
تقویت پروژه های یک کمربند یک جاده
ســفیر چین در تهران ابــراز امیــدواری کرد که 
دو کشــور ایران و چین در ســاخت و ســاز یک 
 کمربند-یــک جــاده زمینــه های همــکاری را 

تقویت کنند.
چانگ هوآ ســفیر چین در توییتی نوشــت:  بسیار 
خوشــحالم که از استان ســمنان و جاده ابریشم 
تاریخی بازدید کردم. امیدوارم که چین و ایران در 
ســاخت و ساز کمربند و جاده همکاری زمینه های 

مختلف را تقویت کنند.  ایسنا

 ایجاد کانال های بانکی 
با ایران و روسیه ضرورت است

انجمن تجاری پاکســتان اعالم کرد، بانک مرکزی 
پاکستان هیچ کانال بانکی رسمی با بازارهای ایران 
و روســیه ایجاد نکرده اما ایجاد کانال های بانکی با 

این کشورها ضروری است.
احمد جواد، معاون انجمن تجاری پاکســتان گفت: 
 بانک مرکزی پاکستان باید از طریق صدور به موقع 
فرم هــای الکترونیکی و ایجاد تمهیدات ویژه برای 
کانال های بانکی شرایط را برای صادرکنندگان به 
ویژه برای بازارهای ایران و روســیه تســهیل کند.  
جواد افزود: »بازار ایران می تواند ســاالنه 60 تا 80 
هزار تن نارنگی جذب کند، این در حالی است که 
اندازه بازار روســیه، اوکراین و بالروس )بزرگ  ترین 
واردکننــده مرکبــات در جهان( بــرای مرکبات 
پاکســتانی را می  تــوان در کمترین زمان از حجم 
کنونــی حدود 50 هزار تن به دو برابر افزایش داد. 
البتــه این امر به ایجاد لینک های بانکی رســمی 
از سوی دولت پاکستان بستگی دارد.«وی توضیح 
داد: » مرکبات با میانگین برداشــت ســاالنه 2.4 
میلیــون تن، حدود 30 درصــد از کل تولید میوه 
پاکستان را تشکیل می دهد. این میزان از دو دهه 
گذشته، ســاالنه 1.5 درصد بیشتر شده است. در 
همین دوره میزان صادرات نیز ســاالنه 17 درصد 

افزایش یافت.«   فارس

 دولت پنهان آمریکا 
در حال عبور از بایدن است

دستیار وزیر امور خارجه ایران گفت: دولت پنهان 
آمریــکا در حال عبور از بایدن اســت و با او همان 

کاری را خواهد کرد که با ترامپ کرد.
 سید رســول موسوی در توییتی  با انتشار عکسی 
از دونالــد ترامــپ و ایالن ماســک و با اشــاره به 
تصمیمات اخیر توییتر در مورد فعال کردن مجدد 
حساب کاربری دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا 
نوشــت :» دولــت پنهان آمریکا در حــال عبور از 
بایدن اســت و با او همــان کاری را خواهد کردکه 
با ترامپ کرد. به نظر می رســد بایــدن هم مانند 
ترامپ رئیس جمهور یک دوره ای شــود. در چنین 
وضعیتی کشــورها ســعی می کنند با آمریکا فقط 
توافقات کوتاه مدت داشته باشند و نظام بین الملل 

کم ثبات تر می شود.«  ایسنا

اخبــــار

صحبت از تبعیت 
عراق از ایران 

غیرمنصفانه است
وزیــر خارجه عراق در نشســت »گفت وگوی 
منامه«، ادعای تبعیت عــراق از ایران را رد و 

آن را »غیرمنصفانه« دانست.
»فؤاد حسین« وزیر خارجه عراق که چند روز 
پیش برای حضور در نشست گفت وگوی منامه 
که از 18 تــا 20 نوامبر ادامه دارد، به بحرین 
سفر کرده، اســت، در خصوص حل اختالفات 

