
 تکرار سخنان نه چندان دوستانه 
وزیر خارجه عراق 

وزیر خارجه عراق در گفت وگو با یک شبکه مصری، 
بــا زبانی تند به بیان انتقاداتی از ایران در مســائل 
سیاســی و زیست محیطی پرداخت. او البته روابط 
میــان دو کشــور را خوب توصیف کــرد که برای 

تقویت آن به "همکاری مشترک" نیاز است.
فواد حسین، وزیر خارجه عراق در ابتدای گفت وگو 
با شــبکه الغد مصر گفــت: تهران اکنــون "زبان 
جدیــدی" از بغداد می شــنود؛ زبانی کــه از قبل 
وجود نداشت. ما به ایرانی ها گفتیم که به همکاری 
مشــترک نیاز داریم و به دخالت از طرف ایران نیاز 
نداریم. روابط با ایران از مرحله "سکوت" به مرحله 
" صریح ســخن گفتن" رسیده است، اکنون روابط 
با کشورهای حاشیه خلیج )فارس( در سطح عالی 
است و ارتباطاتی میان عراق و برخی کشوری های 
حاشــیه خلیج )فارس( و ایران وجــود دارد.ما به 
تهران اعالم کردیم که اشــتراکات دینی، تجاری، 
اقتصادی و غیره با هم داریم و به همکاری مشترک 
نیاز داریم نه دخالت از ســوی ایران، ما به ائتالف و 
هم پیمانی نیــاز داریم، ما دخالت در امور عراق را 
نمی پذیریم. طرف ایرانی باید این مســاله را درک 
کند، ما دوســت هستیم و همسایه خواهیم ماند و 
باهم همکاری خواهیم کرد اما مساله دخالت ایران 
قابل قبول نیست. وی درخصوص مشکالت آب نیز 
گفت: دولت عراق گام های خود برای مقابله با این 
مشکالت را اتخاذ کرده است اما این مشکل را نمی 
تواند تنها در ســطح داخلی حل کرد بنابراین ما به 
همکاری مشترک با کشورهای همجوار و منطقه ای 
نیاز داریم. اولین گامی که عراق اتخاذ کرد این بود 
کــه میزبان معاون رئیس جمهور ایران و مســئول 
امور محیط زیســت بود که دیداری در عراق با این 
مسئوالن برگزار شد و در مورد مساله مدیریت آب 
به ویژه رودهایی که از ایران سرچشمه می گیرند، 
رایزنی شــد.وی در ادامه با متهــم کردن ایران به 
تغییر مســیر آب رودخانه ها گفت: بــا ایران باید 
گفت وگوی صریحی داشته باشیم و عمال این گفت 
وگوها را آغاز کرده ایم.وزیر خارجه عراق همچنین 
تاکید کرد که پیشــرفت هایــی در روابط ایران و 

عربستان به وجود آمده است.  ایسنا

تاریخ سفر الوروف به ایران 
در حال بررسی است 

وزارت خارجــه روســیه ضمن تایید برنامه ســفر 
»ســرگئی الوروف« به تهران، اعالم کرد تاریخ آن 

در حال بررسی است.
خبرگزاری دولتی »ریانووستی« روسیه گزارش داد 
وزارت خارجه این کشــور تایید کرد که آمادگی ها 
برای ســفر »ســرگئی الوروف« به ایران در حال 
انجام است و تاریخ این سفر در دست بررسی است. 
الزم به ذکر اســت وزرای خارجه ایران و روســیه 
همچنیــن در مکالمه تلفنی مذکور درباره ســند 
جامــع همکاری های ایران و روســیه، راهکارهای 
افزایــش همکاری های اقتصــادی بین بخش های 
خصوصی و دولتی دو کشــور، نشســت آتی سران 
کشورهای حاشــیه دریای خزر و آخرین تحوالت 

بحران اوکراین رایزنی و گفت وگو کردند.  مهر

سفر آتی وزیرخارجه پاکستان به ایران 
سفیر کشــورمان در اسالم آباد با اشاره به سفر آتی 
وزیر امور خارجه پاکســتان به جمهوری اســالمی 
ایران گفت: بررســی راهکارهای توســعه روابط به 
ویــژه همکاری های اقتصادی و تبادل نظر پیرامون 
تحوالت منطقه ای و افغانســتان دســتور کار این 

