
 از بن بست در وین 
تا احتمال گشایش در خلیج فارس!

سفر »جوزپ بورل« به تهران که پس از گفتگوی او 
و معاونش »انریکه مورا« با »رابرت مالی« نماینده 
ویژه آمریــکا در امور ایــران در بروکســل انجام 
شــد، به دلیل قصد او برای خــارج کردن مذاکرات 
رفــع تحریم ها از وضعیت کنونــی در کانون توجه 
رســانه های گروهــی جهان قرار گرفت. مســئول 
سیاســت خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا قصد 
خود برای ســفر به ایران را این گونه شرح داده بود: 
ســفر من به تهران یک هدف اصلــی دارد؛ این که 
بن بســت را بشــکنم و تنش ها را درباره مذاکرات 
برجام کم کنم و اینکه یک انگیزه و فرصت جدیدی 

ایجاد کنیم که گفت وگوها روی ریل قرار گیرد.
بورل پــس از گفتگو با مقامات ایــران از موفقیت 
ســفرش به تهران گفت و اظهار داشــت: مذاکرات 
را در روزهای آتی از ســر بگیریم و این بن بست را 
بشکنیم. سه ماه گذشته و باید کار را تسریع کنیم. 
خیلی خوشــحالم بابت این تصمیم که در تهران و 
واشینگتن گرفته شده است. حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان نیز گفت وگوهای انجام 
شــده با بورل را مفصل، عمیق و دقیق عنوان کرد 
و گفت: مطالبات ایران را به بورل گوشــزد کردیم 
و تأکید نمودیــم که برای از ســرگیری مذاکرات 
در روزهــای آینــده آمادگی داریــم. او همچنین 
خاطرنشــان کرد: آنچه برای ایران مهم اســت نفع 
اقتصادی از توافقی است که در ۲۰۱۵ حاصل شده 
و هر موضوعی کــه بتواند نفع اقتصادی ما را تحت 
تاثیر قرار دهد از نظر دولت قابل قبول نخواهد بود.

اما موضوع مهمی که می تواند سفر بورل به تهران را 
از رایزنی های معمول میان مقامات سیاسی متفاوت 
نماید، مالقات نسبتا طوالنی او و هیئت همراهش با 
دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.

پرونده مذاکرات رفــع تحریم ها همواره با مدیریت 
شــورای عالی امنیت ملی به پیش رفته و مالقات 
اعالم نشده و نسبتا طوالنی جوزپ بورل با مسئول 
نهاد امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران می تواند 

حاوی پیام های متفاوتی باشد.
گرچه در اظهارات منتشر شده از دریابان شمخانی 
در مالقــات با بورل جنبه های انتقادی نســبت به 
بدعهــدی و بی عملی آمریکا و اروپا در برجام کامال 
پررنگ اســت اما تاکید دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی ایران بر حضور مستمر ایران در میز مذاکرات 
و قصد تهران برای دســتیابی به توافقی قوی، قابل 
اتکاء و پایدار نشان می دهد که از نظر ایران پنجره 
دیپلماســی در مذاکرات رفع تحریم ها همچنان باز 
است.به نظر می رسد مهمترین دستاورد سفر بورل 
بــه تهران را باید در جلب نظــر مقامات جمهوری 
اســالمی ایران برای ادامه مذاکرات و تالش مجدد 
برای رفع مشــکالت موجود برای نزدیک شدن به 
توافق جســتجو کرد.اکنون و پــس از پایان یافتن 
سفر مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به 
تهران و اخباری که در مورد از سرگیری مذاکرات 
طی روزهای آینده منتشــر شــده، نگاه ها متوجه 

محل، روز و شکل برگزاری مذاکرات آتی است.
جوزپ بورل در این باره نیز بدون اشاره به جزئیات 
اظهار داشــت: مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپا و 
آمریکا در وین برگزار نخواهد شد چرا که گفت وگوها 
در فرمت ۱+۴ با آمریکا نیســت.برخی اخبار حاکی 
اســت با توجه به تالش های مســتمر قطر برای از 
سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها، شانس دوحه برای 
میزبانی مذاکرات آتی بیش از سایر کشورهای حوزه 