موجود در غرب آسیا اظهار نظر کرد.
وی با حضور در این نشست از همه کشورهای 

جهان خواست تا به موجب قانون بین الملل به 
وظایف خود عمل کنند و در مبارزه با تروریسم 
و مقابله با هجمه ورود جنگجویان خارجی به 
منطقه مشارکت کنند.به نوشته »شفق نیوز«، 
رئیس دستگاه دیپلماسی عراق تاکید کرد که 
کشــورش با بسیاری از کشورهای جهان برای 
مبارزه با تروریسم و نابودی کلیه منابع تامین 
داعش هماهنگ اســت.وی افزود: همه ما در 
این منطقه از تأثیر تغییرات آب و هوایی آگاه 
هســتیم. از همه تالش هــای بین المللی برای 
تضمین داشــتن محیطی پاک بــرای آینده 
حمایت می کنیم. رئیس دســتگاه دیپلماسی 
عراق افــزود: یافتن راه حل هــای دائمی برای 
برقراری  کلیــد  درگیری هــا در خاورمیانــه 
امنیت منطقه ای مانند مســئله فلســطین و 

شرایط یمن و لیبی اســت.وزیر خارجه عراق 
در خصوص قضیه فلسطین گفت: »حل وفصل 
قضیــه فلســطین در تقویت ثبــات و امنیت 
منطقه سهیم خواهد بود و این موضوع درباره 
بحران های یمن و لیبی نیز صدق می کند«.وی 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که 
برخی کشورهای همسایه در عراق نفوذ دارند، 
ادعای تبعیت دولــت عراق از ایران را رد کرد 
و گفت: سالهای زیادی، بسیاری از کشورهای 
جهان و در رأس آنها، آمریکا هزاران سرباز در 
عراق داشتند. صحبت از تبعیت دولت عراق از 
ایران غیرمنصفانه اســت«. فؤاد حسین افزود: 
»دولت عراق از سیاســت چند محوری دوری 
می کند و به سیاســت توازن در روابط خود با 

سایر کشورها متکی است«.

گزارش

در ادامــه رویکــرد کاســبکارانه برای سرکیســه کردن 
کشــورهای عربی و بار دیگــر با ادعای مقابلــه با جایگاه 
منطقه ای ایران، هماهنگ کننده شــورای امنیت ملی کاخ 
سفید در امور غرب آسیا و شمال آفریقا در کنفرانس منامه 
مدعی شــد ایاالت متحده در حال تقویت زیرساخت های 

دفاعی در غرب آسیاست.
»برت مک گورک« هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ 
سفید در امور غرب آسیا و شمال آفریقا در کنفرانس ساالنه 
گفت وگوی منامه در بحرین مدعی شــد ایاالت متحده در 
حال تقویت زیرســاخت های دفاعی در غرب آســیا است. 
این مقام ارشــد کاخ ســفید در امور خاورمیانه ضمن این 
ادعا که »واشنگتن بر جلوگیری از تهدیدهای قریب الوقوع 
در منطقه اســتراتژیک غنی از انرژی و پردرگیری متمرکز 
است«، گفت: ایاالت متحده در حال حاضر فعاالنه در حال 
ســاخت و ایجاد معماری یکپارچه دفاع هوایی و دریایی در 
این منطقه اســت. او بدون اشــاره به جزئیات مدعی شد: 
چیزی که مدت ها درباره آن صحبت می شد، اکنون از طریق 

شراکت نوآورانه و فناوری های جدید در حال انجام است. 
فرمانده سنتکام )فرماندهی مرکزی آمریکا( هم شنبه )1۹ 
نوامبر، 28 آبــان( در کنفرانس ســاالنه منامه در بحرین 
گفت گروه ضربت به رهبری این کشــور 100 شناور بدون 
سرنشین را در آب های راهبردی منطقه خلیج فارس برای 
جلوگیــری از آنچــه »تهدیدات دریایی« خواند، مســتقر 
خواهد کرد. اظهــارات این دو مقــام آمریکایی بعد از آن 
مطرح شــده که رژیم صهیونیســتی و آمریکا با اتهام زنی 
علیــه ایــران، آن را مقصر حمله پهپــادی هفته جاری به 
نفتکش متعلق به میلیاردر صهیونیست در سواحل عمان، 
خواندنــد. طبق گــزارش خبرگزاری فرانســه، مک گورک 
همچنین مدعی شــد که نیروهای آمریکایی »تهدیدهای 

