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تهدیدیکهواپیمایایرانیبهبمبگذاری
درحریمهواییهند

رســانه های هند گزارش دادند یــک فروند هواپیمای مســافربری ایرانی، 
با گــزارش تهدید به بمب گــذاری در این هواپیما خواســتار فرود اضطراری 
در فرودگاه دهلی نو شــده اســت. به گزارش ایســنا به نقل از شبکه هندی 
ان دی تی  وی،  یک هواپیمای مســافربری ایرانی در حالی که در حریم هوایی 

هند قرار داشت، گزارش کرد که تهدید به بمب گذاری شده است.
هواپیمــای ماهــان )IRM081( که ایــن تهدید را اعالم کــرده بود، در 
مسیرش از تهران به گوآنگجوی چین، تقاضای مجوز فرود در دهلی را کرد اما 

به دالیل فنی به جیپور هدایت شد.
بنــا بر گزارش خبرگزاری اِی ان آی، خلبــان این هواپیما از فرود در جیپور 
خودداری کرده و حریم هوایی هند را ترک کرده اســت. اگرچه نیروی هوایی 

هند چند جنگنده  را برای ممانعت از آن اعزام کرد.
فالیــت رادار، وبگاه مســیریابی پروازهــا گزارش داد که ایــن هواپیما به 
حریم هوایی چین وارد شــده اســت. به گفته پلیس هند، تماسی که تهدید 
به بمب گذاری در این هواپیما را گزارش کرد، ســاعت 9:20 صبح برقرار شده 

است. مقامات فرودگاه دهلی بالفاصله به حالت آماده باش درآمدند.

ویژه

بازداشتدومهاجمبهسفارتایراندرسوئیس
پلیس ســوئیس اعالم کرد که توانسته معترضان در جلوی سفارت ایران در 

برن را متفرق کند. 
به گزارش ایســنا، به نقل از آسوشــیتدپرس، پلیس سوئیس از گلوله های 
پالستیکی برای متفرق کردن معترضین در مقابل سفارت ایران در برن استفاده 

کرده است.
پلیس این کشــور همچنین اعالم کرد که موفق شده دو مردی که از حصار 
ســفارت ایران به سمت پرچم ایران باال رفته بودند را پایین کشیده و دستگیر 
کند. پلیس سوئیس درخصوص دستگیری معترضان دیگر شفاف سازی نکرده 

است.

تکذیبتحویلپهپادهایایرانیبهروسیه
ناصر کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اخبار منتشر شده در 
هفته های اخیر و نیز موضع برخی مقامات اوکراینی مبنی بر اســتفاده ارتش 
روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین در ادامه افزود: ما از ابتدای 
منازعه تاکنون، همواره سیاست اصولی و روشن خود را مبتنی بر بیطرفی فعال 
و مخالفت با جنگ و لزوم حل و فصل سیاســی اختالفات دو طرف، به دور از 

خشونت، اعالم کرده ایم. 
کنعانی تاکید کرد: در این راســتا، طی ماه های گذشــته وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در تماس ها و دیدارهای متعدد خود با همتایان روس 
و اوکراینی، همواره بر لزوم حل اختالفات به صورت مســالمت آمیز و از طریق 
گفتگو، تصریح و آمادگی کشــورمان را برای مساعدت به این روند، اعالم کرده 

است.