خلیج فارس است.  نور نیوز

درنگ گزارش

مقامات تهران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی بر احیای مذاکرات 
حضوری تاکید کرده اند که این مذاکرات به جای ین در یکی از کشورهای حوزه 

خلیج فارس که به احتمال زیاد قطر است برگزار خواهد شد. 
پس از مد ت ها مذاکرات غیر حضوری، ایران فرصتی دیگر را برای غرب قرار داده 
تا صداقت و تغییر رفتارهای گذشــته اش را به اثبات رســاند و در این چارچوب 
نیز دور جدید مذاکرات حضور در یکی از کشــورهای خلیج فارس برگزار خواهد 
شد. شــنیده ها حاکی از آن است که شانس کشور قطر برای میزبانی دور مجدد 
مذاکرات برجام بیشــتر اســت."جوزپ بورل"، نماینده عالی سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مســتقل خــود  در تهران گفت که دور جدید 
مذاکرات هسته ای در شهر وین برگزار نخواهد شد و بیان کرد که احتماالً در یکی 

از کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار شود.
اخبــار حاکی از آن اســت با توجه به تالش های مســتمر قطر در این خصوص، 
شــانس دوحه برای میزبانی مذاکرات آتی بیشتر است. این امر در حالی صورت 
می گیرد که قطر در ماه های اخیر رویکرد مطلوب و معقولی در توســعه مناسبات 
با ایران داشته و طرفین بر برگزاری هر چه بهتر جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ تاکید 
کرده اند. رویکرد غرب به مذاکره با ایران در شــرایطی صورت گرفته اســت که 
سفرهای مقامات کشورهای منطقه به تهران در کنار سخنرانی رئیس جمهور در 
اجالس بریکس، بی نیازی ایران به مذاکرات را برای غرب آشــکارتر ســاخته در 
حالی که جنگ اوکراین و بحران انرژی در اثر تحریم های روسیه علیه غرب، نیاز 

اروپا به منابع انرژی ایران را شدت بخشیده است. 
در این میان وزیر امور خارجه کشــورمان در صفحه شــخصی خود نوشــت که 
ایران هیچ گاه از میز مذاکره خارج نشــده و اگر سایر طرف ها اراده الزم را داشته 

باشــند، ایران مصمم به نیل به توافق پایدار اســت. "حســین امیرعبداللهیان"، 
وزیر امور خارجه کشــورمان در صفحه شخصی اینستاگرام خود نتایج گفت و گو 
با "جوزپ بورل"، نماینده عالی سیاســت خارجی اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی 
کرد.وزیر امــور خارجه ادامه داد: »در این دیدار، گفتگوی ثمربخشــی در مورد 
طیفی از مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، شامل آخرین وضعیت مذاکرات 
و لغو تحریم ها داشــتیم. سعی می کنیم بر مشــکالت و نقاط اختالف در مسیر 
گفت وگوهایی که از سر گرفته خواهد شــد، فائق آییم. ما همواره به تعهداتمان 
در برجــام عمل کرده ایم و هیــچ گاه از میز مذاکره خارج نشــده ایم. اکنون نیز 
بدون عقب نشــینی از حقوق مردم عزیز ایران، بــه مذاکرات ادامه خواهیم داد و 
امیدواریم به صورت مشــخص طرف آمریکایی این بــار واقع بینانه و منصفانه در 
مسیر مذاکرات و رسیدن به نقطه پایانی توافق، اقدامات مسئوالنه و متعهدانه ای 
را انجام دهد. اگر سایر طرف ها اراده الزم را داشته باشند، ایران مصمم به نیل به 

