
انتقاد سفیر ایران از شرکت سوئدی
سفیر ایران در استکهلم اقدام یک شرکت سوئدی 
در خودداری از فروش پانسمان برای کودکانی که 
بیماری »پروانه ای« دارنــد را نقض فاحش حقوق 

کودکان و جنایت علیه بشریت دانست.
احمــد معصومی فر ســفیر ایران در اســتکهلم در 
توییتی نوشت: یک شرکت ســوئدی تولید کننده 
ملزومات پزشکی همچنان به بهانه تحریم ظالمانه 
امریکا از فروش پانســمان برای کودکان پروانه ای 
ایران امتناع می کند. این فرشتگان معصوم هر روز 
در مقابل چشم مدعیان حقوق بشر زجر می کشند 
و پر پر می شوند. آیا این نقض فاحش حقوق کودک 

و جنایت علیه بشریت نیست؟  ایسنا

طالبان اخبار منتشر را رد کرد
مسئوالن در اداره ریاست اطالعات و فرهنگ نیمروز 
در گفت وگو با فارس، خبرها مبنی بر درگیری روز 
گذشــته میان مرزبانان ایرانی و نیروهای طالبان را 

رد و تکذیب کردند.
برخی از رسانه های افغانســتان با اهداف و مقاصد 
مشــخص خبرهایی از وقوع جنــگ میان مرزبانان 
ایران و نیروهای طالبان در حومه شهرستان کنگ 
والیت نیمروز را منتشــر کرده بودند که این اخبار 
ضدونقیض از سوی مسؤوالن محلی این والیت رد 
شــد.اما یک منبع امنیتی در والیت نیمروز گفت: 
پــس از اینکه یک خودروی ترانزیت که مواد نفتی 
را قصد داشت تا در خاک افغانستان تخلیه کند در 
حال وارد شــدن به بندر این والیت بود در نتیجه 
یک ســؤتفاهم میان نیروهــای دو مرزبانی ایران و 
افغانســتان موجــب یک تنش جزیــی و اختالف 
چندساعته شــد که با پادرمیانی مسؤوالن امنیتی 
دو طــرف وضعیت بــه حالت عادی بازگشــت.از 
ســوی دیگر نیز ریاست اطالعات و فرهنگ والیت 
نیمروز اخبار برخی رسانه ها در افغانستان مبنی بر 
درگیری میان نیروهای مبرزبانی ایران و طالبان را 

در منطقه کنگ نیمروز کامال رد کرد.  فارس

 ایران، حلقه ارتباط آسیای مرکزی
 و آسیای جنوبی

سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان 
ملل بر ظرفیت ها و توانمندی های منحصر به فرد 
ایران در راســتای تقویت همکاری ها میان آسیای 

مرکزی و جنوبی تاکید کرد.
سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان 
ملل گفت: ایــران با ظرفیت هــا و توانمندی های 
منحصــر به فرد خــود و به عنوان پــل و حلقه ی 
ارتباطی مهمی میان آســیای مرکزی و آســیای 
جنوبــی، آمادگــی دارد حوزه ی اتصــال میان دو 
منطقه را ارتقا بخشــد.زهرا ارشادی، طی سخنانی 
در مجمع عمومی سازمان ملل ذیل موضوع اتصال 
میان آسیای مرکزی و جنوبی طی سخنانی گفت: 
برای جمهوری اسالمی ایران، موضوع اتصال میان 
آســیای مرکــزی و جنوبی و نیز توســعه جامع و 
پایــدار روابط میان این دو حــوزه برمبنای روابط 
دوســتانه ی ســنتی میان ملت هــای دو منطقه با 
هدف تقویت ارتباطات تاریخی و فرهنگی موجود، 
جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد.ارشــادی همچنین 
تصریــح کرد: جمهوری اســالمی ایــران تداوم و 
تقویت همکاری های میان آسیای مرکزی و جنوبی 
را از طریق ارتقای زیرســاخت های حمل و نقل و 
ارتباطــات و نیز تقویت کریدور های بین المللی که 
به بازشــدن مسیر های امن تجاری به بنادر منتهی 
می شــود، تشویق می کند.سفیر و معاون نمایندگی 
کشورمان در ســازمان ملل در این خصوص مسیر 
ترمذ، مزارشریف، هرات، زاهدان و چابهار و نیز خط 
آهن ازبکستان، ترکمنســتان، ایران و پاکستان را 
نمونه های مناسبی به عنوان الگوی چنین اقداماتی 

