
نباید در زمین حریف بازی کرد 
ســفیر ایران در باکو تاکید کــرد: نباید در زمینی 
بازی کرد که حریف برای این مرحله طراحی کرده 
است؛ بویژه وقتیکه اطالعات دقیق و تخصص کافی 

نیست.
ســید عباس موسوی با انتشار عکسی از کشورهای 
عضو برجام و آمریکا که به طور غیر مســتقیم در 
مذاکرات احیــای برجام حضــور دارد، در توییتی 
نوشــت: بازی مقصرنمایی بخشی از مراحل نهایی 
همه مذاکرات حســاس -برای ایجاد فشار روانی با 
هدف تسلیم کامل طرف مقابل و یا دادن کمترین 
امتیاز در برابر طلِب بیشــترین- اســت. نباید در 
زمینــی بازی کرد کــه حریف برای ایــن مرحله 
طراحی کرده است؛ بویژه وقتیکه اطالعات دقیق و 
تخصص کافی نیست. آفت دیروز و امروز!  ایسنا 

سفر دوباره الکاظمی به ریاض  
یک منبع عربی اعالم کرد که نخســت وزیر عراق 
قرار اســت دیروز ســفری به ریاض داشته باشد و 
مقامات ارشد ســعودی را از نتایج سفر اخیرش به 

تهران مطلع کند.
یک منبع دیپلماتیک در ریاض اعالم کرد که قرار 
است مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به شهر 
جده عربســتان برود و با محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند.

این منبــع در گفت وگو با خبرگزاری آلمان گفت: 
الکاظمی نتایج ســفر اخیر خــود به ایران و موضع 
ایران نسبت به مذاکرات با عربستان که مقدمه ای 
برای باال بردن سطح این مذاکرات و حل اختالفات 
میان دو کشــور و در نهایت بازگشت کامل روابط 
دیپلماتیک میان دو کشــور اســت را بــا مقامات 
ســعودی در میان خواهد گذاشــت. این منبع که 
خواستار عدم فاش شدن نامش شده است در ادامه 
تاکید کرد که پاسخ تهران به مطالبات عربستان و 
در راس آن ها پایان دادن به آن چه دخالت در امور 
داخلی کشــورهای عربی و همچنین پایان دادن به 
تشــکیل نیروهای نیابتی در این کشورها که ثبات 
و امنیــت منطقه را تهدید می کند، عنوان شــده 
و همچمین اثبات عملی ایــن امر می تواند روابط 
درســت و ســالم و مبتنی بر احترام متقابل که به 

سود ملت های منطقه است را ایجاد کند.  ایرنا

کانادا به جامعه جهانی پاسخگو باشد 
ادعاهای دروغیــن کانادا در دفاع از حقوق بشــر 
در دیگر کشــورها، نباید مانع از پاســخگویی این 
 کشــور به جامعه بین المللی در قبال نقض حقوق 

بومیان باشد.
 کانــادا در حالی روز ملی خود را جشــن می گیرد 
که این روز یادآور اشــغالگری ســرزمین بومیان  و 
قتل بسیاری از مردم بومی این کشور است. دردآور 
آنکه ظرف یکسال گذشته تعداد زیادی از گورهای 
کودکان بومی در این کشــور کشــف شده و دامنه 
جنایات اشغالگران سفیدپوست این کشور در نسل 
کشی بومیان را آشکارتر نموده است.این کشور که 
همــواره داعیه دفاع از حقوق بشــر را دارد باید در 
قبال سوابق نقض حقوق بشری و جنایت های خود 
به جامعه جهانی پاسخگو باشد.ادعاهای دروغین این 
کشور در دفاع از حقوق بشر در دیگر کشورها، نباید 
مانع از پاسخگویی این کشور  به جامعه بین المللی 

در قبال نقض حقوق بومیان باشد.  ایسنا 

ابراز همدردی ترکیه با ایران  
وزارت امــور خارجه ترکیه با انتشــار پیامی، بابت 
زلزله اســتان هرمزگان با مردم و دولت ایران ابراز 

