
 رویکرد ایران و کویت
 به همگرایی بیشتر

ســفیر کشــورمان در کویت اعالم کرد که منتظر 
سفر قریب الوقوع مسئوالن کویتی به تهران و وزیر 

خارجه ایران به کویت هستیم.
محمد ایرانی، سفیر تهران در کویت تاکید کرد که 
منتظر سفر قریب الوقوع مسئوالن کویتی به تهران 
و همچنین سفر امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران 
به کویت به منظور مشــورت و رایزنی درخصوص 
روابط دوجانبه و تحوالت منطقه در ســریع ترین 
زمان ممکن هســتیم. سفیر کشورمان پیش از این 
نیــز تاکید کرد: روابط میــان وزیران خارجه ایران 
و کویت برقرار و خوب اســت، عالوه بر این روابط 
میان دو ملت نیز تاریخی اســت و انتظار می رود 
که روابط میان دو کشــور بهتر و گســترده تر هم 
بشود.ایرانی گفت: حضور سفیر کویت در ایران یک 
فرصت بســیار خوب برای گســترش سریع روابط 
دوجانبــه در تمامی زمینه ها بوده و در راســتای 
منافع دو کشور اســت. امیدواریم که این امر آغاز 
مبارکی باشــد، ایران بیش از یک ماه اســت که با 
تعیین ســفیر کویت موافقت کرده اســت و تهران 
آمــاده اســتقبال از وی به محــض ورود و تقدیم 
اســتوارنامه اســت.وی در ادامه خاطر نشان کرد: 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران به زودی 
و احتماال طی چند هفتــه آینده به منظور رایزنی 
و مشــورت در خصوص روابط دوجانبه و تحوالت 

منطقه عازم کویت خواهد شد.  ایسنا

کاخ سفید با گفت وگوی تهران با ریاض 
و قاهره مخالف است

رییس دفتر حافــظ منافع ایران در مصر گفت: آن 
چه در عراق می گذرد با هدف شعله ور کردن جنگ 

» شیعی - شیعی « است.
 محمد حسین سلطانی فرد در صفحه توییتر خود 
در مورد تحوالت اخیر عراق  نوشت: » آن چه در 
عراق می گــذرد با هدف شــعله ور کردن  جنگ 
شیعی - شــیعی اســت. آمریکا شکست نشست 
جده را می خواهد در عراق جبران کند و مذاکرات 
ایران و ســعودی که می تواند بر ســایر محورها از 
جمله عراق تاثیرگذار باشــد را به چالش بکشاند. 
کاخ ســفید با گفت وگوی تهران با ریاض و قاهره 

مخالف است.«  میزان 

پیام تسلیت مصر به ایران
»احمــد کاظم« ســخنگوی وزارت خارجه مصر با 
انتشــار پیامی با قربانیان و خانواده های بازماندگان 
ســیل اخیر در مناطق مختف ایران ابراز همدردی 
کــرد و برای همــه مجروحان این بــالی طبیعی 

آرزوی بهبودی عاجل کرد. 
طبق اعالم آمارهای رسمی، در جریان سیالب های 
اخیــر در ایران تاکنون ۶۹ نفر جان باخته  و ۴۵ نفر 
مفقود شده اند. ســیل اخیر که ناشی از بارش های 
شــدید موسمی  اســت عالوه بر ایران، کشورهای 
پاکستان، امارات و افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار 
داده اســت و باعث تلفات و خرابی های گسترده ای 
شده اســت. وزارت خارجه مصر عالوه بر ایران، با 
دولت و ملت جمهوری اســالمی پاکستان به خاطر 

سیل اخیر ابراز همدردی کرده است.  فارس

اخبــــار

وزیر انرژی لبنان به میانجی آمریکایی:
  اگر ایران پیشنهاد رسمی بدهد

 می پذیریم
وزیر انرژی در دولت پیشــبرد امور لبنان در دیدار 
با میانجی آمریکایی اعالم کرد که اگر ایران رسما، 
پیشنهادی در زمینه تأمین برق به لبنان ارائه کند، 