موضعایراندربارهبرگزاریهمهپرسیدر۴منطقه
برایالحاقبهروسیه

ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوال خبرنگاران 
در خصوص موضع جمهوری اســالمی ایران در زمینه برگزاری همه پرسی در 
مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپروژیا در اوکراین و الحاق این مناطق 
به روســیه تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران همچون همیشه و بر مبنای 
مواضع اصولی خود، بر ضرورت رعایت کامل اصل تمامیت سرزمینی کشورها به 
عنوان یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل و احترام به اصول و اهداف منشور 

سازمان ملل متحد تاکید می نماید. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت:جمهوری اسالمی ایران 
معتقد اســت که بایســتی از هرگونه اقدام تحریک آمیز که می تواند مســیر 

رسیدن به صلح و ثبات و آرامش را بهم بزند، پرهیز شود.
کنعانی افزود: متاســفانه آتش جنگ خانمانسوز اوکراین که بر اثر اقدامات 
تحریک آمیز ناتو با محوریت آمریکا، بوجود آمد، همچنان شــعله ور اســت و 
تالش هــای صورت گرفته به منظور کاهش تنــش و منازعه، به خاطر اقدامات 
برخــی طرف های ذینفع که منافع خــود را در تداوم بحران و تنش دنبال می 

کنند، به نتیجه ای نرسیده است. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد:جمهوری اسالمی ایران، 
از هرگونه تالشــی که برای حل و فصل صلح آمیز منازعه اوکراین صورت می 
گیرد، حمایت نموده و همواره آمادگی خود را برای کمک و مســاعدت به این 

روند اعالم نموده است.

کمکداروییایرانبهمردمافغانستان
یــک فروند هواپیمای امدادی جمهوری اســالمی ایــران حامل مقادیری 
کمک های دارویی و تجهیزات پزشــکی ؛ روز دوشنبه برای انتقال مجروحان 

بدحال انفجار تروریستی اخیر کابل؛ عازم افغانستان شد.
حســن کاظمی قمی نماینده ویــژه رییس جمهوری در امور افغانســتان 
در گفــت و گــو با ایرنا ؛ خاطر نشــان کرد : جمهوری اســالمی ایران ضمن 
اعالم همبســتگی با خانواده های داغدیده، براساس اصول اسالمی و انسانی و 

اشتراکات فرهنگی همواره در کنار مردم افغانستان بوده و خواهد بود.
وی پیشــتر در تماس تلفنی بــا مقامات وزارت بهداشــت هیات حاکمه 
سرپرستی افغانســتان ضمن محکومیت اقدامات تروریستی اخیر ؛ از آمادگی 

ایران برای کمک به مردم افغانستان خبر داده بود.
منابــع خبری صبح جمعه گزارش دادند، در پــی انفجار انتحاری در غرب 
کابل پایتخت افغانستان دستکم ۳۵ تن شهید و ۴0 تن زخمی شدند که حال 

برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
جمهوری اســالمی ایران طی چهاردهه گذشــته همــواره از هیچ کمک 
انساندوســتانه ای نســبت به مردم مسلمان افغانســتان دریغ نکرده است و 
میزبانی از میلیونها پناهنده افغانســتانی از برگ هــای زرین کارنامه ایران در 

ارایه خدمت به پناهندگان است.

رویداد

بشردوستانه

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با 
بیان اینکه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
فرصت خوبی برای مذاکرات رفع تحریم ها بود، 
گفت: از طریق واســطه ها پیام هایی در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا 

رد و بدل شد.
به گــزارش ایرنا، ناصر کنعانی ســخنگوی 
وزارت امورخارجــه در نشســت خبــری بــا 
خبرنگاران که در محل وزارت امورخارجه برگزار 
شــد، درخصوص روز همبستگی و همدردی با 
کودکان و نوجوانان فلســطینی گفت: براساس 
آماری که در منابع رســمی منتشر شده، رژیم 
صهیونیســتی از آغــاز انتفاضــه دوم االقصی 
تاکنــون، 2 هزار و 2۳0 کودک فلســطینی را 
به شهادت رسانده  اســت و 19 هزار کودک و 
نوجوان کمتر از 18 سال را بازداشت کرده  و از 
سال 2020 میالدی بین ۵00 تا ۷00 کودک 
فلسطینی را در دادگاه های رژیم صهیونیستی 
به دور از هرگونه عدالت مورد محاکمه قرار داده 
است. وی افزود: روز نیروی انتظامی را به همه 
عزیزان پرتــالش و زحمتکش نیروی انتظامی 
تبریــک می گویم کــه از ارکان امنیت ملی و 
امنیت مردم ایران و از ستون های استوار امنیت 
کشور هستند و به آنها خداقوت و خسته نباشید 