قریب الوقوع« ایران را »افشــا کرده و مانع آن شــده اند« و 
گزارش های بی اســاس قبلی مبنی بــر برنامه ریزی ایران 
برای حمله به عربســتان ســعودی را تایید کرد. این مقام 
کاخ ســفید ادعا کرد: آن حمله احتماًل به دلیل همکاری 
امنیتی نزدیک بین عربســتان سعودی و ایاالت متحده که 
در جریان و مســتمر اســت، رخ نداد.»ایال هوالتا« مشاور 
امنیت رژیم صهیونیســتی هم در همین نشســت ایران را 

بارزترین تهدید امنیتی این رژیم خواند. 
همچنین وزیر دفاع آمریکا با تکرار ادعاها مبنی بر ارســال 
پهپادهای ایــران به روســیه برای اســتفاده در جنگ با 
اوکراین گفت که این همکاری ها نگرانی های امنیتی جدید 
را برای واشنگتن و متحدانش ایجاد کرده است.لوید آستین 
وزیر دفاع آمریکا )پنتاگون(  در مجمع "امنیت بین المللی 
هالیفکس" در کانادا سخنرانی کرد که اصلی ترین موضوع 
آن جنگ اوکراین و اهمیت آن برای آمریکا بود. وی تاکید 
کرد که حمایت از اوکراین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
اســت چراکه یک مســاله امنیت ملی برای ایاالت متحده 
به شــمار می آید.بنابر گزارش وب سایت پنتاگون، آستین 
در بخشــی از ســخنان خود با بیان اینکه "کمک گرفتن 
روســیه از دیگران در واقع نگرانی هــای امنیتی جدید را 
برای متحدان و شــرکای ما فراتر از ناتو ایجاد کرده است" 
ادعاهای مقامات واشنگتن و برخی کشورهای غربی مبنی 
بر این را تکــرار کرد که ایران پهپادهای خود را در اختیار 
روســیه قرار داده اســت تا از آنها در جنگ علیه اوکراین 
اســتفاده کند.وی مدعی شد: روســیه برای حمالت خود 
علیه اوکراین به ایران و کره شــمالی روی آورده است که 
شامل اســتفاده از پهپادهای ایرانی می شود. در این میان، 
ایران نیز در حال کســب تجارب مهم میدان جنگ است. 
این رفتار غیر مســئوالنه از ســوی ایران و کره شــمالی 

نگرانی هایی جدی بــرای ما و متحدان مان در خاورمیانه و 
هند و اقیانوسیه ایجاد کرده است.

از ســوی دیگر دولــت انگلیس اعالم کرد که یک بســته 
جدیــد کمک های دفاع هوایی را بــرای کمک به حفاظت 
از غیرنظامیــان اوکراین و زیرســاخت های حیاتی ملی آن 
در قبال حمالت روسیه به کی یف ارائه خواهد کرد.در این 
بیانیه آمده است: بسته 50 میلیون پوندی کمک های دفاع 
هوایی شامل 125 توپ و فناوری ضدهوایی برای مقابله با 
پهپادهای ارائه شــده ایران خواهد بود، از جمله بیش از ده 

رادار و توانمندی الکترونیک ضد پهپادی.
در این میان هم نماینده ســابق آمریکا در سازمان ملل در 
دوران ریاست جمهوری ترامپ که رؤیای ریاست جمهوری 
بعدی کشورش را در ســرمی پروراند گفته که در روز اول 
ریاســت جمهوری برجام را پاره خواهد کرد.»نیکی هیلی« 
نماینده پیشــین ایــاالت متحده آمریکا در ســازمان ملل 
در دوران ریاســت جمهوری »دونالد ترامــپ« که آرزوی 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده آمریکا بعنــوان نماینده 
جمهوری خواهان را در ســرمی پروراند، ایــن بار در جمع 
یهودیــان جمهوری خــواه آمریکا، مواضع تنــد این حزب 
آمریکایی در قبال برجام را تکرار کرد. نیکی هیلی در صدد 
بود تا برای جمعی از فعاالن جمهوری خواه که برای بررسی 
رقبای احتمالی این حزب برای نامزدی ریاســت  جمهوری 
2024، اصالحاتی را که این حزب در ادامه مســیر رسیدن 
به ریاســت جمهوری نیاز دارد، گوشــزد کند، در حقیقت 
سیگنال هایی را در خصوص احتمال شرکت در رقابت های 
انتخابات ریاســت جمهوری بعنوان نامزد جمهوری خواهان 

