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رییس جمهوری گفت: مناسبات تهران و 
مسقط فراتر از مناسبات دو همسایه و برآمده 
از پیوندها و اشتراکات تاریخی دو ملت است. 

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی 
ریاســت جمهوری، ســید ابراهیم رییسی 
روز چهارشــنبه در دیــدار »بــدر بن حمد 
البوســعیدی« وزیر امور خارجه و فرستاده 
ویژه ســلطان عمان با بیان اینکه مناســبات 
صمیمانه ایران و عمان صرفا در سطح روابط 
دوجانبه باقی نمانده و در همفکری، همکاری 
و همگرایی دو کشور در عرصه های بین المللی 
و منطقه ای نیز نمود داشــته اســت، افزود: 
هدف جمهوری اسامی ایران توسعه روابط با 
عمان در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی است.
رئیسی احساس صمیمیت بین مردم ایران 

و عمان نســبت به یکدیگر را پشتوانه ای برای 
توسعه و تحکیم روابط دو طرف و سرمایه ای بر 

پیشبرد روابط دوجانبه دانست.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای 
منطقه توانایــی و قدرت کافی بــرای تامین 
امنیت منطقــه دارند، تصریح کــرد: حضور 
 بیگانگان در منطقه هیــچ ثمره ای جز تهدید 

امنیت ندارد.

بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه 
عمان نیــز در این دیدار با بیــان اینکه حامل 
صمیمانه تریــن تبریــک هــا و تهنیت های 
ســلطان عمان برای رییس جمهوری جدید 
ایران هســتم،گفت: روابط بین ایران و عمان 
به الگویی در روابط میان کشــورهای منطقه 
تبدیل شده اســت و ما به این روابط تاریخی و 
ریشه دار افتخار می کنیم.  وزیر امور خارجه 
عمان با اســتقبال از مواضع رییســی درباره 
تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله در 
سخنرانی مراسم تنفیذ، گفت: امیدواریم هر 
چه ســریع تر بتوانیم در مسقط از حضرتعالی 
استقبال کنیم و اســتمرار سفرهای مقامات 
عالی رتبه به تقویت و تحکیم هر چه بیشــتر 
روابط دو کشــور به ویژه در عرصه اقتصادی 

بینجامد.

رئیس جمهوری برقراری تعامل گسترده با 
کشورهای همسایه را از اصول اولیه سیاست 
خارجی ایران عنوان کــرد و گفت: تعمیق و 
تحکیم مناســبات و همکاری هــای ایران با 
ازبکستان باید به امنیت و رفاه بیشتر دو ملت 

منجر شود. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهوری، سید ابراهیم رییسی روز چهارشنبه 
در دیدار »نورالدین جان اسماعیل اف« رییس 
مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان با اشاره به 
اینکه دو کشور از اشتراکات تاریخی و فرهنگی 
زیادی برخوردار هستند، گفت: ظرفیت های 
بی شماری برای توســعه و برقراری روابط در 
عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی بین دو 
کشــور وجود دارد که عاقه مند هستیم این 
ظرفیت ها را در مســیر منافع ملت های خود 

فعال سازیم.

 وی ضمن تاکیــد بر تســریع در تکمیل 
قراردادهای موجــود بین دو کشــور و لزوم 
شناسایی ظرفیت های جدید، خاطرنشان کرد: 
باید تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری ها به 
امنیت دو کشور و رفاه بیشــتر دو ملت منجر 

شود.
رییــس جمهــوری همچنیــن اهمیت 
همکاری های نزدیک بین پارلمان های ایران 
و ازبکســتان را مورد تاکید قــرار داد و گفت: 

تعامــل و همکاری های پارلمانــی می تواند 
نقش موثــری در روند اجــرای قراردادهای 
 فی مابیــن و توســعه روزافــزون روابــط 

داشته باشد.
 مصمم به توسعه روابط با ایران هستیم

نورالدین جان اسماعیل اف رئیس مجلس 
قانونگذاری عالی ازبکستان هم در این دیدار با 
اباغ سام و تبریک رییس  جمهوری و دولت 
ازبکستان، اظهارداشــت: ازبکستان به دنبال 
توســعه و تحکیم روابط همه جانبه با ایران به 

ویژه در بخش تجاری و اقتصادی است.
رییس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان 
خاطرنشــان کرد: گســترش همکاری های 
پارلمانی را در توسعه و تقویت روابط دو کشور 
نه تنهــا در زمینه اقتصــادی بلکه فرهنگی و 
علمی مؤثر می دانیم و مصمم هســتیم این 

روند را با قوت پیش ببریم.

خبر

خبر

رئیسی در دیدار وزیر خارجه عمان:

مناسبات تهران - مسقط برآمده از پیوندهای تاریخی است

رئیسی در دیدار رئیس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان:

تعامل گسترده با کشورهای همسایه از اصول سیاست خارجی ایران است

 »زاکانی«، شهردار و »چمران «
رئیس شورای شهر تهران شدند
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بررسی تاثیر حوادث سواحل خلیج و »امنیت دریایی« بر برجام؛

غرب آماده ادامه 
 مذاکرات وین 

با »توپ ُپر«
با این جنجالی که بر سر نفتکش اسرائیلی 
بــه راه افتــاده و خبرهایی کــه از حوادث 
زنجیره ای در سواحل فجیره منتشر می شود و 
البته ادعاهایی که همه این اتفاقات را منتسب 
به تهران می کند، قطع به یقین باید گفت که 
ایران در دور بعدی مذاکرات وین با خشاب پر 
اسلحه غربی ها برای گرفتن امتیازات بیشتر 

مواجه خواهد شد. 
انتقــال قــدرت از روحانی به رئیســی، 
مذاکرات ویــن را متوقف کــرد. دور هفتم 

آن منوط شد به آمدن رئیســی. حتی خود 
آمریکایی ها تصریح کردنــد که ایرانی ها در 
حال تغییر دولت هستند و مذاکرات باید بعد 
از این تغییرات پی گرفته شود.  مراسم تنفیذ 
ابراهیم رئیسی دیروز برگزار شد و دقیقا چند 
ساعت پس از آن، آمریکا اعام کرد که آماده 
از سرگیری مذاکرات وین است. ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن رسما 
این آمادگی را اعام کرد.  در عین اعام این 

آمادگی اما آمریکا و متحدانش...

کوالک کشتی در توکیو

یل جویبار، ستاره تابان شیراز
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