وی این مسئله را رد نخواهد کرد.
»ولید فیاض« وزیر انرژی در دولت پیشــبرد امور 
لبنان اعالم کرد که »آموس هوکســتاین« میانجی 
آمریکایی پیشنهاد جدیدی به مقامات لبنانی داده 
است. به گزارش النشــره، هوکستاین ادعا کرد که 
ایــن طرح مثبت اســت و همچنیــن وی هرگونه  
شــایعاتی مبنی بر حفاری مشــترک بین لبنان و 

رژیم  صهیونیستی را تکذیب کرد.
ولید فیاض تاکید کرد: بانک جهانی دو شــرط برای 
لبنان گذاشــته اســت، یعنی افزایش تعرفه و آغاز 
مراحل تعیین نهاد نظارتی.وی در ادامه تاکید کرد: 
من و هوکســتاین به پرونده تامین سوخت از ایران 
مراجعه کردیم و من صراحتاً به او گفتم که طرفدار 
تامین برق مردم لبنان هستم و نمی توانم امتناع کنم 
واگر معلوم شــود که این پیشــنهاد رسمی و جدی 
اســت، هیچ کمکی در این زمینه رد نمی شود.این 
مقام لبنانی تاکید کرد: هوکستاین به من گفته است 
با  بانک جهانی در مورد شــرایط اجرای طرح برق، 
مذاکره خواهد کرد.آموس هوکستاین 2۴خرداد ماه 
گذشــته نیز با »میشــل عون« رئیس جمهور لبنان 
دیــدار و گفت وگو کرد. محــور و هدف گفت وگوی 
مذکور که با حضور »دوروتی شــیا« ســفیر آمریکا 
در بیــروت صــورت گرفــت، پی گیــری مذاکرات 
غیرمســتقیم با تل آویو درخصوص تعیین مرزهای 
دریایی بود. الزم به ذکر اســت کشــورهای غربی و 
سعودی به رغم وعده های بسیار تاکنون اقدامی برای 
تامین ســوخت لبنان صورت نــداده و طرح انتقال 
انرژی از مصر و اردن به ســوریه و لبنان نیز اجرایی 
نشده است. مسئله انرژی و بحران اقتصادی به ابزاری 
برای فشار غرب به لبنان برای تسلیم شدن در برابر 
خواسته های رژیم صهیونیستی برای سلطه بر منابع 

نفت و گاز لبنان است.

گــــزارش

گزارش

ســخنگوی وزارت خارجه درباره پیشــنهاد مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپــا درباره مذاکرات رفع تحریم ها گفت: بورل متنــی را ارائه داده و ایران این 

پیشنهادات را دریافت کرده و بررسی کرده و نظرات خود را ارائه داده است.
 ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران در نشست خبری 
هفتگی با اصحاب رســانه درباره موضع کشــورمان در تحوالت اخیر کشور عراق 
گفت: عراق کشور بزرگ و همسایه ماست و به طور طبیعی تحوالت جاری عراق 
را بــا دقت دنبال می کنیم. ما همواره بر ثبات و اســتقرار امنیت در این کشــور 
دوست و برادر تاکید داریم. امنیت عراق، امنیت ایران و امنیت منطقه است. البته 
ما تحوالت جاری را جزو امور داخلی عراق تلقی کرده و معتقدیم که جریان ها و 
احزاب عراق می توانند در چارچوب قانون اساســی و به روش های مسالمت آمیز 
از این تحوالت عبور کنند. ایران همواره به انتخاب مردم عراق احترام گذاشــته و 