توافق خوب، قوی و پایدار است.«
همچنین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب کاربری 
توییتر خود از نتایج ســفرش به ایران و مالقات بــا مقامات ایرانی خبر داد.بورل 
در توییت خود نوشــت: »از مهمترین نتیجه ســفر من به ایران این است که ما 
توانستیم بن بست اخیر را برطرف کنیم؛ بنابراین مذاکرات وین که مدتی متوقف 

شده است، دوباره از سر گرفته خواهد شد.« 
در این میان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن آماده 
است تا توافق حاصل شده در مذاکرات وین را به سرعت منعقد و اجرا کند و در 
این باره ممکن اســت مذاکرات غیرمستقیم بین دو طرف از سرگرفته شود.مقام 
مذکور که نام وی فاش نشده است، در این باره گفت: این احتمال وجود دارد که 

مذاکرات غیرمستقیم با ایران از سر گرفته شود، اما تا زمانی که گزارشی کامل تر 
در این باره از تیم اتحادیه اروپا و پس از خروج آنها از ایران، نداشــته باشیم، این 
مســئله مشخص نیست.وی همچنین مدعی شــد: ما آماده ایم تا فوراً توافقی را 
که در وین درباره بازگشــت متقابل به اجرای کامل برجام مذاکره کردیم، منعقد 

و اجرا کنیم، اما ایران باید از خواسته هایی که فراتر از برجام است کنار بگذارد.
در همین حال اندیشــکده آمریکایی نوشت، تفاهمنامه بین تهران و مسکو بیانگر 
جدیدتریــن همکاری بین دو کشوراســت و انتظار می رود ایــن روابط در آینده 
نزدیک افزایش یابد.اندیشــکده »مرکز سیاســت امنیتی« واقع در پنسیلوانیای 
آمریــکا به تازگــی در تحلیلی به قلم »مایا کارلیــن« تحلیلگرخود تحت عنوان 
»شــکل گیری ائتالف اقتصادی جدید بین روســیه و ایران« نوشــت، روسیه و 
ایران توافقنامه تجاری دوجانبه ای امضا کردند که در آن مراکز تجاری در »ســن 
پترزبورگ« و »تهران« تاســیس می شود. این یادداشــت تفاهم تجارت بین دو 

کشور را در بخش های مختلف از جمله انرژی، کشاورزی و دارو ارتقا می دهد.
مایا کارلین نوشت، در حالی که مذاکرات احیای برجام اخیراً متوقف شده است، 
تهران و مسکو تجارت نفت و گاز را در تالش برای دور زدن تحریم های غرب در 
پیش گرفته اند. اخیرا معاون نخســت  وزیر روسیه اعالم کرد که ایران می تواند به 
مرکز اصلی حمل  و نقل و لجستیک برای تضمین حمل ونقل متقابل کاال تبدیل 
شــود. به گفته وی، دو کشــور توان بالقوه تجارت حدود ۵۰ میلیون تن کاال را 
در چند ســال آینده دارند.خبر دیگر آنکه به ادعای یک نشــریه صهیونیســتی، 
»یائیر الپید« که قرار است نخست وزیر موقت اسرائیل شود، برای معکوس کردن 
سیاســت اسالف خود در مخالفت با قصد آمریکا برای بازگشت به برجام از سوی 

مقامات نظامی این رژیم تحت فشار قرار خواهد گرفت.
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روزنامه آمریکایی گزارش داد واشنگتن در ماه مارس نشستی 
محرمانه با مقامات ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی 
تشکیل داد تا چگونگی هماهنگی برای مقابله با توانایی های 

