
اذعان به توانمندی های راهبردی ایران
برخی رســانه های رژیم صهیونیســتی به موفقیت 
ایران در ایجاد توانمندی های راهبردی و اســتقرار 

موشک های نقطه زن در سوریه اذعان کردند.
در همین زمینه برخی رسانه های رژیم صهیونیستی 
در واکنش به سفر بشــار اسد به ایران در هشتم ماه 
مه )هجده اردیبهشت( اعالم کردند: »ائتالف ایران و 
سوریه باقی خواهد ماند و حتی قوی تر خواهد شد«. 
پایگاه »زمان اســرائیل« در گزارشی با اشاره به اینکه 
»تهران در ماه های گذشــته به گونه ای شجاع تر شده 
که قبال نبوده است« نوشت: »ایران و حزب اهلل تالش 
می کنند و در کســب راه حل های خالقانه برای دور 
زدن چالش ها موفق می شــوند«.در این گزارش آمده 
اســت: »پایبندی و وفاداری بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه )به ایران( طی سال های گذشته درپی حمالت 
اســرائیلی ها نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر شده 
است«.در این گزارش به افزایش فعالیت سامانه دفاعی 
در برابر موشــک های ســوری خصوصا موشک های 
SA-۵ که تهدیدی علیه اســرائیل به شمار می رود و 
پیشــتر به مناطق مختلفی در اراضی اشغالی اصابت 

کرده اشاره شده است.  باشگاه خبرنگاران

نشست تجار  ایران و پاکستان
نمایندگان و تجار ۱۶ شرکت ایرانی که برای شرکت 
در نخســتین نمایشــگاه اختصاصی کاال و خدمات 
بازرگانی ایران در الهور، عازم پاکســتان شده اند با 
مقامات اتاق بازرگانی الهور مرکز ایالت پنجاب این 
کشور دیدار و درباره توسعه و تقویت روابط تجاری 

دو کشور همسایه گفتگو کردند.
در این نشســت تجار دو کشــور در زمینه تقویت و 
تعامل میان بازرگانان دو کشــور با هدف گسترش 
سطح تجارت دوجانبه، معرفی محصوالت و کاالهای 
ایرانی در پاکستان و شناسایی ظرفیت های تجاری 
موجود میان دو کشــور رایزنی کردند بررسی موانع 
تجارت میان دو کشور همسایه، فرصت های تجاری 
ایجاد شــده بین دو کشور پس از امضای تفاهم نامه 
تجارت پایاپای در ســال گذشته و ضرورت افزایش 
گــذرگاه ها و بازارچه های مرزی جدید بین ایران و 
پاکســتان از سایر مواردی هست که در این نشست 

دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.  صدا و سیما

واکنش جهاد اسالمی به یک ترور
دبیــرکل جنبش جهاد اســالمی فلســطین طی 
بیانیه ای ترور شــهید مدافع حرم پاســدار حسن 
صیــاد خدایی را محکوم کرد و شــهادت وی را به 

رهبری و مردم ایران تسلیت گفت.
زیاد النّخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
روز دوشــنبه طی بیانیه  ای ترور شهید مدافع حرم 
پاسدار »حســن صیاد خدایی« را محکوم کرد.در 
این بیانیه آمده اســت: »بار دیگر گلی از گلستان 
محور مقاومت ضدصهیونیســتی پرپر شــد و همه 
رزمندگان مجاهد را داغدار کرد. گرچه در قاموس 
مبارزه با صهیونیســم بین الملل و استکبار جهانی، 
شهادت مردان خدا، واژه ای آشناست.« نخاله گفت: 
»اینجانــب به نمایندگی از جنبش جهاد اســالمی 
فلسطین، شهادت مظلومانه سرهنگ پاسدار حسن 
صیاد خدایی توسط مزدوران صهیونیسم جهانی و 
استکبار فراماسونری را خدمت مقام معظم رهبری 
و فرماندهــی کل قوا، خانواده آن شــهید واالمقام، 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم شریف 