بازدید خواهد بود.
»سید محمدعلی حسینی« اظهار داشت: دو کشور 
همسایه ایران و پاکســتان همواره عالوه بر سطح 
دوجانبه در مجامع منطقه ای و بین المللی دیدار و 
پیرامون روابط دوجانبه گفت وگو داشته اند و اخیرا 
نیز در حاشــیه مجمع جهانــی اقتصاد در داووس 
دکتر امیرعبداللهیان و بالول زرداری دیدار کردند.

ســفیر ایران در پاکســتان افزود: این اولین سفر 
رســمی بالول زرداری به کشورمان پس از انتخاب 
به عنوان وزیر امور خارجه پاکستان است و در طول 
این بازدید آخرین تحوالت مرتبط با همکاری های 
دوجانبه بــه ویژه در بخش های تجاری و اقتصادی 
مورد بررســی قرار خواهد گرفت.حســینی گفت: 
اوضاع منطقه از جمله افغانســتان و ســایر مسائل 
بین المللــی نیز میان وزیران امــور خارجه ایران و 

پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت.  ایرنا

 اسرائیلی ها فورا ترکیه را ترک کنند 
یائیــر الپید نفــر دوم کابینه رژیم صهیونیســتی 
با طرح ادعــای »تالش های ایــران برای حمالت 
تروریســتی علیه اســرائیلی ها«، به اتباع این رژیم 

درباره سفر به ترکیه هشدار داد.
در حالی که به دنبال تاکید مقام های ارشــد ایرانی 
به گرفتن انتقام خون شــهید »صیــاد خدایی« از 
رژیم صهیونیســتی، این رژیم درباره سفر به برخی 
کشورهای منطقه هشــدار داده بود، نفر دوم کابینه 
رژیــم صهیونیســتی درباره لزوم مســافرت نکردن 
صهیونیست ها به ترکیه اظهارنظر کرد.به گزارش وبگاه 
صهیونیســتی »واال نیوز«، یائیر الپید وزیر خارجه و 
نخست وزیر گردشــی کابینه رژیم صهیونیستی در 
اظهاراتــی مدعی »تالش های ایــران برای حمالت 
تروریســتی علیه اسرائیلی ها« شــد.این مقام ارشد 
رژیم اشغالگر قدس ادعا کرد: »به دنبال یک سلسله 
حمالت تروریســتی ایران علیه اســرائیلی هایی که 
برای تعطیالت به اســتانبول رفته اند، از اسرائیلی ها 
می خواهیم که به اســتانبول پرواز نکنند و اگر نیاز 

حیاتی ندارید به ترکیه پرواز نکنید.  فارس

اخبــــار گزارش

در حالی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با گزارش 
مغرضانه و غیر فنی خویش به شورای حکام آبرو و حیثیت 
آژانس را برده اســت که در تخیالتی که شــباهت زیادی 
به توهمات بایــدن دارد که آمریکا را تنهــا راه چاره حل 
مشــکالت ایران عنوان می کند، در گفت و گو با ســی ان 
ان ضمن اصرار بر گفت و گوی مقام های ایرانی با آژانس، 
مدعی شــد که تنها راه جلب اعتماد برای پیشرفت اقتصاد 

ایران، حضور بازرسان هسته ای است.
توهم خودبرتر پنداری و تحریک افکار عمومی به تن دادن 
به زیاده خواهی های غرب گاه از زبان ســران این کشورها 
مطرح و گاه در زبــان مقاماتی همچون آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ظهور و بروز می کند و مدعی می شــوند که راه 
ایران برای حل مشــکالت اقتصادی گفت و گو و البته تن 
دادن تهران به زیاده خواهی های آنهاست. در این چارچوب 
در حالی ســناریوی ایجاد هراس از قطعنامه شورای حکام 
به نتیجه نرســیده است اکنون گروسی بازی جدیدی را با 
عنوان نقش آژانس در حل مشــکالت اقتصادی ایران را در 
پیش گرفته اســت تا خواســت اربابان غربی و صهونیست 