موشکی و پهپادهای ایران را بررسی کنند.
روزنامه آمریکایی »وال اســتریت ژورنــال«  به نقل از 
مقامات ایاالت متحده و منطقه گزارش داد، واشــنگتن 
در ماه مارس نشســتی محرمانه با مقامات ارشد نظامی 
اســرائیل و کشــورهای عربی تشــکیل داد تا بررســی 
کنند که چگونه می توانند علیه توانایی های موشــکی و 
پهپادهای رو به رشد ایران هماهنگ شوند.این مذاکرات 
که قباًل فاش نشــده بود در »شرم الشیخ مصر« برگزار 
شد و اولین بار بود که چنین طیفی از افسران عالی رتبه 
اســرائیلی و عــرب تحت نظارت ارتش ایــاالت متحده 
بــرای بحث در مورد چگونگی دفاع در برابر یک »تهدید 

مشترک« دیدار کردند.
بــه گفته مقامات مورد ذکر این نشــریه، این نشســت 
افسران ارشد نظامی اســرائیل، عربستان سعودی، قطر، 
مصــر و اردن را گــرد هم آورد و در حالی برگزار شــد 
که اســرائیل و همسایگانش در مرحله اولیه بحث درباره 
همکاری نظامــی احتمالی هســتند.طبق این گزارش، 
امارات و بحرین نیز افســرانی را به این نشســت اعزام 
کردنــد و ژنرال »فرانک مکنزی« فرمانده وقت نیروهای 
تروریستی آمریکا در منطقه )سنتکام( هم به نمایندگی 
از ایاالت متحده در مذاکرات مذکور حضور داشــت. به 
ادعای وال اســتریت ژورنال، »بــرای چند دهه، چنین 
همکاری نظامی امکان پذیر تلقی نمی شــد. فرماندهان 
آمریکایی در غرب آســیا به دنبال تشــویق کشورهای 
عربــی برای هماهنــگ کردن دفاع هوایــی خود بدون 
مشــارکت اسرائیل بودند که در بســیاری از کشورهای 
عربی به عنوان یک دشمن تلقی می شد. این گفت وگوها 

با تغییرات متعدد، از جمله ترس  مشترک از ایران، بهبود 
روابط سیاســی در پی توافق  ابراهیــم و تصمیم دولت 
ترامــپ در ژانویه ۲۰۲۱ برای گســترش منطقه تحت 
پوشــش فرماندهی مرکزی )سنتکام( برای شامل شدن 

اسرائیل، امکان پذیر شد«.
به گزارش این رســانه آمریکایی، مذاکرات شرم  الشیخ 
به دنبــال گفت وگوهای محرمانه در یــک گروه کاری 
ســطح پایین میان نمایندگان کشورهای خاورمیانه که 
ســناریوهای فرضی در مورد چگونگــی همکاری برای 
شناســایی و دفاع در برابر تهدیدات هوایی را مورد بحث 
و بررســی قرار دادند، برگزار شد. این گروه کاری شامل 
سرلشکر »اســکات بندیکت« افسر ارشــد برنامه ریزی 
ســنتکام بود.وال اســتریت ژورنال به گفته افراد آشنا با 
این مذاکرات افزود »در مذاکرات سطح باال شرم الشیخ، 
شــرکت کنندگان در مورد روش های اطالع رسانی سریع 
هنگام شناســایی تهدیــدات هوایی بــه توافق اصولی 
دســت یافتند«.این گزارش افــزود: در حال حاضر، این 
اطالع رســانی ها از طریق تلفن یا رایانه انجام می شــود، 
نه از طریق اشتراک گذاری اطالعات دیجیتالی پرسرعت 
به ســبک ارتش ایاالت متحده. مقامات همچنین درباره 
چگونگــی تصمیم گیری در مورد اینکــه نیروهای کدام 
کشورها تهدیدات هوایی را رهگیری کنند، بحث کردند. 
افراد آشــنا به جلســه گفتند، با این حال، این تفاهم ها 
الزام آور نبود و گام بعدی جلب حمایت رهبران سیاسی 
برای تدوین ترتیبات اطالع رسانی و تعیین منافع سران 
خاورمیانه در گسترش همکاری است.به نوشته روزنامه 
آمریکایی، ایاالت متحده چند دهه اســت که امید دارد 
یک سپر دفاع هوایی یکپارچه در خاورمیانه بسازد؛ سپر 
دفاعی که رادارها، ماهواره ها و ســایر حســگرها را بین 