همدردی کرد.
در پیام تســلیت وزارت امــور خارجه ترکیه ضمن 
ابراز تاثر عمیق از وقوع این زلزله آمده است: برای 
جان باختگان این حادثه دلخراش طلب آمرزش و 
برای مصدومان شــفای عاجل مسئلت می کنیم و 
به بازماندگان آنان، مردم و حکومت کشور دوست و 

برادر ایران تسلیت می گوییم.  صدا و سیما

حمایت از حق مشروع لبنان 
»محمد جالل فیروزنیا« ســفیر جمهوری اسالمی 
ایــران در لبنــان تاکید کرد: ما در کنــار لبنان و 
حق مشــروع این کشور در بهره برداری از منابع و 

ثروت هایش هستیم.
سـفیر جمهوری اسـالمی ایران در مراسمی که برای 
پاسداشـت خدمـات وی در پایـان دوره ماموریتـش 
در لبنـان از سـوی »حـوزه تحقیقـات اسـالمی امام 
در شـمال  »بعلبـک«  منطقـه  در  )عـج(«  منتظـر 
شـرق لبنـان برگـزار شـد، افـزود: لبنـاِن سـرافراز 
مردمانـی پویـا و سـرزنده بـه جهـان معرفـی کـرده 
و بـا ایسـتادگی و مقاومـت و پیـروزی هـای عظیـم 
الهـی خـود، معجزه هـا و حماسـه هـای بزرگی رقم 
زده اسـت.وی تاکیـد کـرد کـه جمهـوری اسـالمی 
ایـران بـا تمـام عـزم و صالبـت در کنـار ملـت هـای 
مبـارز علیـه اسـتکبار جهانـی قـرار گرفتـه و از بـه 
غـارت رفتـن ثـروت هـا، مصـادره حقـوق بـر حـق 
آنهـا و از بیـن رفتـن آینـده آنهـا جلوگیـری کـرده 
اسـت.  فیروزنیـا گفـت: جمهـوری اسـالمی ایـران 
در کنـار ملـت هـای آزاده و مردم اسـتوار فلسـطین 
و حـق مشـروع آنهـا در آزادسـازی سـرزمین خود و 
بازگشـت پناهنـدگان فلسـطینی و تشـکیل کشـور 
شـریف  قـدس  پایتختـی  بـه  فلسـطین  مسـتقل 
ایسـتاده اسـت.وی همچنین تاکید کرد: مـا در کنار 
دولـت، مقاومـت، ارتش و ملت لبنان بـا همه طوائف 
و اقشـار آن هسـتیم و از وحـدت، حاکمیـت ملـی، 
اسـتقالل و حق مشـروع این کشـور در بهره برداری 
 از منابـع ثروتـش در آب هـای منطقـه ای خود دفاع

و حمایت می کنیم.  ایرنا

اخبــــار گزارش

در حالی آمریکا و صهیونیست ها بر آن بوده اند تا اجماعی 
منطقه ای را علیــه ایران به نمایش گذارند که در مواضعی 
که بیانگر ســراب شــدن زودهنگام این توهم اســت وزیر 
خارجــه اردن در گفت وگو با روزنامه ای لبنانی تأکید کرد، 
ناتوی عربی به معنای آن چیزی که در رسانه ها مطرح شد، 

به امان پیشنهاد نشده است.
اجماع ســازی علیــه ایــران همــواره از حربه های غرب 
بــوده که طی ماه های اخیر از ســوی صهیونیســت ها نیز 
به شــدت پیگیری شــده اســت اما در عمل این ادعاها با 
ناکامــی زودهنگام همراه بوده اســت چنانکه ادعای اخیر 
صهیونیســت ها نیز با این سرنوشــت دچار شــد. »ایمن 
الصفــدی« وزیــر خارجــه اردن بــار دیگر بــه خبرها و 
گمانه زنی ها درباره تشکیل ائتالفی شامل کشورهای عربی 
و رژیم صهیونیســتی واکنش نشان داد.وی در گفت وگو با 
روزنامــه لبنانی »النهار«، گفت: ناتوی به معنای آن چیزی 
که در رســانه ها مطرح شد به ما پیشــنهاد نشد؛ صحبتی 
درباره ســامانه دفاع منطقه ای که اســرائیل بخشی از آن 
باشد وجود ندارد.الصفدی در پاسخ به سوال النهار مبنی بر 
تشــکیل ائتالف عربی-اسرائیلی برای مقابله با ایران تأکید 
کرد، این امر مطرح نیســت، اردن دربــاره ائتالف عربی با 
مشــارکت تل آویو برای مقابله با ایران، چیزی نشــنیده و 