را ارسال کرد.
هیلی کــه همچون بســیاری دیگــر از جمهوری خواهان 
آمریکا مثل ترامپ مواضعی بســیار تند در قبال جمهوری 

اسالمی ایران دارد، در ســخنرانی شب گذشته )شنبه( به 
وقــت محلی با انتقاد از سیاســت های دولت »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا در قبال ایــران گفت: »اگر بایدن در 
بازگرداندن ما به توافق ایران موفق شــود، به شما یک قول 
خواهــم داد. رئیس جمهور بعدی )نیکی هیلی( در روز اول 

ریاست جمهوری، آن را پاره خواهد کرد«.
همچنین رئیس جمهور ســابق آمریکا در یک ســخنرانی 
در جمــع یهودی های جمهوری خــواه آمریکایی گفت که 
رئیس جمهور فعلی کشــورش بــرای ورود مجدد به برجام 
بــه ایران التماس کرده اســت.دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ســابق آمریکا در نشســت ســاالنه »ائتــالف یهودی های 
جمهوری خــواه« در انتقاد از سیاســت های رئیس جمهور 
فعلی کشورش گفت که آمریکا به طرز بی سابقه ای در دنیا 
تحقیر شــده است.ترامپ در بخش دیگری از این سخنرانی 
در توضیح خدماتش به رژیم صهیونیستی به خروج از برجام 
اشاره کرد و گفت: »من از توافق هسته ای یکجانبه با ایران 
خارج شدم و سخت ترین تحریم ها را علیه رژیم ایران اعمال 
کردم.«رئیس جمهور ســابق آمریکا اضافه کرد: »من هیچ 
وقت اجازه نخواهم داد اسرائیل مثل آن چیزی که االن در 
حال وقوع است با نابودی هسته ای مورد تهدید واقع شود.«
در این میان اما معاون نخســت وزیر و وزیر انرژی ســابق 
روســیه تحریم های غــرب علیه ایران را مغایــر با قوانین 
سازمان ملل و بی نتیجه دانست. از سوی دیگر سفیر سابق 
آمریکا در عربستان در مصاحبه ای حصول توافق هسته ای 
با ایران را تا پایان ســال جاری میالدی غیرممکن دانست.
جوزف وستفال، سفیر سابق آمریکا در عربستان سعودی در 
مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفت پیش بینی نمی کند 
که آمریکا امســال به توافق هسته ای برگردد و این فرایند 

مدتی زمان می برد.
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 تکرار همنوایی صهیونیست ها 
با اغتشاشات ایران 

مشــاور امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی با طرح ادعاهای بی اساس در 
اظهاراتی مداخله جویانه از ناآرامی های اخیر ایران حمایت کرد.

ایال هوالتا، مشــاور امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی که برای شــرکت 
در نشســت امنیتی منامــه به بحرین رفته اســت در اظهاراتی گفت که 
شــراکت های این رژیم با هم پیمانــان منطقه ای در راســتای مقابله با 
بحران غذا و انرژی و همچنین تهدیدات امنیتی اســت؛ تهدیداتی که به 
ادعای وی منبع آن ایران اســت. وی مدعی شد که ایران حمالت نیابتی 
و سایبری خود علیه اهداف غیر نظامی در سرزمین های اشغالی و کشور 
آلبانــی و مناطــق دیگر را افزایش داده اســت.هوالتا در ادامه ایران را به 
هدف قرار دادن کشتی میلیاردر صهیونیست در دریای عمان و مشارکت 