کشورهای منطقه پیوند دهد.  ایرنا

وال  استریت ژورنال مدعی شد:

نشست شرم الشیخ علیه توانمندی های پهپادی و موشکی ایران
نماینــده ویژه ایــران در امور افغانســتان گفت: آمریکا 
بــه دنبال ایجاد جنــگ قومی و مذهبی بــوده و تنش 
 در بلخــاب فتنه مقدماتــی برای بــرای بحرانی کردن 

افغانستان است.
»حسن کاظمی قمی« نماینده ویژه رئیس جمهور ایران 
در امور افغانســتان گفت: اولویت آمریکا در افغانســتان 
ایجاد جنگ قومــی و مذهبی و قربانی کردن مردم این 
کشــور برای طرح های خود در منطقه اســت. کاظمی 
قمی در رشــته توییتی نوشــت: »اولویت آمریکا برای 
آشوب_هدفمند در افغانســتان، جنگ آفرینی قومی و 
مذهبی اســت تا هزاره و تاجیــک را قربانی طرح خود 
کرده و بحران افغانســتان را منطقه ای کنند. جنگ در 
بلخاب فتنه مقدماتی آمریکاســت؛ هرکس به آن دامن 

بزند در سناریوی آن کشور بازی کرده است.«
وی افــزود: رهبران دلســوز همــه اقوام افغانســتان از 
درگیــری بلخاب فاصلــه بگیرند. درگیــری در بلخاب 
برای هیچ کــس حاصلی جز خون ریزی مردم و ویرانی 
افغانســتان ندارد. همه خیرخواهان افغانســتان باید در 
مقابل درگیــری بلخاب موضع بگیرنــد؛ محرک اصلی 

درگیری، سرویس های_اطالعاتی چند ملیتی هستند.
شــورای علمای شیعه افغانســتان نیز در اعالمیه ای در 
رابطه با درگیــری طالبان با نیروهای مولوی مهدی، در 
بلخاب سرپل گفته اســت که نباید غیرنظامیان در این 
جنگ مــورد آزار و اذیت قرار گیرند.این شــورا افزوده 
که بروز خشــونت در شهرســتان بلخاب والیت سرپل 
نگرانی هایی را به وجود آورده و جنگ ویرانگر اســت و 
به هیچ  دلیلی به نفع کشــور و ملت نیســت.  جنگ در 
بلخاب به دنبال انصراف مولوی مهدی از عضویت طالبان 

و رفتن وی به این شهرســتان صورت گرفته است. طی 
سه روز گذشته نیروهای طالبان و افراد وفادار به مولوی 
مهدی در اطراف شهرســتان بلخاب به شــدت درگیر 
شــده و برخی گزارش ها حاکی از این اســت که مردم 
ایــن منطقه مجبور به ترک خانه خود و فرار به کوه های 

اطراف شدند. 
خبر دیگر آنکــه منابع خبری افغانســتان اعالم کردند 
که نظــام الدین قیصاری یکــی از چهره های نزدیک به 
مارشــال دوستم به افغانستان بازگشــته است.به دنبال 
تســلط طالبان بر افغانســتان، نظام الدین قیصاری به 
ایران ســفر کرده و در این کشور اقامت داشت.قیصاری 
در مدت حضور خود در ایران نیز به دلیل جعل اسناد و 
فریب مهاجرین بازداشت شده بود. »مهدی محمودی« 
مدیــرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور 
ایران در رابطه با خبر بازداشــت قیصاری گلفته بود: این 
مقام نزدیک به حکومت سابق افغانستان خود به صورت 
غیرقانونی وارد ایران شــده و اقدام به برخی امور خالف 
قانون در رابطه با مدارک هویتی مهاجرین افغانســتانی 