این سرزمین تسلیت عرض می نمایم«.  فارس

اخبــــار گزارش

قاره آفریقا در حالی در ســالهای اخیر در سیاست خارجی 
دولتمردان کشور جایگاهی چندانی نداشته است که احیای 
این روابط گامی مهم در دیپلماسی ضد تحریمی است که 
ســفر وزیر خارجه آفریقای جنوبی به تهران گامی مهم در 

این عرصه است. 
به رغم ادعاهای رسانه های غربی و نظام سلطه که همواره 
قــاره ای عقب مانده از آفریقا را ترســیم کرده اند، حقیقت 
امر اما قاره ای ثروتمند اســت که با رویکرد تعاملی و فنی 
به آن می توان دســتاوردهای اقتصادی بسیاری را رقم زد. 
با توجه رویکرد دولت ســیزدهم به بی اثر کردن تحریم ها 
توســعه روابط با این قاره امری مهــم و الزام آور می نماید 
که با ســفر وزیر خارجه آفریقای جنوبی به تهران گام های 
موثری در این حوزه برداشته شــده است. معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه توســعه همکاری های ایــران و آفریقای 
جنوبی را ضرورتی برای مقابلــه با یکجانبه گرایی و ترویج 

چندجانبه گرایی خواند.
»علی باقری« معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار 
با خانم »کاندیت ماشگو دالمینی« معاون وزیر امور خارجه 
جمهــوری آفریقای جنوبی و هیأت همــراه، در چارچوب 
دهمین نشســت کمیته مشورتی سیاســی وزارتخانه های 
امور خارجه دو کشور با تأکید بر این نکته که همکاری های 
ایــران و آفریقای جنوبی نباید محــدود به تامین نیازهای 
کوتاه مدت دو کشور باشد، اظهار داشت: افق همکاری های 
ایــران و آفریقای جنوبی باید فراملی و بلندمدت باشــد و 
تنوع بخشی به همکاری ها در کنار توسعه مناسبات باید در 

دستورکار روابط ایران و آفریقای جنوبی قرار گیرد.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه افزود: دستیابی به صلح 
و تامین ثبات بین المللی در سایه فقر و تبعیض و بی عدالتی 
در گســتره جهان، ســرابی بیش نیســت و نقش آفرینی 
بین المللی ایران و آفریقای جنوبی، تهدید کننده منافع هیچ 
ملت مســتقلی نیست، چرا که همکاری دو کشور مبتنی بر 

سیاســت های ثبات ساز، امنیت آفرین و عدالت جوی ایران و 
آفریقای جنوبی در عرصه بین المللی است. باقری با اشاره به 
ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایران و آفریقای 
جنوبی که مسؤولیت های سنگین منطقه ای و بین المللی را 
متوجه دو کشور می کند، گفت: توسعه همکاری های ایران 
و آفریقای جنوبی یک ضرورت برای مقابله با یکجانبه گرایی 

و ترویج چندجانبه گرایی است.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه  با استناد به ماندگاری 
و آموزندگــی مقاومت موفق مردم آفریقای جنوبی در برابر 
ظلــم و نقض فاحش و آپارتاید نزد افــکار عمومی جهانی 
و کشــورهای مســتقل گفت: ناقضان حقوق ملت ایران به 
دلیل اعمال و حمایت از تحریم های یک جانبه و غیرقانونی 
دقیقــاً همان ناقضان حقــوق مردم آفریقــای جنوبی در 
قالب حمایت از رژیم آپارتاید هســتند و از آن جا که تنوع 
و گســتردگی نقض حقوق بشــر دو ملت ایران و آفریقای 
جنوبی توســط غربی ها در جهان بی نظیر اســت، تهران و 