عرض می کنیم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان 
کرد: همچنین یاد عزیزانی که این روزها جان 
خود را در راستای امنیت کشور و مردم از دست 

دادند، گرامی می داریم.
تبادل پیام در حاشیه مجمع عمومی 

سازمان ملل  
کنعانی در پاسخ به ســوالی در مورد گفت 
وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و قطر گفت: 
از طریق کننده اروپایی و برخی از واسطه ها از 
جمله وزرای خارجه کشورهای همسایه، تبادل 
پیام ها برای رســیدن به نقطه توافق همچون 
ســابق در جریان اســت. در حاشــیه اجالس 
هفتــادو هفتم مجمع عمومی ســازمان ملل، 
گفت وگوهــای دو جانبه و چندجانبه ای برگزار 
و از طریق واســطه ها پیام هایی بیــن ایران و 
آمریکا رد و بدل شــد. همچنان تاکید میکنیم 
که برای دســتیابی به یک توافق خوب، قوی و 
پایدار مصصم بوده و به روند گفت وگوها پایبند 

هستیم.
وی ادامه داد پاسخ ایران به متن جمع بندی 
نهایی پیشنهاد شده از ســوی مذاکره کننده 
اروپایی قبال داده شــده و تالش ایران هم این 
بود که پاسخی شــفاف داده شود که به جمع 
بندی نهایی و شکل گیری توافق کمک کندو 
از تفســیرهایی که میتواند مخل توافق باشد، 
پیشــگیری شــود. از حســن نیت کشورهای 
همسایه اســتقبال میکنیم. همچنان در روند 

مذاکرات و تعامل و تبادل پیام حضور داریم.
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: امکان و 
فرصت برای توافق و از سرگیری اجرای برجام 
وجود دارد و این امکان هســت که در صورتی 
که طرف مقابل مشــخصا دولت آمریکا، اراده 
سیاســی خود را بروز و ظهور دهد، این توافق 

در زمان کوتاهی شکل بگیرد.
تاکید بر لزوم حفظ امنیت 

سفارتخانه ها 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ 
به ســوالی در مورد تعرض به سفارتخانه های 
ایــران در خارج از کشــور گفــت: در جریان 

تحوالت اخیر، در برخی از کشورها به خصوص 
کشــورهای اروپایی، مهاجمان موفق شدند در 
نتیجه عدم وجــود حفظت کافی و عدم توجه 
اولیه از سوی برخی از نیروهای تامین امنیت، 
بعضی از نمایندگی های مــا مورد تعرض قرار 
دهند که این گروه ها و افراد منتســب به معاند 
و ضد انقالب و خشونت طلب قرار گرفته است.

کنعانی با بیــان اینکه طبق کنوانســیون 
ویــن، کشــورها موظف هســتند تــا امنیت 
سفارت خانه های کشورها را برقرار کنند، اظهار 
داشت:  بر مبنای کنوانسیون وین، کشورهای 
پذیرنده موظف هســتند همه امکانات و تدابیر 
الزم را بــرای فعالیــت امــن نمایندگی های 
دیپلماتیــک فراهم کنند و ایــم جزو وظایف 
ذاتی  کشــورهای پذیرنده اســت. تعدادی از 
نمایندگی های ما مورد تعرض قرار گرفتند لذا 
وزارت خارجه طــی تماس های تلفنی بر لزوم 