کرده بود.
بنابر اعالم مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشــور 
ایــران، قیصاری با افتتاح 3 دفتــر غیرقانونی در تهران، 
کرج و حومه پایتخت اقدام به جعل اســناد هویتی برای 
مهاجرین افغانســتانی به ویژه مهاجریــن فاقد هرگونه 
مدرک اقامتــی می کرد و در ازای این امــور مبالغی را 
از این افراد دریافت می نمود.قیصاری یکی از چهره های 
جنجالی نزدیک به مارشــال دوستم است که در دولت 
گذشته افغانستان نیز چندین بار اشرف غنی تالش کرد 

وی را به دالیل مختلف بازداشت کند.

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان هشدار داد:

طرح آمریکا برای تشدید جنگ قومی و مذهبی در بلخاب

مقاومــت فعال ایران در برابر زیاده خواهی هــای آمریکا در نهایت به ثمر 
رسید و رسانه های محلی اعالم کردند که نفتکش روسی حامل نفت ایران 
که دو ماه پیش به درخواست دستگاه قضایی ایاالت متحده متوقف شده 

بود، آزاد شده است.
 منابــع محلی گزارش کردند که مقام های یونان، نفتکش روســی حامل 
نفــت ایران را که دو ماه پیش به درخواســت ایاالت متحده توقیف کرده 

بود، آزاد کرد.
خبرگزاری فرانســه گزارش کرد که از پلیس بندر یونان مطلع شــده ایم 
که نفتکش روســی حامــل نفت ایران که در اواســط آوریل در یونان به 
درخواســت دادگستری آمریکا توقیف شده بود، می تواند کشتیرانی خود 
را از ســر بگیرد.بر اساس این گزارش، مقام های یونان در تاریخ ۱۹ آوریل 
)3۰ فروردین ماه( نفتکش پگاس که سپس به »النا« تغییر نام پیدا کرد 
را در امتداد جزیــره »ائوبویا« در حالیکه حامل ۱۱۵ هزار تن نفت ایران 
بود توقیف کردند و ســپس به درخواست وزارت دادگستری آمریکا، نفت 

این نفتکش به ایاالت متحده منتقل خواهد شد.
ایــن اقدام آمریکا واکنش مقام های جمهوری اســالمی ایران را به همراه 
داشــت و تهران از ســازمان بین المللی دریانوردی درخواست کرد که تا 
در این تصمیــم دادگاه یونان مداخله کند.در پی اعتراض های ایران، یک 
دادگاه منطقه ای یونان دســتور بازگشت نفت توقیف شده به ایران را در 
تاریــخ ۹ ژوئن )۱۹ خرداد ماه( صادر کرد امــا چند روز بعد یک دادگاه 
جدید به طور موقت در پی درخواســت یک شرکت قطعات یدکی یونانی 
که خواســتار دریافت پول برای ارائه خدمات خاص به این نفتکش شده 

بود، عزیمت این نفتکش را ممنوع کرد.
روز ۱۹ خرداد ماه ســه منبع آگاه گزارش کردند که یک دادگاه در یونان 
حکــم اولیه دادگان مبنی بــر صدور مجوز برای ایــاالت متحده آمریکا 
بــه منظور مصادره بخشــی از محموله نفت ایــران در نفتکش ایرانی در 
امتداد ســاحل یونان را لغو کرد.طبق گزارش یورونیــوز، نفتکش النا از 
بندر کاریســتوس در جنوب جزیره ائوبویا به سوی بندر پیرئاس حرکت 
کرده اســت. ناخدا و خدمه این نفتکش قرار اســت در بندر پرئاس مجوز 

دریانوردی  خود را به پلیس ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، طبق گفته یک منبع دیپلماتیک، بازپرداخت بدهی 
به شــرکت یدک کش نیز انجام شــده اســت و آتن ابراز امیدواری کرده 
است که در پی آزاد شدن این نفتکش، دو نفتکش یونانی که در آب های 
خلیج فارس توقیف شده نیز آزاد شود.سفارت ایران در آتن نیز با اشاره به 
لغو حکم مصادره نفت ایران از ســوی دادگاه تجدیدنظر یونان اعالم کرد 
کــه تا اطمینان از اجرای کامل حکم، موضوع در دســتورکار رایزنی های 