پرتوریا می توانند پرچمدار جهانی صیانت از حقوق بشر در 
برابر غربی های مدعی باشند.خانم کاندیت ماشگو دالمینی 
نیــز در این دیدار با اشــاره به همه گیــری بیماری کرونا 
طی دو ســال گذشــته که باعث بروز نابرابری های بیشتر 
در مناسبات جهانی شــده، شتاب بخشی بیشتر به توسعه 
ســطح مناســبات موجود و ورود به عرصه های جدید در 
همکاری های اقتصادی و سیاســی و  بین المللی بین ایران 
و آفریقای جنوبی را ضروری خواد و با تأکید بر اســتقبال 
آفریقــای جنوبی از عضویت جمهوری اســالمی ایران در  
نشســت سال آینده ســران بریکس افزود: تالش می کنیم 
ایــران از طریق آفریقــای جنوبی بتواند بهتر و بیشــتر از 
گذشته با دیگر کشــورهای آفریقایی، ارتباطات اقتصادی 
و تبادالت تجاری داشــته باشــد.معاون وزیر امور خارجه 
آفریقــای جنوبی همچنین با اعالم برگــزاری پانزدهمین 
نشســت کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در پرتوریا 
در پاییز ســال جاری، خواستار تبادل نظر و رایزنی مستمر 

در خصــوص تحوالت مهم آفریقا و رویدادهای منطقه ای و 
بین المللی شــد.در همین چارچوب نیــز وزیر امور خارجه 
گفت: جمهوری اســالمی ایران هیچگونــه محدودیتی در 
روابــط با آفریقــای جنوبی قائل نبوده و دولت ســیزدهم 

درصدد توسعه روابط با کشورهای قاره آفریقا است.
 خانــم »کاندیت ماشــگو دالمینی« معاون وزیــر روابط و 
همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی که برای برگزاری 
دهمین نشست کمیته مشورتی سیاســی ایران و آفریقای 
جنوبی در رأس هیأتی به تهران ســفر کرده، عصر یکشنبه 
اول خرداد ماه با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران دیدار و گفت وگــو کرد.وزیر امور 
خارجه در این دیدار با اشــاره به روابط تاریخی و دوســتانه 
دو کشور اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران هیچگونه 
محدودیتــی در مورد روابط با آفریقــای جنوبی قائل نبوده 
و به ویژه دولت جدید درصدد توســعه روابط با کشــورهای 
قاره آفریقا است.امیرعبداللهیان در این دیدار تاکید کرد: نگاه 
ویژه ای به آفریقای جنوبی در ایران وجود دارد و دو کشــور 
از ظرفیت های بسیار خوبی برای جهش روابط بهره می برند 
و پانزدهمین اجالس کمیســیون مشترک بین دو کشور در 
ســالجاری در پرتوریا در این راستا حائز اهمیت خواهد بود.  
امیرعبداللهیان همچنین با  تقدیر از سیاســت های آفریقای 
جنوبی در مورد موضوعات منطقه غرب آسیا از حمایت این 
کشور از مبارزات مردم فلسطین قدردانی کرد.خانم دالمینی 
معاون وزیر روابط خارجی و همکاری های بین المللی آفریقای 
جنوبی نیز ضمن تشکر از فرصت مالقات، ابراز امیدواری کرد 
که در نشســت کمیته رایزنی های سیاسی، مذاکرات خوب 
و ســازنده در خصوص موضوعات مختلف انجام و نقشه راه 
روابط بین دو کشــور  ترســیم  شــده و با برگزاری نشست 
کمیسیون مشترک و ســفر متقابل مقامات ارشد دو کشور 
شاهد توسعه هر چه بیشــتر روابط و همکاری های ایران و 

آفریقای جنوبی باشیم.
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ارتباط تلفنی حمید نوری با خانواده اش، حدود ۲۰ روز است که قطع شده و اعضای 
خانواده وی در نگرانی به سر می برند.