دانست.  صدا و سیما

 چالش اول اسرائیل 
مقابله با ایران است

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی با اشــاره به اینکه 
رئیس جمهــور آمریکا را در جریان تحوالت مربوط 
به تشــکیل یک ائتــالف نظامی علیه ایــران قرار 
خواهــد داد، گفت که چالش اول اســرائیل مقابله 

با ایران است.
»بنـی گانتـز« وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی در 
در  صهیونیسـت  افسـران  فارغ التحصیلـی  مراسـم 
یکـی از دانشـکده های نظامـی ایـن رژیم بـه مقابله 
بـا ایـران پرداخـت.  گانتـز در ایـن مراسـم اظهـار 
داشـته کـه »جـو بایـدن« رئیس جمهـور آمریـکا را 
در جریـان تحـوالت صـورت گرفته در مسـیر ایجاد 
یـک ائتـالف  نظامـی در منطقـه علیـه ایـران قـرار 
خواهد داد. وزیر جنگ رژیم صهیونیسـتی، پیشـتر، 
اعـالم کـرده بـود کـه تل آویـو در حـال ایجـاد یـک 
ائتـالف منطقـه ای تحـت حمایـت ایـاالت متحـده 
بـرای مقابلـه بـا پهپادها و موشـک های ایران اسـت.

بنـی گانتـز در مراسـم یادشـده خطـاب به افسـران 
صهیونیسـت گفـت: »اولین چالـش امنیتی که همه 
شـما بایسـت بـا آن دسـت و پنجه نـرم کنیـد و به 
مقابلـه بـا آن بپردازیـد، مبـارزه بـا تجـاوزات ایران، 
اقدامـات هسـته ای ایران، حفظ توانمنـدی عملیاتی 
اسـرائیل بـرای دفـاع از خـود و همچنیـن برقـراری 
روابـط بـه منظور همـکاری اسـت«.گانتز ادامـه داد: 
»رئیس جمهـور بایـدن دو روز دیگر بـه اینجا خواهد 
آمـد و مـا نیـروی یکپارچـه ای را کـه بـا شـرکای 
خـود در سراسـر منطقـه علیه ایـران ایجـاد کردیم، 
بـه بایـدن نشـان خواهیـم داد«. گانتـز در بیسـت و 
چهـارم خردادمـاه و پس از سـفر به آمریـکا و دیدار 
با وزیر دفاع این کشـور خواسـتار ایجـاد یک ائتالف 
منطقـه ای به رهبری واشـنگتن شـده بـود. ایرنا

اخبــــار گزارش

در جوســازی ناشــیانه ای برای گره زدن ایران به جنگ اوکراین با هدف توجیه 
تشــدید تحرکات نظامی آمریکا در اوکراین و فروش تســلیحات در سفر بایدن 
به منطقه، جیک ســالیوان مدعی شد روسیه برای جنگ اوکراین از ایران پهپاد 