همچین طرحی به اردن پیشنهاد نشده است.وی در ادامه 
گفت، مســأله تشکیل این ائتالف علیه ایران در دستورکار 
نشستی که قرار است میان ســران ۹ کشور عربی با »جو 
بایدن« در جده عربستان در نیمه ماه جاری میالدی برگزار 
شود، نیست.الصفدی سپس تصریح کرد، اردن در کنار هر 
طرحی که همکاری عربی را دنبال کند ایستاده است حال 
این طرح ها در هر حوزه دفاعی، مبارزه با تروریسم، امنیت 

اقتصادی، اجتماعی و دیگر مسائل باشد.
پیــش از ایــن نیز منابــع آگاه مصری اعــالم کردند این 
کشــور کامال با ایده مشــارکت قاهره در هر گونه ائتالف 
نظامــی علیه ایران مخالف اســت.این منابع تاکید کردند: 
فرماندهان نظامی بلندپایه به صراحت در نشست های اخیر 
در نیرو های مســلح مصر اعــالم کرده اند که با ورود به هر 
نوع تقابل نظامی مســتقیم با ایران کامال مخالف هستند؛ 
امری که در جلســات شــورای امنیت ملی مصر هم بیان 
شــده اســت. منابع مذکور گفتند: این جلسات پس از آن 
برگزار شــد که اخباری درباره تشکیل ناتو خاورمیانه برای 
مقابله با ایران منتشر شــده است و برخی تالش می کنند 
که مصر را وارد این پیمان نظامی کنند.منابع آگاه مصری 
تصریــح کردند: یکــی از اهداف اصلی ســفر »عبدالفتاح 
السیسی«، رئیس جمهوری مصر به عمان این بود که پیام 

اطمینان بخشــی به ایران ارسال کند با این محتوا که مصر 
تمایلی به ورود به هر نوع تقابل نظامی با ایران ندارد.ارسال 
این پیام پیش از نشســت قریب الوقوع ســران کشور های 
عربی و آمریکا در عربســتان در نیمه ژوئن روی می دهد، 
نشستی که گفته شده درآن درباره تشکیل ائتالف نظامی 
عربی بحث می شود و کشور های عربی حاشیه خلیج فارس 
 از مصر انتظار دارند که اعالم کند در این ائتالف مشارکت 

خواهد کرد.
یک دیپلمات پیشین مصری در این خصوص: با فشار شدید 
کشــور های خلیج فارس بر دولت مصر برای وادارســازی 
قاهــره به ورود به پیمان نظامی احتمالی و بکارگیری اهرم 
کمک های اقتصادی، السیســی احتماال به سیاســت بازی 
بــر روی طناب هــای متعدد روی خواهد آورد؛ سیاســتی 
که بار ها در گذشــته از آن اســتفاده کرده است.او گفت: 
السیســی با کشــور های حوزه خلیج فارس در مساله ناتو 
عربی همگامی کرده و بر ایســتادگی مصر با این کشور ها 
در مقابلــه با تهدیدات علیه آن ها تاکیــد خواهد کرد، اما 
همراهی مصر بیش از ایــن نخواهد بود و در عین حال به 
ایران این سیگنال را می فرستد که عمال تمایلی به ورود به 

تقابل نظامی مستقیم با این کشور ندارد.
این وضعیت چنان است که ژنرال هیمن و »الداد شافیط« 

پژوهشگر صهیونیست در گزارش خود با اشاره به محوریت 
ایران در ســفر بایــدن به منطقه آورده انــد که حتی پس 
از اعــالم ازســرگیری مذاکرات توقف تحریم هــای ایران، 
سرنوشــت این مذاکرات هنوز مشــخص نیســت و دولت 
آمریــکا به اهمیــت آمادگی برای واقعیت بــدون توافق و 
تداوم برنامه هسته ای ایران واقف است و لذا هماهنگی بین 

آمریکا و اسرائیل ضروری است. 
در این میان در ادعایی تکراری نخســت وزیر موقت رژیم 
صهیونیســتی در اولین سخنرانی خود ایران را بزرگ ترین 
تهدید اســرائیل توصیف کرد.بــه نوشــته روزنامه تایمز 
آو اســرائیل، یائیر الپید نخســت وزیر دولت انتقالی رژیم 
صهیونیســتی در اولین سخنرانی خود از زمان انتصاب در 
این پســت تاکید کرد که ایران بزرگ تریــن تهدید برای 
اسرائیل اســت.در حالی که رژیم صهیونیستی تنها دارنده 
زرادخانه هســته ای در منطقــه به شــمار می آید، الپید 
در بخشــی از ســخنان خود با تکرار ادعاهای ســاختگی 
صهیونیست ها علیه برنامه هسته ای ایران گفت که او برای 
جلوگیری از دستیابی ایران به ظرفیت تسلیحات هسته ای 
و ورود ایران به مرزهای ســرزمین های اشــغالی هر کاری 
الزم باشــد انجام خواهــد داد.وی در ادامه تصریح کرد که 
مقابله با ایران یکی از چالش های پیش روی اسرائیل است.
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اداره آمار ترکیه از رشد ۳۹ درصدی تجارت ایران و ترکیه در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۲ 
خبر داد و اعالم کرد تراز تجاری دو کشــور در این مــدت ۳۳۰ میلیون دالر به نفع 

ایران بوده است.
اداره آمار ترکیه اعالم کرد مبادالت تجاری این کشــور با ایران در پنج ماهه نخســت 
ســال جاری میالدی با رشد ۳۹ درصدی مواجه شده و به ۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون 
دالر رســیده اســت.مبادالت تجاری ایران و ترکیه در پنج ماهه نخست سال قبل ۱ 
میلیارد و ۹۷۵ میلیون دالر اعالم شــده بود.بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به 
ایران در ماه های ژانویه تا می ۲۰۲۲ با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شــده و به ۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دالر رسیده است. ترکیه در ماه های 

ژانویه تا می سال قبل ۹۹۶ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات ترکیه از ایران در پنج ماهه نخســت امسال نیز رشد قابل توجه ۵۷ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال قبل داشته اســت. ترکیه در ماه های ژانویه تا می سال 
قبل ۹۷۹ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال 
بــه یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دالر افزایش یافته اســت.بر این اســاس تراز تجاری 
ایــران با ترکیه در این مدت بــه میزان ۳۳۰ میلیون دالر به نفع ایران بوده اســت.
بر اســاس این گزارش در پنجمین ماه ســال جاری میالدی ۲۶۲ میلیون دالر کاال 
از ترکیه به ایران صادر و ۳۰۴ میلیون دالر کاال از ایران وارد این کشــور شــده است. 
ایــران هفدهمین مقصد صادراتی و نوزدهمین منبع واردات ترکیه در ماه می ۲۰۲۱ 
شــناخته شده است.در ۱۲ ماهه ســال میالدی گذشته تجارت ایران و ترکیه با رشد 
 ۵۳ درصدی نســبت به ســال قبل از آن مواجه شــده و به ۵ میلیارد و ۵۹۴ میلیون 

دالر رسیده بود.

رشد ۳۹ درصدی تجارت ایران و ترکیه از ابتدای ۲۰۲۲

صادرات ایران به ترکیه ۵۷ درصد افزایش یافت

وقتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در اجماع سازی علیه ایران ناکام می مانند 

ناتوی خاورمیانه، توهمی که نیامده سراب شد

آگهی مفقودی
اصل ســند برگ سبز خودروی ام وی ام ۵۵۰  به شــماره انتظامی۲۶J۴۹۵۹۱ و به 
شماره  شاشی NATGCARk2F1002102 شماره موتور MVM484FCAFF002084 به 

نام  بهرام بهپور  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
*****************************************************************

برگ ســبز و کلیه مدارک ماشــین پژو ۲۰۶ رنگ مشــکی مدل ۱383 شماره شاسی 
8۲۶۵۴۲7۰ شــماره موتور FSM84601805 شــماره پالک ایران۹۲-۹۲۴ب۶3 مفقود 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی سواری ســایپا تیبا مدل ۱3۹7 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور M158690754 شــماره شاســی NAS811100J5825834 شماره پالک ایران۹۲-