در جنگ اروپا)روسیه و اوکراین( متهم کرد.
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی همچنین از کشورهای مذاکره 
کننده با ایران در مذاکرات وین خواســت که نادیده گرفتن سیاست های 
منطقه ای و هســته ای ایــران را متوقف کننــد. وی در بخش دیگری از 
اظهــارات خود با دخالت در امور داخلی ایران مدعی شــد که نظام ایران 
معترضان را سرکوب می کند.هوالتا در جمله ای به زبان فارسی خطاب به 
زنان ایرانی گفت "زندگی زنان مهم است". ادعاهای این مقام صهیونیست 
درحالی اســت که رژیم صهیونیســتی جنایت های فجیعی در سرزمین 
های اشغالی مرتکب می شود. همچنین نخست وزیر مامور تشکیل کابینه 
رژیــم صهیونیســتی در »کنفرانس ائتالف یهودیــان جمهوری خواه« از 
اغتشاشات ایران حمایت کرد و از تالش برای سازش با »یک کشور خاص 
عربی« خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر مامور تشکیل کابینه رژیم 
صهیونیســتی در سخنرانی ویدئو کنفرانســی برای حامیان این رژیم در 

الس وگاس درباره موضوعاتی از قبیل اغتشاشات ایران و توافق سازش با 
کشورهای عربی سخن گفت.

وی در پایان اظهارات خود به دفاع از اغتشاشــات در ایران پرداخت و این 
موضوع را به برنامه هســته ای ایران گــره زد. به ادعای او، وضعیت کنونی 
باعث »اتفاق نظر گسترده بین المللی« دراین باره شده که ایران نباید سالح 
اتمی داشــته باشد.نتانیاهو در حالی باز هم علیه برنامه صلح آمیز هسته  ای 
ایران موضعگیری کرده که رژیم صهیونیســتی تنها دارنده سالح اتمی در 
منطقه غرب اســیا است و تل آویو با حمایت و سکوت غربی ها، اجازه هیچ 

گونه بازرسی بین المللی از تاسیسات اتمی این رژیم را نداده است.
همچنین نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی  در جلسه هفتگی کابینه 
این رژیم مدعی شد که دولت او توانسته است مانع احیای توافق هسته ای 
شــود. یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در جلسه هفتگی 
کابینه این رژیم با اشاره به دستاوردهایش در دوران نخست وزیری، مدعی 

شد که دولت او توانست »مانع احیای توافق هسته ای با ایران شود.«
رژیم صهیونیســتی از دوران نخســت وزیری بینامین نتانیاهو در ســال 
2015، مخالف انجام شدن توافق هسته ای بود. پس از حصول این توافق 
میان ایران، آمریــکا و دیگر قدرت های جهانی در ســال 2015، نتانیاهو 
کارزاری دیپلماتیک را علیه توافق هســته ای ایران رهبری کرد. سرانجام، 
دولت آمریکا در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ در ســال 2018 
از این توافق خارج شــد.دولت بایدن که از زمان روی کار آمدن در سال 
2021 اعالم کرده بود بازگشــت به توافق هســته ای در اولویت سیاست 
خارجــی آن قرار دارد، از مارس همان ســال وارد مذاکرات احیای توافق 
هســته ای در وین شد. این مذاکرات که با وقفه هایی نیز به همراه بود، تا 
کنون و به دالیل برخی مســائل حل نشــده، نتیجه ملموسی را به دنبال 
نداشــته است.الپید در ادامه با اشاره به اقدامات ضدایرانی این رژیم علیه 
ایران، مدعی شــد که اسراییل توانسته است در خارج عملیات هایی علیه 

آن چه »زیرساخت های تروریستی« ایران خواند، انجام دهد.