»حمید نوری« شهروند ایرانی که از آبان سال ۹۸ در سلول انفرادی سوئدی ها به سر 
می برد، پس از برگزاری بیش از ۹۰ جلسه دادگاه و در حالی که در انتظار صدور حکم 
دادگاه سوئدی می باشد، از ۲۰ روز قبل امکان تماس تلفنی با خانواده را از دست داده 
است. براســاس گزارش های دریافتی، دستگاه قضائی سوئد محل نگه داری »حمید 
نوری« را تغییر داده اند اما شــرایط وی تغییر نکرده اســت؛ این در حالی است که با 
توجــه به پایان روند برگزاری دادگاه، انتظار می رفت  محدودیت های ســخت اعمال 
شــده در خصوص او از جمله نگه داری در سلول انفرادی تغییر کند.خانواده »حمید 
نوری« در طول ۲۰ روز گذشــته تالش های فراوانی کردند تا با وی تماس داشته و از 
وضعیت ســالمتی او آگاه شوند، اما دســتگاه قضائی کشور سوئد هر بار با بهانه ای از 
برقراری این تماس خودداری نموده اســت.»نوری« پس از بازداشــت نیز تا هفت ماه 
و نیم امکان تماس تلفنی  و تا ۲ ســال امکان مالقات حضوری با خانواده را نداشــت.
همچنین در سفر آخر خانواده »حمید نوری« به سوئد، امکان مالقات نوه هایش با وی 
نیز علی رغم درخواســت های مکرر فراهم نشده است .قابل ذکر است »حمید نوری« 
در روند یک دادرسی غیرقانونی، بنا بر شکایت تعدادی از اعضای گروهک تروریستی 
منافقین و به اتهامات واهی در کشــور ســوئد مورد محاکمه قــرار گرفته و در طول 
دو ســال و نیم گذشته با نقض مکرر حقوق شــهروندی از جمله نگه داری در سلول 
انفرادی، ضرب و شــتم، عریان کردن اجباری، عدم دسترسی به پزشک و مواردی از 

این دست روبرو بوده است.  ایسنا

اقدام جدید سوئدی ها در نقض حقوق شهروند ایرانی؛

قطع ارتباط ۲۰ روزه حمید نوری با خانواده

گام های بلند ایران و آفریقای جنوبی برای توسعه مناسبات  

ظرفیت های قاره آفریقا برای دیپلماسی ضدتحریمی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
احترامــآ بدینوســیله به اطــاع اعضاء شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان آموزش و 
پرورش بروجرد به شــماره ثبت 318 شناســه ملی 10740019231 می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه )نوبت اول( راس ساعت 10 صبح مورخه 25/3/1401 در 
محل دفتر تعاونی واقع در بروجرد کوی اندیشــه فاز یک بلوار شــهید ترابی کد پســتی 
6919744569 تشکیل می گردد. اعضاء محترم با همراه داشتن فیش عضویت و اصل 

کارت ملی حضور به هم رسانند.
 دســتور جلســه: 1- اســتماع گزارش هیآت مدیره و بازرســین  2- انتخاب اعضاء 
اصلــی و علی البدل هیآت مدیره و بازرســین.3- تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان 
ســال 1400.4- تعیین و تصویب حق الزحمه و پاداش هیآت مدیره.5- ضمنآ اعضائیکه 
مایلند جهت انتخاب در هیآت مدیره و بازرســین کاندید شوند میتوانند حداکثر تا مورخ 
12/3/1401 با در دســت داشــتن اصل کارت ملی و شناسنامه جهت تکمیل فرم تقاضا 

به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش بروجرد

آگهی فقدان ســند مالکیت 15753 فرعی از ســنگ 71 اصلی واقع در گیاوند جزء حوزه ثبتی 
دماوند 