می خرد.
جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ ســفید که این روزها به شدت به دنبال 
توجیه نظامی گری آمریکا در اوکراین و نیز ســفر بایدن به رژیم های ضد بشری 
همچون رژیم صهیونیســتی و ســعودی اســت در ادعایی تازه و مضحک گفت 
ایران به زودی »به روسیه چند صد پهپاد تحویل می دهد«.سالیوان در کنفرانس 
خبری در واشنگتن گفت »اطالعات ما حاکی از آن است که دولت ایران خود را 
آماده می کند، تا در فرصتی بسیار کوتاه، تا چند صد پهپاد و از جمله پهپاد هایی 
که قابلیت حمل ســالح داشــته باشند را تحویل روســیه دهد«.وی افزود »این 
اطالعات همچنین بیانگر آن اســت که ایران برای آموزش نیرو های روســیه به 
منظور اســتفاده از این پهپاد ها آماده می شــود و نخستین جلسات آموزشی قرار 
بود از اوایل ژوئیه آغاز شود«.ســالیوان تأکید کرد معلوم نیســت آیا تهران پیش 
از این )تاریخ( پهپاد ها را تحویل داده اســت یا خیر؟این مقام آمریکایی در ادامه 
با اشــاره به صادرات پیشین تســلیحات تهران مدعی شد: پهپاد های ایران پیش 
از این توســط انصاراهلل در یمن »برای حمله به عربستان سعودی« استفاده شده 
بود.»لورا روزن«، خبرنگار »المانیتور« در حســاب توئیتری خود نوشت: »جیک 
ســالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ ســفید، درباره اینکه احیای توافق هسته ای 
ایران چقدر طول خواهد کشــید؟، گفت: ما برای ایــن کار تاریخی را در تقویم 
مشــخص نکرده ایم. توافقی روی میز قرار دارد که در دســترس ایران اســت و 
ایــران باید پا پیش بگــذارد و آن توافق را انجام دهد.ســالیوان افزود: ایران یک 
انتخــاب دارد و آن اینکــه می تواند به پایبندی در پایبندی بازگردد یا با فشــار 
فزاینده ای از ســوی آمریکا و افزایش انزوای )دیپلماتیک جهانی( رو به رو شود؛ 
همان طور که ۳۰ کشــور از قطعنامه شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی حمایت کردند.مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید همچنین اعالم کرد، بایدن 
می خواهد به اسرائیل کمک کند تا به یکپارچگی عمیق تری در منطقه خاورمیانه 
دســت یابد. هرگونه روند عادی ســازی روابط با عربستان احتماال زمان طوالنی 
نیاز خواهد داشت.مشــاور امنیت ملی کاخ سفید با تکرار ادعاهای مقامات برخی 
کشــورهای منطقه ای مبنی بر تهدید بودن ایران، مدعی شــد: »بایدن در سفر 
خود به خاورمیانــه درباره هماهنگی در مورد تهدید چندجانبه ناشــی از ایران 

گفتگو خواهد کرد«.پیش از این، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک 
یادداشــت در »واشنگتن پست« مدعی شد تا زمانی که ایران به توافق هسته ای 

برنگردد، فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می یابد
در این میان ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای ســالیوان مبنی 
بر فروش فناوری  های نوین ایرانی به روســیه گفت که همکاری ایران و روســیه 
در حوزه فناوری های نوین به قبــل از جنگ اوکراین برمی گردد.ناصر کنعانی در 
پاسخ به ســؤال خبرنگاران در خصوص اظهارات »جیک سالیوان« مشاور امنیت 
ملی آمریکا درباره فروش فناوری های نوین ایرانی به روســیه، تصریح کرد: سابقه 
همکاری ها بین جمهوری اســالمی ایران و فدراســیون روســیه در حوزه برخی 
فناوری هــای نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین بر می گردد و در مقطع اخیر 
هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در 
این باره افزود: موضع جمهوری اسالمی ایران در قبال جنگ اوکراین کامال روشن 
است و بارها به صورت رسمی اعالم شده است. کنعانی در ادامه افزود: ادعای مقام 
آمریکایی در حالی اســت که آمریکا و اروپایی ها سال ها است کشورهای اشغالگر 
و متجاوز از جمله در منطقه غرب آســیا را به انباری از سالح های کشنده متنوع 

خود تبدیل کرده اند که قطعاً بدون این تسلیحات، تداوم بیش از هفت دهه تجاوز، 
جنایت و اشغالگری صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی ممکن نبود.