آمریکا مدعی ایجاد سامانه های دفاعی در خاورمیانه شد 

تکرار سرکیسه کردن کشورهای عربی با یاوه سرایی ضدایرانی

دبیرکل شــورای همکاری خلیج فــارس، با اتهام پراکنی مجــدد علیه ایران در 
نشســت گفت وگوی منامه، مدعی حمایت این شورا از گفت وگو برای رسیدن به 

ثبات در منطقه شد.
»نایف الحجرف« دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس، در نشســت موسوم به 
»طرح های ابتکاری خاورمیانه برای حل و فصل منازعات« در چارچوب  نشســت 
گفت وگوی منامه که در بحرین در حال برگزاری است، به اظهار نظر درباره برنامه  
هسته ای ایران، قضیه فلسطین، همکاری شورای همکاری با اتحادیه اروپا و نقش 
آن در ایجاد ثبات در بازار انرژی پرداخت.به نوشته وبگاه خبری »اخبار الخلیج«، 
دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس امروز )یکشنبه، 20 نوامبر( در خصوص 
توافق هســته ای ایران گفت: »درباره توافق هســته ای ایران، کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس خواستار آن هستند که هر ساختار امنیتی منطقه ای جدید 

برای تحقق ثبات مطلوب در منطقه، باید منافع همه را در نظر بگیرد«.
 وی در ادامه با اتهام زنی مجدد به ایران، گفت: »بسیار مهم است که رفتار ایران 
در بی ثبات کردن منطقه از طریق برنامه هســته ای و موشــک های بالستیک و 

حمایت از حوثی ها و شبه نظامیان دیگر در سراسر منطقه متوقف شود«.
الحجرف با اشــاره به حمایت شورای همکاری از گفت وگو برای رسیدن به ثبات، 
تاکید کرد: »کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ]فارس[ می خواهند که ایران 
یک شــریک مسئول در این منطقه باشــد«.وی که تاکنون بارها مدعی شده که 

رفتارهای تهران، »ثبات منطقه را بر هم می زند«، روز گذشــته)+( نیز در منامه 
بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی، مدعی شــد: حمایت ایران از ســایر کشورها با 
پهپاد، باعث شــد که غرب بسیار دیر متوجه چیزی شود که نسبت به آن هشدار 
می دادیم«.دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد: توافقنامه تجارت 
آزاد میان کشورهای شــورای همکاری و اتحادیه اروپا نزدیک به 30 سال است 
که در مسیر درستی قرار داشته، اما نشان دهنده روابط استراتژیک بین دو طرف 
نیست.وی با اشــاره به وجود تاخیر در داخل ســازوکار اتحادیه اروپا از اشتیاق 
کشــورهای عضو شورای همکاری برای تقویت همکاری در راستای تامین منافع 
مشترک خبر داد. الحجرف خطاب به اروپایی ها گفت: »هر زمان شما آماده بودید، 
ما نیز آماده ایم«.وی در بخش دیگری از ســخنانش به تجربه شورای همکاری به 
عنوان یکــی از طرف های دارای ابتکار موثر در برقراری ثبات در منطقه و جهان 
اشاره کرد و گفت که این شورا که 42 سال پیش تاسیس شد، توانایی باالی خود 
در مقابله با چالش ها و تهدیدها را نشان داده و کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس نقش مهمی را با حفظ عرضه بی وقفه انرژی برای ایجاد ثبات در بازار انرژی 
ایفا کرده اســت. همچنین صندوق های دولتی کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس به ثبات بازارهای ســرمایه جهانی کمک کــرده و نقش مهمی در اقتصاد 
جهانی ایفا می کند.الحجرف افزود: شــورای همــکاری به تعهدات خود در داخل 
جامعه بین الملل برای مبارزه با تروریســم، مبارزه با فقر و کمک به کشــورهای 
نیازمند، تبدیل شــدن بــه صدایی برای تکامل عمل کرده اســت. برای همین، 
کشــورهای  عضو شــورای همکاری خلیج فارس جایگاه بسیار خوبی در توسعه 
جهانی دارند.وی در ادامه امنیت منطقه خلیج فارس اشاره کرد و گفت که امنیت 