حفظ امنیت سفارتخانه ها تاکید کرد.
نباید از خاک عراق،اراضی ایران مورد 

تعرض قرار گیرد
کنعانــی در پاســخ بــه ســوالی در مورد 
فعالیت های تروریســتی در اقلیم کردستان و 
اقدامات ایران گفت: سیاســت اصولی ایران با 
عراق، احترام بــه حاکمیت و تمامیت ارضی و 
وحدت این کشور اســت، این سیاست رسمی 
جمهوری اســالمی ایران اســت، در ســخت 
ترین شرایط زمانی که عراق در معرض هجوم 
گروههای تروریستی از جمله داعش قرار گرفت، 
ایران اولین کشور بود که به کمک عراق رفت تا 

از امنیت شهروندان عراق دفاع کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
امــا ایــران در خصوص ضرورت عــدم تبدیل 

ســرزمین های مجاور به تهدید برای خودش، 
همواره توجه دارد، متاسفانه سال های طوالنی 
اســت که گروهای تروریستی پایگاه هایی را در 
جــوار مرزهای ایران ایجــاد کردند که امنیت 
کشــور را مورد خدشــه قرار داده اســت و در 
جریان این اقدامات بسیاری از نیروهای مسلح و 

شهروندان خود را از دست داده ایم.
وی ادامــه داد: ایران بر لزوم گفت وگو های 
سیاسی در عراق و گفت و گو با مقامات محلی 
عراق،تاکیــد دارد و در ایــن خصوص تذکرات 
الزم را داده است. پاکسازی عراق از وجود این 
گروهای تروریســتی ضروری است، یادداشت 
رســمی به مســئوالن عراقی در این خصوص 
داده ایم. در مذاکرات سیاســی و غیر سیاسی 
همواره به دولت مرکزی عراق و مقامات محلی 

عراق در این خصوص تذکر داده شده است.
کنعانــی با بیان اینکه ایران اقدامات خود را 
در راســتای حسن همجواری انجام داده است، 
اظهار داشــت: در حوزه سیاســی با توجه به 
روابط خوبی که با دولت عــراق داریم همواره 
این مطالبه مطرح شده است که نباید از خاک 

عراق،اراضی ایران مورد تعرض قرار گیرد.
 ادامه مذاکره با کره جنوبی 

کنعانــی در پاســخ بــه ســوالی در مورد 
آزادسازی پول های بلوکه شده در کره جنوبی 
گفت: موضوع آزادســازی منابــع مالی بلوکه 
شــده جمهوری اســالمی ایــران در برخی از 
کشــورها از جمله در کره جنوبی همواره یکی 
از موضوعات مورد مطالبه جمهوری اســالمی 
ایران بوده و ما این را در روش های دیپلماتیک 
در قالب مذاکرات سیاسی، مذاکرات اقتصادی 
و مذاکــرات بانکی و تجــاری همواره پیگیری 

کرده ایم و جزو هدف های مهم ما است.
وی بیان کرد: معتقد هستیم دولت هایی که 
سرمایه ملی ایران در آنجا وجود دارد بر مبنای 
مناسبات دوستانه و قوانین و مقررات بین المللی 
موظف هســتند منابــع مالــی و دارایی های 
جمهوری اســالمی را آزاد کننــد و در اختیار 
طرف ایرانی بدون هیچ قید و شرطی قرار دهند 
و آزادســازی منابع مالی ما را مشروط به هیچ 
رخــداد و موضوع دیگری خــارج از چارچوب 

مناسبات دوجانبه نکنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه افزود: در 
ارتباط با کــره جنوبی موضوع مصــداق دارد 
مذاکرات جــدی در ســطوح مختلف صورت 
گرفــت در حاشــیه اجالس مجمــع عمومی 
ســازمان ملل متحد گفت و گوی بسیار خوبی 
میان مقامات دو کشــور در ســطح وزرا امور 
خارجه صورت گرفت و این تالش ها در جریان 
است و پیشــرفت های را داشــتیم و انشاءاهلل 
شاهد اتفاقات خوبی باشــیم و اخبار تکمیلی 
را بعد از پیشرفت گفت وگوها در مقاطع بعدی 