خود را اجرایی سازد. 
 رافائل گروســی در مصاحبه با برنامه جی پی اس، جبران 
وقفه طوالنی در بازرسی و نظارت بر برنامه هسته ای ایران 
را بسیار دشوار دانست و گفت: در آن صورت مجبوریم که 
یک نظام )بازرســی( خاص به همراه اعالمیه های جدید با 
امکان بازگشت بازرسان و بررسی سوابق و بازرسی از اماکن 
وضع کنیم.گروســی افزود که هر چــه وقفه در نظارت ها 
بیشتر شود، دســتیابی به توافق هسته ای دشوارتر خواهد 

شد.وی از مقام های ایرانی خواست تا در مورد از سرگیری 
همکاری ها با آژانس گفت و گو کنند.وی مدعی شــد که 
تنها راهی که برای جلب اعتماد الزم برای پیشرفت اقتصاد 
در برابر ایران وجود دارد، اجازه دادن به حضور بازرســان 

آژانس در تاسیسات هسته ای است.
گروســی مدعی شده بود که اقدام ایران در تالفی قطعنامه 
ســرزنش آمیز شــورای حکام و خاموشــی ۲۷ دستگاه از 
دوربین های نظارتی این ســازمان، "ضربه ای مرگبار" به 
مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام است.وی ادعا کرده بود 
کــه اقدام ایران چالش جدی در خصوص توانمندی آژانس 

برای تائید اعالمیه های ایران تحت برجام ایجاد می کند.
با این حال یک مقام رســمی آمریکا ادعــای اخیر رافائل 
گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنی 
بــر اینکه اقدام ایران در غیرفعال کردن تعدادی از دوربین 
های نظارتی آژانــس ضربه ای مرگبار برای روند مداکرات 
وین اســت، این ادعا را مردود دانســت. روزنامه انگلیسی 
فایننشــیال تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: این 
اقدام ایران اگر چه یک ضربه جدی می تواند باشد اما نمی 

توان آن را ضربه مرگبار برای توافق هسته ای دانست.
مقام آمریکایی مذکور که فایننشیال تایمز نام وی را فاش 
نساخت گفت که اقدام ایران ضربه ای مرگبار به شمار نمی 
رود چرا که "فعاًل اقدامی قابل نقض و برگشت پذیر است. 
" وی با این حال هشــدار داد که هر چه زمان خاموشــی 
دوربین ها بیشــتر شود، بازگشت آمریکا به برجام دشوارتر 
خواهد شد.فایننشــیال تایمز به نقل از این مقام بلندپایه 
آمریکایی نوشت: اگر )به زودی دوربین ها را روشن( نکنند، 

آنــگاه گام هایی که باید برای جلب اعتمــاد آژانس برای 
جبران شکاف پیش آمده در اطالعات آن )از برنامه هسته 
ای ایران( بردارند، بازگشــت )آمریکا( به برجام را بســیار 
دشوار خواهد ســاخت.به روایت این رسانه غربی،  »هفته 
گذشــته، تهران به آژانس بین المللی انــرژی اتمی اطالع 
داد که تمام ۲۷ دوربینی را که ســازمان دیده بان )آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی( برای نظــارت بر این توافق نصب 
کرده بود، حــذف می کند که این اقدام تالفی جویانه ای در 
قبــال قطعنامه مورد حمایت غــرب در انتقاد از ایران بود. 
این اقدام به شدت به توانایی آژانس برای نظارت بر برنامه 
جمهوری آسیب می زند و نگرانی ها درباره نزدیک تر شدن 
تهران به غنی ســازی اورانیوم به سطوحی که آن را قادر به 
تولید ســالح هســته ای می کند را افزایش می دهد اگرچه 