منطقه خلیج فارس برای امنیت جهانی بسیار اهمیت دارد.
الحجرف با تاکید بر این که شــورای همــکاری خلیج فارس به همکاری با جهان 
بــرای حفظ امنیت منطقه و جهان و ارتقای آن متعهد خواهد ماند، تصریح کرد 
که امنیت منطقه مســتلزم یافتن راه حلی برای منازعه طوالنی مدت اسرائیل و 
فلسطین بر اســاس ابتکار صلح عربی سال 2002 است.نشست منامه به صورت 
ساالنه به میزبانی دولت بحرین و با مشارکت بسیاری از مقامات منطقه و جهان و 
با همکاری پژوهشگاه بین المللی مطالعات راهبردی برای بررسی وضعیت امنیتی 
و اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان برگزار می شود. این نشست که از 18 تا 20 
نوامبر ادامه دارد، با مشارکت 400 شخصیت سیاسی، امنیتی، نظامی و آکادمیک 

در سراسر جهان آغاز شده است.  فارس

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ادعاهای ضد ایرانی را تکرار کرد 

اتهام پراکنی با ژست گفت وگو مدارانه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقا/خانم مهرنوش ســوهانی با ارائه استشهادیه شماره 1401/08/25-43017 
تنظیمی دفترخانه 86 امل طی درخواست شماره 1401/32838 مورخ 1401/08/25 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی شش دانگ پالک شماره2 فرعی از 231 اصلی واقع در 
بخش 09 ثبت آمل که با شــماره دفتر امالک الکترونیکی 139620310005018574 
و شــماره چاپی 156389-96 ب ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده 
اســت که دراجرای ماده 120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی 
در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعالم نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

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

برابــر رای  140160329012004449مــورخ 1401/8/12 هیــات  
اول /دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیومرث کرکه آبادی به شــماره شناسنامه  1   
کد ملی  4609770652 صادره از گرمســار  فرزند ابوطالب  در ششــدانگ 
یکباب ساختمان  مسکونی با کاربری مسکونی به مساحت 236 متر مربع پالک 
شــماره 79 فرعــی از 25 اصلی واقع در  شــاهبداغ بخش حــوزه  ثبت ملک 
گرمســار )مبایعه نامه عادی /خریداری از ســهم االرث غالمعلی شالچی احدی 
از ورثه مالک رســمی صدیقه شــالچی (  محرز گردیده اســت. لــذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد 
مــی تواند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ  رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1405491
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/9/16

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی فقدان ســند مالکیت فرعی0 از ســنگ 112 اصلی واقع در حســین آباد جز حوزه 
ثبتی دماوند

 M50TAQWS55Z4 نظــر بر آقای امان الــه بختیاری وکالتا طبــق ارایه وکالتنامــه
مــورخ 1401/07/28 از جانب ســفارت جمهوری اســالمی ایــران کواالالمپــور با ارایه 
استشــهادیه گواهی امضاء شده ذیل شناســه یکتا 140102151159000034 مورخ 
1401/06/13 و شــماره ترتیب 551583 و طبق درخواســت شماره 55486 از طریق 
پســت ارسال شده اســت خواهان صدور المثنی ســند مالکیت ملک مذکور را نموده که 
مراتب در اجرای تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیرآگهی می گردد 
:-1 نام و نام خانوادگی منور قربانی-2- شــماره پالک 5 فرعی از 112 اصلی 3- ســند 
مالکیت برابر ســند انتقال 39823 مورخ 1377/05/08 مقدار دویســت و سی وشش 
ممیز بیست و دو سهم مناع از 913508 سهم به شماره چاپی سند مالکیت 332284 به 
نام منور قربانی ثبت گردیده است و برابر سند انتقال 132782 مورخ 1399/02/10 
دفترخانه 1 دماوند مقدار 235/72 ســهم از 913508 ســهم ششدانگ مورد مالکیت 
خــود را به غیــر انتقال قطعی داده اســت و برابر مراتب فوق درخواســت صدور ســند 
المثنی پالک مذکور را نموده لذا با توجه به  اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی طبق تبصره یک ماده 120 ایین نامه قانون ثبت 
آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت بـه ملـک مـورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهــی بــه ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله تســلیم نماید و اگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد امالک، المثنی سند مالکیت را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7512
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