تاکید داریم که گفتگو بهترین راه حل مشکالت است.
وی درباره بحث حق آبه ایران از افغانســتان گفــت: جناب رئیس جمهور اخیرا 
تاکید مضاعفی داشتند بر بحث ضرورت پیگیری حق آبه جمهوری اسالمی ایران 
و بسیار موضوع مهمی است. سخنگوی وزارت خارجه درباره دور جدید مذاکرات 
گفت: ایران همواره با ابتکار عمل در مسیر مذاکره حضور داشته است. ما توافقی 
پایدار و توافقی که نفع کامل اقتصادی ایران را برســاند. در این موضوع پیام های 
مختلفی تبادل شــده اســت. بورل متنی را ارائه داده و ایران این پیشنهادات را 
دریافت کرده و بررســی کرده و نظرات خود را ارائه داده اســت. تالش هایی نیز 
صــورت گرفته و وزرای خارجه برخی از کشــورها تماس هایی را با وزیر محترم 
داشــتند. ما از هر ابتکاری که کمک کننده باشــد اســتقبال می کنیم و واکنش 
مثبت نشــان دادیم. تاکیــد می کنم ما همواره مبدع بودیــم و در میز مذاکرات 
حضور داشــتیم. این احتمال وجود دارد که در آینــده نزدیک درباره زمان دور 
جدید مذاکرات به تفاهم برســیم و این بستگی به اراده طرف مقابل هم دارد.وی 
افزود: برخی از کشورهای دوست در منطقه در ارتباط با موضوع هسته ای انگیزه 
مثبتی دارند و در این زمینه نقش آفرینی می کنند. هم قطر و هم عمان عالقمه 

مند بودند که نقشی فعال ایفا کنند و ما این ارتباطات مثبت را داریم.
ایــران تاکید می کند که اگر اراده سیاســی مثبتی از ســوی دولت آمریکا برای 
بازگشــت وجود دارد باید به شــروط و مقدمات آن هم ملتزم باشــد. هر اقدام 
غیرمنطقــی در ارتباط با ایراد موانع جدید در روابط اقتصادی ایران، باعث ایجاد 
مانع جدید در مذاکرات خواهد شد.ســخنگوی وزارت خارجه در خصوص نقش 
اتحادیه اروپا در مذاکــرات گفت: ما تعبیری که از نقش آقای بورل داریم مثبت 

است و ایشان برای نزدیک کردن دیدگاه های طرفین نقش فعالی دارند. استمرار 
ارتباطات هم به همین مبناســت که ارتباطات بر اســاس تمایل طرفین اســت. 
ما خوشــبین هستیم که نقش ایشــان بتواند کمک کننده باشد.وی در خصوص 
اقدامات ایران نیز افزود: دولت آقای رئیسی همیشه تاکید کردند که اقتصاد مردم 
را هیچگاه به مذاکرات گره نمی زنیم. ایشــان تاکید کردند که مذاکره برای رفع 
تحریم ها تمام موضوعات سیاســت خارجی ما نیست. ارتباط ایران و کشورهای 
همســایه مبتنی بر همین رویکرد بود. ما مذاکــرات را در روند خودش پیگیری 

می کنیم و اقتصاد مردم را نیز در چارچوب خودش پیگیری می کنیم.
ســخنگو درباره فروش نفت به لبنان اظهار داشــت: ما در جریان شرایط سخت 
لبنان هستیم که متاسفانه ناشی از سیاست های غلط برخی از دولت ها در ارتباط 
با این کشور است. ما از این وضعیت متاثر هستیم و به طور طبیعی دوست داریم 
تا در چارچوب رابطه دوستانه به مردم لبنان کمک کنیم. در این ارتباط موضوع 
مرتبط به دولت لبنان اســت و چنانچه درخواست رسمی ارائه بشود، ایران حتما 
نحوه کمک را آمادگی دارد با مقامات لبنانی گفتگو کند.وی نســبت به مذاکرات 
با عربســتان گفت: اراده مثبت در دو طرف دیده می شــود که ما فاز جدیدی از 
گفتگوها را میان دو کشور آغاز کنیم. زمان دقیقی هنوز تعیین نشده و امیدواریم 
شــرایط در عراق هم به طور مثبت پیش برود و دوســتانم بتوانند مانند گذشته 

نقش فعال خود را ایفا بکنند.

ســخنگو نســبت به اظهارات مقامات ایرانی درباره اراده ایران بر مذاکرات گفت: 
ایران کشــوری است که در چارچوب توافق عمل کرده و طرفی که این توافق را 
ترک کرده دولت آمریکاست. ایران مســئولیت پذیر بود و متعهدانه پایبند بوده 
اســت. امیدواریم کــه مقامات آمریکا نیز به تعهدات خــود پایبند بوده و به این 
توافق بازگردد. کنعانی درباره تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا گفت: ما مذاکره 
مستقیمی با آمریکا نداریم و گفتگوها با واسطه انجام می گیرد. موضع ما در قبال 
زندانیان مشــخص اســت و تاکید داریم که دولت آمریکا شهروندان ایرانی را که 
ظالمانه بازداشت کرده بدون شرط آزاد کند. ما شهروندان زندانی در آمریکا را دو 

تابعیتی نمی دانیم و طرف مقابل هم باید با نگاه غیرسیاسی عمل کند.
وی در ارتباط با تبادل زندانیان با کشــورهای مختلف گفت: بحث زندانی ها جزو 
پرونده های موجود ما و در ارتباط با برخی از کشورهاست. برخی از این پرونده ها 
مربوط به افراد دو تابعیتی است و ما بر اساس قوانین مدنی خود بر اساس تابعیت 

ایرانی این افراد عمل می کنیم. ما بحث آزادی این افراد را پیگیری می کنیم.
کنعانی درباره ادامه آتش بس در یمن اظهار داشــت: یمن موضوع مهمی است. 
موضع ما همواره مشــخص است و معتقد بودیم که جنگ نباید شکل می گرفت 
و راهکار نظامی هیچ گاه مفید نیست و باید راهکار سیاسی در پیش گرفته شود. 
ما از آتش بس اخیر استقبال کرده و معتقدیم که باید ادامه پیدا کند. آتش بس 
برای حل و فصل مشــکالت یمن کافی نیســت و باید محاصره غیر انسانی یمن 

رفع بشود، همچنین بنادر تجاری باز شود و گفتگوی یمنی یمنی شکل بگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره فروش پهباد به روسیه گفت: رابطه ایران و روسیه 
مبتنی بر رابطه همه جانبه اســت. ما شــاهد شــکل گیری حرکت رو به رشــد 
همکاری دو کشور در موضوعات مختلف هستیم، اما در خصوص فروش پهباد به 

این کشور اطالعات خاصی ندارم.
وی در خصوص بحران اوکراین گفت: در بحث جنگ اوکراین موضع ما مشــخص 
اســت. ایران اساســا در کنار یک طرف علیه طرف دیگر نیست و انتخاب ما صلح 
و راه حل سیاســی اســت و تالش های خود را انجام خواهیم داد. راه حل سیاسی 
بهتریــن راهکار برای خاتمه این بحران اســت و هیچگاه طــرف یکی از طرفین 
نخواهیــم بود. ما راهکاری علیه طرف ها نداریم و معتقدیم که راهکار سیاســی و 
صلح تنها راه حل است. وی در خصوص اعزام سفیر به یمن اظهار داشت: تاکنون 
برنامه ای شکل نگرفته است. امیدوار هستم که شرایط سیاسی در یمن به شکلی 
پیش رود که ما بتوانیم ســفیر خود را اعزام کنیم. باید دید شــرایط سیاســی و 

همچنین رفع محاصره غیر انسانی این کشور به چه شکلی پیش خواهد رفت.
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سخنگوی وزارت خارجه: 

احتماال شاهد دور جدیدی از مذاکرات باشیم

یــک وبگاه تحلیلی گزارش کــرد که تحریم های ایاالت متحــده علیه جمهوری  
اسالمی نه تنها این کشور را به زانو درنیاورد بلکه مواضع این کشور را تقویت کرد.
وبگاه تحلیلی »ریسپانســیبل اســتیتکرافت« در گزارشــی تحلیلی با اشاره به 
ناکارآمد بودن تحریم های ایاالت متحده علیه جمهوری اســالمی ایران نوشــت، 
واشــنگتن تاحد زیادی برای رسیدگی به نگرانی های امنیتی خود درباره روسیه 
و ایران به تحریم های اقتصادی روی آورد اما این تالش های جداگانه به شیوه ای 
به یکدیگر مرتبط شــده اســت که به جای تقویت امنیت آمریکا و منطقه، خطر 

نتیجه عکس را به همراه دارد.
ایــن گزارش ادامــه داد، در ایران، تحریم های ایاالت متحــده گرچه با موفقیت 
اقتصــاد تهران را مختل کرده اســت اما به طور ناخواســته مقاومت داخلی در 
برابــر مذاکرات رفع تحریم ها ایجاد کرده و مانــع از تالش های دیپلماتیک برای 
محدود کردن برنامه هســته ای این کشور شده است.این وبگاه تحلیلی ادامه داد 
که تحریم های واشــنگتن علیه روســیه و ایران این دو کشــور را ترغیب کرد تا 

همکاری اقتصادی و امنیتی خود را افزایش دهند.

این گزارش سپس به تالش های دولت ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران اشاره 
کرد و نوشت که دولت ترامپ تحریم های جامع علیه برنامه هسته ای ایران را در 
سال 2۰۱۸ تجدید کرد و این تحریم  ها را در سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ گسترش داد 
و میلیاردها دالر از دارایی های خارجی ایران را مسدود کرد و درآمد صادرات نفت 
ایــران را کاهش داد و برای موقت اقتصاد ایران را در رکود برد.این وبگاه تحلیلی 
سپس نوشــت که تحریم ها ترامپ به هدف خود نرســید و ادامه داد، فشارهای 
دولت ترامپ به جای آن که جمهوری اســالمی را به زانــو درآورد، برعکس این 
کشــور را تقویت کرد و قدرت سیاسی داخلی مقام های جمهوری اسالمی ایران 
را تقویــت کرد و حمایت افکار عمومی در داخل ایران از فعالیت های هســته ای 

ایران را  افزایش داد.
بر اســاس این گزارش، نظرســنجی 2۰2۱ مرکز مطالعــات بین الملل و امنیت 

دانشــگاه مریلند آمریکا نشــان داد که ســه چهــارم از مردم ایــران از افزایش 
فعالیت های هســته ای ایران حمایت می کنند. این پایگاه تحلیلی سپس نوشت، 
نتیجه تحریم های غرب و آمریکا علیه ایران این شد که جمهوری اسالمی ذخایر 
اورانیوم غنی شــده خود را افزایش داد و توانمندی غنی سازی خود را برای تولید 
سوخت بیشتر گسترش داد و همکاری دوجانبه و در بخش انرژی روسیه و ایران 
را افزایش داد. همسویی و شراکت روسیه با ایران نه تنها برای تالش های روسیه 
برای مقابله با تحریم ها مفید اســت بلکه این مســئله در خدمت منافع امنیتی 
مســکو نیز می باشد. این وبگاه تحلیلی سپس با اشاره به این موارد نوشت، گرچه 
همکاری بین تهران و مســکو جدید نیست اما در سال های اخیر اهمیت چندانی 
نداشــته است. در حقیقت کمک روسیه در زمینه تحریم های گروه ۱+۵ )آمریکا، 
انگلیس، فرانســه، روســیه، چین بعالوه آلمان( علیه ایران در سال 2۰۱2 نقش 

مهمی در امضای برجام ایفا کرد. 
ایــن گزارش در بخش پایانی نوشــت که ابعاد نظامی روابط روســه و ایران نیز 

مشهودتر است.

تحریم های غرب مواضع ایران را تقویت کرد

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفــت: همانطور که آقای 
خرازی مطرح کردند ایران توان فنی ساخت بمب اتمی 

را دارد ولی چنین برنامه ای در دستور کار نیست.
محمد اســالمی رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشاره به 
تعامل ســازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اظهار داشت: تعامل سازنده سازمان انرژی 
اتمی با آژانس برقرار است و هیچ خللی در این تعامالت 
به وجود نیامده است؛ زیرا تمام ظرفیت های ما بر اساس 
معاهده ان پی تی و پادمان تحت نظارت آژانس در حال 

انجام شدن است.
وی افزود: فلســفه وجودی برجام این بــود که به تمام 
سواالت واهی که به جمهوری اسالمی ایران نسبت داده 
می شــد پاسخ داده شود. از این رو در برجام بدین گونه 
توافق شده بود که ایران ظرفیت خود را محدود کرده و 
نظارت بر روی فعالیت هسته ای خود را به صورت شدید 

بپذیرد تا این اتهامات واهی برطرف شوند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در برجام تمام 
اتهامــات واهی که بر اســاس PMD علیه ایران مطرح 
شده بود بســته شده اســت، گفت: اکنون طرف غربی 
بعد از خارج شــدن از برجام برای اینکه بخواهد دوباره 
به برجام بازگردد مجدداً اتهامات واهی که در گذشــته 
مطرح کرده بود را مطرح می کند. این اتهامات از سوی 

منافقین و رژیم صهیونیســتی نشات می گیرد و حدود 
2۰ سال است که این موضوعات واهی را بیان می کنند.
اســالمی تصریح کرد: این برای ایران قابل قبول نیست 
که دوباره با چنین اتهامات واهی ایران را تحت فشار قرار 
دهند. از این رو تصمیم گرفته شد تا تمام دوربین های 
برجامی خاموش شوند تا طرف مقابل متوجه شود که آن 
اتهامات واهی مجدد را نباید مطرح کند زیرا سالیان قبل 
پرونده آن بسته شده است.وی ادامه داد: اگر اراده ای در 
طرف مقابل برای بازگشــت به برجــام وجود دارد نباید 
چنین اتهامات واهی که پرونده آن بســته شده است را 
مطرح کنند و اگر که نمــی خواهند به برجام بازگردند 

وقت طرفین را نگیرند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی تاکید کــرد: همانطور که 
آقای خرازی مطرح کردند ایران توان فنی ساخت بمب 
اتمی را دارد ولی چنین برنامه ای در دستور کار نیست، 
اما نکته حائز اهمیت این مورد اســت که از سوی رژیم 
صهیونیســتی این اتهامات و فضاســازی های غلط برای 
فریب افکار عمومی با پشــتیبانی جبهه مخالف انقالب 
اسالمی در حال مطرح شدن است. شاید مزاحمت هایی 
برای ایران داشته باشــند اما به نتیجه نمی رسند؛ زیرا 
ایران راه و رسم آن را یافته و در حال پیشبرد برنامه های 

خود است.

رئیس سازمان انرژی اتمی 

ایران توان فنی ساخت بمب اتم را دارد اما چنین برنامه ای ندارد
حمیــد نوری با گذشــت حــدود ۱۸ روز از صدور رای 
دادگاه علیــه وی، هنوز موفق نشــده متن این حکم را 

مطالعه کند.
دستگاه قضایی سوئد پس از برگزاری ۹2 جلسه دادگاه، 
۱۸ روز پیــش رای حبس ابد علیه »حمید نوری« تبعه 
بازداشت شــده ایرانی را در یک روند غیر قضایی و غیر 
حقوقی صادر کرد.»حمید نــوری« اما در فرصت تماس 
کنسولی که روز گذشــته برای او فراهم شد، تاکید کرد 
هنوز و پس از گذشت ۱۸ روز از صدور رای دادگاه موفق 
نشده متن حکم حبس ابد علیه خود را مطالعه کند و این 
در حالی اســت که او کال 2۱ روز فرصت دارد تا به رای 
اولیه اعتراض نماید.بر اســاس اظهارات نوری، سوئدی ها 
بــا اطالع از اینکه وی زبان ســوئدی نمی داند، متن رای 
دادگاه را به زبان سوئدی در اختیار او گذاشته و تاکنون 

هم هیچ اقدامی در جهت ترجمه رای انجام نداده اند.
»حمیــد نــوری« از آبان ماه ۹۸ توســط ســوئدی ها 
بازداشت و در ســلول انفرادی به سر می برد.وی از حق 
انتخاب وکیل، تماس و دیدار با خانواده و معرفی شهود 
به دادگاه محروم بوده و در طول هزار روز گذشته حتی 
به پزشک هم دسترسی نداشــته است.دادگاه سوئد در 
تاریــخ 2۳ تیــر رای حبس ابد را علیــه »نوری« صادر 
کرد.مبنای دادگاه در رســیدگی به این پرونده، شهادت 

حــدود ۶۰ نفر از اعضای گروهک تروریســتی منافقین 
است که مدعی هستند »حمید نوری« در سال های دهه 
۶۰ زندانبان آنها بوده اســت.دادگاه در روند رسیدگی به 
این پرونده، به هیچ شــاهدی اجازه نــداد به نفع نوری 

شهادت دهد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه حکم دادگاه سوئد درباره 
حمید نوری را قویا محکوم کرد و گفت: ایران مفاد بیانیه 
دادگاه و حکــم غیرقانونــی دادگاه را از اســاس مردود، 
مخدوش و غیر قابل قبول می داند و ضمن اعتراض شدید 
به حکم دادگاه، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل 

بر روابط دوجانبه وارد می شود، مسؤول می داند.
در این میان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
به بیانیه رسانه ای صادره توسط دادگاه سوئد در ارتباط 
با اتهامات وارده به حمید نوری شــهروند ایرانی زندانی 
در ســوئد واکنش نشــان داد. دادگاه سوئد امروز حمید 
نوری را به حبس ابد محکوم کرد.ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارجه در واکنش به این بیانیه اظهار داشت: 
جمهــوری اســالمی ایران ایــن بیانیه سیاســی را که 
متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه 
جمهوری اســالمی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز 
 اعالم حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا 

محکوم می کند.

اقدام عجیب سوئدی ها 

حمید نوری هنوز متن رای صادره علیه خود را نخوانده است

آگهی مفقودی
ســند کمپانی سواری هاچ بک پژو206 شــماره پالک ایران82-512ل35 شماره 
موتور 165A0108841 شــماره شاســی NAAP03EE6HJ076096 مدل 1396 رنگ 
سفید روغنی به نام حامد قربانپور روشن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

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

موتــور  شــماره  مــدل 1383  مشــکی  رنــگ   405 پــژو  ســواری  ســبز  بــرگ 
12483063896 شــماره شاســی 83032893 شــماره پالک ایران68-347س65 

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

برگ ســبز ســواری پژو پارس XU7 مدل 1400 رنگ سفید روغنی شماره موتور 
124K1599474 شماره شاســی NAAN01CE6MH622119 شماره پالک ایران92-

823ب83 به نام مریم هدایتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

پــالک ســینی ســواری پراید تیپ جــی تی ایکس آی مــدل 1386 رنــگ نقره ای 
متالیک شــماره پالک ایران42-564د32 شــماره موتور 1985609 شــماره شاســی 

S1412286339299 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

برگ ســبز ســواری ســمند تیپ ایکــس 7 مــدل 1384 رنگ خاکســتری متالیک 
شــماره پــالک ایران82-817ط55 شــماره موتور 12484203373 شــماره شاســی 

14537517 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

مناقصه عمومی یک مرحله ای  فراخوان ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۱۲

فرشاد منبری
 سرپرست شهرداری کامیاران

شهرداری کامیاران در در نظر دارد فراخوان پروژه خرید مصالح سنگی جهت زیرسازی پروژه خیابان ۳۴ متری به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۱۲ را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ . 
مهلت دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ . 

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ . 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸:۳۰ صبح ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ .

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که باید به یکی از شکل های زیر باشد. 

الف - ضمانت نامه بانکی 
ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۸۷۷۹۱۳۰۰۰ شهرداری

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
کامیاران، خیابان صالح الدین ایوبی، چهارراه زنده یاد ادهم مظفری، ساختمان شهرداری 

شماره تماس: ۰۸۷۳۵۵۳۱۷۹۰-۰۸۷۳۵۵۲۲۶۱۰