خانم فرشــته نجفی اصالتا با اعام مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مورد آگهی با تســلیم 
استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده ذیــل شــماره یکتــا 140121540240000051 مــورخ 
1401/02/24 و شماره ترتیب 14069 مورخ1401/02/24دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 
دماوند دماوند طی درخواســت شــماره 2442 مورخ 1401/02/24تفاضای صدور المثنی سند 
مالکیت ملک مذکور را نموده که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیر 
آگهی می گردد؛1- نام و نام خانوادگی : فرشــته نجفی 2- شــماره پاک 15753 فرعی از سنگ 
71 اصلی 3- علت گم شــدن : جابه جایی 4- خاصه وضعیت مالکیت : ســند مالکیت ششدانگ 
یکدســتگاه اپارتمان مســکونی مســاحت 92/79 متر مربع یکدســتگاه اپارتمان به پاک مذکور 
ذیــل ثبت دفتر امــاک الکترونیکی 139620301058002848 به نــام علی حاجی خانی ثبت 
وســند آن به شــماره چاپی 892451 صادر شده است و برابر سند انتقال قطعی 10129 مورخ 
1396/09/05 دفترخانــه 5 دماوند به فرشــته نجفی انتقال قطعی یافته اســت و برابر ســند 
رهنی 10130 مورخ 1396/09/05 در رهن بانک مســکن گیاوند اســت. لذا با توجه به اعام 
فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی آن مراتب اعام 
تا هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این اگهی ذکر نشده یا 
مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت با ســند معامله ارائه نشــود 
اداره ثبــت اســناد و اماک، المثنی ســند مالکیت را طبــق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم 
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اباغیه
آگهی اباغ اجرائیه کاســه : بدینوسیله به خانم افســانه بوتیمار گندمانی فرزند 
رضــا بــا کدملی 1972078755 به نشــانی نمر هشــت پشــت مســجد امام حســین 
بدهــکار پرونده کاس 9700174 که برابر گــزارش 1397/03/27 مامور اداره ی 
پســت مسجدســلیمان آدرس شــناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی به شــماره729620788 مورخه 1393/10/17 بین شــما و بانک کشــاورزی 
مسجدســلیمان شــعبه خیابان آزادی مبلغ 200/000/000 ریــال بابت اصل و مبلغ 
73/680/000 ریال بابت ســود و مبلغ 20/120/571ریال خســارت تادیه و مبلغ 
300/000 ریال خســارت تاخیر روزانه از تاریخ 1397/03/01بدهکار میباشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 
آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی بشــما اباغ می گردد از تاریخ انتشار  این آگهی 
که تاریخ اباغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشــر 
مــی گــردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام و  غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . 
حسین بی نیاز
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی مسجدسلیمان

آگهی اجرای کد914مجموعه بخشــنامه های ثبتی نســبت به پــاک 88 و 88/1 فرعی از 
68 اصلی 

 بــا توجــه بــه درخواســت آقای علــی کاردوســت بــه وکالــت از طرف خانــم هدی 
صدراالشــرافی بموجب وکالتنامه  شماره 64876 مورخ 1398/05/31 دفترخانه 360 
تهــران احــدی از مالکین مبنی بر صدور ســند مالکیت تک برگی پــاک 89 فرعی از 68 
اصلی واقع در دشت مزار و نظر به اعام وکیل متقاضی مبنی بر عدم دسترسی به آدرس 
مالکین مجاور پاک مذکور و با توجه به اینکه تعیین حدود و مساحت پاک موصوف مطابق 
بازدید محلی در تاریخ 1400/06/13 انجام شــده اســت، لذا چنانچه مالکین مشــاعی و 
مجاورین نســبت به حدود و مساحت تعیین شده اعتراض دارند ظرف مهلت یک هفته از 
تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم در غیر اینصورت 
صــدور ســند مالکیت پاک مورد آگهــی مطابق تعیین حدود و مســاحت صورت گرفته به 
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آگهی مفقودی
برگ ســبز ســواری هاچ بک QUIKE رنگ ســفید -قرمز سیســتم پارس خودرو مدل 
1400 شماره موتور M159483725 شماره شاسی NAPX212AAM1088352 به نام سید 

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

 125cc 150 مدل سوپر تندرcc-125 برگ ســبز و شناســنامه مالکیت موتور ســیکلت
مدل 1395 شــماره پاک ایران588-68273 شماره موتور 124FnehNEH011427 به نام 

عباس ضیایی ضیاالدینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

ســند کمپانی - شناســنامه مالکیت و تسلســل اســناد ســواری پراید به شــماره پاک 
ایران82-459ن49 به نام ســیده نســرین حســینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

برگ سبز ســواری هاچ بک سیستم جک AT-S5 مدل 1396 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور HFC4GA31DH0013908  شــماره شاسی NAKSH7329HB149624 شماره پاک 
ایــران72-657ب31 به نــام جعفر قلی خوالســتان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

ایــن جانــب ســاره فــرج مشــائی مالــک وانــت پیــکان مــدل 1386 شــماره موتــور 
11486031412 شــماره شاسی 31631239 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای 
صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکــس ادعایی درمورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر14 جاده 
مخصوص تهران-کرج شــهرک پیکان شهر ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی 

است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*************************************************************

برگ ســبز وانت نیسان پاترول مدل 1369 رنگ سفید روغنی شماره موتور 003987 
شــماره شاسی 904761 شــماره پاک ایران63-647ق78 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ صبا )جی.تی.ایکس( 
مدل 1381 رنگ ســفید شــیری - روغنی به شــماره موتور 00354644 و شــماره شاســی 
S1412281819500 بــه شــماره پــاک ایــران 38-793 د 38 متعلق به محدثــه رمضانیان 
قوچانی فرزند رجبعلی به شماره ملی 0314544054 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می باشد. گنبد
*************************************************************

اینجانبه معصومه امراهی قره قشــاقی به شــماره ملــی 2851306979 مالک خودرو 
  NJ278307 207 مدل 1401 به شــماره شاســیi-MT ســواری هاچ بک سیســتم پــژو تیپ
شــماره موتــور 178B0087849 و شــماره پــاک 335ق63 ایــران 37 بعلــت  مفقودی برگ 
ســبزخودرو و کارت ماشین تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
احــدي ادعایي در خصوص خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهي است 

پس از انقضای مهلت مذبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*************************************************************

پروانــه تــردد یــک دســتگاه خــودروی ســواری هیونــدای تیپ ســوناتا مــدل 2014 
و شــماره شاســی    L4KAAA627077 موتــور  بــه شــماره  روشــن  ای  نقــره  رنــگ  بــه 
KMHEC41MBDA255414  و شــماره پاک 33 -34511 به نام مسعود چراغ مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد . آبادان

نشســت معاونان وزرای امور خارجه کشــورهای عضو ســازمان همکاری 
اقتصادی اکو دیروز در تهران برگزار و ظرفین بر توســعه مناسبات تاکید 

کردند. 
نشســت معاونان وزرای امور خارجه کشــورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی اکو دیروز در تهران آغاز به کار کرده و امروز به پایان می رســد. 
مقامات شرکت کننده در گردهمایی مذکور ضمن شرکت در نشست های 
جمعی و دوجانبه به بررسی راه های ارتقای بیشتر همکاری های منطقه ای 
می پردازنــد. موضوعات مهمی همچون آزادســازی های بیشــتر تجاری 
بین کشــورهای عضو و تقویت ترانزیت و حمــل و نقل درون منطقه ای 
و پیگیری اجرای موثر توافقات نشســت سران اکو در عشق آباد از جمله 
دســتورکارهای مهم نشســت های این هفته در دبیرخانــه اکو در تهران 
است. شرکت کنندگان در نشست تهران همچنین در مورد راه های تامین 
مالی پروژه های بزرگ منطقه ای بحث و تبادل نظر خواهند کرد. »مهدی 
صفری« معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن شرکت در 
نشســت اکو و نیز مالقات های دوجانبه با همتایان خود در حاشــیه این 
نشست، برنامه های دیپلماســی اقتصادی و سیاست همسایگی جمهوری 
اسالمی ایران در بســط روابط و همگرایی اقتصادی با کشورهای عضو از 
جمله پیشنهادات مطرح شده از سوی جمهوری اسالمی ایران در نشست 
سران را دنبال خواهد کرد. گفتنی است کشورهای ازبکستان، قزاقستان، 
ترکمنستان، قرقیزســتان، ایران، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، 
پاکستان و تاجیکستان اعضای اکو را تشکیل می دهند. هفت کشور از ۱۰ 
کشــور عضو اکو محصور در خشکی هستند و برای دسترسی به بازارهای 
جهانی به ســایر کشورها و مسیرهای ترانزیتی متکی هستند.  منطقه اکو 
با هشــت میلیون کیلومتر مربع مساحت و نیم میلیارد جمعیت، یکی از 