778ب7۲ به نام زهرا قربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

آگهی اجرای کد۹۱۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به پالک 7۱ فرعی از ۱۲۴ اصلی 
با توجه به درخواست آقای حسین علی نوری فرزند شمس اله مالک ششدانگ مبنی 
بر درخواســت صدور ســند مالکیت تکبرگی پالک ثبتی 7۱ فرعی از ۱۲۴ اصلی واقع در 
بیــدک جــزء حوزه ثبتی دماوند و نظر به اعالم متقاضی مبنی بر عدم دسترســی به آدرس 
مالکین مشــاعی و مجاورین پالک مذکور و با توجه به اینکه تعیین حدود و مســاحت پالک 
موصوف مطابق بازدید محلی صورت گرفته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱7 انجام شده است لذا 
چنانچه مالکین مجاور نســبت به حدود و مســاحت تعیین شده اعتراض دارند ظرف مهلت 
یــک هفته از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تســلیم در 
غیر اینصورت صدور سند مالکیت پالک مورد آگهی مطابق تعیین حدود و مساحت صورت 

گرفته به عمل خواهدآمد. 7۴۱8
ابراهیم غفاری- سرپرست ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد عشــق علی فرزندحســین  با ارائه استشهاد محلی مصدق، طی درخواست 
شــماره   ۴۰۱۴۵۴3 - 8۵۵مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰8 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
ششــدانگ یک قطعه زمین بمســاحت ۲83.8۵متر مربع  تحت پالک ۲۵۲۱فرعی از ۵8- 
اصلی بشــماره سریال ۰۶۴۱۹۶واقع در قریه رینه بخش7حوزه ثبتی شهرستان الریجان 
ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شــده را نموده است . در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.تاریخ انتشار: دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱3 .
اسماعیل اکبری-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

دادنامه
شــعبه  دادنامــه:۹۵/۶/3۱-۲۹8  شــماره  پرونــده:۱۰/۹۵/۱۵۶  کالســه 
رســیدگی کننده:شورای حل اختالف شعبه ۱۰ خواهان:ناصر حنیفه فرزند حمداله 
-کرج شــهرک وحدت)راه آهن(خیابان ۲۰ متری نفت خیابان ۱۱3 شــرقی پالک 7 
خوانده: معصومه کشاورزیان فرزند حســین جان-مجهول المکان خوانده:معصومه 
کشــاورزیان فرزند حسین جان-مجهول المکان خواسته:الزام به انتقال سند))رأی 
قاضــی شــورا((:درخصوص دعــوی آقای ناصــر حنیفه بــه طرفیت خانــم معصومه 
کشاورزیان فرزند حسین جان به خواسته۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال وجه و خسارت تاخیر 
از 87/۲/۱ بدیــن توضیــح که وجه مذکور از طرف خواهان بــه خوانده پرداخت و 
مقرر گردید بخشــی از مهر ایشــان محســوب گردد در حالی که براســاس دادنامه 
شــماره ۹۰۰۱۰۱ شعبه نهم حقوقی ســاری کل مهر را مطالبه و اخذ نمود . شورا با 
رعایت تشریفات دادرسی وارد رسیدگی خوانده با وصف ابالغ و اطالع از مستند و 
دعــوی مطروحه دفاعی ننموده ، ســکوت محمول بر اقرار ضمنی به حقانیت خواهان 
بــا توجه به امر مذکور هم چنین اقرارنامه مکتوب عادی از ســوی خوانده که اصل 
دریافت را پذیرفته اند و اصل عدم تبرع دعوی وارد اســت شــورا به موجب ماده 
۱۲8۴ و ۱3۰۱ و ۲۶۵ قانــون مدنی و ۵۱۹ و ۱۹8 و ۵۲۲ قانون آیین دادرســی 
مدنــی خوانــده محکوم اســت بــه پرداخــت ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال اصل خواســته و 
۲۶۰.۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از ۹۵/۴/۶ تا یوم االداء براساس 
شاخص ساالنه بانک مرکزی که در اجرا محاسبه نهایی می گردد . رأی صادره غیابی 
است و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این شورا سپس قابل اعتراض 

در محاکم عمومی حقوقی شهرستان ساری ظرف مهلت مذکور است.
قاضی شعبه ۱۰ شورای حل اختالف ساری-فتحی

آگهی تحدید و حدود اختصاصی
 نظــر به اینکه تحدید و حدود شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به شــماره 37۱ 
فرعی مفروز و مجزا شــده از 7۶ اصلی به مســاحت 3۶۴7 مترمربع به آدرس روســتای 
هاله واقع در بخش عســلویه  تحت مالکیت عبداله محمدی فرزند یوســف تاکنون به عمل 
نیامده اســت فلذا طبق ماده ۱۴ قانون ثبت تحت حدود پالک مرقوم روز دوشنبه مورخه 
۱۴۰۱/۵/3راس ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد بدین وســیله به 
مالکین و مجاورین دعوت می شــود در مورد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به 
تحدیــد حدود پالک مزبور نظارت فرمایند و اعتــراض و حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 3۰ روز خواهد شــد که بایســتی کتبا 
اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید عرضحال دریافت نماید ضمنا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتــراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه 
صالحــه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به اداره ثبت ارائــه نماید .تاریخ 

انتشار :۱۴۰۱/۴/۱3 - م الف/۱۰۴
یعقوب محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عسلویه

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه تاکنون مذاکره مستقیمی با طرف مصری 
نداشته ایم، اظهار داشت: مصر کشور مهمی در جهان اسالم است و توسعه روابط 

بین تهران و قاهره به نفع دو ملت است.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان مهمترین دستاورهای سفر 
خود به سوریه را تشــریح کرد.امیرعبداللهیان گفت: سفر اخیر من به سوریه در 
جریان ســفر اخیر بشــار اســد به تهران و گفت و گو های وی با رییس جمهور 
کشورمان انجام شد.وزیر امور خارجه افزود: پیشرفت های خوبی در بخش هایی از 
توافق انجام شده بود و قرار شد برخی از موارد را من و همکارم وزیر امور خارجه 
سوریه دنبال کنیم.امیرعبداللهیان تصریح کرد: همچنین روسای کمیسیون های 
مشــترک در کوتاهترین زمان قرار است کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
را برگزار کنند.وی عنوان کرد: درخصوص موضوعاتی متنوع بیش از دو ساعت با 
بشار اســد گفت وگو داشتیم یکی از ماموریت های مهم ما در این مقطع، بررسی 
مســاله احتمال عملیات ویژه نظامی ترکیه در بخش هایی از مناطق سوریه است 
که در ســفر چند روز پیش به ترکیه این موضوع را در دســتور کار داشتیم.وزیر 
امــور خارجه بیان کرد: تهران تالش می کند این بحران و مشــکلی که میان دو 
کشــور وجود دارد از مسیر سیاسی به نتیجه برســد و توسل به جنگ را مردود 
می دانیم.امیرعبداللهیان اظهار کرد: مــا توافق کردیم همه پرونده های تجاری و 
اقتصادی و پرونده همکاری های گردشــگری که میان دو کشــور موجود است را 
فعال کنیم.وی افزود: امیدوار هســتم نتایج این سفر و توافقاتی که انجام شد در 
راســتای منافع دو ملت مورد بهره برداری قرار گیرد.وزیر امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که مذاکرات درباره ایران، اردن و مصر در بغداد گفت: ما هنوز مذاکره 
ای را برای پیشــرفت و توسعه روابط به طور مستقیم با طرف مصری نداشته ایم 
اما برخی تالش ها در جریان است که در چارچوب همکاری های بین کشورهای 
اســالمی تهران و قاهره هم روابط شــان به حالت طبیعی برگردد.امیرعبداللهیان 
بیــان کرد: ما اکنون در قاهره دفتر حفاظــت منافع داریم و متقابال طرف مقابل 
هم در تهران دفتر حفاظت منافع دارد. توضیح من ناظر بر این مســاله است که 
مصر کشور مهمی در جهان اسالم است و ما روابط طبیعی و رو به توسعه  تهران 

و قاهره را به نفع دو کشــور و دو ملت و منطقه می دانیم. الزم به ذکر است وزیر 
خارجه ســوریه در دیدار امیرعبداللهیان آمادگی این کشور را برای گسترش هر 
چه بیشــتر روابط با ایران اعالم کرد.حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در سفر به دمشق با »فیصل المقداد« وزیر خارجه سوریه 

دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار راه های گســترش همه جانبه روابط دو کشــور، تحوالت منطقه ای 
و موضوعــات بین المللی مورد تبادل نظــر و گفت وگو قرار گرفت.در این مالقات 
امیرعبداللهیان تبادل هیأت های عالی رتبه بین دو کشــور را نشــانه ای از عمق 
راهبردی روابط جمهوری اســالمی ایران و ســوریه عنوان و سفر اخیر بشار اسد 

رئیس جمهور سوریه به تهران را نقطه عطفی در این راستا توصیف کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نقش بی بدیل سردار شهید قاسم سلیمانی 
در مبارزه با تروریسم در منطقه، به ویژه در عراق و سوریه و همچنین مجاهدت 
های آن شهید بزرگوار و ســایر مدافعان حرم، تأکید کرد: در هم آمیختن خون 
شــهیدان ایرانی و ســوریه ای در مقابله با تروریسم و گروه های تکفیری، سرمایه 
بزرگی برای همدلی دو ملت به وجود آورده اســت که بایستی بنای مستحکمی 
از دوســتی، بر پایه این سرمایه بزرگ ایجاد شود.وزیر امور خارجه سوریه در این 
مالقات، ســفر وزیر امور خارجه کشــورمان به دمشق را با توجه به تحوالت مهم 
جاری در منطقه و جهان بسیار پر اهمیت ارزیابی کرد و گفت: این سفر پیوندهای 
عمیق بین دو کشــور را عمق بیشــتری خواهد بخشید. وی تاکید کرد: ما آماده 
گســترش هر چه بیشتر روابط خود با جمهوری اسالمی ایران در تمامی زمینه ها 

هستیم.المقداد سفر رئیس جمهور ســوریه به تهران را تاریخی و سرنوشت ساز 
توصیف کرد.وزیر امور خارجه ســوریه همچنین با اشاره به مجاهدت های سردار 
شهید قاسم سلیمانی اظهار داشــت: شهید سلیمانی خون خود را در راه مبارزه 

مقدس با تروریسم و نجات کشورهای منطقه از اشغال آمریکا اهدا کرد.
وی ضمن ابراز خرســندی از مواضع جمهوری اســالمی ایران در گفت وگوهای 
روند آستانه، سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران را حکیمانه و دیپلماسی 

جاری کشورمان را هوشمندانه و بر اساس حکمت خواند.
وزیر امور خارجه در ادامه با ابراز تاســف از اقدام برخی کشــورهای منطقه که با 
چشم بستن بر مسئله فلسطین و نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی، سعی دارند 
بر مشــکالت داخلی خود ســرپوش بگذارند، چنین اقدامــی را خیانت به آرمان 
واالی مردم مظلوم فلســطین در مقابله با ظلم و تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی 

برشمرد.
در ایــن دیــدار نمایندگان گروه های مقاومت فلســطین به بیــان نقطه نظرات 
خــود پرداخته و از حمایت های جمهوری اســالمی ایران در دفــاع از مقاومت 
فلسطین، تشــکر و قدردانی کردند. الزم به ذکر اســت منابع رسانه ای از ورود 
یک نفتکش ایرانی جدید به بندر بانیاس ســوریه همزمان با ســفر وزیر حارجه 
جمهوری اســالمی ایران به این کشــور خبر دادند.خبرگــزاری یونیوز به نقل از 
منابع آگاه نوشــت که مواد نفتی که از طریق این نفتکش وارد بندر بانیاس شد، 
حاصل فعال ســازی خط اعتباری جدید میان دمشق و تهران است.این سومین 
نفتکشــی اســت که در چند هفته اخیر وارد آبهای ســوریه می شود و ورود آن 
همزمان با سفر »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امورخارجه ایران به دمشق است.
پیشــتر روزنامه ســوری الوطن به نقل از منابــع آگاه از پهلو گرفتن دو نفتکش 
ایرانی در ســواحل ســوریه  در روز ۱۲ ژوئن گذشــته خبر داده بود و این اقدام 
را اولین نشــانه های فعال شــدن خط اعتباری جدید بین ایران و ســوریه اعالم 
کرده بود.این روزنامه به نقل از منابع آگاه در تهران نوشــت که وصول نفتکشها 
 به صورت طبیعی، طبق جدول های زمانبدی شــده مشخص و بدون تاخیر ادامه 