ایران گفته است که نمی خواهد بمب تولید کند«.
در ادامه این گزارش، فایننشال تایمز به سراغ »علی واعظ« 
عضو ارشد اندیشکده آمریکایی »گروه بحران« رفته و نظر 
او را درباره وضعیت جاری جویا شــده اســت. وی مدعی 
شد: »ما در شرایطی هستیم که برای اولین بار است ایران 
توانایی انفجار، ظرفیت تولید مواد شکافت پذیر کافی برای 
)تولید( یک ســالح  را دارد...ما در آغاز یک چرخه تشدید 

تنش به سمت باخت-باخت هستیم«.
فایننشــال تایمز در ادامه گزارش خود نوشت: »تحلیلگران 
بر این باورند که اقدام ایران در راستای افزایش اهرم فشار 
بر میز مذاکره پس از بیش از یک ســال توقف تالش های 
دیپلماتیک با میانجیگری اتحادیه اروپا جهت احیای توافق 
طراحی شــده است. در صورت شکســت مذاکرات، انتظار 

می رود غرب اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه ایران اعمال 
کند، کــه تنش ها را تشــدید می کند و خطــر بی ثباتی 

جدیدی در منطقه را به دنبال خواهد داشت«.
این نشریه انگلیسی نوشت: » بحران هسته ای از زمانی که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به طور یکجانبه در 
سال ۲۰۱۸ از توافق کنار رفت و صدها تحریم را به عنوان 
بخشی از کارزار "فشار حداکثری" اعمال کرد، شدید شده 
اســت. یک ســال پس از خروج ترامپ از توافق، ایران به 
شدت فعالیت هسته ای خود را افزایش داد.  رئیس جمهور 
جو بایــدن قول داد در صورت بازگشــت تهران به توافق، 

مجددا به توافق بپیوندد«.
در ادامــه گزارش آمده اســت: »هم ایــران و هم آمریکا 
می گوینــد که می خواهند )مذاکرات بــرای احیای( توافق 
)برجــام( را از خط پایان عبور دهند اما آنها نتوانســته اند 
در مــورد مســائل باقی مانــده بــه توافق برســند به ویژه 
 درخواســت تهران بــرای خروج ســپاه پاســداران ایران 

از فهرست تروریسم«. 
فایننشال تایمز ادامه داد: »محمد اسالمی، رئیس سازمان 
انرژی ایــران، روز پنجشــنبه گفت که تهران برداشــتن 
دوربین ها و نصب سانتریفیوژهای جدید را آغاز کرده است. 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی هنوز حدود 4۰ دوربین در 
ایــران دارد، اما آنها معموال مواد هســته ای مانند اورانیوم 
را رصد می کنند، در حالی که ۲۷ دســتگاه نصب شده به 
عنوان بخشــی از توافق، فعالیت هایی مانند ساخت قطعات 
ســانتریفیوژ، مورد اســتفاده برای غنی ســازی اورانیوم و 

تحقیق و توسعه را رصد می کنند«.
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با این که اقتصاد روســیه ۷ برابر بزرگتر از ایران اســت، اما این کشور می تواند برای 
تــاب آوری و ادامه حیات خود با وجود تحریم های شــدید غرب از تجربه های ایران 

استفاده کند.
در گزارشــی که اخیرا خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرد با اشاره به سابقه طوالنی اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه ایران که از سال ۱۹۷۹ آغازو پس از بروز بحران برنامه هسته 
ای این کشور تشدید شد، آمده است: از آنجا که روسیه نیز با شروع عملیات ویژه نظامی 
خود در اوکراین مورد تحریم قرار گرفته است می تواند برای ادامه حیات خود در دوران 
تحریم از الگوی موفق ایران اســتفاده کند. طبق این گزارش، با این که مدتی طول می 
کشد تا روسیه به خروج شرکت های چند ملیتی بزرگ از صحنه اقتصاد خود عادت کند 
امــا به زودی می آموزد که چگونه برای پر کردن جای خالی آنها از گزینه های داخلی 
استفاده کند. رشد ســرانه تولید ناخالص داخلی ایران بعد از اعمال تحریم های شدید 
غرب کاهش یافته بود اما پس از مدتی سیری صعودی به خود گرفت و به هزاران دالر 
رسید. درس بزرگی که توجه مقام های روسی را به خود جلب کرد این بود که کشور می 

تواند بدون تسلیم شدن در حوزه سیاست خارجی به بقای خود ادامه دهد.
در ایــن گزارش همچنین آمده اســت که روســیه می تواند از تجربــه های ایران در 
خصوص اســتفاده از خألهای موجود در تحریم های غرب استفاده کرده و آنها را دور 
بزند.بلومبرگ همچنین با اشــاره به دیدار هیات های بزرگ تجاری ایران و روســیه از 
دو کشــور می نویسد: یکی از اهداف مقام های روســی از این دیدارها یافتن راه های 
مناسب برای استفاده از ارزهای بومی به جای دالر آمریکا در معامله های تجاری است.
به گفته یکی از مقام های ارشــد دولت روسیه، همکارانش مدام سرگرم تطبیق دادن 
تجــارب ایران بــه عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ نفتی تحت تحریم با شــرایط 
کشور خود هســتند.این مقام روس که خواست نامش فاش نشود افزود: ابتدا زندگی 
سخت می شــود اما پس از مدتی رشــد اقتصادی آغاز می شود. تحریم ها ترسناک 
نیستند.حتی پیش از آن که در سال جاری و در پی آغاز عملیات ِویژه نظامی روسیه 
در اوکراین شــدت تحریم ها علیه این کشور به سطح تحریم های ایران برسد، مسکو 
از ســال ۲۰۱4 هم که به دلیل ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود برای 
اولین بار از ســوی اروپا و آمریکا تحریم شده بود، روند استفاده از تجربه های ایران را 
آغاز کرد.البته روسیه با ایران تفاوت دارد به این علت که یک کشور هسته ای پهناور 
است که با ۱44 میلیون نفر جمعیت، وسعتش از اروپا تا شرق دور کشیده شده است. 
همچنین به این دلیل که روســیه بیشتر از ایران در معادالت اقتصادی جهانی شرکت 

دارد، به همان اندازه بیشتر از تحریم ها متضرر می شود.  مهر

گزارش »بلومبرگ« از تجربه ایران در شرایط تحریم؛

 درسی که روسیه از ایران یاد گرفت

وقتی مدیر کل آژانس مذاکره با وی را تنها راه پیشرفت ایران می نامد 

تکرار توهمات بایدن در تخیالت گروسی

آگهی مفقودی
ســند و برگ ســبز وانت پیکان مدل 85 به رنگ سفید به شماره موتور 11285021612 
و شماره شاسی 12198978 به شــماره انتظامی 65ایران417ص19 به نام دادمراد پیرنیا به 
شــماره ملی 3160753964 و شماره شناســنامه 1784 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.)کرمان(
************************************************

برگ سبز)شناسنامه( خودرو سواری سیستم پرایدتیپ جی ال ایکس آی مدل1386برنگ 
بژ متالیک بشــماره موتور 2120750شــماره شاســی  S1412286378293 و شماره پالک ایران 
84-   446ب 96 به نام کریم توســلی بخوانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد 

. بندرعباس
************************************************

ســند کمپانی)کارخانه( وانت دو کابین سیستم مزدا تیپ CARA2000I مدل1400برنگ 
 NAGP2PC32MA285438  شماره شاسی E2M0B1487 نقره ای آبی متالیک بشــماره موتور
و شــماره پالک ایران 84-   739ق 98 به نام فیض اله جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس
************************************************

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی و کارت و کارت ســوخت بیمــه نامــه خــودرو ســواری پــژو 
پــارس تیــپ xu7p مدل 1401برنــگ سفیدشــماره موتور 125k0005508 و شــماره شاســی 
NAANA15E8NH442720 و شــماره پالک22م243ایران24بــه نــام حســین عبیری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بندر عباس
************************************************

مدرک فــارغ التحصیلی اینجانب فرامرز کناری زاده فرزند عیســی به شــماره شناســنامه 
3380630081صــادره از بنــدر عباس در مقطع کارشناســی رشــته مهندســی مکانیک خودرو 
صادره از واحد دانشــگاهی رودان با شــماره  149634300174 مفقود گردیده اســت و فاقد 
اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی  شهرستان 
رودان به نشــانی رودان بلوار شــهید چمران-پشــته معز آباد-جنب دبســتان شــهید آخوندی  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودان ارسال نماید. تاریخ چاپ نوبت اول 1400/02/25 - تاریخ 
چــاپ نوبت دوم 1401/03/09- تاریخ چاپ نوبت ســوم 1401/03/24 - بندرعباس )نوبت 

سوم(
************************************************

کلیه مدارک وانت شــخصی پیکان 1600i  مدل 1384 رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 
11284075303 شــماره شاسی 12151368 شــماره پالک ایران72-524ن21 به نام سید 

حسین موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************

ســند مالکیت وانت آریسان مدل 1399 شــماره پالک ایران62-665ط25  شماره موتور 
118J5025344 شــماره شاســی NAAB66PE1LC102575 مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد قریشــی با ارائه استشــادیه شــماره 42577-1401/3/8 تنظیمی دفترخانه 
86 آمل طی درخواست شماره 1401/9714-1401/3/8 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
285295 سه دانگ پالک شماره 11 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 2 ثبت آمل ثبت گردیده 
و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است .ضمنا بازداشتی نیز در پرونده مشاهده گردیده 
اســت لذا دراجرای مــاده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک 
نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیــت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهــی اعتراض خود را به 
همــراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبــت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچه 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.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی ابالغ دادخواست ووقت رسیدگی
کالســه پرونــده : 20/8/1401/ح  -خواهــان : مرضیــه آذری فرد-به نشــانی :آبادان- 
طیــب 14 - پــالک 9 - خوانده: ورثه مرحوم اکبراکبری بنی نشــانی :مجهول المکان - خواســته 
: تحریرکه - مرجع رســیدگی :شــعبه هشــتم شــورای حل اختــالف آبادان-  وقت رســیدگی : 
1401/04/28ســاعت : 10 - خواهان دادخواســتی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
این شــعبه نموده اند که تحت کالســه 20/8/1401ح به ثبت رســیده اســت و بارعایت اینکه 
خوانــده مجهول اامکان می باشــد به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی آگهی ابالغ 
دادخواســت وضمایم آن ووقت رســیدگی برای یک نوبــت در روزنامه کثیر االنتشــار آگهی می 
گردد خوانده می تواند قبل ازتاریخ رســیدگی به شــعبه مراجعه واصل دادخواست وضمایم آن 

را تحویل بگیرد 
    رئیس شعبه  هشتم شورای حل اختالف آبادان

آگهــی آراء هیات حل اختــالف موضوع ماده یک قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه اجرایی قانون یاد 
شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در 
اداره ثبت اســناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته 
جهــت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشــریه آگهی 

های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد: 
بخش دو بجنورد پالک 171- اصلی اراضی سوهانی

1 - ششــدانگ یکبــاب خانه از پالک شــماره 46 فرعــی از 171 
اصلی فوق به مساحت335/23 متر مربع ابتیاعی خانم سمانه طبسی 
از محل مالکیت رســمی بختیار مجرد برابر رای شماره 1401-0852 

مورخه 1401/03/10 - کالسه 1400-0278
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشــاعی و اشــخاص 
ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید 
از تاریخ انتشــار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ 
نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض 
در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
خواهــد نمود ضمنا صدور ســند مالکیــت مانع از مراجعــه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. شناسه آگهی 1333696
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08

اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

شرکت مسافربری سیر و سفر کرمانشاه 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت مســافربری سیر و 
ســفر کرمانشاه به شماره ثبت 4011 سهامی خاص به شماره شناسه ملی 

10066004482
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد راس ساعت 
17 مورخه 7 / 4 / 1401 در محل شرکت سیر و سفر کرمانشاه واقع در 

ترمینال مسافربری شهید کاویانی حضور بهم رسانند  . 
دســتور جلســه : 1-اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت منتهی به سال 
1400 ، 2- تصویب ترازنامه صورت حســاب سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال 
1400 ، 3- انتخاب هیئت مدیره و بازرســان ، 4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشــار جهت 
آگهی های شرکت ، 5- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومي عادي سالیانه باشد.م/

الف/642
شرکت مسافرتی سیر و سفر کرمانشاه )سهامي خاص-ثبت4011(

شرکت مسافربری
 سیر و سفر کرمانشاه

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که عملیات در اربیل جراحی کوچکی بود که 
دقیق به هدف اصابت کرد و درباره برجام هم افزود: سال هاســت که برجام برای 

ایران کار نکرده است.
سعید خطیب زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست هفتگی با خبرنگاران 
به تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاســت خارجی پرداخت و به ســؤاالت 

خبرنگاران پاسخ داد.
خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات یکی از مقامات ترکیه در خصوص 
منشــاء ریزگردها و عدم حضور ایران در کنوانسیونی درباره ریزگردها در ساحل 
عاج اظهار داشــت: ایران یکی از بنیانگذاران کارگروه مبارزه با ریزگردها اســت. 
چه در جلســاتی که در سال های گذشــته برگزار و چه در جلساتی که در فائو و 
در کمیته مرتبط برگزار شــده ایران حاضر بوده است. برخی از ابعاد این موضوع 
در حوزه علمی و برخی در ابعاد محیط زیســتی در سازمان محیط زیست است 
و تصمیم گرفته شــده عالوه بر کمیتــه ملی که وجود دارد، نقطه تماس و نقطه 
تمرکز سازمان حفاظت محیط زیست باشد و سفرهای سالجقه به عراق و سوریه 

در همین راستا بود و ادامه یافت.
سخنگوی وزارت امور خارجه به سفر مادورو رئیس جمهور ونزوئال و هیأت همراه 
نیز اشــاره و بیان کرد: وزیر خارجه پاکستان در ایران خواهد بود. رئیس جمهور 
ترکمنســتان در رأس هیأتی به ایران می آید. رئیس مجلس ارمنســتان در این 
هفته عازم ایران است. ســفرهای امیرعبداللهیان در هفته بعد پیگیری می شود. 

چندین نشست در تیر ماه در ایران برنامه ریزی شده است. 
خطیب زاده ادامه داد: جای تاسف است مدیرکل آژانس به عنوان کارگزار آژانس 
ایــن ســاختار را در اختیار چنین رژیــم قانون گریزی قرار دهد. یعنی توســط 
کارگزار، ســاختار را به ســخره گرفته و این ســاختار را به چالش کشیده است. 
این یعنی دستاوردهای نظام بین الملل در حوزه پادمانی توسط خود مدیرکل بی 
اعتبار شــده است. فکر می کنم پیام این سفر مثل هر اقدام غیردپیلماتیک دیگر 
روشن است. مدیرکل باید نگران بیطرفی و استقالل باشد. طبق بند F ماده هفت 
اساسنامه آژانس وظیفه قطعی در این زمینه داشته و در زمان غلط و جای غلط 

افراد غلط را مالقات کرده اســت. مطمئنم به اعتبار آژانس در چشم همه ضربه 
بدی زده است و پاسخ ما داده شده و امیدواریم ایشان تصحیح رویه کند.