اطالع رسانی خواهیم کرد.
چانه زنی با مقامات سوئد و بلژیک   

کنعانی خاطرنشــان کرد: درخصوص گفت 
وگوهایی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد صورت گرفــت از مجموع بیش از 
۴0 مالقاتی که وزیر امور خارجه کشــورمان با 
همتایان خود در کشورهای مختلف داشتند هم 
مذاکره با همتای سوئدی و هم مذاکره و گفت 

وگو با همتای بلژیکی بود. 
مــا موضوعات فراوان داریــم اما موضوع دو 
شهروند ما جزو مطالبات مستمر و دائمی است 
و در هر گفت وگو و تماس و هر نشســتی این 

موضوع مطرح می شود.
ما همچنــان تاکید داریم برای اینکه هر دو 
شــهروند ما در یک روند غیرقانونی بازداشــت 
شــده اند، روند محاکمه این ها غیر قانونی بوده 
است. در مورد آقای اسدی، وی دارای مصونیت 
دیپلماتیک بوده اند که این مصونیت باید رعایت 
می شد اما رعایت نشد. اقدام جبرانی باید صورت 

بگیرد که در اسرع وقت آزاد شوند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
درخصوص آقای حمید نوری شــهروند دربند 
ایرانی ما در ســوئد که متاســفانه به رغم همه 
تــالش و همچنان در آنجا در زندان هســتند. 
تالش هــای ما هم در حوزه سیاســی و هم در 
حوزه کنســولی و هم در حــوزه حقوقی ادامه 
دارد و برای ایشــان تالش های زیادی صورت 
گرفته است وکالیی اخذ شده اند و این وکال در 
آنجا مورد موافقت طرف ســوئدی قرار گرفتند 
و پرونده در اختیارشــان قرار گرفت و در حال 

مطالعه هستند.
کنعانی خاطرنشان کرد: تالش زیادی برای 
ایجاد شرایط بهتر بهداشتی و خدمات انسانی 
برای آقای نوری صورت گرفت که شرایط ایشان 
در زنــدان از منظر انســانی و دریافت خدمات 
بهداشتی شرایط بهتری شــود و خوشبختانه 
شــرایط تا حدودی بهبود پیدا کــرد و زمینه 
دیدار کنسولی بین خانواده و این شهروند دربند 
ایرانی فراهم آمد این موضوع جزو مطالبات ما 
است. آمریکا باید اعتیاد به تحریم را کنار بگذارد 
کنعانی درباره گزارش دولــت آقای بایدن 
درباره بن بســت در روند مذاکرات وین گفت: 
این موضــوع از دوگانگی رفتــار دولت آمریکا 
اســت. من نمی توانم ایــن واژه را تایید کنم و 
نمی توانیم از بن بست در روند مذاکرات صحبت 
کنیم. با اینکــه روند تبادل پیام ها ادامه دارد و 
توافقاتی که قبال صــورت گرفت و جمع بندی 
آن از سوی مذاکره کننده اروپایی به طرف های 
مذاکره داده شــد پاسخی که طرف ایرانی داد، 
پاســخ کمک کننده ای به این موضوع بود که 
رونــد مذاکرات ادامه پیدا کند و به جمع بندی 

مذاکرات و اجرای توافق منجر شود.
وی تاکیــد کرد: ما در طرف مقابل شــاهد 
وجود اراده سیاسی نیستیم. ما از یک سو شاهد 
ارســال پیام های مختلف از طریق واسطه های 
مختلف و از سوی دیگر شاهد اعمال تحریم ها 
هســتیم و این رفتار سازنده ای نیست و نشان 
می دهد دولت آمریکا دچار دوگانگی اســت و 
هنوز نتوانسته مسیر مورد نیاز خود را در روند 
مذاکرات پیدا کند و در ســایه تهدید و تحریم، 
توافقی شــکل نمی گیرد ما معتقدیم که دولت 
آمریکا باید ایــن رفتار خود را اصالح کند و به 