خواهد یافت.  العالم

وزیر امور خارجه عنوان کرد:

استقبال تهران 
از توسعه روابط با مصر

روایتی تازه از تالش تهران و
ریاض برای عادی سازی روابط

روزنامه پاکســتانی »بیزینس ریکودر« آغاز گفت وگوهای 
غیرمســتقیم ایران و آمریکا در دوحــه را تحول اطمینان 
بخش برای کشورهای حوزه خلیج فارس دانست و نوشت: 
مذاکرات اخیــر میان تهران و ریاض حکایت از تالش آنان 
برای تقویت ثبات منطقه ای و پایان دادن به خصومت ها در 

روابط دوجانبه است.  
روزنامه بیزینس ریکودر چاپ اسالم آباد در سرمقاله خود 
با عنوان »ایجاد پل در خلیج فارس« به سفر اخیر نخست 

وزیر عراق به عربســتان و سپس به ایران دیدار با مقام های 
بلندپایه دو کشــور پرداخت و نوشــت: به نظر می رســد 
تالش های بغداد به بار نشســته و ایران و عربستان پس از 
شش سال در شرف تکمیل روند عادی سازی روابط و حتی 
گشایش سفارتخانه ها در پایتخت های یکدیگر هستند.  در 
این سرمقاله آمده است: آن طور به نظر می رسد که تهران 
و ریاض بــرای تقویت ثبات منطقه ای تــالش می کنند و 
دوســت مشــترک آنان یعنی عراق در حال تالش برای به 
نتیجه رسیدن این فرآیند اســت زیرا دولتمردان بغداد از 
پیامدهای تنش و یارگیری در خلیج فارس آگاه هســتند 
و می خواهنــد تا ایران و عربســتان به عنــوان دو قدرت 
منطقه ای کنار هم بنشــینند و اختالفات خود را روی میز 

دیپلماسی حل نمایند.  

بیزینــس ریکــوردر نوشــت: رئیس جمهــوری ایــران از 
میانجی گری بغداد استقبال کرده و بر لزوم مذاکره رهبران 
منطقه با یکدیگر برای حل مشکالت منطقه تأکید دارد. از 
طرف دیگر موضع عربستان سعودی در این مورد، همانطور 
کــه ولیعهد ســعودی پیش تر اعالم کرده، این اســت که 
کشورش و ایران »همسایه های همیشگی« هستند و برای 
هر دوی ما بهتر اســت آن را حل کنیم و به دنبال راه هایی 

باشیم که بتوانیم با آن ها همکاری کنیم.  
این روزنامه افــزود: البته چالش هــای فراوانی پیش روی 
عادی ســازی روابط ایران و عربستان است که دو مورد مهم 
آن موضوع توافق هسته ای ایران و بحث عادی سازی روابط 
برخی از دولت های منطقه با اســرائیل به شمار می رود. این 
قضیه یک آزمون برای دوام روابط ایران و عربستان خواهد 

بود و نرمش غربی ها نسبت به اسرائیل بر هیچ کس پوشیده 
نیســت.  به نوشــته این روزنامه پاکستانی، از زمان امضای 
توافقنامه موســوم به آبراهام، تعدادی از کشــورهای عربی 
روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کرده اند، و اگر عربستان 
ســعودی هنوز این کار را نکرده باشد، ممکن است با توجه 
به ســفر آتی جو بایدن رئیس جمهــوری ایاالت متحده، به 
طور جدی به این فکر کند. این درحالی است که جمهوری 
اســالمی ایران مخالف »هر شــکلی از نزدیکی« با اسرائیل 
است.  بیزینس ریکودر در پایان نوشت که ریاض مالحظاتی 
نیز درخصوص برنامه های هسته ای ایران دارد اما باید درک 
کنند که آغاز مجدد گفت وگوهای غیرمستقیم میان تهران 
و واشنگتن و احیای برجام یک تحول اطمینان بخش برای 

کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.  ایرنا 