وی دربــاره قطعنامه صادره علیه ایران در شــورای حــکام آژانس و تاثیر آن بر 
مذاکرات وین نیز گفت: یک اقدام کامال سیاســی و طراحی شده بود. در مسیری 
که بین ایران و آژانس تعریف شده بود، خلل ایجاد کرد و براساس بیانیه مشترک 
که ۱۵ اســفند بین ایران و آژانس توافق شــده بود رفت و برگشــت هایی انجام 
شــد، این اقدام، تغییر لحن و گفت وگو و بیان های گروسی نشان می دهد از یک 
دســتورپذیری از یک مرکز انجام شده اســت.خطیب زاده خاطرنشان کرد: قطعا 
نمی توانستیم این اقدام سیاسی غیرفنی از سوی آژانس را بدون پاسخ بگذاریم و 
اقدامات خودمان را انجام دادیم. اقدامات قاطع و متناســب بود. هر چقدر این ها 
بگویند قطعنامه شکلی و توصیه ای بوده است، اگر ضرورتی بر انجام قطعنامه نبود 
باید مسیر دیگری را می رفتند.سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات گروسی و 
ابراز امیدواری نسبت به گفت وگو با ایران و باز بودن راه دیپلماسی و شفاف بودن 
برنامه هســته ای ایران و همچنین ابراز نگرانی نسبت به خاموش بودن دوربین ها 
و لطمه زدن به نظارت آژانس نیز خاطرنشــان کرد: بی توجهی به پیام هایی که 
صحبت های ایشان دارد و برخی مصاحبه های ایشان به نظرم ایشان باید بازنگری 
کند و توجه داشــته باشد که یکی از اعضای بســیار مهم آژانس مورد اظهارات 
غیرفنی ایشــان یعنی ایران قرار نگیرد. مشــکل ما برخی از اظهارات ایشان این 
است که ایشان فراتر از وظایف خودش اظهاراتی را می کند و دیروز در مصاحبه با 
یکی از رسانه های آمریکایی مطالبی را درباره مسائل داخلی و اقتصاد ایران مطرح 

کرد که به نظرم تصور ایشان از جایگاه خودش غلط است.
وی ادامــه داد: مدیرکل آژانس را دعوت می کنم که به مســائل فنی و وظایفش 

توجه کند. اگر گزارش شــتاب زده و اظهارات سیاســی ایشان نبود، شاید االن 
جایگاه آژانس در راســتی آزمایی بهتر بــود. آنچه ایران انجام می دهد و اقدامات 
ایــران طابق النعل بالنعل و جزء به جزء مطابق تعهدات ایران در پادمان اســت. 
آنچه ایران متوقف کرده برخی اقدامات داوطلبانه اســت. این که مدیرکل آژانس 

این را نداند و یا به عمد این را به گونه دیگری جلوه دهد جای تأسف دارد.
خطیب زاده گفت: تمامی دوربین های پادمانی ســر جایش اســت و اقداماتی که 
ایران زیر نظر آژانس انجام می داده سر جایش است. هرگاه در یک توافق مرضی 
الطرفینی طــرف مقابل از مصلحت مرضی الطرفینی عبــور می کند و تخطی و 
تجاوز می کند، مختار هستیم از تعهد اخالقی خارج شویم. چون طرف مقابل در 

این فرآیند از خود رفتار اشتباه نشان داده است.
این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشــان کرد: اقدامات ایران هیچ نگرانی اشاعه ای 
ندارد و جمهوری اســالمی ایران جزو پادمان است. بزرگ نمایی ایشان به بزرگ 
نمایی های رســانه ای شــبیه اســت چون همه دسترســی های پادمانی را دارد. 
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره آینده برجام گفت: آنچه ایران در کاهش 
تعهدات برجامی خود انجام داده در پاســخ به اقدامات طرف مقابل بوده اســت. 
سال هاســت که برجام برای ایران کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم 
ایران نداشــته اســت. یک مقدار طرف های مقابل این روزها را تحمل کنند که 
برخــی ابعاد فنــی آن کاهش یابد و آنها ببیند کاهــش تعهدات یعنی چه. تمام 
اقدامات ایران برگشت پذیر است. اگر توافق فردا در وین نهایی شود تمام اقدامات 
ایران از لحاظ فنی برگشــت پذیر اســت. آنچه برگشــت ناپذیر است تروریسم 
اقتصــادی آمریکا و آنهایی که همراهی با آمریکا کردند. دردی که بر مردم ایران 
اعمال کردند برگشــت ناپذیر اســت. باید تمرکز خود را برای به نتیجه رسیدن 
توافق انجام دهند.خطیب زاده ادامه داد: توافق در دســترس و ممکن اســت اگر 
آمریــکا دو کار کند اول این که از این توهم اهرم ســازی عبور کند. توهم اهرم 
سازی یک طرفه وجود ندارد و از آن عبور کنند و دوم این که بپذیرند به تعهدات 
خــود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند، همین فردا می توانیم به وین برویم 

و توافق را نهایی کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 سال هاست که برجام برای ایران
کار نکرده است


