146 به شــماره پــالک 59-829 ص 77 بعلت فقدان ســند مالکیت برگ 
سبز تقاضای المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی 
درخصــوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع 
درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: سکوت شورای 
امنیت در قبال جنایات مستمر، مستند و غیرقابل انکار 
رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین که جنایت جنگی 
و جنایت علیه بشــریت تلقی می شــود، نمونه بارز بی 

مسؤولیتی و انفعال این شوراست.
 مجید تخت روانچی ســفیر و نماینــده دائم جمهوری 
اســالمی ایران در ســازمان ملل در نشســت عالیرتبه 
شــورای امنیت در مورد پاسخگویی و اجرای عدالت در 
قبال نقض جدی قواعد حقوق بین الملل اظهار داشــت: 
نقض جدی حقوق بین الملــل بدون مجازات ادامه دارد 
و شــورای امنیت در مواردی در انجام مســؤولیت های 
خود در این زمینه کوتاهی کرده اســت. وی با اشــاره 
به تداوم جنایات رژیم صهیونیســتی علیه مردم مظلوم 
فلســطین گفت: سکوت شورای امنیت در قبال جنایات 
مستمر، مستند و غیرقابل انکار رژیم اسرائیل علیه ملت 
فلسطین که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی 
می شــود، نمونه بارز این بی مســؤولیتی و انفعال است.
دیپلمات ارشــد ایران در ادامه تأکید کرد : پاسخگویی 
در قبال نقض جدی قواعد اساســی حقــوق بین الملل، 
به ویژه مواردی که به عنــوان هنجارهای آمره پذیرفته 
و به رســمیت شناخته شــده و به عنوان پایه و اساس 
نظم حقوقی بین المللی عمــل می کنند، در حفظ صلح 

و امنیت بین المللی ضروری است، درعین حال، دولت ها 
تعهــد حقوقی اولیه در پایبندی بــه حقوق بین الملل و 
جلوگیــری از ارتکاب جنایات و نیز پیگرد قانونی آنها را 
برعهده دارند.تخت روانچی در ادامه افزود: اقدامات قهری 
یکجانبه )تحریم های یکجانبه( اعمال خالف بین المللی 
است که توســط برخی کشورها به عنوان روشی جنگی 
در گرســنگی دادن غیرنظامیــان به کار مــی رود. این 
اقدامــات غیرقانونی ناقض منشــور ملل متحد و قوانین 
بین المللی اســت.نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه 
به تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: ایران 
برای چندین دهه هدف شدیدترین تحریم های اقتصادی 
و مالی ایاالت متحده بوده است. این اقدامات غیرقانونی 
مســتقیماً زندگی آســیب پذیرترین جمعیــت ایران از 
جمله کودکان، ســالمندان و بیماران را به خطر انداخته 
اســت. نماینده ایران در ادامه به رای دیوان بین المللی 
دادگستری علیه آمریکا اشاره کرد و گفت: در تاریخ سوم 
اکتبر ۲۰۱۸، دیوان به اتفاق آرا با صدور حکمی مبنی بر 
قرار موقت، ایاالت متحده را ملزم به لغو هرگونه تحریم 
در مورد واردات کاالهای بشردوســتانه کرد. متأسفانه، 
ایاالت متحده نــه تنها به حکــم دادگاه تمکین نکرده 
، بلکــه با اعمال تحریم های بیشــتر، بــه ویژه در طول 

همه گیری کووید-۱۹، آن را نقض کرده است.  ایرنا

انتقاد ایران از انفعال شورای امنیت در قبال جنایات صهیونیست ها
خبرگزاری آناتولی نوشــته وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران امروز  اولین سفر رسمی خود را به ترکیه 
انجام خواهد داد در حالی که ایران بارها درباره وضعیت 

ریزگردها خواستار تغییر رفتار ترکیه شده است. 
ترکیــه آماده می شــود تا طی دو هفتــه آینده، میزبان 
وزرای خارجه ۹ کشــور باشد و بحران غذایی جهانی را 
که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین به وجود آمده با این 

کشورها بررسی کند.
طبــق گــزارش خبرگــزاری »آناتولــی«، »حســین 
امیرعبداللهیــان« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران دوشــنبه آتی اولین سفر رسمی خود را به ترکیه 
انجام خواهد داد.آناتولی خبر داد که در همان روز، ترکیه 
میزبان یک نشســت سه جانبه با حضور »مولود چاووش 
اوغلو« وزیر امــور خارجه ترکیه، »جیحون بایراموف« و 
»رشــید مردوف« همتایان آذربایجانی و ترکمنســتانی  

وی خواهد بود.
»بویــار عثمانی« وزیــر امور خارجه مقدونیــه نیز روز 
سه شــنبه هفته آینده به ترکیه سفر خواهد کرد. انتظار 
مــی رود »ووپکه هوکســترا« وزیر امــور خارجه هلند، 
چهارشنبه آینده برای شرکت در کنفرانسی ترکیه ای و 

هلندی به نام »ویتنبرگ« وارد آنکارا شود.
سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه هم قرار است 

چهارشــنبه هفته آینده در راس یک هیات نظامی وارد 
آنکارا شــود تا درباره ایجاد گذرگاه امن در دریای سیاه 
برای انتقال غــالت از اوکراین گفت وگو کند. پیش بینی 
می شــود الوروف و هیئت همراه اش با مقامات نظامی 

وزارت دفاع ترکیه دیدار داشته باشند.
پس از ســفر الوروف، »آنالنا بائربوک« وزیر امور خارجه 
آلمان هــم نهم ماه ژوئن به ترکیه ســفر خواهد کرد و 
این اولین سفر رسمی وی پس از تصدی این مسئولیت 
خواهد بود. چاووش اوغلو پــس از دیدار با وزیر خارجه 
آلمــان طی یک ســفر رســمی عازم جمهــوری چک 
خواهد شــد. »آنکن هوتفلد« وزیر امــور خارجه نروژ و 
»ســایمون کاونی« وزیر امور خارجه و دفاع ایرلند، قرار 
اســت پانزدهم ژوئن وارد ترکیه شــوند.دولت آنکارا در 
حالی به تالش ها برای تاثیرگذاری و مشــارکت در حل 
بحــران  غذایی پیش آمده بعد از تنش نظامی مســکو و 
کی یف ادامه می دهد که سفیر اوکراین در ترکیه اذعان 
کرد این کشــور از جمله کشــورهایی اســت که غالتی 
ربوده شــده از اوکراین را خریداری مــی کند. پیش از 
این حســین امیرعبداللهیان گفــت: اقدامات ترکیه در 
ســد ســازی برای ایران قابل قبول نیســت و از هیئت 
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رضایت نداریم.

سفر امیر عبداللهیان به ترکیه با پرونده ریزگردها 