روندهای سازنده روی بیاورد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: ما 
هــم تحریم های آمریــکا را رد می کنیم و هم 
این رفتار را رفتار غیرمتناســب با روند مذاکره 
و در تعــارض با ارســال پیام های سیاســی از 
طریق واســطه ها و این سیاســت را سیاست 
شکست خورده می دانیم. امیدوارم شاهد اصالح 
رفتار دولــت آمریکا و روی آوردن آنها به رفتار 
سازنده باشــیم. کنعانی درباره واکنش وزارت 
خارجه نسبت به دریافت پیام هواپیمای ماهان 
مبنی بــر بمب گذاری گفت: مــن این خبر را 
شنیده ام اما نمی توانم این خبر را تایید کنم یا 
در این خصوص توضیحی داشته باشم. در حال 

حاضر در این زمینه تفسیری ندارم.

سخنگویوزارتامورخارجهخبرداد

تبادل پیام  بین ایران و آمریکا در نیویورک  

گفتوگویبغدادبااقلیمکردستاندربارهعدمتهدیدهمسایگان

تاثیرطالبانبرآسیایمرکزی

مصطفی الکاظمی نخست وزیر و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان 
عراق درباره عدم تهدید همســایگان از خاک این کشور بحث و گفت وگو کردند. به 
گزارش ایرنا به نقل از میدل ایســت نیوز، »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق 
امروز دوشنبه در جریان ســفر به اربیل با »مسعود بارزانی« رئیس حزب دموکرات 
کردســتان این کشور دیدار و گفت وگو کرد. بر اســاس بیانیه دفتر نخست وزیری 
عراق، دو طرف درباره اوضاع سیاســی عــراق رایزنی و به اهمیت گفت و گوی ملی 
بین همه نیروهای سیاســی این کشــور برای خروج از بن بســت سیاسی که ثبات 
کشــور را به خطر می اندازد و بر اوضاع عمومی تاثیر می گذارد و مانع ارائه خدمات 
به شهروندان می شــود، تاکید کردند. در این دیدار بر نقش فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی در تســهیل تفاهم و کاهش ســطح تنش و دور بودن از تحریک و اهمیت 
روی آوردن بــه گفتمان ملی مســئوالنه برای عراق دموکراتیــک فدرال که قانون 
اساسی و قانون جاری اولولیت داشته باشد، تاکید شد.براساس این بیانیه، الکاظمی 
و بارزانــی درباره چالش های امنیتی مختلف و اهمیت تداوم هماهنگی مشــترک 
بغداد و اربیل برای بررســی شــماری از پرونده ها و در صدر آن مبارزه با تروریسم و 

اینکه هیچ جای خاک عراق مکانی یا مامنی برای تهدید کشورهای همجوار نباشد، 
بحث و گفت وگو کردند.به نوشته میدل ایست نیوز،  دوطرف در این دیدار همچنین 

درباره آنچه در این بیانیه »حمالت مکرر به خاک عراق« عنوان شد، بحث کردند.

پایگاه خبری آمریکایی 19۴۵در گزارشــی به 
جدیدترین تحوالت صورت گرفته در افغانستان و 

تاثیر آن در آسیای مرکزی پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری »19۴۵«، این گزارش 

مدعی شده با تشــدید ناآرامی ها در افغانستان، 
طالبان قصــد دارند جنبش خــود را به منطقه 

آسیای مرکزی صادر کنند.
بــه تازگــی، جبهه ملــی افغانســتان که از 

سوی احمد مسعود تاســیس شده روز شنبه در 
گزارشــی مدعی شد نشســت محرمانه ای میان 
مقامات طالبان افغانستان و سرکردگان 1۶ گروه 

تروریستی خارجی در کابل برگزار شده است.
این رسانه مدعی شده است فساد در سرتاسر 
آســیای مرکزی در حال گسترده است و روسیه 
مدتهاســت که نقش امنیتی مهمــی را در این 
منطقــه ایفا می کنــد. بنابر ادعای این رســانه 
آمریکایی، محاسبات اشــتباه روسیه در اوکراین 
ســبب شده همه کشورهای جناح جنوبی روسیه 

در معرض خطر قرار گیرند.
در حــال حاضــر ترکیه همان کشــوری که 
حمایتش از داعش در عراق و ســوریه بسیار مهم 
بود، به ســبب افزایش ناامنی در آسیای مرکزی 

نگران امنیت مرزهای خود است.

از طرفی دیگر دولت بایدن و همچنین بسیاری 
از جمهوریخواهان که از خروج آمریکا از افغانستان 
حمایت می کردند بر این باورند که افغانســتان و 
آســیای مرکزی در زمره نگرانــی های آمریکا به 
شــمار نمی آیند. در این گزارش آمده است این 
مســاله که نبود رســانه های فعال برای پوشش 
تحوالت اخیر در افغانســتان را به عنوان سکوت 
خبری تلقی کنیم، کار بســیار اشتباهی است. در 
واقع این نشــانه ها به این معنی است که آرامش 

قبل از توفان به سرعت به خاتمه خواهد رسید.
به استناد گزارش های خبری، این ادعا در حالی 
مطرح می شود که سازمان ملل بر این باور است 
افغانستان به پناهگاه تروریستها تبدیل شده است 
و طالبان تاکنون نتواسته است کاری برای امنیت 
افغانســتان انجام دهد. به گــزارش پایگاه خبری 

»فون«، شــماری از رهبران تروریســتی معروف 
جهان از جمله »حاجی فورگان« , رئیس جنبش 
اسالمی ترکستان شــرق، »مولوی ابراهیم رهبر 
گروه ›جماعت انصاراهلل‹ )متشکل از شبه نظامیان 
تاجیکستان( , »شیخ ذاکر« رئیس جنبش اسالمی 
ازبکســتان، »عبداهلل اویغور« نماینده القاعده در 
شــمال افغانستان، و شــماری دیگری از مقامات 
تروریستی که اشاره ای به نامشان نشده است در 
پایان ماه اوت )مرداد-شهریور( به عنوان میهمان 
حاجی افضل از نمایندگان برجسته شبکه حقانی 
در ولسوالی وزیر اکبر خان در کابل حضور داشتند.

به گزارش روز شــنبه ایرنا به نقــل از پایگاه 
خبری آســیا نیوز، طالبان پــس از برگزاری این 
نشست مخفی میهمانان خود را به والیات شمالی 

بغالن و کندز و بدخسان فرستاده است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 21/م/1401 
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیمازندران

دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
مازنــدران در نظــر دارد از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت نســبت به واگــذاری امور مربوط 
 بــه ایــاب و ذهاب دانشــجویان در ســال تحصیلی
1۴02-1۴01  به بخش غیــر دولتی اقدام نماید. از 
متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اسناد و تحویل 
پیشــنهاد طبق برنامه زمان بندي ذیل دعوت بعمل 

می آید. 
*مهلت دریافت اســناد: از تاریخ 1۴01/0۷/12 

لغایت 1۴01/0۷/1۶.
*مهلت تحویل پیشنهاد: 1۴01/0۷/2۶ .

*زمان گشایش پیشنهادها: 1۴01/0۷/2۷.
* مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 

به شــرح مندرج در اســناد مناقصه به صورت نقدی 
واریز به شماره حساب 272790485 نزد بانک رفاه 
یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار سررســید 
ضمانتنامــه بانکی باید حداقل ســه ماه پس از تاریخ 

پیشنهاد قیمت باشد.
 * محل دریافت اســناد و تحویل پیشنهادات: 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR.  در ضمــن به 
پیشــنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* اداره مناقصات و قراردادهای دانشــگاه با شــماره 
تلفن 33044109-011 آماده پاسخگویی به سؤاالت 

می باشد. 

وزیــر امور خارجه در گفت وگــوی تلفنی با همتای قطری خود گفت: با 
اســتفاده از فرصت حضور در نیویورک، برای نزدیکتر شدن دیدگاه های 
مذاکراتی، از طریق واســطه پیام های بیشتری بین آمریکا و ایران تبادل 

شد. 
در تماس تلفنی شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخســت 
وزیر و وزیر امور خارجه قطر با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، 

درخصوص مذاکره برای لغو تحریم ها بحث و تبادل نظر شد.
امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی اظهار داشــت: با جدیت برای 

رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار تالش می کنیم. 
وزیــر امور خارجه افزود: با اســتفاده از فرصت حضور در نیویورک، برای 

نزدیکتر شدن دیدگاه های مذاکراتی، از طریق واسطه پیام های بیشتری 
بین آمریکا و ایران تبادل شد. 

امیرعبداللهیان تاکید کرد: معتقدیم کار اکنون در مسیر درست خود قرار 
دارد. نحوه استمرار تعامل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی 
اتمی ایران نیز در جریان ســفر رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان به 

نشست آژانس در وین از دیگر تحوالت است.
شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر نیز در این گفت 
وگوی تلفنی تاکید کرد که طرف آمریکایی عالقه مند اســت تبادل پیام 
ها و تالش اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده، منجر به دســتیابی به 

توافق و بازگشت به برجام شود.

گفتوگویوزرایخارجهایرانوقطردربارهآمریکا

استعفایرئیستیممذاکرهکنندهتلآویودرپروندهترسیممرزآبیبالبنان
به دنبال اختالفات شــدید میان ســران رژیــم صهیونیســتی و اتهام زنی های 
متقابــل میان آنها و متهم کردن یکدیگر به شکســت در مقابل حزب اهلل لبنان در 
پرونده ترســیم مرزهای دریایی بین فلسطین اشغالی با لبنان، این بار منابع خبری 
صهیونیستی از استعفای رئیس تیم مذاکره کننده تل آویو در این پرونده خبر دادند.
به گزارش ایرنا به نقل از ســایت النشــره، وزارت انرژی رژیم صهیونیستی امروز 
)دوشــنبه( اعالم کرد: »عودی ادیری« که طی دو سال گذشته ریاست تیم مذاکره 
کننده اســرائیل در پرونده ترســیم مرزهای دریایی با لبنان را عهده دار بوده است، 

از سمتش استعفا کرد.
طبق ادعای وزارت انرژی رژیم صهیونیســتی، ادیری به منظور مشــغول شدن 

در سمتی دیگر از ریاست هیئت مذاکره کننده رژیم اشغالگر استعفا کرده است.

این درحالی اســت که روزنامه صهیونیستی »معاریو« با اشاره به دلیل استعفای 
ادیری نوشــت که نزدیکان وی می گویند او به دلیل مخالفتش با توافق احتمالی در 
پرونده ترسیم مرزها از سمتش استعفا کرده است. در حالی که مقامات صهیونیست 
این روزها با کابوس حزب اهلل روزگار خود را ســپری می کنند و رســانه ها و برخی 
مقامات فعلی و سابق این رژیم به موفقیت لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی 
اذعان کرده اند، منابع صهیونیســتی از تشدید تنش و جنگ کالمی میان سران این 
رژیم خبر می دهند. به دنبال تحوالت دو روز اخیر در زمینه پرونده ترسیم مرزهای 
دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی و سخنرانی سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب 
اهلل لبنان در این باره رســانه های رژیم صهیونیســتی نیز نوشــتند: نصراهلل در نبرد 

آگاهی و هوش در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی پیروز شد.