جمهوری اســالمی ایــران همواره با جنگ در هر نقطــه ای از جهان از جمله در 
اوکراین، یمن، ســوریه، افغانســتان و دیگر نقاط مخالفت کرده است. در همین 
خصوص نیز حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه چندی پیش در گفت وگویی 
با یک روزنامه چاپ کرواسی اظهار داشت: ما ریشه این جنگ را در گسترش ناتو 
و تحریکات آن علیه روسیه می دانیم. اما در عین حال جنگ را راه حل نمی دانیم 
و معتقد هســتیم که از مسیر گفت وگو و مذاکره سیاسی بایستی بحران اوکراین 
مورد حل و فصل قرار بگیرد. من در ماه های گذشته حداقل سه بار با وزیر خارجه 
اوکراین به صورت تلفنی گفت وگو داشــتم. در دو مرحله وزیر خارجه اوکراین از 
من درخواســت کرد که بــا توجه با روابط خوبی که بین ایران و روســیه وجود 
دارد، از مقامات مسکو بخواهم که هم آتش بس برقرار بشود و هم گفت وگوهای 
سیاســی شــکل بگیرد. در مرحله اولی که موضوع را مطرح کردم، آقای الوروف 
از گفت وگوی سیاســی اســتقبال کرد. در مرحله دوم هم گفت من از گفت وگو 
اســتقبال می کنم. اما هریک از طرفیــن همدیگر را متهم می کنند به این که در 

میز مذاکره اقدامات و توافقات جدی صورت نمی گیرد.
خبر دیگر آنکه در شــرایطی که آمریکا به عنــوان مقصر اصلی اخالل در اجرای 
برجام همچنان نســبت به برداشــتن گام های ضروری، معتبر و اعتماد ساز برای 
رسیدن به توافق تعلل می کند، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خواستار سرعت بخشــیدن به روند مذاکرات رفع تحریم ها و از سرگیری اجرای 
توافق هسته ای شــد.پیتر استانو در نشســت با خبرنگاران در مقر اتحادیه اروپا 
اشاره کرد که تالش های دیپلماتیک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و تیم 
او در زمینه توافق هســته ای ایران ادامه دارد.وی افزود: ما امیدواریم که بتوانیم 
مذاکرات وین را در اســرع وقت از سر بگیریم زیرا زمان به نفع ما نیست. استانو 
ادامه داد: ما باید خیلی ســریع حرکت کنیم تا به اجرای کامل برجام بازگردیم. 
همچنین  وزیر خارجه فرانســه در دیدار با همتــای قطری خود ضمن تقدیر از 
تالش های دوحه در چارچوب مذاکرات بازگشــت به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( بر اهمیت گفت وگوی منطقه ای برای کاهش تنش ها در خاورمیانه تاکید 
کرد.کاترین کولونا و شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در یک ناهار کاری که 
روز گذشــته در پاریس برگزار شد، بر ضرورت تقویت مجدد تالش ها برای تحقق 

صلح در خاورمیانه و تعهد دو کشور به یافتن راه حل دو دولتی تاکید کردند.
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بــا ســفر اردوغان و پوتین روســای جمهور روســیه و 
ترکیه به تهران، نشســت سران روند آستانه با محوریت 
 آخریــن تحــوالت »ســوریه « هفته آینــده در تهران 

برگزار می شود.
نشســت سران آستانه هفته آینده با حضور سید ابراهیم 
رییسی رییس جمهور ایران، رجب طیب اردوغان رییس 
جمهور ترکیه  و والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
در تهران برگزار می شــود.این نشســت قرار بود ســال 
گذشته در تهران برگزار شود ولی به علت شیوع گسترده 
کرونــا به تعویق افتاد و اکنون با فروکش کردن نســبی 
کرونا به صورت حضوری در تهران بر گزار می شــود .بر 
اســاس این گزارش پوتین و اردوغان در سفر به تهران 
عالوه بر شرکت در نشست آستانه، به صورت جداگانه با 

مقامات ارشد ایران هم رایزنی و گفت وگو می کند.
همچنین بر اساس اعالم مقامات ترکیه، پوتین و اردوغان 
در تهران نشســت دو جانبه نیز خواهند داشت.بر اساس 
این گزارش در بیانیه پایانی هجدهمین نشســت آستانه 
در نورسلطان قزاقســتان با حضور معاونین وزیران امور 
خارجه ایران ، ترکیه و روســیه تصمیم گرفته شده بود 
که  نوزدهمین نشســت بین المللی سوریه در چارچوب 
آستانه را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در نورسلطان برگزار 
کنند.همچنین اعضا بار دیگر بر  برگزاری اجالس ســه 
جانبه سران در جمهوری اسالمی ایران به محض فراهم 

شدن شرایط تاکید کرده بودند.
سومین دور نشست سران آستانه در ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ 
با حضور والدیمیر پوتین، حســن روحانی و رجب طیب 
اردوغان در تهران برگزار شد و هفته آینده، تهران برای 
دومین بار به صورت حضوری میزبان نشست سران روند 
آســتانه خواهد بود.ســخنگوی کرملین تأیید کرد که 
رئیس جمهور روسیه ۱۹ ژوئیه )۲8 تیر ماه( برای دیدار 
با مقام های جمهوری اسالمی به ایران سفر خواهد کرد.

سخنگوی کرملین با تأیید سفر هفته آینده رئیس جمهور 
روســیه به ایــران اعالم کرد کــه در این ســفر دیدار 
سه جانبه ای میان »ســیدابراهیم رئیسی« رئیس جمهور 
ایــران، »رجب طیب اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه و 

پوتین برگزار خواهد شد.
وی همچنین ادامه داد کــه دیدارهای دوجانبه ای بین 
پوتیــن و مقام هــای جمهوری اســالمی ایــران نیز در 
دســتورکار قرار گرفته اســت.پیش از این »محمدرضا 
پورابراهیمــی«  رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی با بیان این مطلب که رئیس جمهور 
روســیه هفته آینده به ایران ســفر خواهد کرد، گفت: 
»برنامه ریزی برای توســعه همکاری های اقتصادی ایران 
و روســیه اولویت رایزنی های روسای جمهور دو کشور 
خواهــد بود«.پیش از ایــن خبرگــزاری آناتولی ترکیه 
گزارش کرده بــود که »رجب طیــب اردوغان« رئیس 
جمهور ترکیه در تاریخ ۱۹ ژوئیه ) ســه شنبه ۲8 تیر( 
به ایران ســفر خواهد کرد که البته جزئیاتی درباره این 

دیدار ارائه نکرد.
الزم به ذکر اســت دیروز نخستین قطار باری روسیه به 
مقصد هند، وارد کشــور شده و به ســمت بندر شهید 
رجایی بندر عباس در حال حرکت است. نخستین قطار 
کانتینری در مسیر شاخه شرقی کریدور شمال -جنوب 
از روسیه به هندوستان از مبدا ایستگاه چخوف روسیه به 
مقصد بندر ناواشوا در هند که از ۶ تیر ماه با ۳۹ کانتینر 
۲۰ فوتــی حامل مواد عایق رطوبتی ســقف که پس از 
طی سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به ایران 
رسیده از مسیر بندرعباس از طریق دریا به هند خواهد 
رســید. این محموله از ایستگاه مبدا تا سرخس واقع در 
مرز ایران و ترکمنســتان از طریق واگن های روســی و 
سپس از ایستگاه ســرخس بر روی واگن های متعلق به 

ایران حمل )ترانسشیپمنت( شد. 

با سفر روسای جمهور روسیه و ترکیه به تهران صورت می گیرد 

گام بلند سران روند آستانه برای تحکیم ثبات منطقه
در ادامه دیپلماســی گفت و گو محور، وزیر امور خارجه 
کشورمان از توافق با همتای ایتالیایی خود برای همکاری 
در حوزه های اقتصادی، تجاری و به ویژه انرژی خبر داد.
»حســین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه کشورمان 
در رم گفــت: در گفتگویــی کــه با وزیر امــور خارجه 
ایتالیا انجام شــد یکبار، همه موضوعات مرتبط با روابط 
دو کشــور را در زمینه های علمی، فنــاوری، فرهنگی، 
گردشــگری، صنعتی، تجاری و اقتصادی در بخش های 

دولتی و خصوصی بررسی کردیم.
وی افزود: در این رایزنی ها توافق کردیم که برخی الگو ها 
که در روابط دو کشــور موجود اســت و به عللی شاید 
در سال های گذشــته آن چنان فعال نبوده است دوباره 
فعال کنیم؛ الگو هایی که همکاری های کنســولی و نیز 
همکاری در حوزه فعالیت های اقتصادی و تجاری به ویژه 
در عرصــه انرژی را تســهیل کند.امیرعبداللهیان گفت: 
همچنین در این رایزنی ها درباره بحران های منطقه ای به 
ویژه بحران اوکراین گفتگو کردیم و توافق نظر داشــتیم 
کــه در بحران های مناطق مختلف جهان؛ جنگ راه حل 
نیســت و باید در مســیر صلح و مذاکــره و گفتگو های 
سیاسی حرکت کرد. رئیس دســتگاه دیپلماسی افزود: 
درباره گفتگو های جمهوری اســالمی ایران و ۴ به عالوه 
یک و نیز آمریکا به طور مستقیم؛ همتایم عالقه مند بود 
که از آخرین وضع این گفتگو ها مطلع شود. وزیر خارجه 
ایتالیا ایده هایی را برای پیگیری این موضوع با اســتفاده 
از ظرفیت های این کشور به منظور کمک به مسیر نهایی 

شدن مذاکرات مطرح کرد.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: به وزیر خارجه ایتالیا توضیح 
دادم که آنچه که برای جمهوری اســالمی ایران اهمیت 
دارد و اکنــون قــدری توقف در آن مشــاهده می کنیم 
حصول اطمینان از این اســت کــه ایران در صورتی که 
توافق نهایی شــود باید از همــه مزایای اقتصادی توافق 

برخوردار شود و این موضوعی است که اکنون میان ما و 
اتحادیه اروپا و امریکا به طور غیر مســتقیم جریان دارد.
وزیر امــور خارجه تاکید کرد: به همتای ایتالیایی تاکید 
کردم که ما برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار 
جدی هســتیم، اما این طرف آمریکایی اســت که باید 
ابتکار عمل نشان دهد و با واقع بینی در این مسیر کمک 
کند که همه طرف ها به تعهداتشــان در چارچوب توافق 
ســال ۲۰۱۵ بازگردند.وی گفت: در دولت جناب آقای 
دکتر رئیسی این سفر ســرآغازی برای همکاری هرچه 
بیشتر و توسعه مناسبات با ایتالیا است و امیدوارم که در 
هفته ها و ماه های آینده با تالش ســفیر خوب کشورمان 
و همکارانم در عرصه های مختلف مربوط به مناســبات 
دو کشور، شــاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر مناسبات 
تهران و رم باشــیم.وزیر امور خارجــه در جمع ایرانیان 
مقیــم ایتالیا بر اهتمام ویژه دولت برای رفع مشــکالت 
ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید کرد.امیرعبداللهیان 
به راه اندازی سیســتم جدیدی که برای ایرانیان تنظیم 
شــده و به وســیله آن ایرانیان می توانند بــا مراجعه به 
آن مشــکالت خود را مطرح و برخــی از خدمات ویژه 
را دریافت کنند اشــاره کرد و افــزود: از جمله خدمات 
جدیدی که در نظر گرفته شــده ســامانه پرسمان تردد 
در خصوص ورود ایرانیان مقیم خارج و افراد دوتابعیتی 
و اســتعالم در خصوص وضعیت آنها بوده است. از سوی 
دیگــر وزیر خارجه ایتالیــا در دیدار بــا همتای ایرانی 
خواستار گســترش روابط دوجانبه و نهایی شدن هرچه 
ســریع تر مذاکرات رفع تحریم ها شــد.در بیانیه وزارت 
خارجه ایتالیا همچنین آمده اســت کــه مقام های این 
کشــور اروپایی در مواجهــه با موضوعــات بین المللی 
همچون درگیری های اوکراین از برقراری هرچه سریع تر 
آتش بس و برگــزاری مذاکرات صلح میــان هیأت های 

مذاکره کننده اوکراین و روسیه حمایت کردند.

در سفر وزیر امور خارجه به رم محقق شد 

توافق ایران و ایتالیا برای تسهیل همکاری ها در حوزه انرژی

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مقاله جو بایدن با بیان اینکه دولت فعلی 
آمریکا همان رویکرد دولت قبل را دنبال می کند، آمریکا را مسؤول اصلی بی ثباتی در 

منطقه غرب آسیا خواند.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه به برخــی مطالب مندرج در مقاله اخیر 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روزنامه واشــنگتن پست که در آستانه سفر وی به 
منطقه منتشر شد واکنش نشان داد و در این باره اظهار داشت: تأکید آقای جو بایدن 
بر پیگیری سیاســت فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران، متناقض با اظهار تمایل 
مســتمر آمریکا برای احیای توافق ســال ۲۰۱۵ و در مسیر سیاست شکست خورده 
فشــار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اســالمی ایران است.سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران افزود: دولت پیشــین آمریکا با خروج یکجانبه از 
برجام ، عمال به راهبرد دیپلماسی چندجانبه برای حل و فصل اختالفات صدمه جدی 
وارد کرد و دولت فعلی آمریکا نیز علیرغم شــعارها و ادعاهای خود مبنی بر بازگشت 
به توافق و جبران خطاهای دولت پیشین آمریکا، متأسفانه در عمل همان رویکرد را با 
تداوم تحریم و فشار اقتصادی دنبال می کند.کنعانی توسل به چنین سیاست شکست 
خورده ای علیه جمهوری اســالمی ایران، به عنوان ســازنده ترین کنشگر منطقه  را با 
ادعاهای بایدن در همین نوشتار مبنی بر تالش برای ایجاد خاورمیانه باثبات و امن در 
تعارض خواند و گفت: خاورمیانه امن تر و با ثبات تر، تنها از طریق اقدام آمریکا در پایان 
دادن به سیاست تفرقه افکنی بین کشورهای منطقه، توقف سرازیر کردن تسلیحات به 
منطقه، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، کنار گذاشتن سیاست حمایت 
بدون قید و شــرط از رژیم صهیونیستی و نیز پایان دادن به سیاست ایران هراسی به 
دست می آید و تا زمانی که این سیاست های غلط و بحران آفرین اصالح نشود، آمریکا 

مسؤول اصلی بی ثباتی در منطقه غرب آسیا خواهد بود.  فارس

 آمریکا مسؤول اصلی بی ثباتی 
در منطقه غرب آسیاست

با ادعاهای پهپادی و کتمان تالش های ایران برای برقراری صلح صورت گرفت 

تقالی ناشیانه سالیوان برای گره زدن ایران به جنگ اوکراین

آگهی مفقودی 
وی  ام  سیســتم  بــک  هــاچ  ســواری  خــودرو  سبز)شناســنامه(  بــرگ 
موتــور  بشــماره  روغنــی  ســفید-  مدل1397برنــگ   AT-X22 تیــپ  ام  
MVMD4G15BAGJ014377 شــماره شاســی  NATFBABW7J1012936 و 
شــماره پالک ایــران 93-    615م87 به نام هادی میــرزای حقیقی فرد  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
************************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه( وکارت خودرو ســواری سیســتم پژو پــارس  تیپ 
 125K0004464 مدل1401برنگ مشــکی متالیک بشــماره موتور PARS-XU7
    -12 ایــران  پــالک  شــماره  و   NAANA15E0NH443019 شاســی   شــماره 
643د45 به نام رضا بختیار فارســی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس
************************************************************

 PARS-XU7 برگ سبز)شناسنامه( خودرو سواری سیستم پژو پارس  تیپ
مدل1395برنگ مشــکی متالیک بشــماره موتور 124K0913945 شماره شاسی  
NAAN01CE0GH918936 و شــماره پــالک ایــران 84-    129ط47 بــه نــام 
محسن نظری شیبی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

************************************************************
کارت و بــرگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پــژو مدل1393 
تیــپ 206TU5 به رنگ ســفید شــماره موتور 163B0069884 شــماره شاســی 
NAAP13FEXEJ488500 و شــماره پالک ایران88- 164ی 41به نام سودابه 

رضوانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس  
************************************************************

برگ ســبز خودرو سواری پراید مدل 1380 به شــماره انتظامی 51- 545 
س 15 به شــماره موتور 00243496 و شماره شاسی s1412280714901 بنام 
ثریا شیخ احمدی گنداب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. سنندج

************************************************************
ســند وانت دوکابیــن کاپرا به رنگ ســفید مــدل 1390 به شــماره موتور 
SJS6735 و شــماره شاســی NAGPUPF23B2805693 و بــه شــماره انتظامی 
45ایــران533ل55 بــه نــام هوشــنگ حافظــی نســب جلگــه بــه شــماره ملی 

3030674037 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.کرمان
************************************************************

اینجانب قنبر خدائی حاجی خواجه لو مالک خودروی پراید 131 و به شــماره 

شاســی    NAS411100H3388250 و شــماره موتــور  M13 / 5964654  بــه 
علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوقی شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 جاده مخصــوص تهران کرج 
شــهرک  پیکانشهر ســاختمان ســمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . پارس آباد مغان
************************************************************

برگ سبز سواری سایپا 131SE رنگ سفید روغنی مدل 1394 شماره موتور 
5333118 شــماره شاســی NAS411100F1084189 شــماره پالک ایران62-
546س44 به نام محدثه حســین زادگان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو PARSTU5 مدل 1396 رنگ خاکستری 
 NAAN11FE6HH034364 164 شماره شاسیB0153050 متالیک شماره موتور
شماره پالک ایران82-868ق86 به نام فاطمه محمدی مفقود گردیده و از درجه 

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

ســند کمپانی ســواری پراید مدل 1387 رنگ ســفید روغنی شماره موتور 
ایــران72- پــالک  شــماره   S1412287740617 شاســی  شــماره   2379235

346ی64 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************

کلیــه مدارک ســواری پیکان تیــپ 1600i مدل 1382 رنگ ســفید روغنی 
شماره پالک ایران72-871د29 شــماره شاسی 0082508935 شماره موتور 

11158222346 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************

سند کمپانی سواری مزدا تیپ CARA2000i مدل 1396 رنگ نقره ای آبی 
 E211BA0304 شماره موتور NAGP2PC32HA265581 متالیک شماره شاسی
شــماره پالک ایران72-966د32 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

ساری
************************************************************

برگ ســبز خودرو پراید شــماره پالک ایــران82-583ل17 شــماره موتور 
00596820 شماره شاســی S141228149499 مدل 1382 رنگ سفید شیری 

روغنی به نام عباس امیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری


