
 هشدار امیرعبداللهیان 
به غربی ها و صهیونیست ها

وزیــر امور خارجــه ایران خطاب به ســرویس های 
امنیتی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی 
گفت که بصیرت مردم دشمن را مأیوس کرده است.

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه ایران 
به ســرویس های امنیتی رژیم جعلی اســرائیل و 
سیاســتمداران غربی هشــدار داد ایــران، لیبی و 
سودان نیست.وزیر خارجه ایران در توییتر نوشت: 
»ســرویس های امنیتی، رژیم جعلی اســراییل و 
برخی سیاســیون غربی که بــرای جنگ داخلی، 
ویرانی و تجزیه ایران نقشــه ها کشــیده اند، بدانند 
که ایران، لیبی و ســودان نیست.«وی اضافه کرد: 
»امروز دشــمنان، تمامیت ایران و هویت ایرانی را 
هدف قرار داده اند. بصیرت مردم، دشمن را مایوس 

کرده است.«  تسنیم

تاکید بر پیشرفت روابط تهران - باکو
ســفیر جمهوری اســامی ایران در باکو با دستیار 
رئیس جمهور آذربایجان در امور سیاست خارجی 

دیدار و گفت و گو کرد.
ســیدعباس موسوی سفیر جمهوری اسامی ایران 
در جمهــوری آذربایجــان با حکمــت حاجی اف 
دســتیار رئیس جمهور آذربایجان در امور سیاست 
خارجی دیدار و در خصوص آخرین تحوالت روابط 
دوجانبه گفتگو و تبــادل نظر کرد.در این دیدار بر 
لزوم عبور از شرایط جاری و حرکت در مسیر رو به 
پیشرفت روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای 

تاکید شد.  ایسنا

 واکنش به تحریم صداوسیما 
و پرس.تی.وی

سخنگوی وزارت امور خارجه اعام کرد: بازگذاشتن 
دست و دهان شبکه ها و رسانه های تروریستی برای 
شرارت آفرینی علیه ملت ایران و تحریم صداوسیما 
و پرس.تی.وی به منظور ممانعت از رسیدن رأی و 
نظر ایران به جهانیان، استمرار نقض فاحش حقوق 

ملت ایران توسط دولت آمریکاست.
 ناصــر کنعانــی ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
جمهــوری اســامی ایــران در توئیتــی تحریم 
صداوسیما و  پرس.تی.وی را استمرار نقض فاحش 
حقوق ملت ایران خواند.کنعانی اضافه کرد: جنایات 
آمریکا علیــه ملت ها و دولت های مســتقل پایان 
ندارد.خزانه داری آمریکا در بیانیه ای صدا و سیمای 
جمهوری اســامی ایران را به پخــش »اعترافات 

اجباری« متهم کرده است.  ایرنا

 الوروف: همکاری با ایران، چین
 و ترکیه مهم است

وزیــر خارجه روســیه با مهــم دانســتن تقویت 
همکاری ها با ایران، ترکیه و کشــورهای حاشــیه 
دریــای خزر، گفت به دنبال ایجاد یک نظم جهانی 

چندقطبی هستند.
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه بر 
اهمیــت همکاری مســکو با تهران، آنــکارا، پکن، 
دهلی نو و دیگر کشــورها تاکیــد کرد.الوروف طی 
سخنرانی در نشست ســران مناطق روسیه، گفت: 
»ما بــه دنبال ایجاد یک نظــم جهانی چندقطبی 
هســتیم. ]همه کشــورها[ باید بــرای حفاظت از 
حاکمیت فناورانه تاش کنند«.به نوشته خبرگزاری 
»اسپوتنیک«، وی با بیان اینکه روسیه روی توسعه 
روابط با گروه »بریکس« حســاب می کند، توضیح 
داد: »همکاری با ایران، ترکیه و کشورهای حاشیه 

دریای خزر مهم است«.  فارس

رایزنی ضد ایرانی هیأت های 
صهیونیستی و آمریکایی 

مقام هــای وزارت جنــگ رژیم صهیونیســتی در 
روزهای گذشته در بیت المقدس با مقام های وزارت 

دفاع آمریکا دیدار و درباره ایران گفت وگو کردند.
این دیدار در چارچوب نشست ساالنه میان آمریکا 
و رژیم صهیونیستی موسوم به گفت وگوهای »گروه 
مشورتی سیاســت های دفاعی« انجام شد.رهبری 
هیأت آمریکایی را »کالین کان«، دســتیار سیاسی 
وزیــر دفاع آمریکا به عهده داشــت. اعضای هیأت 
آمریکایــی مقام هایی از پنتاگــون، وزارت خارجه 
و ســنت کام را شــامل می شــدند. ریاست هیأت 
صهیونیستی را »امیر اشل«، مدیر کل وزارت جنگ 
به عهده داشت.روزنامه جروزالم پست نوشته محور 
اصلی این نشســت »تهدیدهای ایــران« و برنامه 
هسته ای این کشــور بوده است.ســران دو هیأت 
بعد از پایان این نشســت بیانیه ای صادر کرده و بر 
ضرورت همکاری با یکدیگر در حیطه های مختلف 

تأکید کردند.  مهر

دعوت وزیر نفت عراق از همتای ایرانی 
وزیر نفت عراق از همتای ایرانی خود برای سفر به 

عراق دعوت کرد.
محمدکاظــم آل صادق ســفیر ایران بــا »حیان 
عبدالغنــی« وزیــر نفت عراق ماقــات و پیرامون 
همکاری های نفتی و گازی دو کشور و راهکارهای 
توســعه این همکاری ها گفتگو و تبادل نظر کرد. 
در ایــن ماقات، بــر ظرفیت هــا و توانایی های 
شــرکت های ایرانــی در احداث پــروژه های بهره 
بــرداری از منابــع نفتی، حفاری و لــرزه نگاری و 
به کارگیری شرکت های ایرانی در پروژهای صنایع 
نفت و گاز عراق تاکید شــد. همچنین مقرر شــد، 
اوجی وزیر نفت جمهوری اســامی ایــران بنا به 
دعوت عبدالغنی، وزیر نفت عراق، در آینده نزدیک 

سفری به بغداد داشته باشد.  ایسنا

اخبــــار گزارش

نماینــده ایران در آژانس قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام را مردود خواند 
و گفت: اهداف سیاســی بانیان این قطعنامه محقق نخواهد شــد، اما تصویب آن 

می تواند بر روند همکاری و تعامات سازنده ایران با آژانس اثرگذار باشد.
محسن نذیری اصل، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پنجشــنبه در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام گفت: شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشســت امروز خود تحت فشــار شدید 
سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیسی، فرانسه و آلمان قطعنامه ای علیه فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای کشورمان به تصویب رساند.
 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه قطعنامه ای را که خواستار 
همکاری ایران با آژانس است، تصویب کرد.میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی مســتقر در وین در حساب کاربری خود در توئیتر اعام 
کرد که این قطعنامه با ۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب 
رســید. خبرگزاری رویترز به نقــل از دیپلمات های حاضر در جلســه غیرعلنی 
شــورای حکام آژانس نوشته قطعنامه مذکور از ایران می خواهد فوراً با تحقیقات 
آژانس اتمی در خصوص ذرات اورانیوم یافت شــده در ســه مکان اعام نشده در 
ایران همکاری کند.نذیری اصل در این باره افزود: در جریان بررسی این موضوع، 
حامیان پیش نویس قطعنامه اطاعات ســاختگی و ادعاهای بی اساســی برای 
توجیه رویکرد غیرسازنده خود به شورای حکام ارائه کرده و کوشیدند این نشست 
را به ابزاری برای پیگیری اهداف کوته بینانه سیاســی خود و فراتر از چهارچوب 

وظایف و اختیارات آژانس تبدیل کنند.
این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه این دسته از کشورها در هفته های گذشته 
از هیچ تاشــی برای زیر سؤال بردن تعامل مستمر ایران با آژانس و ایجاد تردید 
در مورد چشــم انداز دستیابی به توافق در خصوص لغو تحریمهای ظالمانه علیه 
کشورمان و احیای برجام، دریغ نکرده اند، افزود: قویا معتقدیم این قطعنامه هیچ 
نتیجــه ای برای بانیان آن به ویژه در زمینه ترمیم وجهه مخدوش شــده آنها به 
عنوان ناقضان اصلی برجام و زمینه سازی برای توجیه تحریم های یکجانبه بیشتر 

علیه ملت ایران، نخواهد داشت.
نذیــری اصل با تأکید بر اینکه جمهوری اســامی ایــران تصویب قطعنامه غیر 

اجماعی ارائه شــده از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا در نشست امروز شورای 
حکام  را به عنوان اقدامی سیاســی، غیرسازنده و نادرست به شدن محکوم و آن 
را غیــر قابل قبول و مردود می داند، گفت: ایــن قطعنامه از ایران می خواهد که 
با آژانس تعامل و همکاری داشــته باشد. با توجه به تداوم همکاری های گسترده 
ایــران با آژانس، دعــوت از ایران برای همــکاری با آژانس، آن هم با اســتفاده 
 ابزاری از شــورای حکام و اعمال فشار از طریق تصویب یک قطعنامه، غیرموجه 

و بی معنی است.
وی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران تاکنون با حســن نیت کامل 
برای برطرف کردن برخی ابهامات در خصوص مسائل باقیمانده پادمانی با آژانس 
همکاری و تعامل ســازنده داشته اســت، افزود: انتظار ما از آژانس این است که 
با رویکردی مســتقل، بیطرفانه و حرفه ای، بدون تاثیرپذیری از اهداف سیاســی 
برخی کشورها جهت برطرف کردن این ابهامات پادمانی که به اذعان خود آژانس 
هیچوجــه نگرانی عدم اشــاعه ای نیز ندارند، تاش کند. برخــی از این ابهامات 
مربوط به موضوعات گذشــته بین ایران و آژانس اســت که در سال ۲۰۱۵ برای 

همیشه توسط شورای حکام بسته شده اند.
نذیری اصل در پایان بــا تأکید بر اینکه اجرای بدون وقفه پادمان و فعالیت های 
گســترده راستی آزمایی آژانس در ایران طی دو دهه اخیر تنها در پرتو همکاری 
و حســن نیت ایران امکانپذیر بوده اســت، گفت: جمهوری اسامی ایران ضمن 
پایبنــدی به اصل وفای به عهد در اجرای تعهــدات بین المللی خود، در دفاع از 
منافع و حقوق کشور و مقابله با فشارها و زیاده خواهی های آمریکا و کشورهای 

غربی مصمم و پایدار خواهد بود.
در همین حال ســخنگوی وزارت امور خارجه هشــدار داد که اگر قطعنامه ضد 
ایرانی در آژانس تصویب شــود، پاســخ ایران قاطع و موثر خواهد بود.وی گفت: 
جمهوری اســامی ایران اقدام آمریکا و ســه کشــور اروپایی انگلیس، فرانسه و 
آلمان در پیشــنهاد قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را محکوم کرده و آن را غیرقابل قبول و مردود می داند.شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با ۲۶ رأی موافق به قطعنامه ضد ایرانی خود در نشســت 

پنجشنبه رأی مثبت داد و ایران را متهم به عدم همکاری کرد. 

در ایــن میان بلینکن وزیر خارجه آمریــکا مدعی مقابله با هرگونه تاش در دور 
زدن تحریم های ایاالت متحده  علیه ایران شد.

»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت: »ما همچنان در تاشیم 
در مســیر دور زدن تحریم هــا علیه ایران اختال ایجــاد کنیم«.بلینکن در این 
توییت نوشــت: »وزارت خزانه داری ایاالت متحده در حال تعیین شــرکت های 
مختلفی اســت که در  امور  پتروشیمی و نفت با ایران مشارکت دارند. هرکسی 
که در تســهیل این مبادالت دخیل باشــد، تحریم های ایاالت متحده را تهدید 

می کند«.
در این میان اما معاون نماینده چین در شــورای حکام با درخواســت برای عدم 
سیاسی ســازی آژانــس اتمی، گفت که اعمال فشــار بر ایــران نتیجه معکوس 
دارد.»وانگ چانگ« معاون نماینده چین در شورای حکام آژانس اتمی مستقر در 
شــهر »وین«، گفت که اعمال فشار بر ایران کمکی به حل مسئله هسته ای این 
کشور نمی کند و تنها نتیجه معکوس خواهد داشت.وانگ پس از تصویب قطعنامه  
در نشست شــورای آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه تهران، گفت که چین با 
این قطعنامه مخالف فشار کشورهای مربوطه بر ایران است.بر اساس این گزارش، 
چین به قطعنامه پیشــنهادی انگلیس، فرانســه، آلمان و آمریکا و انتقاد از ایران 

درباره پادمان هسته ای رای منفی داد.
در ایــن میان نماینده آمریکا در آژانــس بین المللی انرژی اتمی ایران را به انجام 
»اقدامات بیشتر« در صورت عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تهدید 
کرد.نماینده آمریکا قبل از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام آژانس 
گفت: »ایران بایســتی همین حاال بــدون دادن وعده های توخالی، همکاری های 
الزم را ]با آژانس[ را انجام دهد.«وی اضافه کرد: »ایران بایســتی متوجه باشــد 
چنانچه قادر به ارائه همکاری های الزم برای حل و فصل این مســائل نباشد، این 
شــورا آماده توسل به اقدامات بیشتر، از جمله اقدامات ذیل بند XII.C اساسنامه 
آژانــس خواهد بود.«آمریکا اعام کرد چندین شــرکت نفــت و گاز که با ایران 
مرتبط هستند را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.عبدهلل بن خالد بن 
سلطان نماینده عربستان سعودی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

ادعاهایی علیه جمهوری اسامی ایران مطرح کرد.
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واکنش ایران به اقدامات غیر اصولی غرب در شورای حکام 

اهداف سیاسی بانیان قطعنامه محقق نخواهد شد

آگهی ابالغ
شــماره ابالغیه: 140105110067011994 بدین وســیله بــه خانم مریم امامی 
فرزند قندعلی به شــماره ملی 4285145286 شــماره شناسنامه 2 )ضامن آقای حسن 
پیروز پیمان( به نشــانی ســاری بلوار خزر کوی سیدالشهدا کابین کویر ابالغ می گردد که 
موسسه اعتباری ملل مازندران به شماره ثبت 360747 شناسه ملی 10380252343 
به استناد قرارداد بانکی 028250400112673868 مورخ 1387/05/13 علیه شما 
اجراییــه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 140100548 در این اداره تشــکیل 
شــده اســت ؛ باتوجه به این که جنابعالی فاقد ثبت نام در سامانه ثنا می باشید، مقتضی 
اســت به استناد ماده 15 آیین نامه اجرا نســبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمایید 

تا کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه انجام شود. تاریخ انتشار:1401/08/28./
اسمعیل خالقی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری

آگهــی موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی کــه در هیأت موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه
70- اصلی )قریه کاسمده و اسکومحله( 

1943 فرعی  آقای مهدی فاتح و خانم زهرا شــاه گلدی هر یک به نســبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 435.14   
متر مربع  خریداری شــده بالواســطه از  علی حبیبی و بهنام برجســته مع الواسطه 

از زولفعلی یوسفی

 لــذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها ،  
رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهــد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیــت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت 
.بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم 
زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 

حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/28 نوبت دوم 1401/09/12  

شناسه آگهی: 1409301
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل 

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 9297 مورخ 1401/07/28 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی به 
نام خانم معصومه عفت پناه فرزند محمد نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 661.67 مترمربع قســمتی از پالک 1 اصلی 
به شــماره کالســه 1400/1458 واقع در اراضی حسین آباد بخش 18 
ثبت بهشهر محرز گردیده است،  لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شــود ؛ در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/28 نوبت 

دوم 1401/09/12 ./شناسه آگهی 1409520
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر-محمدمهدی قلیان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 140160324002001162 مورخه 1401/8/10 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
متعلق به آقای ســعید رحیمی فرزند نصرت اله به شــماره شناســنامه 525 
و شــماره ملــی 2371189898 صــادره از کازرون در ششــدانگ یک قطعه 
نخلســتان به مساحت 7066/91 مترمربع قســمتی از پالک 2855 واقع در 
بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی دالکی خریداری شده از آقای جعفر 
رضائی  به ایشــان واگذار گردیده اســت. . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
اولین انتشــار آگهــی 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر بــه مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه( 
نیســت. - تاریخ انتشار نوبت اول 1401/8/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 14010/9/13
حمیدرضا باقرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

 غرب نمی تواند به دولت و مردم ایران 
توصیه های حقوق بشری کند 

ســخنگوی وزارت امور خارجه تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشری علیه ایران را 
فاقد وجاهت قانونی و مردود خواند و گفت: کشورهای غربی در جایگاهی نیستند که 

به دولت و مردم ایران توصیه های حقوق بشری داشته باشند.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزرات امورخارجه جمهوری اســامی ایران در واکنش به 
تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشــر در جمهوری اســامی ایران در کمیته سوم 
مجمــع عمومی ســازمان ملل، طرح این قطعنامه توســط کانادا بــا حمایت برخی 
کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر اطاعات نادرست و تعمیم های 

غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود خواند.
 کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه کانادا درباره 
»وضعیــت حقوق بشــر در ایران« را به تصویب رســاند. قطعنامه مذکور با ۷۹ رأی 
موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رســید. وی تصریح کرد: چنین 
اقدامات غیر سازنده ای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی 
نمی کند، بلکه صرفا موجب استمرار توسل به کلیشه سازی های منفی و برچسب زنی 

سیاسی علیه کشورهای مستقل می شود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به تاش کشورهای غربی به استمرار پروژه 
ایران هراســی و بدنام ســازی ایران گفت: این کشــورها که سابقه طوالنی در نقض 
سیســتماتیک حقوق بشر داشــته و مردم سراســر جهان تجربیات تلخ و گزنده ای 
از دخالت هــای آنان در خاطر دارند، در جایگاهی قــرار ندارند که به دولت و مردم 
ایران توصیه های حقوق بشری داشته باشند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین 
با یکســویه و غیر واقع بینانه خواندن این قطعنامه، اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان 
ایــن قطعنامه که مصداق بارز سوءاســتفاده از مفاهیــم و ارزش های متعالی حقوق 
بشری برای پیشــبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است را محکوم کرده و آن را فاقد 
مشــروعیت و اعتبار خواند. کنعانی افزود: جمهوری اســامی ایران نظام مبتنی بر 
مردم ســاالری دینی است و همواره و همیشــه در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به 
تعهدات بین المللی خود  کاما جدی بوده و آماده اســت تا بر اســاس اصول متعالی 
خود در جهت ارتقای جایگاه حقوق بشر در جهان گفتگو و  همکاری های سازنده ای 
را در چارچوب احترام متقابل، برابری و عدالت و انصاف و دور از اغراض سیاســی با 
تمامی ساز و کارهای مشروع بین المللی با کشورهای عاقه مند به تحکیم و حمایت 

واقعی از حقوق بشر داشته باشد.

وزارت دفــاع آمریکا رویه ای که پیــش از این در قبال 
توانمندی های پهپادی ایران را در پیش گرفته بود را این 

بار در قبال موشک های هایپرسونیک تکرار کرده است.
در حالــی کــه دولــت آمریکا در ســال های گذشــته 
توانمندی هــای پهپادی ایران را انــکار میکرد و اکنون 
مجبور شــده به قدرت ایران در این زمینه اعتراف کند، 
ســخنگوی پنتاگون شامگاه پنجشــنبه تاش کرد در 
ساخت موشــک های هایپرسونیک توسط ایران تشکیک 
ایجاد کند.»ســابرینا ســینگ«،  یکی از ســخنگویان 
پنتاگون روز پنجشنبه گفت: »شاهد گزارشهایی بوده ایم 
کــه از ایران بیرون آمده اند. ما کماکان به این گزارش ها 

شک داریم.«
در همین حال فرمانده نظامی ارشــد آمریــکا با تکرار 
ادعاهای نخ نمای رژیم صهیونیســتی، ایران را به حمله 
پهپادی به یک تانکر نفتی در نزدیکی ساحل عمان متهم 
کرد.یک مقام نظامی ارشد آمریکا با تکرار ادعاهای کذب 
مقامات رژیم صهیونیســتی، مدعی شد که ایران به یک 

تانکر نفتی در ساحل عمان حمله پهپادی کرده است!
روز سه شنبه چندین رسانه مدعی شدند که تانکر نفتی 
»پاسیفیک زیرکون / Pacific Zircon« با پرچم لیبریا، 
هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. این نفتکش تحت 
 Eastern /نظر شرکت »ایسترن پاســیفیک شیپینگ
Pacific Shipping« فعالیــت می کند؛ شــرکتی که 
مالکیت آن برعهده ایدان اوفر، یک صهیونیست میلیاردر 
است.این شرکت در بیانیه ای اعام کرد که تانکر با »یک 
موشــک« هدف قرار داده شــده و اضافه کرد که آسیب 

جزئی به آن وارد شــده اما تلفات جانی نداشــته است.
گرچه این شــرکت از اعام عامــل این حمله خودداری 
کرده اما یک مقام صهیونیستی در گفت وگو با سی ان ان 
مدعی شــد که نفتکــش مذکور با یک »پهپاد شــاهد 

-۱۳۶« هدف قرار گرفته است.
خبر دیگر آنکه نمایندگی دائم جمهوری اسامی ایران نزد 
سازمان ملل متحد در نیویورک، ادعای سخنگوی ناوگان 
پنجم آمریکا در منطقه مبنی بر ارسال محموله هفتاد تنی 
سوخت موشک از ســوی ایران به مقصد یمن را تکذیب 
کرد. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در منطقه غرب آسیا 
در گفتگو با آسوشیتدپرس مدعی شده بود نیروی دریایی 
آمریکا ۷۰ تن سوخت موشک را که زیر کیسه های کود 
در یک کشتی به مقصد یمن از سوی ایران ارسال می شد، 
کشف کرده اســت.نمایندگی جمهوری اسامی ایران در 
ســازمان ملل در یادداشتی به این رسانه آمریکایی، اعام 
کرد: ادعاها در مورد نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد 
یمن توســط ایران هیچگاه اثبات نشده است.نمایندگی 
دائم کشــورمان در سازمان ملل تاکید کرد: ایران خود را 
پایبند به رعایت قطعنامه ۲۲۱۶ شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد در موضوع ممنوعیت ارسال ساح به یمن می 
داند.نمایندگی ایران در ســازمان ملل تصریح کرد: ایران 
هیــچ اقدامی خاف این قطعنامه انجام نداده و نمی دهد 
و همــکاری فعالی با کمیته تحریم که ذیل این قطعنامه 
تشــکیل شده است، دارد و تاکنون، هر ادعایی که در این 
سالها علیه ایران در نقض این قطعنامه مطرح شده، ثابت 

نشده است.

تقالی پنتاگون برای تشکیک در موشک های هایپرسونیک ایران
سفیر ایران در مجارستان با اشاره به مخالفت سرسختانه 
مجارستان با سیاســت های تحریمی علیه ایران از رشد 
۵۶ درصــدی حجم تجارت خارجی دو کشــور در نیمه 

اول امسال خبر داد.
ســید احســان خاندوزی که برای شــرکت در سومین 
کمیسیون مشترک ایران و مجارستان به بوداپست سفر 
کرده، افزود: تجربه یک سال اخیر نشان داده که تحریم، 
نمی تواند جلوی رشد و توسعه تجارت ایران را بگیرد.وی 
گفت: سال گذشته کمتر از نصف سطح فعلی نفت صادر 
می کردیم و حجم تجارت خارجی ایران زیر ۱۰۰ میلیارد 
دالر بود که تا پایان سال جاری قطعا باالتر خواهد رفت.
خاندوزی اضافه کرد: در یک سال اخیر اثبات کردیم که 
تحریم و فشارهای دشــمن نمی تواند ایران را محصور و 
منزوی کند هرچند هزینه هایی به ما تحمیل کرده است.

وزیر اقتصاد از توان باالی شــرکت های ایرانی در حوزه 
دانــش بنیان خبر داد که طرف های تجاری از شــنیدن 
این ســطح از توان شرکت های ایرانی تعجب کرده اند.در 
این مراســم، همچنین سفیر جمهوری اسامی ایران در 
مجارســتان گفت: مجارستان کشوری با اقتصاد متوسط 
در حوزه شرق اروپا محسوب می شود. عارفی با اشاره به 
مخالفت سرسختانه مجارستان با سیاست های تحریمی، 
به روابط تاریخی دو کشــور اشــاره کرد و سال آینده را 
هشتادمین سال ارتقای روابط دو کشور به سطح سفارت 
خواند.بــه گفته وی، حجم تجارت خارجی مجارســتان 
۲۸۰ میلیارد دالر اســت و با کشورهای مختلف جهان 
روابط اقتصادی دارد.ســفیر ایران از رشــد ۵۶ درصدی 

حجم تجارت خارجی دو کشور در نیمه اول امسال خبر 
داد. خوراک دام وطیور، کود ، پتروشیمی و ماشین آالت 

از جمله محصوالت مورد مبادله دو کشور است.
در این نشست، تعدادی از تجار ایرانی مقیم مجارستان به 
بیان دیدگاههای خود درباره نحوه توســعه روابط تجاری 
دو کشــور پرداختند. رفع موانع بانکی و ارائه راهکارهای 
گمرکی، حمــل و نقل و بازاریابی محصــوالت ایران در 
مجارستان از جمله مباحثی بود که این فعاالن اقتصادی 
به آن اشــاره کردند. در همین حال در ادامه رویکردهای 
دیپلماســی اقتصادی معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه با اشــاره به اینکه سیاست وزارت امورخارجه 
بسترسازی برای ارزآوری است، گفت: اولویت ایران برای 
توســعه روابط تجاری، تعامل با کشورهای همسایه است. 
مهدی صفری در بیست و ششمین همایش ملی توسعه 
صادرات غیرنفتی در تبریز گفت: افزایش صادرات، سرمایه 
گذاری در داخل کشور، توجه به واردات، انتقال تکنولوژی 
و توجه به تامین زیر ســاخت های نــرم افزاری از جمله 
اولویت های وزارت امور خارجه در توسعه و رشد صادرات 
و ارز آوری برای کشور است.وی از احیای سوآپ نفت پس 
از ۱۲ ســال خبر داد و افزود: بزودی پروژه انتقال برق به 
شبکه قزاقستان و ترکمنستان نیز اجرایی خواهد شد.وی 
گفت: آذربایجان شرقی می بایست از ظرفیت باالی خود 
در حوزه صادرات غیــر نفتی نهایت بهره برداری را کرده 
و خود را محدود به کشــورهای  همسایه نکند که در این 
راستا ضروری است به ظرفیت تولید مصالح ساختمانی در 

استان آذربایجان شرقی توجه ویژه ای شود.

مخالفت مجارستان با تحریم ها علیه ایران