فشرده دو کشور باقی می ماند.
پس از آنکــه دولت یونان اقدام به توقیف نفتکــش حامل نفت ایران در 
آب های این کشــور و تخیله محموله آن به درخواست  آمریکا و انتقالش 
به نفتکشــی دیگر کرد، جمعه شب ششــم خرداد ماه روابط عمومی کل 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: نیروی دریایی 
سپاه ۲ فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آب های 
نیلگون خلیج همیشــه فارس توقیف کرد. این دو کشتی در خلیج فارس، 
یکی در نزدیکی عسلویه و دیگری در نزدیکی بندرلنگه در نزدیکی جزیره 
 Prudent Warriorهندورابی توقیف شده اند. هر دو کشتی با نام های
و Delta Poseidon و تحت پرچم یونان حرکت می کرده اند که توسط 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی توقیف شدند. 
خطیب زاده 3۰ خرداد ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره آخرین 
وضعیت دو نفتکش یونانی توقیف شــده در ایران و وضعیت محموله نفت 
توقیف شــده ایران در یونان هم افزود: مراحل قضایی نفتکش های یونانی 
در محل طی می شــود. دولت یونان از طریــق وکالی خود تالش کرده 
مســتندات را آماده کند برای این که فرآیند آزادســازی کشتی ها انجام 
شــود. ما به دولت یونان توصیه کردیم کــه از ظرفیت های قانونی ایران 
اســتفاده الزم را کنند و اطمینان دارم مسیر خودش را در مسیر قانونی 
و قضایی طی کند. امیدواریم در عمل شــاهد آزادســازی محموله نفت 
متعلق به ایران باشــیم و مطمئنم مسیری که خواهیم رفت حفظ روابط 
 دوجانبه و مصون بودن از عامل ســومی اســت که  آمریکا در تمامی آنها 

نقش پررنگی دارد.  فارس

یونان نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کرد

برتری مقاومت ایران بر زورگویی آمریکا 

مذاکرات ایران و گروه 1+4 به جای وین در حاشیه خلیج فارس برگزار می شود 

راستی آزمایی اصالح اروپا در ایستگاه دوحه

اخطار 101 آیین نامه اجرا
پرونــده:139604001014002243/2  شــماره 
بدین وســیله به آقای مهدی اهل خیر به نشــانی تهران 
خیابــان نبرد جنوبــی باالتر از 35 متــری ولی عصر پالک 
239 ســاختمان شــقایق 1طبقــه 2 درخصــوص پرونده 
اجرایــی کالســه 9600244 ، 9900328 ،9800039 
له مســعود ســلطانی علیه شــما به موجب گزارش مورخ 
98/4/20 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر 
پیوســت ، 400 سهم مشــاع از شــش دانگ پالک ثبتی 
1-فرعــی: 878 از پــالک اصلــی 57 در بخــش 3 ناحیه 
تنکابــن واقع در تنکابن به مبلغ 1.600.000.000 ریال 
ارزیابــی گردیــده لــذا چنان چه بــه مبلــغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشــید، اعتــراض کتبی خود را ظرف 
مــدت پنــج روز از تاریخ ابــالغ این اخطاریــه به ضمیمه 
فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر بــه مبلغ 
45.000.000 ریال به حساب 0105197878000 به 
نام مرکز کارشناسان دادگستری استان مازندران واریز 
و فیش آن را به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنا به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد 
کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