رونوشت گواهی حصروراثت
آقای مهدی بختیاری فرزند احمد به شماره ملی 0439881404 بشرح دادخواست 
به کالســه 0100353 ازاین شــورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است 
که شادروان علیجان بختیاری فرزند افراسیاب به شماره ملی 0439256097 در تاریخ 
1371/11/04 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته وورثه حین الفوت وی منحصراســت 
بــه :1. احمد بختیاری فرزند علیجان به شــماره ملــی 0439256518  صادره از دماوند 
)پسر متوفی(2. محمد بختیاری فرزند علیجان به شماره ملی 0439256062  صادره از 
دماوند )پســر متوفی(3. علی آقا بختیاری فرزند علیجان به شماره ملی 0439480477  
صــادره از دماونــد )پســر متوفــی(4. فاطمــه بختیــاری فرزند علیجــان به شــماره ملی 
0439256097  صــادره از دماونــد )دختر متوفی(5. بیگم بختیــاری فرزند علیجان به 
شــماره ملی 0439256100  صادره از دماوند )دختر متوفــی(6. جهان بختیاری فرزند 
علیجــان به شــماره ملــی 0439480485  صــادره از دماوند )دختر متوفی(7. شــوکت 
بختیــاری فرزنــد علیجــان به شــماره ملــی 0439256526  صــادره از دماونــد )دختر 
متوفــی(8. مرحمت بختیاری فرزند علیجان به شــماره ملــی 0439522986  صادره از 
دماونــد )دختر متوفی((اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور دریک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســیاعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد 
ازتاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیــر اینصورت گواهی 

صادر خواهدشد.7511
رئیس شورای حل اختالف 7جابان و سربندان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم شهال کرم پور عمرانی با ارائه استشهادیه شماره 1401/08/23-32589 
تنظیمــی دفترخانــه 194 آمــل طــی درخواســت شــماره 1401/33288 مــورخ 
1401/08/22 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی شش دانگ پالک شماره 5883 
فرعی از 3- اصلی واقع در بخش 09 ثبت آمل که با شــماره دفتر امالک الکترونیکی 
139720310005003185 و شماره چاپی 428573-96ب ثبت گردیده و در اثر 
جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، 
چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره اعالم نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری 206SD شماره پالک ایران82-637م46 شماره موتور 
14188051182 شــماره شاســی NAAP31EG7AJ231500 مــدل 1388 رنــگ 
سفید به نام علیرضا ترکمان زاده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.ساری

********************************************************
کلیه اســناد و مدارک خودرو کامیونت نیسان تیپ 2400 مورد استفاده بارکش 
رنــگ آبی مدل 1382 شــماره پالک ایــران72-487ط83 شــماره موتور 205275 
شــماره شاسی 1D05610 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. مالک متعهد 
می گردد مســئولیت ناشــی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده گیرد. 

ساری
********************************************************

کلیــه اســناد و مدارک خودرو ســواری استیشــن تویوتا تیــپ اف.جی45 رنگ 
سفید مدل 1981 شماره پالک ایران72-216ب62 شماره موتور 553412 شماره 
شاسی 297244 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. مالک متعهد می گردد 

مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده گیرد. ساری
********************************************************

کلیه اســناد و مدارک ســواری پراید مدل 1383 شــماره انتظامــی ایران72-
359س37 شماره شاســی S1412283389473 شــماره موتور 01009854 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
********************************************************

برگ ســبز ســواری ســایپا تیــپ 131LE رنــگ نقــره ای متالیک مــدل 1392 
شــماره پــالک ایــران72-875ص68 شــماره موتــور 4951573 شــماره شاســی 

NAS411100D1291655 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
********************************************************

برگ ســبز و کمپانی سواری دنا تیپ EF7 مدل 1398 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور 147H0469741 شــماره شاســی NAAW01HE2KE166793 شــماره پالک 
ایران92-934ب43 به نام امیرحسین سیدی مرزنگو مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری


