
5 یک شنبه  19 اسفند 1397  شماره 4981  دیپلمـاسی

رایزنی ظریف با همتای آذربایجانی 
وزارت خارج��ه جمهوری آذربایجان درباره س��فر 
الم��ار محمد یاروف وزیر خارجه این کش��ور به تهران 
و دی��دارش با محمدجواد ظری��ف همتای ایرانی خود 
بیانی��ه ای صادر ک��رد و از رایزنی آنها درباره مناقش��ه 

قره باغ خبر داد.
در ای��ن بیانیه با اش��اره به دی��دار وزرای خارجه 
جمهوری آذربایجان و ایران آمده اس��ت: در این دیدار 
دو طرف درباره موضوع��ات مختلف دوجانبه از قبیل 
توس��عه روابط در حوزه های گردش��گری و فرهنگی، 
هم��کاری در س��ازمان های منطق��ه ای و بین المللی، 

تعمیق همکاری در یونسکو صحبت کردند.
طبق اعالم وزارت خارج��ه جمهوری آذربایجان، 
محم��د ی��اروف و ظریف درباره نشس��ت آتی س��ران 
کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد ب��ه میزبانی باکو 
و برگزاری نشست وزرای خارجه این سازمان پیش از 

نشست سران صحبت کردند.
به گفته ای��ن وزارتخانه، وزی��ر خارجه جمهوری 
آذربایج��ان در دی��دار ود در تهران درب��اره لزوم حل 
در اس��رع وقت مناقش��ه ناگورنو قره باغ بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان تاکید ک��رد و همتای ایرانی 
خود را در جریان وضعیت جاری فرایند مذاکرات قرار 
داد. ظری��ف در این دیدار تاکید کرد که ایران، امنیت 
و توس��عه جمهوری آذربایجان را امنیت و توسعه خود 

می داند.  باشگاه خبرنگاران 

تکرار ادعای ضد ایرانی از سوی واشنگتن 
وزی��ر خارجه آمریکا و مش��اور امنی��ت ملی کاخ 
س��فید ای��ن کش��ور، در اظهاراتی جداگان��ه ادعاهای 
واش��نگتن درباره پرونده مفقود شدن رابرت لوینسون 

عامل سیا و اف بی آی در ایران را تکرار کردند.
س��اعتی بعد از انتش��ار بیانیه وزیر خارجه آمریکا 
تحت عنوان دوازدهمین س��الگرد ناپدید شدن رابرت 
لوینس��ون، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
هم ادعاهای آمریکایی ها علیه ایران درباره سرنوش��ت 

این عامل سیا و اف بی  آی را تکرار کرد.
مقامات آمریکایی مدعی اند که او به جزیره کیش 
س��فر کرده و در آنجا مفقود شده است. بعد از مفقود 
شدن لوینسون چند تصویر و یک نوار ویدئویی از وی 
منتشر ش��د، در حالی که لباس زندانیان گوانتانامو را 

بر تن داشت.
وزی��ر خارجه آمریکا در این بیانیه ادعا کرد: ما بار 
دیگ��ر از رژیم ایران می خواهیم که آقای لوینس��ون را 
ب��ه خانواده اش برگرداند. ما ب��ه بازگرداندن ایمن همه 
گروگان های آمریکایی مصمم هس��تیم. بولتون هم در 
بیانیه خود مدعی شد: باب )رابرت( لوینسون ۱۲ سال 
قبل در ایران دس��تگیر ش��د. حکومت ایران از مدت ها 
قبل به تعهدش برای کمک کردن به منظور بازگرداندن 

او به خانواده اش عمل نکرده است.  تسنیم 

اخبار

با حضور پایگاه های آمریکایی در عراق مخالفیم
رئیس ائتالف الفتح عراق با ابراز خرسندی از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری 
اس��المی ایران تأکید کرد: ما با حضور نظامی��ان و احداث هرگونه پایگاه نظامی 

آمریکا در کشورمان مخالفیم.
هادی العامری اظهار داش��ت:عراق به زیباترین شکل به سفر حسن روحانی 

رئیس جمهور ایران به بغداد خوشامد می گوید و از آن استقبال می کند.
وی ف��زود: حتی اگر حضور نظامیان آمریکایی برای اهداف آموزش��ی و امور فنی 

اس��ت، این مسئله باید بنا به درخواس��ت دولت عراق باشد و اگر با درخواست دولت عراق 
باشد، قطعاً این درخواست را بررسی و تصمیم مناسب را اتخاذ می کنیم. وی تصریح کرد: 
بسیاری از مستشاران ایرانی کنار نیروهای عراقی با داعش جنگیدند و خدا بهترین پاداش 
را به آنها عنایت فرماید. العامری گفت: ما از سفر تمام رؤسای کشورهایی که برای همکاری 

اقتصادی و سیاسی به عراق می آیند، به ویژه ایران استقبال می کنیم.  تسنیم 

درحاشیه 
استقبال گوترش از افزایش همکاری ایران در زمینه حقوق بشر

دبیرکل سازمان ملل در گزارش ساالنه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران 
ضمن اس��تقبال از افزایش همکاری مقامات جمهوری اس��المی در زمینه حقوق 

بشر باز هم موارد ادعایی درباره نقض حقوق بشر در ایران را تکرار کرد.
آنتونیو گوترش به ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل ارائ��ه داد که در آن 

چندی��ن بار از همکاری و تعامل مقامات ایرانی در زمینه حقوق بش��ر با نهادهای 
مربوطه اس��تقبال ش��ده اس��ت. با این حال، گوترش خواهان بهبود وضعیت حقوق 

بش��ر در ایران در مواردی همچون مجازات اعدام به ویژه برای افراد زیر ۱۸ سال، آزادی 
بیان، حقوق اقلیت های دینی و نژادی، حقوق زنان و بازداش��ت افراد دو تابعیتی و اتباع 

خارجی شده است.
دبیرکل س��ازمان ملل در گزارش خود آورده اس��ت: دولت ایران به طور روز افزون با 

دفتر کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده است.  فارس 

معادله
بدون ایران و عراق نمی توانیم در منطقه امنیت ایجاد کنیم

محمدج��واد ظریف در همای��ش حکیم؛ محور وحدت گف��ت: بدون ایران و 
ع��راق ما نخواهیم توانس��ت در منطقه امنیت ایجاد کنی��م، بدون ایران و عراق، 
این منطقه روی امنیت و آرامش را نخواهد دید. ایران و عراق دو س��تون استوار 
امنی��ت در خلیج فارس و خاورمیانه هس��تند و امیدواریم با حرکت جدیدی که 

به یمن اراده مقامات عراقی ایجاد شده و این حرکت بسیار مبارک است، بتوانیم 
حرکت رو به جلو داشته باشیم.

وی عن��وان کرد: حرکت زیبایی که عراقیها ش��روع کردند در دوره اخیر این اس��ت 
که ما گروهها و ائتالفهایی داریم که ش��امل همه اقوام و طوایف اس��ت و این ثمره خون 
شهید حکیم است که واقعا شهید وحدت بود. نه تنها شهید محراب بلکه شهید و منادی 
وح��دت بود. ما ام��روز در عراق گروه های ملی عراقی داریم ک��ه از همه طوایف، اقوام و 

مذاهب  شکل گرفتند.  ایرنا 
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آگهى تغييرات شــركت خدماتى كشــاورزى برزين مهر بهشــهر سهامى 
خاص به شماره ثبت 869 و شناسه ملى 10760135204 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد :الف ) ســمت اعضاى هيئت مديره به قــرار ذيل : آقاى 
محمدصادق خاكى اشرفى به شماره ملى 2180075499 بسمت رئيس 
هئيت مديره 3-آقاى رضا عســگريان به شــماره ملى 2181188351 
بســمت نائب رئيس هئيت مديره و خانم بهارالســادات مرادى فادى به 
شماره ملى2181199760 بسمت مديرعامل و عضو هئيت مديره همگى 
براى مدت دوسال تعيين گرديدند. ب) كليه اسناد بانكى (چكها و بروات 
و ســفته ها) وكليه اوراق و اســناد بهادارو قراردادها وعقود اســالمى و 
ساير نامه هاى عادى و ادارى به امضاء ثابت مديرعامل (خانم بهارالسادات 
مــرادى قادى)به همراه رئيــس هئيت مديره (آقــاى محمدصادق خاكى 
اشــرفى يا نائب رئيس هئيت مديره (آقاى رضا عسگريان )همراه با مهر 

شركت معتبر خواهد بود . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى بهشهر (407896)

آگهى تغييرات شــركت خدماتى كشــاورزى برزين مهر بهشــهر سهامى 
خاص به شماره ثبت 869 و شناسه ملى 10760135204 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1397/7/30 تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد :الف ) اعضــاء هيئت مديره 
بــه قرار ذيل براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند:خانم بهارالســادات 
مرادى فادى به شــماره ملــى 2181199760 و آقاى محمدصادق خاكى 
اشــرفى به شماره ملى 2180075499 و آقاى رضا عسگريان به شماره 
ملــى 2181188351 ب) خانــم راحلــه صلواتــى محمدى بــه كد ملى 
2090283645 بعنــوان بازرس اصلى و آقاى حميدرضا جعفرى كدملى 
2180054106 بعنــوان بازرس على البدل شــركت به مدت يكســال 
انتخاب شدند ج) روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى 

شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى بهشهر (407895)

آگهى تغييرات شــركت آرا پليمر زرين (ســهامى خاص) به شماره ثبت 
224 و شناسه ملى 10861819214 

مــورخ  العــاده  فــوق  عمومــى  مجمــع  اســتناد صورتجلســه  بــه 
1397/09/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1. موضوع فعاليت شركت 
تغيير يافت و ماده 2 اساســنامه به شــرح ذيل اصــالح گرديد: تهيه ، 
توليد ، ســاخت ، نصب ، توزيع ، فــروش انواع محصوالت و مصنوعات 
پالســتيكى ، الســتيكى ، نايلــون ، نايلكــس ، ســلفون ، ظــروف يكبار 
مصــرف ، لــوازم خانگــى ، قطعات پالســتيكى و انواع لولــه و اتصاالت 
پالســتيكى ، پلــى اتيلن ، پروپلى پيلــن ، رزوه اى و جوشــى و الكترو 
فيــوژن و مديريــت ، مطالعــه ، طراحى ، انتقال دانــش فنى واحدهاى 
مرتبــط در رابطه با موضوع شــركت و صــادرات و واردات مواد اوليه 
، تجهيــزات ، ماشــين آالت و قطعات صنعتى و اخــذ و اعطاى نمايندگى 
با اشــخاص حقيقــى و حقوقى اعم از دولتى و خصوصى و مشــاركت با 
اشــخاص حقيقى و حقوقى اعم از داخلــى و خارجى و اخذ وام و اعتبار 
از بانك ها و موسســات مالى و اعتبارى و انجام هر گونه عمليات مجاز 
بازرگانــى و واردات و صادرات كليه كاالهاى مجــاز بازرگانى و صنعتى 
و حق العمــل كارى كليه موارد فوق الذكردر صــورت ضرورت قانونى 
انجــام موضوعات پس از اخــذ مجوزهاى الزم. (ثبــت موضوع فعاليت 
مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد). 2. اساسنامه 

جديد در 67 ماده و 16 تبصره به تصويب مجمع رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى بوئين زهرا (409447)

مديريت محترم شهرك ياس قوى خزر
با احترام به اســتحضار مى رســاند باتوجه به اين كه زمان مديريت(هيأت مديره) 
فــوق به اتمام رســيده لطفا مقدمــات الزم را جهت ثبــت روزنامه كشــورى و برگزارى 
انتخابات جديد در اســرع وقت مقرر بفرماييد . مالكين كه مشــغله كارى داشته باشند 
فقط با وكالت قانونى جهت اخذ رأى انجام پذير خواهد شــد والغير . ضمنا بايد اشــاره 
كرد شخص بيش از 3 نفر را نمى تواند وكالت بپذيرد تا سوءبرداشت و در حق ديگران 
اجحاف نشود.در ضمن جلسه تعيين هيأت مديره در تاريخ 98/1/6ساعت 15 واقع در 
شهرك ياس قو خزر  برگزار مى شــود. جهت اطالع:مديرعامل-هيأت مديره-بازرس-

مالكين-مدير داخلى.م/الف
رييس هيأت مديره شهرك-مهدى زرين

آگهى تغييرات شــركت آرا پليمر زرين (ســهامى خاص) به شــماره ثبت 224 و 
شناسه ملى 10861819214 

به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/9/20 تصميمات 
ذيــل اتخاذ شــد : 1. خانمها راضيه غفارى كد ملى 4132572196 به ســمت 
رئيس هيئت مديره، و ريحانه غفارى كد ملى 4120121089 به ســمت نائب 
رئيس هيئت مديره و آتنا كريمى روزبهانى كد ملى 4120012271 به ســمت 
عضــو هيئت مديره و آقــاى محمدرضا نعمتى به شــماره ملى 0060305592 
(خــارج از اعضــاى هيئت مديــره و خارج از ســهامداران) فرزنــد احمد متولد 
1352/11/26 نشــانى تهران سهروردى شمالى خ خرمشــهر خ عربعلى كوچه 
5 پ 1 كدپســتى 1533884697 به ســمت مديرعامل تعييــن گرديدند. 2. 
كليه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــركت از قبيل چك، ســفته ، براوات ، 
قراردادها و عقوداســالمى با امضــاى رئيس هيئت مديره و نائب رئيس هيئت 
مديره متفقاً همراه با مهر شركت و كليه اوراق عادى و مكاتبات ادارى با امضاى 
مديرعامل يا هر يك از اعضاى هيئت مديره منفرداً همراه با مهر شركت معتبر 

مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بوئين زهرا (409448)

آگهى مزايده
به موجب نيابت واصله از اجراى احكام مدنى دادگســترى بوشهر و به موجب پرونده 
كالسه 960613 اجرايى شعبه اول حقوقى كنگان آقاى داريوش ايزد پناهى محكوم است 
به پرداخت 700 ميليون تومان در حق آقاى ابوالقاسم بشارده و در صورت عدم پرداخت 
وثيقه توديعى بشماره ملك 3/5490 آقاى ايمان صفايى فرزند على بفروش برسد كه به 
شــرح شش دانگ عرصه يك قطعه زمين پالك 5490 فرعى مفروز مجزى شده از 3619 
فرعى از 3 اصلى (به موجب صورتمجلس تفكيكى شماره 14674 مورخ 83/9/24 پالك 
3619 فرعى به چندين قطعه تفكيكى از جمله پالك 5490 فرعى كه به موجب سند قطعى 
شــماره 22601-85/8/1 دفتر خانه اســناد رسمى شماره 12 كنگان از طرف آقاى على 
صفايى به آقاى ايمان صفايى منتقل شده است. حدود اربعه عبارت است از شمال در دو 
قســمت اول بطول 53 متر به پالك 5489 فرعــى از 3 اصلى دوم بطول 50 متر به پالك 
5488 فرعى از 3 اصلى شــرق بطول 30 متر به گذر 16 مترى جنوب بطول 103 متر به 
پالك 5491 فرعى از 3 اصلى غرب بطول 30 متر به گذر (بلوار اصلى) به مساحت 3090 
مترمربع ملك فوق با توجه به وضعيت استقرار آن كه 30 متر عرض لب بلوار (حد غرب) و 
از حد شرقى نيز داراى گذر است در دو قسمت مورد ارزيابى قرار مى گيرد الف- قسمت 
اول بــه عرض 30 متر و عمق 50 متر به مســاحت 1500 مترمربــع از قرار هر مترمربع 
18/000/000 ريال و قســمت دوم به عرض 30متر و عمق 53 متر به مســاحت 1590 
مترمربع از قرار هر مترمربعى 8/000/000 ريال اين دادگاه قصد دارد از طريق مزايده 
و از محل فروش ملك فوق الذكر محكوم به را پرداخت نمايد. ارزش ملك مجموعا به مبلغ 
39/720/000/000 ريال توسط كارشناس برآورد گرديده است مزايده در مرحله اول 
بوده و از قيمت پايه كارشناسى مزايده شروع و با باالترين قيمت پيشنهادى موافقت مى 
گردد تاريخ انجام مزايده روز 98/1/17 ســاعت 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى 
دادگسترى كنگان مى باشد متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از انجام مزايده در اين دادگاه 
حاضر و با هماهنگى نسبت به بازديد از ملك مورد نظر اقدام نمايند پرداخت قيمت ملك 

و انتقال آن به خريدار وفق مقررات خواهد بود. م الف/692
 دادرس اجراى احكام مدنى دادگسترى كنگان

آگهى حصر وراثت
آقــاى  يارعلــى شــعبانپور ســورى ش ش 24 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
1/1273/97 از اين شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان ام البنين شعبانپور سورى ش ش 184در تاريخ 97/11/4 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-رويا 
رستمى ف رضا و ام البنين ش ش 2050643934 متولد 1374 دختر متوفى2-رضا 
رســتمى ف رستم و فضه ش ش 34864 متولد 1354 پسر متوفى3-ريحانه رستمى 
ف رضا و ام البنين ش ش 205078642 دختر متوفى4-يارعلى شعبانپور ف امامعلى 
و ملك نساء ش ش 24 متولد 1328 پدر متوفى.اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

متن آگهى
در اجــراى بند 333- مجموعه بخشــنامه ثبتى اعالم مــى دارد: پرونده ثبتى پالك 
109/4348كه سند مالكيت آن به نام خانم يگانه نصورى ششدانگ عرصه به مساحت 
420 مترمربع واقع در شهرستان كنگان قطعه يك بخش هشت كنگان به شماره چاپى 
174240 و شناســنامه دفتر امالك الكترونيكى 139720324006000113 صادر 
گرديده اســت لذا اداره ثبت اســناد و امالك كنگان وفق مقررات قانونى و بخشــنامه 
صادره درصدد تشــكيل پرونده المثنى مى باشــد و در حال حاضر پرونده پالك مذكور 
مفقود گرديده و اقدامات قانونى جرى تشريفات قانونى اعمال گرديده و مراتب فقدان 
به دادسراى محل اعالم گرديده لذا بدين وسيله از تاريخ انتشار اين آگهى هر شخصى 
اعم از حقيقى و حقوقى ادعاى مالكيت يا هرگونه ادعايى ديگرى نسبت به پالك مذكور 
دارند با در دســت داشــتن اصول اسناد و مدارك و مســتندات مالكيت به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان كنگان مراجعه نمايند. در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت 
تعيين شده عمليات تشكيل پرونده المثنى به نفع اشخاص ذيحق و ذيسمت انجام مى 

پذيرد. م الف/693- تاريخ چاپ 97/12/19
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى اله نظر حدادى جاروبى فرزند صفدر بموجب درخواست كتبى منضم به 2 برگ 
استشهاد محلى مصدق، مدعى است سند مالكيت خود را به شماره مسلسل 752354 
الف/ 93 واقع در شــهركرد بخش ده تحت پالك 1318/9377 را در اثر سهل انگارى 
مفقود و تقاضاى صدور ســند المثنى نموده اســت مراتب مطابق مــاده 120 آئين نامه 
قانون ثبت اسناد و امالك آگهى مى گردد. علهذا هر كس مدعى انجام معامله به غير از 
آنچه در اين آگهى ذكر گرديده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد مى تواند 
از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره 
ثبت اســناد و امالك شهركرد مراجعه و اعتراض خود را كتباً تسليم نمايد بديهى است 
پس از انقضاى مهلت مذكور چنانچه اعتراض واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض 
اصل سند يا سند معامله ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و تسليم گردد 
ضمنا طــى ســند رهنــى شــماره 44438-1391/4/3 و 27611-1387/12/3 و 
و   1389/1/30-33550 و   1389/11/20-38357 و   1392/7/30-49734

39472-1390/2/4 در رهن بانك ملى مى باشد.
 بشارتى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

گروه دیپلماسی  بنیامی��ن نتانیاه��و نخس��ت پرونـــــده
وزیر رژی��م غاصب صهیونیس��تی تهدید کرده که 
ای��ن رژیم  نفتکش هایی که نف��ت ایران را قاچاق 
می کنند را ه��دف قرار خواه��د داد ادعایی که از 
منظر ناظران سیاس��ی با دم شیر بازی کردن است 
و او ب��ه خوبی می داند که اگر کش��تی های تجاری 
نف��ت کش ایران از جانب این رژیم غاصب متجاوز 
و کودک کش مورد آسیب قرار گیرد انرژی بخش 
قابل توجهی اروپا و بخش��ی از کشورهای صنعتی 
و این رژیم نخواهد رس��ید چرا که توانمندی های 
ای��ران در گذرگاه ه��ای راهبردی جه��ان بگونه ای 
است که می توانند خاموش��ی اتاق های منازل این 

کشور ها را به دنبال داشته باشد.
طب��ق همه قوانین و مقررات بین المللی ایران 
مجاز اس��ت نفت خود را صادر کن��د و اگر آمریکا 
از قوانی��ن بین المللی تخطی ک��رده و برای خود 
تحریم های��ی بر نفت ایران وض��ع کرده این به این 
معنا نیس��ت که تصمیم های این دولت استعماگر 

جهان شمولی است 
به بیان دیگردر واقع چیزی به نام نفت قاچاق 
ایرانی وجود ندارد و کل نفت صادراتی ایران طبق 
قوانی��ن بین المللی مش��روع و قانونی به حس��اب 
می آی��د و ای��ن آمریکا اس��ت که ب��ا تصمیم خود 
مق��ررات بین المللی و تصمیمات ش��ورای امنیت 

سازمان ملل را زیر پا گذاشته است.
با توجه به این شرایط هیچ نفتکشی به عنوان 
نفتکش قاچ��اق کننده نفت ای��ران وجود ندارد و 
هم��ه ای��ن نفت کش ه��ا نفت کش های مش��روع 
و قانون��ی می باش��ند و هر گون��ه حمله و یا حتی 
جلوگی��ری از حرکت این نفت کش ه��ا تعدی به 
قوانی��ن بین الملل��ی مربوط به تردد کش��تی های 

باری از آب های آزاد به حساب می آید.
البته نتانیاهو فراموش نکند که هرگونه تخطی 
و تج��اوزی به کش��تی ه��ای نفتک��ش جمهوری 
اس��المی ایران با پاس��خ قاطع و محک��م مقامات 

نظامی کشورمان مواجه خواهد شد
البته وظیفه ش��ورای امنیت و س��ازمان ملل 
مقابله ب��ا چنین هرج و مرج هایی اس��ت چرا که 
چنی��ن تهدیدهای��ی می تواند صل��ح وامنیت بین 

المللی را به خطر بیاندازد.
ب��ه هر ح��ال نتانیاهو به خوبی م��ی داند اگر 
کوچکتری��ن اقدام��ی علی��ه کش��تی ه��ای نفتی 
جمهوری اسالمی انجام دهد با اقدام تالفی جویانه 
ته��ران مواج��ه خواهد ش��د و از این رو س��خنان 
نخس��ت وزیر رژیم غاصب صهیونیس��تی بیش از 
اینک��ه تهدیدات واقعی به حس��اب آی��د به نوعی 
ش��انتاژهای تبلیغاتی هست که وی تالش دارد از 
طریق آن بتواند درون اس��رائیل در انتخابات آتی 

مقداری رای جمع کند.

 دستگاه دیپلماسی
 به یاوه گویی های نتانیاهو پاسخ دهد

س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس مسائل 
سیاست خارجی در خصوص تهدید اخیر نتانیاهو 
علیه کش��تی های نفتی ایران گفت: اخیرا نخست 
وزیر رژیم غاصب صهیونیستی مطالبی را خارج از 
عرف دیپلماتیک و قواعد شناخته شده بین املللی 
و عرف کشور داری در خصوص جمهوری اسالمی 
ایران بیان نموده اس��ت، ابت��دا از این منظر گزاف 

گویی های وی مود ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی اف��زود: ام��روز در نظام بی��ن الملل هیچ 
مس��ئولی در هی��چ کش��وری نمی توان��د مناف��ع 
ملی کش��ورهای دیگ��ر را مورد تهدی��د قرار دهد 

بنابراین ادعای نتانیاه��و در خصوص غرق نمودن 
کش��تی های نفت صادرت��ی ایران با هی��چ یک از 
قواع��د بین الملل��ی همخوانی ن��دارد و یک جرم 
آش��کار محس��وب می گردد اما از دیدگاه سیاسی 
باید گفت شرایط فعلی رژیم صهیونیستی از لحاظ 
داخلی منطقه و بین المللی به گونه ای نیس��ت که 
بتواند حتی کشورهای کوچک همسایه خویش را 
بطورعلنی تهدبد نماید چه برس��د به تهدبد منافع 
ملی جمهوری اسالمی در بعد صدور قانونی نفت و 

بعد تجاری و اقتصادی آن. 
این اس��تاد دانشگاه تصریح کرد: بر این اساس 

باید به مقامات سازمان ملل متحد آمریکا و بعضی 
از کش��ورهای اروپایی طرفدار رژیم صهیونیس��تی 
ب��ا صراحت بیان نمود که با دم ش��یر بازی نکنید 
که در غی��ر این صورت و خط��ای راهبردی رژیم 
صهیونیس��تی این رژیم و بخشی از اروپا و تعدادی 
از کش��ورهای صنعت��ی جهان با خاموش��ی مطلق 

روبرو خواهند شد.
 به ب��اور صدرالحس��ینی؛ این ب��ه مفهوم آن 
است که اگر کش��تی های تجاری نفت کش ایران 
از جان��ب این رژیم غاص��ب متجاوز و کودک کش 
مورد آس��یب قرار گیرد انرژی بخش قابل توجهی 

اروپا و بخش��ی از کش��ورهای صنعتی و این رژیم 
نخواهد رس��ید چرا ک��ه توانمندی ه��ای ایران در 
گذرگاه ه��ای راهبردی جهان بگونه ای اس��ت که 
می توانند خاموشی اتاق های منازل این کشور ها را 

به دنبال داشته باشد. 
به نظر می رس��د رژیم صهیونیس��تی با عوامل 
ش��کنده متععدی در داخل کش��ور روبرو است که 
مجبور اس��ت ب��ا بیان حرف ه��ای بزرگتر از دهان 
مس��ئوالن خود برای مدت موقت ش��رایطی را در 
سرزمین های اش��غالی ایجاد نماید که از فروپاشی 

این رژیم جلوگیری نماید. 
وی اظهارداش��ت: رژی��م صهیونیس��تی اگ��ر 
توانایی نظامی مقابله با منافع جمهوری اسالمی را 
می داشت قبل از آن سر پنجه های انقالب اسالمی 
و طرف��داران انقالب اس��المی را که ام��روزه بنام 
جبهه مقاومت ش��ناخته می ش��ود را کنترل نمود، 
این رژیم در شرایطی قرار دارد که حتی در مقابل 
مقاوم��ت محصور در خاک غزه نیز ناتوان اس��ت و 
در کمتر از 4۸س��اعت توانایی خویش را در مقابل 
موشک های حماس و جهاد اسالمی از دست داده 
اس��ت و ای��ن ماجرا نه مربوط به تاریخ گذش��ته و 
زمان های دور بلکه مربوط به ماه های اخیر در سال 

۲0۱۸میالدی است. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
خاطرنشان کرد: انتظار می رود پاسخ الزم از سوی 
دستگاه دیپلماسی کشور به یاوه گویی های نتانیاهو 
هرچه س��ریعتر داده ش��ود و از طرف دیگر خوب 
اس��ت این شخص مفس��د خود و همسرش قبل از 
بیان گزاف گویی در دادگاه های رژیم صهیونیستی 
پاس��خ مفاس��د خود را داده و انتخابات زود هنگام 
این رژی��م را در هاله ای از ترس و ناامیدی و یاس 

مردم خود واگذار کند. 

تهدید نتانیاهو به هدف قرار دادن نفتکش های ایرانی: 

با دم شیر بازی نکن 

س��خنگوی جنب��ش نجبا ع��راق اعالم ک��رد منطقه با 
چالش های زیادی از جمله معامله قرن و عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی روبه روست و آمریکا هم به فشار خود 
بر مح��ور مقاومت افزوده اما این فش��ار تاکن��ون به جایی 

نرسیده است.
سید هاشم الموسوی اعالم کرد، منطقه شاهد چالش ها 
و توطئه های زیادی است و از جمله مهمترینش معامله قرن 
و تالش برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی و 
تحریم های آمریکاست. آمریکا در حال اعمال فشار سیاسی، 
اقتص��ادی و نظامی بر محور مقاومت اس��ت اما تاکنون این 
فشارها شکس��ت خورده اس��ت. وی تصریح کرد: حقایق و 
نتایجی که تاکنون سیاس��ت های آمریکا بر جای گذاش��ته 
نشان از وحش��یانه بودن سیاس��ت های این کشور است  - 
آمریکا هشت سال تالش کرده که دولت سوریه را سرنگون 

کند اما ش��اهد شکست آن هستیم، آمریکا در پی روی کار 
آوردن دولتی در سوریه بود که در پوشش آن منابع سوریه 
را مصادره کند. آمریکا زمانی که در س��وریه شکس��ت خورد 

اعالم کرد که می خواهد از آن خارج شود.
الموس��وی ادام��ه داد: آمریکا اعالم کرد که از س��وریه 
خارج می شود و آن را به دیگران می سپارد اما روشن نیست 
که منظورش از دیگران کیس��ت. آیا ترکیه اس��ت یا دولت 
مرکزی سوریه.. آمریکا با ایجاد منطقه حائل در صدد است 
بخش��ی از نیروه��ای خود را در آن ن��گاه دارد. به اعتقاد ما 
حضور این نیروها برای هدایت گروه های مسلح و تروریستی 

در آن منطقه است.
وی در ادام��ه گف��ت، دونال��د ترامپ تهدی��د کرد که 
تروریست های باقی مانده )در شرق سوریه( را به کشورهای 

اصلی خودشان بازمی گرداند.  فارس 

سخنگوی نجباء:
 فشارهای آمریکا بر محور مقاومت، شکست خورده است

کارشناس مس��ائل منطقه گفت: سفر  روحان��ی ب��ه عراق ب��ا س��فر مخفیانه نظـــــرگاه
ترام��پ هماوردی می کند و می تواند منجر به کاهش قدرت 

و نفوذ آمریکا در عراق شود.
س��ید رضا قزوینی در خصوص اهمیت سفر قریب الوقوع 
رئیس جمهور به عراق به عنوان همس��ایه غرب��ی ایران که از 
نزدیکی فکری و اشتراکات زیاد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و 
دینی هم با ایران برخوردار است، اظهارداشت: سفر آقای روحانی 
به عراق، نخستین سفر وی به این کشور از ابتدای دولت یازدهم 
تا کنون است، در واقع از تیرماه سال ۱۳۹۲ تاکنون مقامی در 
س��طح ریاست جمهور به بغداد س��فر نکرده بود و پس از تردد 
فراوان مقامات عراقی، آنها انتظار داش��تند تا رئیس دس��تگاه 

اجرایی ایران نیز سفری را به عراق داشته باشد.
وی گفت: خوش��بختانه پس از س��فر آقای ظریف وزیر 

امور خارج��ه و تعدادی دیگر از مقام��ات اقتصادی و نفتی 
ایران��ی، هماهنگی ه��ای این س��فر صورت گرفت��ه و آقای 

روحانی در ۲0 اسفند عازم بغداد خواهند بود.
غرابی ب��ا بیان اینکه به اقتضای مس��ائل همس��ایگی، 
فرهنگی و مرزهای مش��ترک دو کشور، عراق و ایران روابط 
خوب��ی ب��ا یکدیگر دارن��د و چنین رف��ت و آمدهایی میان 
همسایگان طبیعی اس��ت، افزود: شرایط خاص منطقه ای و 
بین المللی برای دو کش��ور به خص��وص ایران، تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه ایران و فش��ارهای واشنگتن بر بغداد 
ب��رای دوری از تهران، اهمیت این س��فر، اهداف و نتایج آن 
را دوچندان کرده اس��ت. این کارشناس مسائل منطقه بیان 
کرد: در عرصه بین المللی، دیپلماس��ی مطلوب، گس��ترش 
روابط با همه کشورهای جهان در چارچوب منافع مشترک 

و در همه سطوح منطقه ای و بین المللی است.  مهر

غرابی 
سفر روحانی به بغداد منجر به کاهش نفوذ آمریکا می شود