))شناسه آگهی 1342461 (( . 
شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 شرکت حریرسازان
 بدین وســیله از کلیه صاحبان ســهام شرکت حریرسازان)ســهامی خاص( به شماره 
ثبت  122 شناســه ملی 10861672153 و ســرمایه ثبت شــده  20.040.000.000 
ریال دعوت می شــود :*در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه که رأس ساعت 11 صبح 
روز چهارشــنبه مــورخ 1401/04/22 در محــل قانونــی شــرکت واقــع در مازندران-
محمودآباد-کیلومتر 8 جاده فریدونکنار-بیشه کال-شرکت حریرسازان تشکیل می گردد 
، حضور به هم رســانند. دستور جلسه:1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 
شــرکت حریرســازان در مورد صورت های مالی و عملکرد صورت ســود و زیان منتهی به 
1400/12/29 و تصویــب آن2-انتخاب اعضای هیأت مدیره3-انتخاب بازرس اصلی و 
علی البدل و تعیین حق الزحمه آن ها4-تعیین روزنامه رســمی کثیراالنتشــار جهت درج 
آگهی های شرکت حریرسازان 5-سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 

می باشد.م/الف
رئیس هیأت مدیره شرکت حریرسازان-انوشیروان دهقان

آگهی مفقودی
نامه آبی مربوط به ســواری پژو پارس رنگ خاکستری متالیک مدل 1386  با فاکتور 
شماره 14010263838 شــماره موتور 12486004541 شماره شاسی 50305486 
شــماره پالک ایران62-974ب84 به نام قاسم مسلمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

اینجانب قاســم مســلمی مالک خودرو ســواری پژو پــارس رنگ خاکســتری متالیک 
مدل 1386  شــماره موتور 12486004541 شــماره شاسی 50305486 شماره پالک 
ایــران62-974ب84 بــا فاکتــور شــماره 14010263838 تقاضای صدور رونوشــت 
المثنی نامه آبی را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.ساری
************************************************************

ســند مالکیت و سند کمپانی ســواری پژو 405 مدل 1390 شماره پالک ایران62-
 NAAM11CA9CE287014 871ب71 شماره موتور 12490220097 شماره شاسی

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

مجوز حمل اســلحه شــکاری ســاچمه زنی یک لــول کالیبر12 به شــماره بدنه 11 / 
KFSH14P2150 مدل کوســه پنج تیر ســاخت ترکیه به نام عسکری آقاجانی فرزند علی 
اکبر به شماره ملی 4989646827 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

************************************************************
برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو پراید به شماره پالک ایران82-327ل72 شماره 
موتور 1534329 شــماره شاسی S1412285210561 مدل 1385 رنگ نقره ای متالیک 

به نام مجتبی مهدی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
************************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی سواری هیوندای ســوناتا مدل 2007 رنگ مشکی روغنی 
شــماره موتــور 6485864 شــماره شاســی KMHET41C47A299179 شــماره پالک 
ایران82-451د32 به نام ســاناز الهی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. ساری
************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو TU3 206 هاچ بک رنگ قرمز سیر متالیک مدل 
1395 شماره موتور 165A0056299 شــماره شاسی NAAP03EE7GJ821100 شماره 
پالک ایران82-144ق62 به نام ســاناز الهی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. ساری
************************************************************

گواهی موقت پایان تحصیالت کارشناســی رشته مدیریت بازرگانی به نام محمدرضا 
اقبــال فرزند ذبیح اله صــادره از تهران کدملــی 0013774565 از واحد دانشــگاهی 

تنکابن  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد./نوبت اول ساری
************************************************************

بــرگ کمپانــی و بــرگ ســبز و ســند مالکیــت و کارت شناســایی ســواری پــژو 
207مدل1396بــه رنگ ســفید به شــماره موتــور 179B0009937 و شــماره شاســی 
NAAR03FE4HJ163342 و شــماره شــهربانی ایران 62_119ب19 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد ساری
************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو 207هاچ بک مدل 1400به رنگ مشــکی به شــماره موتور 
178B0057362 و شــماره شاسی NAAR03FE9MJ407366 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشدساری 
************************************************************