مناطق مهم و تاثیرگذار در ترانزیت بین المللی است.
در همین حال معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه از آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران برای همکاری با بلغارستان در حوزه انرژی خبر 
داد.، خانم »ولیســالو پتروا« معاون وزیر امور خارجه بلغارستان که برای 
حضور در سومین دور رایزنی ایران و بلغارستان به تهران سفر کرده است، 
روز یکشنبه اول خرداد ماه با »مهدی صفری« معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت خارجــه دیدار و گفت وگو کرد.در این دیــدار معاون وزیر خارجه 
کشــورمان با ابراز خرسندی از افزایش تبادالت تجاری دو کشور در سال 
گذشته ، ترانزیت و حمل و نقل را یکی از مزیت های مهم روابط دو کشور 
خواند که می تواند باعث گســترش همکاری تجاری دوجانبه و منطقه ای 
شود. صفری انرژی را زمینه مهم دیگر همکاری دوجانبه برشمرد و اظهار 
داشت: جمهوری اســالمی ایران آمادگی دارد با بلغارستان در این حوزه 
همکاری کند.پتروا نیز روند روابط تجاری ایران و بلغارستان را روبه رشد 
توصیــف کرد و با توجه به نگرانی اروپا در دو حوزه امنیت انرژی و امنیت 
غذایی، برای گسترش همکاری دوجانبه در دو حوزه مذکور اعالم آمادگی 
کرد.پتروا همچنین برگزاری نشســت مشترک تجار دو کشور و برگزاری 
دور جدید کمیســیون مشترک اقتصادی دو کشــور را گامی مهم برای 

افزایش مبادالت تجاری فیمابین برشمرد.
شایان ذکر است حجم مبادالت تجاری ایران و بلغارستان در سال ۲۰۲۱ 
به ۱۸۵ میلیون دالر رسید که به نسبت سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد 

افزایش داشــت. همچنین معاون وزیر خارجه ازبکستان در دیدار معاون 
وزیــر خارجه بر عالقه مندی این کشــور برای بهره گیری از مســیرهای 

ترانزیتی ایران و ظرفیت های بندر چابهار تأکید کرد.
»فرقت صدیق اف« معــاون وزیر خارجه جمهوری ازبکســتان که برای 
شــرکت در نشســت معاونان وزرای خارجه کشــورهای عضو ســازمان 
همــکاری اقتصادی )اکو( به تهران ســفر کرده اســت، با مهدی صفری 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار کرد. در این مالقات 
آخرین وضعیت همکاری های دو کشــور در حوزه های مرتبط با اقتصاد، 
تجارت و حمل و نقل مورد بحث و بررســی قرار گرفت. طرف ازبکستانی 
در این دیدار بر عالقه مندی خود برای بهره گیری از مســیرهای ترانزیتی 
ایران و به خصوص ظرفیت های مناســب بنــدر چابهار تاکید کرد و مقرر 
شــد کار گروه های تخصصی در این رابطه فعال شوند. معاون وزیر خارجه 
ازبکستان با اشاره به سفر آتی رئیس جمهور کشورمان به ازبکستان برای 
شرکت در اجالس ســران شانگهای و دیدار رســمی دوجانبه با همتای 
ازبکســتانی خود، این سفر را یک رویداد مهم تاریخی در روابط دو کشور 
خواند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان نیز ضمن 
اشاره به روند رو به رشد تعامالت دو کشور در دو سه سال اخیر، آمادگی 
طرف ایرانی برای همکاری با ازبکستان در همه زمینه های موجود را اعالم 
کرده و خواستار تالش بیش از پیش طرفین برای افزایش تبادالت تجاری 

بین دو کشور شد. 
در این رابطه مقرر شد طرفین تسهیالت الزم برای برگزاری نمایشگاه های 
اختصاصی را مهیا کنند. از ســوی دیگر معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در دیدار همتای بلغارستانی خود از آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای 
ســرمایه گذاری بلغارستان در ایران و همچنین توسعه بیشتر مناسبات با 

این کشور خبر داد.
 »علی باقری« معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در دیدار خانم »ولیســالوا پترووا« معاون وزیر امور خارجه بلغارســتان و 
هیأت همــراه با تأکید بر اراده دولت جمهوری اســالمی ایران در زمینه 
توســعه بیشتر مناسبات با بلغارســتان به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت 
افزود: هرگونه مشــکل یا مانع در این خصوص باید با تالش متقابل هر دو 
کشــور و به خصوص با پیگیری وزارتخانه های امور خارجه برطرف شود.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشاره به جایگاه سنتی مناسبات و 
سابقه همکاری های دو کشور، آمادگی جمهوری اسالمی ایران متناسب با 
امکانات و ظرفیت های موجود و نیز پذیرش ســرمایه گذاری آن کشور در 
ایران برای ارتقای ســطح همکاری های تخصصی را مورد تأکید قرار داد.

طرفیــن در این دیدار ضمن مرور تحوالت منطقه ای و بین المللی بر لزوم 
رایزنی مســتمر و تبادل تجربیات متقابل در زمینه های مختلف از جمله 
مسائل و پیامدهای ناشی از پذیرش مهاجران و پناهندگان تأکید کردند.
خانم »ولیســالوا پترووا« نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه ۱۲۵ ساله 
روابط دیپلماتیک ایران و بلغارســتان، عضویت کشورش در اتحادیه اروپا 
را فراهم آورنده زمینه های بیشتر برای همکاری دو کشور افزون بر روابط 
دوجانبــه خواند و بر اهمیت برقراری پرواز مســتقیم بین صوفیا و تهران 
به عنوان تسهیل کننده ارتباطات مردمی، تجاری و کالن روابط فیمابین 

تأکید کرد.

گردهمایی معاونان وزرای خارجه اکو در تهران برگزار شد 

همگرایی منطقه ای با چاشنی مناسبات اقتصادی

بازتاب گسترده سفر 
 رئیس جمهور ایران 
در رسانه های عمان

ســفر رئیس جمهور ایران به عمــان بازتاب 
گســترده ای در رســانه های این کشور داشته 
و رســانه های عمانی با اشاره به قدمت روابط 
دوجانبه تهران و مســقط از افق امیدوارکننده 

توسعه این روابط خبر داده اند.
روزنامــه »عمان« از روزنامه های پرشــمارگان 

عمان به طور گسترده در اخبار و گزارش هایی 
ســفر رئیس جمهوری ایران به این کشــور را 
پوشش داده است. نکته جالب توجه اینکه این 
روزنامه عمانی چهار خبر از پنج خبر اصلی در 
صفحه یک را به روابــط دیرینه ایران و عمان 
اختصاص داده و این روابط را از ابعاد فرهنگی، 
تاریخی، سیاســی و اقتصادی بــه طور جدی 
مورد موشکافی قرار داده است. روزنامه عمانی 
»الرؤیه« نیز  در دو گزارش در صفحه نخســت 
خود به رابطه ایران و عمان در آســتانه ســفر 
رئیس جمهوری ایران پرداخته اســت. در یکی 
از این گزارش ها به موافقت با افزایش پروازهای 

هوایی میان ایران و عمان اشــاره شــده است. 
روزنامــه الوطن، از روزنامه هــای پرتیراژ عمان 
در گزارشــی با اشاره به سفر ابراهیم رئیسی به 
مسقط اعالم کرد: در این دیدار قرار است درباره 
توســعه روابط دوجانبه در همه ابعاد سیاسی، 
اقتصادی و تجــاری بحث و تبادل نظر صورت 
گیرد.وبگاه »شئون عمانیه« نیز در دو گزارش 
به بازتاب این ســفر پرداخته است و اظهارات 
رئیس جمهــوری ایران در فــرودگاه مهرآباد 
را پوشش داده اســت. این وبگاه همچنین در 
گزارشی به بازتاب عناوین رسانه های ایرانی در 

ارتباط با سفر رئیسی به عمان پرداخته است.


